


YAZAR HAK KIN DA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la -
nan Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. 1980'li
yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek
çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin
sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in
kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko-
yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır.
Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li -
ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Allah'ın var -
lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü -

şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la -
ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir. Ni te kim ya za rın, bu gü ne ka dar 76 ay rı di le
çev ri len 300’den fazla ese ri, dün ya ça pın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan
ta kip edil mek te dir.
Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da
ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma-
ya bir ve si le ola cak tır.

Can lı la rın te sa dü fen mey da na gel di ği ni id di a eden, in sa nın 
may mun ata la rı ol du ğu nu sa vu nan, in sa nı yer yü zün de so rum suz 

bir hay van ol du ğu na inan dır ma ya ça lı şan, güç lü ola nın za yıf 
ola nı ez me si gi bi sap kın bir fi kir le yo la çı ka rak kit le le ri kat le den, 

sa vaş la rı baş la tan, in san la rı kü çük ve aşa ğı lık gö ren dün ya ya 
ha kim ol muş sah te inanç sis te mi, dec ca lin en bü yük 

oyun la rın dan bi ri olan Dar wi nizm'dir. 
Dar wi nizm, ta ri hin en sap kın ve en bü yük kit le al dat ma ca sı dır. 
150 yıl bo yun ca de vam et miş olan bu kit le al dat ma ca sı, şu an 
Dar wi nist le rin şaş kın ba kış la rı al tın da çö kü şe uğ ra mak ta dır.

İn san lar 150 yıl dır al da tıl mış ol ma nın şo ku nu ya şa mak ta dır lar. 
Dec ca lin oyu nu bit miş tir. Dec cal ar tık öl müş tür.

Kit le al dat ma ca sı son bul muş tur. Ba tıl olan din, Al lah'ın hak di ni 
kar şı sın da yer le bir ol muş tur. Eli niz de ki ki tap, dec ca lin en 

bü yük oyu nu nun ke sin yı kı lı şın de lil le ri ni sun mak ta dır. 
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● Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni,
bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la
Allah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da
kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü -
ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me -
si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne -
den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

● Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da
ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me -
ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç -
bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

● Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her -
kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar
"bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin
bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan -
la rın doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

● Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir
soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun
ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar -
ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

● Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah a za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na
kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na
edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki -
tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

● Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri
var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan
hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir.
İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit
ola cak tır.

● Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya -
lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen üs lup la ra, bur kun tu ve -
ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 
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Oku yu cu ya

Bu ki tap ta kul la nı lan ayet ler, Ali Bu laç'ın ha zır la dı ğı
"Kur'an-ı Ke rim ve Türk çe An la mı" isim li me al den alın mış tır.





Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da
doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si -
nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü -
mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek
çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın
ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko -
yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000 say fa lık bir
kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey gam be rin ha tı ra -
la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş -
tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah (sav)'in müh rü nün kul la nıl mış ol -
ma sı nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in
Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı
rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah (sav)'in
sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel
id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son

söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir
hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah (sav)'in

müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du -
ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def,
Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy -

le lik le in san la rı Yüce Al lah'ın var lı ğı, bir li ği
ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de
dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin
çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı
göz ler önü ne ser mek tir.

Yazar ve Eserleri Hakkında 



Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez -
ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran -
sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun -
mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça,
Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca,
Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor),
Dhi vehi (Maldivlerde kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser -
ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman
et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in -
ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve
il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz
edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di
bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel -
se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa -
lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür.
Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş -
lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır.
Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti -
ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han-
gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni
sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li
bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey -
da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki-
si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den
ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik
eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run
Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol -
duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel
kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri ezi-
yet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz -

liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah -
lakının, in san ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın

gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or -
tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir bi-

çim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.
Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı,

Al lah'ın iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen hu-
zur ve barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir
vesile olacak tır.
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Pey gam be ri miz (sav) bun dan 1400 se ne ön ce, ahir za man da -ya ni

için de bu lun du ğu muz dö nem de- ya şa na cak olay la rı çok de tay lı ola rak bil -

dir miş ve bu dö ne mi kap sam lı ola rak ta rif et miş tir. Ahir za man da in san la -

rın Ku ran ah la kın dan uzak la şa cak la rı bir dö nem ola ca ğı nı; dün ya ça pın da

bü yük bir bo zul ma, fit ne, sa vaş, kar ga şa ve de je ne ras yon ya şa na ca ğı nı ha -

ber ver miş tir. Yi ne Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin de bil di ril di ği üze re,

Al lah bu dö nem de, Hz. İsa (a.s.) ve Rab bi miz'in Ha di (hi da yet ve ren) sı fa -

tı nı ta şı yan Hz. Meh di (a.s.)'ı gön de re cek tir. Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Meh di

(a.s.)'ın zu hu ru nun gö rü le ce ği bu mü ba rek dö nem de, in kar cı fel se fe ve

ide olo ji ler ta ma men or ta dan kal ka cak ve dün ya nın dört bir ya nın da de -

vam eden zu lüm ve kar ga şa ta ma men so na ere cek tir. Hz. İsa (a.s.) ve Hz.

Meh di (a.s.) dö ne min de, Al lah inan cı Pey gam be ri miz (sav)'in dö ne min de -

ki şek liy le ya şa na cak, Ku ran ah la kı in san lar ara sın da ha kim ola cak ve tüm

dün ya hu zur ve ba rış me ka nı ola cak tır. Yer yü zün de hiç bir sa vaş ve ça tış -

ma ya şan ma ya cak, tüm si lah lar or ta dan kal ka cak, tek bir ki şi nin da hi bur -

nu ka na ma ya cak tır. Geç miş te ya şa nan ah lak sız lık lar, bas kı lar, zu lüm ler,

yok luk lar, ada let siz lik ler ve de je ne ras yon bu kut lu dö nem de or ta dan kal -

ka cak, her tür lü sı kın tı nın ye ri ni be re ket, bol luk, zen gin lik, gü zel lik, ba rış

ve hu zur ala cak tır. Tek no lo ji de çok bü yük ge liş me ler ya şa na cak ve bun lar

tüm in san la rın hay rı ve ra hat lı ğı için kul la nı la cak tır. Sa nat ve es te tik yön -

de de çok gü zel ge liş me ler ya şa na cak, bu dö nem, Yü ce Rab bi miz'in iz niy -

le "Al tın Çağ" ola rak anı la cak tır.



Rab bi miz, bu dün ya da im ti ha nın bir ge re ği ola rak tüm gü zel lik le rin

kar şı sın da on la rın zıt tı olan ne ga tif güç le ri de ya ra tır. Her dö nem de pey -

gam ber le rin ve iman eden le rin kar şı sı na zıt güç ler ya ni in kar cı lar çık mış

ve bun lar Al lah inan cı na ve gü zel ah la ka kar şı mü ca de le için de ol muş lar -

dır. Bu, Al lah'ın bir ka nu nu dur. Hz. Mu sa dö ne min de Fi ra vun'un, Hz. İb -

ra him dö ne min de Nem rud'un, Hz. Mu ham med (sav) dö ne min de Ebu Le -

heb'in ve Mek ke li müş rik le rin var ol ma sı, bu İla hi ka nu nun bir te cel li si dir.

Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin de ha ber ve ril di ği üze re, Hz. İsa (a.s.)'ın

nu zü lü nün ve Hz. Meh di (a.s.)'ın zu hu ru nun bek len di ği ahir za man da or -

ta ya çı ka cak olan ne ga tif güç ise, "dec cal" ola cak tır. 

Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin de be lir ti len ahir za man ala met le ri -

nin he men hep si Hic ri 1400 ta ri hi iti ba riy le, ya ni tam Pey gam be ri miz

(sav)'in ha ber ver di ği dö nem de ger çek leş miş tir. Yüz ler ce ala me tin ger çek -

leş miş ol ma sı, ahir za ma nın, için de ya şa dı ğı mız dö nem ol du ğu nu gös te -

ren ve ay nı za man da Al tın Çağ'ın çok ya kın ol du ğu nu müj de le yen çok

önem li bir bil gi dir. İçin de bu lun du ğu muz ahir za man da dec cal fit ne si de

ken di si ni gös ter miş tir. Kit le le ri din siz li ğe sü rük le yen, dün ya ya kat li am -

lar, sa vaş lar ge ti ren, top lum la rı de je ne ras yo na, anar şi ye, boz gun cu lu ğa ve

ci na yet le re sevk eden dec ca lin bu bü yük fit ne si Dar wi nizm'dir. Dar wi -

nizm, hiç bir bi lim sel da ya na ğı ol ma dı ğı hal de 150 yıl için de top lum la ra

da yat may la ha kim edil miş, in san lar bu bü yük ya lan la kit le ler ha lin de al -

da tıl mış, ba zı top lum lar Dar wi nist ide olo ji yi ken di le ri ne da ya nak ala rak

sa vaş la ra, kat li am la ra, te rö re, anar şi ye sü rük len miş tir. Dec ca li yet, Dar wi -
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nizm fit ne siy le bü tün dün ya yı sar mış, hiç bir bi lim sel ka nı ta da yan ma ma -

sı na rağ men sah te id dia lar ve de lil ler le ki mi dev let le rin res mi ko ru ma sı al -

tı na gir miş tir. Dar wi nist ide olo ji, ahir za ma nın en bü yük fit ne si ol ma sı ne -

de niy le kı sa sü re için de sah te bir ba şa rı ya ulaş mış, gel miş geç miş en bü yük

kit le al dat ma ca sı ola rak ta rih say fa la rın da ye ri ni al mış tır. 

An cak el bet te her bü yük fit ne gi bi, dec ca lin bu bü yük fit ne si de yı kı -

lıp yok ol mak üze re dir. Ahir za ma nın kut lu dö ne mi Al tın Çağ, dec ca lin

fit ne si nin so na er di ği, sa vaş la rın ve ça tış ma la rın son bul du ğu, in san lı ğa

bü yük be la lar ge ti ren din siz ide olo ji le rin ta ri hin ka ran lık la rı na gö mül dü -

ğü ve dün ya nın bol luk, be re ket ve ada let le do lup taş tı ğı bir dö nem ola cak -

tır. Bu dö nem de İs lam ah la kı tüm dün ya ya ya yı la cak, in san lar akın akın

Al lah inan cı na yö ne le cek ler dir. İş te bu kut lu dö nem çok yak laş mış tır.

Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le ri ne gö re, Hz. Meh di (a.s.) zu hur et miş tir.

İn san lar ta ra fın dan ta nı na ca ğı va kit pek ya kın dır. Yi ne ha dis ler den an la şıl -

dı ğı üze re Hz. İsa (a.s.)'ın nu zü lü de çok ya kın bir za man da ger çek le şe -

cek tir. Dün ya ça pın da dec cal sis te mi nin en bü yük fit ne si olan Dar wi nizm

ise, ta ri hi nin en bü yük ye nil gi si ni al mış tır. Dec cal ar tık öl müş tür. Çok

yak laş tı ğı mız Al tın Çağ'ın be re ket ve bol lu ğu, hu zur ve gü ven li ği Al lah'ın

iz niy le tüm in san lı ğa ha kim ola cak, tüm dün ya yı sa rıp ku şa ta cak tır. Yü ce

Rab bi miz bir aye tin de şöy le bu yu rur: 

"Al lah, yaz mış tır: "An dol sun, Ben ga lip ge le ce ğim ve el çi le rim de."

Ger çek ten Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir, güç lü ve üs tün olan dır."

(Mü ca de le Su re si, 21)

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Bu dün ya ha ya tı, iyi ler le kö tü le rin, gü zel lik ler le çir kin lik le rin or -

ta ya çık tı ğı, in san la rın yap tık la rıy la de nen di ği, iman eden le rin ve et -

me yen le rin sı na nıp im ti han edil di ği ge çi ci bir me kan dır. Tüm var lık la -

rı ve bu im ti han or ta mı nı ya ra tan Yü ce Al lah, im ti ha nın bir ge re ği ola -

rak her dö nem de iman eden le re kar şı in kar eden, suç lu-gü nah kar bir

düş man kıl mış tır. Her dö nem de pey gam ber le rin ve iman eden le rin

kar şı sı na çı kan bu in kar cı, Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le ri ne gö re,

Hz. İsa (a.s.)'ın tek rar yer yü zü ne gel me si nin bek len di ği, Hz. Meh di

(a.s.)'ın ise zu hur ede ce ği dö nem de, ya ni ahir za man da ge le cek olan

"dec cal" ola cak tır.

Dec cal Arap ça bir ke li me dir, "decl" kö kün den ge lir. Söz lük ler de

ve ri len ma na ya gö re dec cal, "ya lan cı, hi le kar; zi hin le ri, gö nül le ri, iyi ile

kö tü yü, hak ile ba tı lı ka rış tı ran, bir şe yi yal dız la yıp ger çek yü zü nü giz -

le yen, bu cak bu cak her ye ri do la şan müf sid (ni fak ko yan, bo zan, fe na -

laş tı ran) ve me'lun (la net len miş, ko vul muş)" bir var lık tır.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin de dec cal ahir za man da (dün ya -

nın son de vir le rin de) or ta ya çı ka cak en bü yük ne ga tif güç ola rak ha ber

ve ril miş tir. Ahir za man gi bi ola ğa nüs tü olay la rın ger çek leş ti ği bir dö -

nem de, zu hu ru nu Al lah'ın iz niy le pek ya kın da gö re ce ği miz Hz. İsa

(a.s.) ve Hz. Meh di (a.s.)'a düş man lık ya pa rak tüm dün ya ya şey ta nın

sis te mi ni ha kim et me ye ça lı şa cak olan dec cal, ta ri hin bel ki de en şid det -

li in kar cı la rın dan bi ri dir. Ni te kim Pey gam be ri miz (sav), dec ca lin fit ne -

si nin bü yük lü ğü nü şöy le ta rif et miş tir:

Adem'in ya ra tı lı şın dan kı ya me te ka dar ge çen za man içe ri sin de dec calden

da ha bü yük bir ha di se yok tur.1

Dec cal ri va yet le re gö re, doğ -

ru yu yan lış, yan lı şı doğ ru; iyi yi

kö tü, kö tü yü iyi gös te ren bir ni -

fak çı dır. "Şüp he siz be ra be rin de

bir cen net ve bir ce hen nem (di -

ye isim len dir di ği iki ır mak)

bu lun ma sı da onun fit -

ne si dir. 

16
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Ahir zamanda deccalin fitnesi çok büyük olacaktır...

Peygamberimiz (sav)'in

hadislerinde deccal, ahir

zamanda çıkacak olan en

büyük negatif güç olarak tanı-

tılmıştır. Savaşların, tüm saldır-

ganlıkların, fitne ve katliamların

tek sebebi ahir zamanın fitnesi

olan deccaldir. 
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Dec ca lin fit ne si dün ya nın her ye rin de his se dil mek te sev gi siz lik,

ça tış ma lar ve boz gun cu luk dün ya nın her ya nı na ya yıl mak ta dır.



As lın da ce hen ne mi bir cen net olup, cen ne ti de bir ce hen nem dir..."2

ha di sin de de be lir til di ği gi bi, onun iyi, gü zel, doğ ru di ye ça ğır dı ğı her

şey, in sa na fe la ket ge ti re cek bi rer kö tü lük tür. İn san la ra kö tü gi bi gös -

ter di ği de ğer ler ise as lın da on la rın iyi lik le ri ne ve men fa at le ri ne dir. Ne

var ki ba zı in san lar, olay la rı Ku ran ah la kı na ve Pey gam be ri miz (sav)'in

sün ne ti ne gö re de ğer len dir me dik le rin den, dec ca lin ken di le ri ni ça ğır dı -

ğı şey le re ka na rak ona ta bi ola cak ve asıl ta bi ol ma la rı ge re ken Al lah'ın

fıt ra tın dan gaf let için de yüz çe vi re cek ler dir. Bu nun ne

ka dar bü yük bir ha ta ol du ğu nu ise, dec ca lin oluş tur -

du ğu zu lüm or ta mı sa ye sin de an la ya cak lar dır. Bu ne -

den le dir ki, Pey gam be ri miz (sav) in san la rı uyar mış ve

dec ca lin kö tü ola rak gös ter di ği şe yin iyi ol du ğu nu bi -

le rek ha re ket et me le ri ge rek ti ği ni ha ber ver miş tir:

Dec cal çı kar. Be ra be rin de su ve ateş var dır. İn san la rın

su ola rak gör dü ğü ya kı cı bir ateş tir. İn san la rın ateş ola -

rak gör dük le ri de so ğuk ve tat lı bir su dur. Siz den her

kim bu nu id rak eder se ate şi ter cih et sin; ken di ni ate şe

at sın. As lın da o tat lı ve gü zel bir su dur.3

20
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Deccal, insanları iyiyi kötü, kötüyü iyi göstererek 

aldatacak, her türlü kargaşaya zemin hazırlayacaktır.
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Ahir zamanda deccalin fitnesi açlık, kıtlık ve eko-

nomik felaketler ile de kendini gösterecektir.



İçin de bu lun du ğu muz dö nem, ha dis ler de bil di ri len çok çe şit li ala -

met ler den an la şıl dı ğı üze re "ahir za man"dır. Pey gam be ri miz (sav)'in

ha dis le rin den an la şıl dı ğı ka da rıy la ahir za man şu an da ya şan mak ta dır

ve Hz. İsa (a.s.)'ın ye ni den yer yü zü ne ge li şi ve Hz. Meh di (a.s.)'ın zu -

hu ru Al lah'ın di le me siy le, bu dö nem de bek len mek te dir. Yi ne ha dis ler -

de ha ber ve ril di ği gi bi, ya şa nan ahir za man için de dec ca lin fit ne si de

his se dil mek te, sev gi siz lik, is yan kar lık, kö tü lük, ay rı lık, ça tış ma lar ve

boz gun cu luk dün ya nın her ya nı na ya yıl mak ta dır. İn san la rın bü yük bir

kıs mı dec ca lin fit ne si ne uy muş lar, gü zel ah lak tan uzak laş mış lar, yer -

yü zün de in ka ra da ya lı şey ta ni bir sis te mi ka bul et miş ler dir. 

Dec ca lin ya şa dı ğı mız ahir za man da ide olo jik yön den en bü yük fit -

ne si ise Dar wi nizm ol muş tur. 19. yüz yı lın en bü yük hu ra fe si olan Dar -

wi nist ide olo ji, ilk baş lar da tep ki gör se de, dec ca lin et ki siy le 20. yüz yıl -

da top lum la ra ya yıl mış, kit le le ri pe şin den sü rük le miş, pek çok ta raf tar

top la mış, okul ki tap la rı na, bi lim sel li te ra tü re gir miş tir. Bü yük bir ya lan

ol ma sı na, bi lim sel lik id dia sı ile or ta ya çı kıp bi lim sel hiç bir de lil le des -

tek len me me si ne rağ men, dec ca lin et ki siy le tüm dün ya yı al dat ma yı ba -

şar mış tır. Ha dis ler de bil di ril di ği gi bi dec cal'in et ki siy le in san lar, ol ma -

yan bir şe yi var ka bul et miş, bi lim sel lik le hiç bir il gi si ol ma yan bir te ori -

yi "can lı lı ğın kö ke ni ne da ir bir açık la ma" ola rak be nim se miş ler dir. Ço -

cuk lar, ilk okul çağ la rın dan iti ba ren okul lar da Dar win'in ev rim te ori si -

ni oku ma ya baş la mış, en çok iz le nen Dar wi nizm yan lı sı te le viz yon ka -

nal la rı ev ri me da ir sah te se nar yo la rı "bi lim sel ça lış ma" ola rak ön pla na

çı kar mış, üni ver si te pro fe sör le ri bu sah te kar lı ğı can la baş la sa vu nur

ha le gel miş ler dir. Bu, baş lı ba şı na ba tıl bir inanç sis te mi dir. Dar wi nizm,

ba tıl bir din ola rak or ta ya çık mış tır; in san lar ise bu ba tıl di ne kö rü kö -

rü ne inan dı rıl ma ya ça lı şıl mış, inan ma yan lar dış lan mış ve sus tu rul -

muş lar dır. Ev rim te ori si nin le hi ne hiç bir bi lim sel de lil yok tur. Ol ma sı

da im kan sız dır. Ama Dar wi nizm sah te bir inanç sis te mi ol du ğun dan,

ev rim te ori si adı na sü rek li sah te de lil ler üre til mek te, ev ri mi çü rü ten

ger çek bi lim sel de lil ler ise ört bas edil mek te dir. Bu sah te kar lı ğın bo yut -

la rı ger çek an lam da çok bü yük tür. Dar wi nizm, Al lah'ı in ka ra da ya lı,

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Sev gi siz lik, mer ha met siz lik, in sa na in san ola rak de ğer ver me me nin,

kendi ırkını daha üstün görmenin so nuç la rıdır.

Irkçılığın en büyük kaynağı olan,

insanı yeryüzünde başıboş bir

hayvan olduğuna inandırmaya ça-

lışan Darwinizm, deccalin en bü-

yük oyunlarından biridir. 



sap kın, sah te bir inanç sis te mi ol ma sıy la, dec ca lin bi li nen ve ha dis le re

gö re ahir za man da bek le nen bü yük oyu nu dur.

Can lı la rın te sa dü fen mey da na gel di ği ni id di a eden, in sa nın may -

mun ata la rı ol du ğu nu sa vu nan, in sa nı yer yü zün de so rum suz, ba şı boş

bir hay van ol du ğu na inan dır ma ya ça lı şan, güç lü ola nın za yıf ola nı ez -

me si gi bi sap kın bir fi kir le yo la çı ka rak kit le le ri kat le den, sa vaş la rı baş -

la tan, in san la rı kü çük ve aşa ğı lık gö ren bu sah te inanç sis te mi, dec ca lin

en bü yük oyun la rın dan bi ri olan Dar wi nizm'dir. Fa kat 150 yıl dır sü re -

ge len bu oyun, 21. yüz yı lın baş la rı ile ar tık yı kı ma uğ ra mış du rum da -

dır. Dec ca lin oyu nu bit miş tir. Dec cal ar tık öl müş tür. Kit le al dat ma ca sı

son bul muş tur. Ba tıl bir din gi bi be nim se nen bu ide olo ji, Al lah'ın hak

di ni kar şı sın da yer le bir ol muş tur. Al lah kuş ku suz Ken di di ni ni üs tün

kı la cak olan dır. Yü ce Rab bi miz bir aye tin de şöy le bu yu rur: 

Al lah, suç lu-gü nah kar lar is te me se de, hak kı (hak ola rak) Ken di ke li -

me le riy le ger çek leş ti re cek tir. (Yu nus Su re si, 82)
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Yüzyı lın En Sap kın Dec ca li Sis te mi: Dar wi nizm

Bu gün yer yü zün de din kar şı tı en bü yük fit ne ler den bi ri, ma ter ya -

lizm ve ma ter ya lizm den tü re yen çe şit li sap kın ide olo ji ler ve akım lar -

dır. Tüm bu akım la rı kap sa yan, hep si nin söz de bi lim sel çı kış ve da ya -

nak nok ta sı olan dü şün ce ise Dar wi nizm'dir. Dar wi nizm, or ta ya atıl dı -

ğı ta rih ten iti ba ren ma ter ya list ve din kar şı tı ide olo ji ve akım la rın te me -

li ha li ne gel miş, bu ide olo ji le ri sa vu nan lar ta ra fın dan ade ta bir din ha -

li ne ge ti ril miş tir. Dar wi nizm'in, ahir za man da dec ca lin di ni ha li ne ge -

ti ri le ce ği ne bü yük İs lam ali mi Be di üz za man Sa id Nur si Haz ret le ri de

şu açık la ma sı ile dik kat çek miş tir:

Ta bi at çı lık (Dar wi nizm) ve ma ter ya lizm fel se fe sin den çı kan nem ru da ne

(is yan kar) bir akım, ahir za man da fel se fe va sı ta sıy la git tik çe ya yı la rak

kuv vet bu lur, ilah lık id di a ede cek bir de re ce ye çı kar.4 (Al lah'ı ten zih

ede riz)

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Savaş ve katliamları bir doğa kanunu ha-

line getirmeye çalışan Darwinizm tarihin

en sapkın ve en kanlı ideolojisidir. 



Tam da Be di üz za man'ın "ta bi at çı lık (Dar wi nizm) ve ma ter ya lizm

fel se fe sin den çı kan nem ru da ne (is yan kar) bir akım" şek lin de ifa de et ti -

ği gi bi, Dar wi nizm, do ğa ya müs ta kil bir güç at fe den, tüm can lı lı ğın kör

te sa düf le rin ese ri ol du ğu nu, ya ra tıl ma dı ğı nı id di a eden (Al lah'ı ten zih

ede riz), in san la rı Al lah'a iman dan uzak laş tır ma ya ça lı şan bir öğ re ti dir.

Pey gam ber Efen di miz (sav)'in ha dis le ri nin bir ara ya ge ti ril di ği ve ha -

dis le rin açık la ma la rı nın yer al dı ğı Kü tüb-i Sit te Muh ta sa rı Ter cü me ve

Şer hi isim li ki tap ta ise bu ko nu şöy le yo rum lan mış tır:

Dec cal'in yol aç tı ğı ahir za man fit ne si nin en ba riz ve en mü him vas fı di -

ne kar şı ol ma sı dır. Ahir za man da or ta ya çı ka cak bir kı sım hü ma nist gö -

rüş ler ve de ğer ler, di nin ye ri ni al ma ya ça lı şa cak tır. Bu ye ni din, in san üs -

tün de mev cut her çe şit İla hi ha ki mi ye ti kal dır mak için in ka rı ken di si ne

te mel alır... Te mel ila hı mad de ve in san olan din dı şı bir din dir.5 (Al lah'ı

ten zih ede riz.)

Dar wi nist ler, ev rim te ori si ni her za man için sah te de lil ler le bi lim -

sel gös ter me eği li min de ol muş lar dır. Can lı la rın can sız mad de ler den

oluş tu ğu nu ve ev rim le şe rek ge liş ti ği -

ni, tüm can lı tür le ri nin bir bir le rin -

den aşa ma lar la tü re di ği ni id di a

eder ler. An cak Dar wi nizm, bu

id di ası nın hiç bir aşa ma -

sı nı ka nıt la ya ma mış,

bu na rağ men bi -
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Darwinistler insana insan

olarak değer vermezler.



lim sel ola rak lan se edil me ye de vam edil mek te olan sap kın bir inanç

sis te mi dir. Dar wi nizm'e gö re, bu ha ya li ge li şi min en bü yük ha ya li me -

ka niz ma sı "te sa düf ler dir". Te sa düf ler Dar wi nizm'in sah te ila hı dır. Dar -

wi nist le re gö re bu sah te ilah im kan sı zı ger çek leş tir me gü cü ne sa hip tir.

Dar wi nist le re gö re bu sah te ilah; bir par ça ça mur lu su dan can lı hüc re

mey da na ge tir mek te, ba lı ğı kap la na dö nüş tür mek te, ayı lar dan ba li na -

la rı mey da na ge ti rip on lar da hiç yok tan ak ci ğer ler oluş tur mak ta dır.

Dar wi nist le re gö re bu sah te ilah, in sa nı may mun dan tü re yen bir can lı

ola rak var say mak ta, in sa na akıl, ha fı za, ye te nek gi bi be ce ri ler ver mek -

te, yer yü zün de hiç bir şe kil de tak li di ya pı la ma ya cak olan in san bi lin ci -

ni yok tan var et mek te dir. Öy le ki, te sa düf ler tüm bun la rı ha ya li bir şe -

kil de ya par ken her na sıl sa ade ta kon trol lü, plan lı, akıl cı dav ran mak ta,

ha ta yap ma mak ta, üs te lik ge rek li du rum lar da he men ted bir al mak ta -

dır. Dar win'in ev rim te ori si ne gö re te sa düf ler akıl ve kon trol gü cü olan

bi rer sah te ya ra tı cı hük mün de dir ler. (Al lah'ı ten zih ede riz.)
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Te sa düf le ri put edin miş olan bu sap kın teo ri, bu akıl ve man tık dı -

şı id di ala rıy la her tür lü de ma go ji ile ve sah te kar lık lar la kit le le re ha kim

ola bil miş tir. İş te bu nun ne de ni dec cal dir. Pey gam be ri miz (sav)'in ha -

dis le rin de bu kan dır ma ca nın kay na ğı nın dec cal ol du ğu bil di ril miş tir.

Dec ca li an la tan pek çok ha dis te çe şit li ben zet me ler le ta rif edi len özel -

lik ler, bir ide olo ji nin özel lik le ri ola rak de ğer len di ril di ğin de ko nu da ha

da net lik ka zan mak ta dır. Bu na gö re man tık sız ve te mel siz id di alar la

or ta ya çı kan, in san la rı in ka ra sü rük le yen, din ah la kın dan uzak laş tı ran,

in san lar ara sın da fit ne ve kar ga şa çık ma sı nı sağ la yan her tür lü ide olo ji

ve dü şün ce sis te mi, dec ca li tem sil et mek te dir. Dar wi nizm, ha dis ler de

ta rif edi len bu dec ca li sis te me uyan baş lı ca ide olo ji dir. Yü ce Rab bi miz

Al lah bir aye tin de dec ca lin sap kın sis te mi ne uyan kim se le ri şu şe kil de

ta rif eder:

Hiç şüp he siz suç lu lar-gü nah kar lar, bir sap mış lık (da la let) ve çıl gın lık

için de dir ler. (Ka mer Su re si, 47)

Dar wi nizm, dün ya yı al dat ma ya, in san la rı Al lah inan cın dan uzak -

laş tır ma ya da ya lı bir ide olo ji ol du ğu için, dec ca lin ta raf tar la rı için her

ne olur sa ol sun bu sap kın di nin ayak ta tu tul ma sı ge rek mek te dir. İş te
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bu ne den le dec ca lin hi ma ye si ne

gi ren bir ta kım ki şi ler, bu ide olo -

ji yi can lı tu ta bil mek için şim di ye

dek her yön te mi kul lan mış lar dır.

Tek bir bi lim sel de lil ol ma ma sı na kar -

şın ev rim te ori si ni tüm dün ya ya ka -

nıt lan mış bir teo ri ola rak lan se et -

miş ler dir. Ol ma yan de lil le ri var gi -

bi gös ter miş ler, fo sil le ri ken di te -

ori le ri ne uy gun ha le ge tir mek için

sah te kar lık tan ka çın ma mış lar dır.

Tek bir ara form ör ne ği ol ma ma sı -

na rağ men, ha ya li ara form lar oluş -

tur muş lar, sah te kar lık yap mış lar,

bun la rı okul ki tap la rın da bi lim sel de lil ola rak okut -

muş lar dır. Ev rim aley hi ne or ta ya çı kan sa yı sız de li li göz ar dı et miş ler,

ka sıt lı ola rak sak la mış lar, gör mez den gel miş ler, in san lar dan giz le miş -

ler dir. Te ori le ri nin le hi ne bir de lil ol ma ma sı kar şı sın da sah te fo sil ler

üret miş ler, bun la rı dün ya nın en ün lü mü ze le rin de on lar ca yıl bo yun ca

ser gi le miş ler dir. Sah te kar lık la rın or ta ya çık ma sı kar şı sın da utanç duy -

ma la rı ge re kir ken, al da tı cı yön tem le ri ne de vam et miş ler, ye ni sah te -



kar lık lar üret mek ten ve bun la rı sa vun mak tan çe kin me miş ler dir. Sah te

de lil le ri ga ze te ler de, bi lim sel der gi ler de, te le viz yon lar da ya yın la mak -

tan çe kin me miş ler, bu nu ders ola rak yıl lar ca öğ ren ci le re an lat mak ta sa -

kın ca gör me miş ler dir. Dar wi nizm, sah te kar lık, al dat ma ca ve ya lan

üze ri ne ku ru lu bir inanç sis te mi dir. Dar wi nizm bi lim de ğil dir. Dar -
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win'in ev rim te ori si, or ta ya atıl dı ğı ilk gün den iti ba ren es ki pa gan la rın

üst len dik le ri gö re vi üst len miş, in san la rı put pe rest yap ma ya uğ raş mış,

Al lah inan cın dan uzak laş tır ma ya ça lış mış tır. 150 yıl bo yun ca in san la rı

al dat mış, 150 yıl bo yun ca in san la rı bir ya la na inan dır ma ya ça lış mış tır.

Dar wi nizm, ayak ta ka la bil mek için sah te kar lı ğa ih ti yaç du yan, ta raf tar

el de et mek için ya lan söy le yen, Dar wi nizm'in bir ya lan ol du ğu ger çe -

ği ni söy le yen le ri afo roz et me ye ça lı şan sap kın bir din dir. 

Al lah bir aye tin de şöy le bu yu rur: 

De ki: "Al lah Ka tın da, 'ke sin leş miş bir ce za ola rak' bun dan da ha kö tü -

sü nü ha ber ve re yim mi? Al lah'ın ken di si ne la net et ti ği, ona kar şı ga -

zab lan dı ğı ve on lar dan may mun lar ve do muz lar kıl dı ğı ile ta ğu ta ta -

pan lar; iş te bun lar, yer le ri da ha kö tü ve düm düz yol dan da ha çok sap -

mış lar dır." (Mai de Su re si, 60)

Nor mal şart lar da, in san la rın böy le si ne saç ma bir ide olo ji nin pe -

şin den koş ma la rı nın kuş ku suz ki man tı ğı yok tur. Fa kat in san la rın bir

kıs mı, dec ca lin kur du ğu tu za ğın içi ne düş müş ler, bi linç siz ce, na sıl yap -

tık la rı nı, na sıl ka pıl dık la rı nı an la ma dan bu al dat ma ca ya kan mış lar dır.

Çün kü dec cal sin si bir yön tem kul lan mış tır. Dar wi nizm dün ya yı al da -

tır ken, bir yan dan da dec ca lin bu sin si ve çir kin gö re vi ni üst len miş,

sah te ve sap kın yön tem ler le in san la ra ulaş mış tır. Fa kat kuş ku suz, her

ba tıl din de ol du ğu gi bi bu din de de Al lah'a kar şı ku ru lan tüm sin si tu -

zak lar bo şa çık mış tır. Al lah ayet le rin de bu ger çe ği bil di rir:

Doğ ru su on lar, hi le li bir dü zen plan la yıp ku ru yor lar;

Ben de bir dü zen ku rup ha zır lı yo rum.

Sen ka fir le re bir müh let ver, az bir sü re ta nı. (Ta rık Su re si, 15-17)
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Bi lim sel bir te ori yi, ör ne ğin Big Bang te ori si ni ele ala lım. Bu teo ri,

Eins te in'ın gö re ce lik ku ra mın dan yo la çı kı la rak ön ce bir şüp he ve var -

sa yım üze ri ne or ta ya atıl mış tı. Bu nun ar dın dan söz ko nu su bü yük pat -

la ma nın ger çek leş ti ği ni gös ter me si ge re ken de lil ler aran ma ya baş lan dı.

Bu de lil ler ger çek ten de var dı. Söz ko nu su pat la ma yı doğ ru la yan ar tık

rad yas yon bu lun muş, ev re nin izo to pik özel li ği (tüm uza yın –270oC ol -

du ğu ger çe ği) keş fe dil miş ti. Ev re nin git gi de ge niş le mek te ol du ğu da

bi lim sel ola rak ka nıt lan mış tı. Bu, söz ko nu su te ori yi ka nıt la yan bir baş -

ka önem li ve ke sin de lil di. Do la yı sıy la Big Bang te ori si, id di ala rı nın tü -

mü test edil miş, doğ ru lan mış ve do la yı sıy la ka nıt lan mış bir teo ri ha li -

ne gel di. 

Dar win'in ev rim te ori si de "var sa yım" adı al tın da or ta ya atıl mış tı.

(As lın da ev rim te ori si nin or ta ya atı lış ne de ni ta ma men ide olo jik ti, fa -

kat bi lim sel bir teo ri kis ve si al tın da in san la ra ta nı tıl mış tı.) Bu te ori nin

ge çer li sa yı la bil me si için de, tıp kı Big Bang gi bi te ori nin id di ala rı nın

ka nıt lan ma sı ge re ki yor du. Bu nun için ön ce lik le ha ya li ev rim me ka niz -

ma la rı nın ev rim leş me sağ la yıp sağ la ma dı ğı na ba kıl ma sı la zım dı. 20.

yüz yıl bi li mi nin iler le me si, Dar win'in ha ya li ev rim me ka niz ma sı "do -
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ğal se lek si yon"un ev rim leş ti ri ci hiç bir ro lü ol ma dı ğı nı is pat et miş ti. Ge -

ne tik bi li mi ise, ha ya li bir ev rim me ka niz ma sı olan do ğal se lek si yon -

dan ümi di ni kes miş ve bu na kar şı lık mu tas yon la rı bir ev rim me ka niz -

ma sı ola rak gös ter me ye ça lış mış olan ye ni Dar wi nist le ri hüs ra na uğ rat -

mış tı. Mu tas yon la rın da ev rim leş ti ri ci bir et ki si nin ol ma dı ğı nın an la şıl -

ma sı nın ar dın dan sı ra Dar win'in ve Dar wi nist le rin en bü yük bek len ti -

si olan fo sil ka yıt la rı na gel miş ti. Fo sil ka yıt la rı nın ge tir di ği so nuç ise

Dar wi nist ler açı sın dan ger çek an lam da bü yük bir şok tu! Yıl lar ca aran -

mak ta olan ha ya li ara fo sil ler yer yü zü nün hiç bir ye rin de yok tu. Araş -

tır ma la rın de rin leş ti ril me si ise bu so nu cu de ğiş tir me di. Şu ana ka dar

ya pı lan tüm araş tır ma lar so nu cun da tek bir ara fo sil ör ne ği bi le bu lu -

na ma dı. 

Bağ lı ol duk la rı ba tıl din den vaz geç mek is te me yen Dar wi nist le rin

Dar wi nizm'e ka nıt bul ma bek len ti si, uzun yıl lar de vam et ti. Ama bek -

le nen ha ya li de lil ler hiç bir za man or ta ya çık ma dı. Fa kat bu na rağ men

Dar wi nist ya lan lar so na er me di, Dar wi nizm yan lı sı de ma go ji ıs rar la

de vam et ti ril di. İl ginç olan, ara dan 150 yıl geç miş ol ma sı na, ele ge çen

tek bir de lil bi le bu lun ma ma sı na ve da ha sı fo sil ka yıt la rı nın ve ge ne tik

bi li mi nin or ta ya çı kar dı ğı so nuç la rın ya ra tı lış ger çe ği ni ka nıt la mış ol -

ma sı na rağ men, Dar wi nist le rin bu ba tıl di nin dim dik ayak ta ka la bi le -

ce ği ni zan net me le ri dir. El bet te bu on lar için bü yük bir ya nıl gı ol muş -

tur. As lın da te ori nin sa vu nu cu la rı da can lı lık ta ri hin de bir ev rim ya -

şan ma dı ğı nın far kın da dır lar. Bu nu sa yı sız bi lim sel de lil so nu cun da

açık ça gör müş ler dir. 

Bü tün bun la ra rağ men ev rim te ori si bir ide olo ji ve sa vu nu cu la rı

ta ra fın dan mut la ka ayak ta tu tul ma sı ge re ken ba tıl bir din ol du ğun dan,

Dar wi nist ler sah te bi lim sel lik ro lü nü de vam et tir me le ri ge rek ti ği ne

inan mak ta dır lar. İş te Dar wi nist le rin bu sah te di ni ayak ta tut mak için

150 yıl dır sah te kar lık la ra, spe kü las yon la ra ve sa yı sız pro pa gan da yön -

te mi ne baş vur ma la rı nın se be bi bu dur. Dar wi nist ler ken di ba tıl din le ri

ge re ğin ce, in san la ra te ori le ri nin söz de "doğ ru" ol du ğu tel ki ni ni ver mek

için baş ka yol bu la maz lar. Çün kü te ori nin doğ ru lu ğu na da ir tek bir ta -
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ne bi le bi lim sel de lil yok tur. Bu ne den le dir ki Dar wi nizm di ni ne gö re

in san la ra "bi lim sel de lil var dır" tel ki ni ver me ye ça lı şır lar. 

Mis sou ri Üni ver si te si'nden dok tor Nic ho las Com ni nel lis, Cre ati ve

De fen se isim li ki ta bın da bu bü yük al dat ma ca nın ile ri ki yıl lar da dü şe ce -

ği du rum la il gi li şu söz le re yer ver miş tir: 

Fel se fi ola rak ev rim doğ ma sı bir rü ya dır. Zer re ka dar de li li ol ma yan bir

te ori dir. El li yıl için de okul lar da ki ço cuk lar ol duk ça po pü ler ol muş al dat -

ma ca la rı oku ya cak lar ve bun dan (ev rim te ori sin den) en saç ma id di alar -

dan bi ri ola rak bah se di le cek. Pek ço ğu on do ku zun cu yüz yıl bi li mi ile il -

gi li akıl sız lık la rı an la ta rak alay edip ne şe le ne cek ler.32

Com ni nel lis'in teş hi si doğ ru dur. Ev rim te ori si ni, al dat ma ca ya da -

ya nan bir id di a oluş tu rur ve bu te ori nin ta ri hi, sa yı sız sah te kar lık ör -

nek le riy le do lu dur. Ev ri min or ta ya at tı ğı her id di a, her de lil sah te kar -

lık ürü nü dür. Bu sah te kar lık la rın tü mü nün ger çek ma hi ye ti, ger çek yü -

zü or ta ya çık mış tır. Fa kat bun lar, Dar wi nizm di ni nin ta raf tar la rı ta ra -

fın dan ört bas edil me ye ve ya in san la ra unut tu rul ma ya ça lı şıl mış tır. An -

cak ne ka dar ça ba lar lar sa ça ba la sın lar, Dar wi nist pro pa gan da nın son

de re ce çü rük te mel le re da yan mak ta ol du ğu nu tüm dün ya an la ma ya

baş la mış tır. Com ni nel lis'in de be lirt ti ği gi bi ge le cek ku şak lar, bu bü yük

al dat ma ca nın dün ya ça pın da ki et ki si ni, bu bü yük ya la nın dün ya ca ün -

lü pro fe sör ler ve bi lim adam la rı ta ra fın dan sa vu nul muş ol ma sı nı şaş -

kın lık ve hay ret le kar şı la ya cak ve bu bü yük akıl sız lık la uzun yıl lar alay

ede cek ler dir. 

Dec cal, böy le ba tıl yön tem ler le in san la rı Al lah'ın di nin den uzak -

laş tır ma ya ça lış mış tır. Fa kat şu an da ar tık plan la rı te pe tak lak ol muş tur.

Onun kul lan dı ğı yön tem – ya ni Dar wi nizm – bu gün in san la rın, hat ta

ço cuk la rın di lin de alay ko nu su ha li ne gel me ye baş la mış tır. Tüm dün -

ya, ya kın bir ge le cek te Dar wi nizm saf sa ta sı nı utanç la ha tır la ya cak tır.

Kuş ku suz bu, Al lah'a baş kal dı ran la ra, Yü ce Rab bi miz'in bir tu za ğı, bir

kar şı lı ğı dır. Al lah bir aye tin de şöy le bil di rir: 

Böy le ce iş le dik le ri kö tü lük le ri ken di le ri ne isa bet et ti ve ala ya al dık la -

rı şey, ken di le ri ni sa rıp-ku şa tı ver di. (Nahl Su re si, 34)
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1. "Ça mur lu Su İçin de İlk Hüc re Oluş tu" İd di a sı Sah te kar lık tır

Dar win'in ev rim te ori si ne gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bir

ara ya gel me le riy le olu şan ha ya li bir "ilk hüc re" var dır. Dar wi nizm'e

gö re her şey bu "ilk hüc re" ile baş lar. Bü tün can lı lı ğın, ke le bek le rin,

kuş la rın, as lan la rın, kar tal la rın, ba li na la rın, tav şan la rın, ge yik le rin ve

ni ha yet tek no lo ji ler üre ten, me de ni yet ler ku ran, pro fe sör ler ye tiş ti ren,

uza ya çı kan, la bo ra tu var lar da sa hip ol du ğu hüc re le ri in ce le yen in sa -

nın da kay na ğı Dar wi nizm'e gö re hep bu ha ya li "ilk hüc re"dir. 

Dar wi nizm'e gö re bu ha ya li ilk hüc re nin kay na ğı ise; söz de bir

mik tar ça mur lu su, za man ve te sa düf ler dir! Dar wi nizm di ni ne gö re bu

üç si hir li(!) ve akıl lı(!) güç bir le şe rek, No bel ödül lü bi lim adam la rı nın

21. yüz yıl tek no lo ji si nin ha kim ol du ğu la bo ra tu var lar da bi le üre te me -

dik le ri, de tay la rı nı an la ya bil mek için in san la rın ya rım yüz yı lı aş kın bir

sü re dir üze rin de araş tır ma lar yap tık la rı, son de re ce komp leks ve mü -

kem mel me ka niz ma la rı, or ga nel le ri ve in dir ge ne mez bir komp leks li ğe

sa hip "hüc re"yi her na sıl sa mey da na ge tir miş ler dir! Da ha sı, bu üç

muh te şem(!) güç bir le şe rek şu an yer yü zün de gör dü ğü müz mü kem -

mel can lı lı ğı da mey da na ge tir miş ler dir. Dar wi nizm di ni, iş te in san la -

rı bu saf sa ta ya inan dır ma ya ça lı şır. 

Oy sa bu id di a bü yük bir sah te kar lık, bü yük bir ya lan dır. 

As lın da Dar win'in or ta ya at tı ğı ça mur lu su da olu şan bu ilk hüc re

fan ta zi si, Dar win dö ne mi nin son de re ce ge ri bi lim ve tek no lo ji si ne uy -

gun düş mek te dir. Dar win'in hüc re yi yal nız ca içi su do lu bir ba lon cuk

zan net ti ği dik ka te alın dı ğın da, bu ço cuk ma sa lı da dö ne min bil gi ve bi -

lim an la yı şın dan bek le nen bir şey dir. O dö nem de in san lar, hüc re nin

ne ye ben ze di ği ni bil me dik le rin den bu ya la na çok da ha ko lay kan mış -

lar dır. Fa kat ge ne tik bi li mi ile or ta ya çı kan so nuç lar, Dar wi nizm'in bü -

yük bir al dat ma ca ol du ğu nu bir kez da ha is pat la mış tır. Şu an ki bil gi ve

ve ri ler doğ rul tu sun da hüc re nin sa hip ol du ğu sa yı sız pro te in den yal -

nız ca tek bir ta ne si bi le ev rim te ori si ni çü rüt mek te dir. Pro te in ler üs tün

komp leks lik te ya pı lar dır ve te sa dü fen oluş ma la rı im kan sız dır. Öy le ki
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la bo ra tu var lar da bi linç li, kon trol lü or tam lar da oluş tu rul ma sı bi le 21.

yüz yıl tek no lo ji siy le müm kün ol ma mış tır. Böy le bir ya pı nın te sa dü fen

ça mur lu bir su da oluş tu ğu nu id di a et mek, bi lim adı na gü lünç, hat ta

ak la ay kı rı bir id dia dır. Ame ri ka lı bi lim fi lo zo fu Step hen C. Me yer, tek

bir pro tei nin te sa dü fen oluş ma ih ti ma li nin im kan sız lı ğı nı şu söz ler le

ifa de et miş tir: 

Sa de ce 100 ami no asit uzun lu ğun da kı sa bir pro te in mo le kü lü nü oluş tur -

mak için aşıl ma sı ge re ken ola sı lık en gel le ri ni dü şü nün. Pro te in zin ci rin -

de di ğer ami no asit ler ile bir leş me le ri için ami no asit le rin ön ce lik le pep -

tid ba ğı ola rak bi li nen kim ya sal bağ lar kur ma la rı ge re kir. Fa kat do ğa da

ami no asit ler ara sın da di ğer bir çok tür de kim ya sal bağ ku ru la bi lir. Tüm

bağ lan tı la rın pep tid bağ la rın dan oluş tu ğu 100 ami no asit lik bir zin cir

oluş tur ma ola sı lı ğı ka ba ca 1030'da bir ih ti mal dir.

İkin ci si, do ğa da her ami no asi din ken di si ne ait ay na da yan sı ma sı nı an dı -

ran bir eşi var dır. Bi ri sol el li L-for mun da, di ğe ri ise sağ el li D-for mun da -

dır. Bu bir bi ri nin yan sı ma sı olan form la ra "op tik izo mer ler" de nir. İş lev -

sel pro te in ler sa de ce sol el li ami no asit le ri ka bul eder, fa kat sağ el li ve sol

el li izo mer ler do ğa da aşa ğı yu ka rı eşit sık lık ta bu lu nur. Bu nun dik ka te

alın ma sı, bi yo lo jik ola rak iş lev sel bir pro te in el de et me nin ola nak sız lı ğı -

nı da ha da art tı rır. 100 ami no asit ten olu şan ha ya li bir pep tid zin ci rin -

de te sa düf ler so nu cun da sa de ce sol el li ami no asit le ri kul lan ma ola sı -

lı ğı (1/2)100 ya da yi ne ka ba ca 1030'da bir

ih ti mal dir.

Üçün cü ve en önem li si ise iş lev sel

pro te in le rin be lir li bir di zi lim de

dü zen le ne rek bir bi ri ne bağ lan -

mış ami no asit le re sa hip ol ma sı

ge re kir, ay nen an lam lı bir cüm -

le de ki harf ler gi bi. Bi yo lo jik ola -

rak 20 ami no asit bu lun du ğu
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için, be lir li bir ami no asit el de et me ola sı lı ğı 1/20'dir. Bu zin cir üze rin de ba -

zı alan la rın bir kaç ami no asi de izin ve re ce ği ni dü şü nür sek [MIT'den (Mas -

sac hu setts Ins ti tu de of Tech no logy) bi yo kim ya ger Ro bert Sau er ta ra fın dan

be lir le nen var yans lar kul la nı la rak], bir den faz la iş lev sel pro te in de fonk si -

yo nel bir ami no asit di zi li mi ni rast ge le el de et me ola sı lı ğı nın 1065'te bir ih -

ti mal ola rak, "yok de ne cek ka dar az" ol du ğu nu gö re bi li riz. Bu sa de ce yüz

ami no asit uzun lu ğun da bir pro te in için as tro no mik bü yük lük te bir ra kam -

dır. (As lın da bu ola sı lık da ha da az dır, çün kü do ğa da bu he sap la ma da yer al -

ma yan ve pro te in ler de yer al ma yan bir çok baş ka ami no asit bu lun mak ta dır.)

Eğer uy gun bağ la rın ve op tik izo mer le rin sağ lan ma sı ih ti ma li de bu he sap -

la ma ya da hil edi lir se, ol duk ça kü çük ve iş lev sel bir pro tei ni rast ge le el de

et me ola sı lı ğı o ka dar az olur ki, mil yar lar ca yıl ya şın da bir ev ren de bi le bu

ger çek ten sı fır sa yı lır (10125'te bir ih ti mal). Da ha sı, iş lev sel bir DNA'nın te -

sa dü fi ola rak el de edil me sin de ben zer cid di zor luk lar ol du ğu nu he sa ba kat -

mak ge re kir. Bu nun ya nı sı ra, en alt dü zey de komp leks bir hüc re de 1 de ğil,

en azın dan 100 komp leks pro te in (ve DNA ile RNA gi bi di ğer baş ka bi o-mo -

le kü ler bi le şen ler) bu lun ma sı ge re kir ve bun lar ya kın ko or di nas yon için de -

dir ler. Bu ne den le hüc re de ki kar ma şık lı ğın ni ce lik sel ola rak de ğer len di ril me -

si, 1960'la rın or ta la rın dan be ri bi yo lo ji nin ha ya tın kö ke ni ala nın da ha kim

olan bir gö rü şü güç len dir miş tir: Te sa düf, bi yo lo jik kar ma şık lı ğın ve öz gül -

lü ğün kö ke ni ni açık la mak için ye ter li bir açık la ma de ğil dir.33

Bütün bunların ötesinde, asıl önemle üzerinde durulması gereken

46

Darwinist Deccaliyetin Ölümü

Darwinistlerin sahte ilahı tesadüfler hiçbir

şeyi yaratmaya güç yetiremezler, tek

Yaratıcı alemlerin Rabbi olan Allah'tır.



Adnan Oktar (Harun Yahya)

47



nokta, proteinlerin var olabilmek için mutlaka proteinlere ihtiyacının

olmasıdır. Bir proteinin oluşabilmesi için 100 kadar proteinin görev al-

ması gerekmektedir. Bütün bu proteinlerin aynı anda, aynı yerde ve

tüm organelleriyle tam bir hücrenin içinde bulunmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla proteinlerin varlığı için proteinler, DNA ve hücrenin ken-

disi gerekmektedir. Bu gerçek, zaten daha başından Darwinistlerin id-

dialarını ortadan kaldırmaktadır. Darwinistler, tek bir proteinin mey-

dana gelişinin açıklamasını yapamamaktadırlar. 

Bü tün bu komp leks ya pı la rın im kan sız olu şu mu nun te sa dü fen

ger çek leş ti ği ni var say dı ğı mız da bi le, Dar wi nist le rin DNA gi bi muh te -

şem bir mo le kü lün için de bir mil yon an sik lo pe di say fa sı nı dol du ran

bil gi nin na sıl olup da te sa dü fen olu şa bi le ce ği ni açık la ma la rı ge rek mek -
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te dir. Fa kat hüc re ve ha ya tın kö ke ni ile il gi li her ko nu da ol du ğu

gi bi bu ko nu da da Dar wi nist ler açık la ma sız dır lar. Çar pık Dar wi -

nist man tı ğı na gö re, ça mur lu su yun için de te sa dü fen olu şan bir

hüc re nin için de ki ola ğa nüs tü bil gi nin de çe şit li dış et ki ler yo luy la

te sa dü fen oluş muş ol ma sı ge rek mek te dir. Kuş ku suz böy le bir olu -

şum im kan sız dır. DNA'nın için de ki bil gi, DNA ile bir lik te ya ra tıl -

mış mu az zam bir bil gi dir. 

Dar wi nist le rin "ça mur lu su da te sa dü fen hüc re oluş tu" id dia -

sı, hüc re yi içi su do lu bir ba lon cuk zan ne den Dar win dö ne min den

kal ma köh ne bir ina nış tır. An cak 19. yüz yı la ait bu hu ra fe ler, bi li -

min ve tek no lo ji nin ol duk ça ge liş ti ği gü nü müz de ar tık ta ma men

ge çer siz dir. Bir can lı be de nin de açık lan ma sı ge re ken sa yı sız

komp leks ya pı var ken, Dar wi nizm tek bir pro tei nin olu şu mu nu

bi le açık la ya ma mak ta dır. Fa kat Dar wi nist ler bu im kan sız lık lar dan

ha ber siz gi bi dav ra nır lar. Ha len ev rim ci ya yın lar da; ça mur lu su -

da ki bu im kan sız olu şum, ade ta bir hi ka ye ki ta bın da ki öy kü ler

şek lin de an la tı lır. Amaç, bu bi lim sel lik ten uzak, man tık sız ama ay -

nı za man da da is pat sız an la tım la kit le le ri al da ta bil mek tir. Bu ba tıl

di nin ta raf tar la rı na gö re, söz ko nu su hi ka ye ye ne ka dar çok ki şi

inan sa, o ka dar ki şi Dar wi nizm bü yü sü nün et ki si al tı na gi re cek tir. 

Fa kat ar tık Dar wi nist le rin sah te hi ka ye le ri ne in san lar inan -

ma mak ta dır. Ya ra tı lan la rın tü mü, ev re ni ve için de ki le ri ku sur suz -

ca ya ra tan Yü ce Rab bi miz'in üs tün gü cü nü ve kud re ti ni ser gi le -
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Bir DNA mo le kü lü nün için de bir mil yon an sik lo pe di say fa -

sı nı dol du racak kadar bil gi var dır. Böy le si ne ha ri ka bir

ese rin te sa dü fen oluş ma sı ise imkansızdır. 



mek te dir. Yü ce Al lah Ku ran'da, hüc re nin ve in sa nın üs tün ya ra tı lı şı nı

şöy le ha ber ver miş tir:

An dol sun, Biz in sa nı, süz me bir ça mur dan ya rat tık. Son ra onu bir su

dam la sı ola rak, sa vun ma sı sağ lam bir ka rar ye ri ne yer leş tir dik. Son ra

o su dam la sı nı bir alak (em bri yo) ola rak ya rat tık; ar dın dan o alak'ı

(hüc re top lu lu ğu) bir çiğ nem et par ça sı ola rak ya rat tık; da ha son ra o

çiğ nem et par ça sı nı ke mik ola rak ya rat tık; böy le ce ke mik le re de et giy -

dir dik; son ra bir baş ka ya ra tış la onu in şa et tik. Ya ra tı cı la rın en gü ze li

olan Al lah, ne yü ce dir. (Mü mi nun Su re si, 12-14)

Ku ran'ın dı şın da açık la ma ara yan lar, yer yü zün de ki muh te şem li -

ğe is te dik le ri ka dar ba sit bir açık la ma ge tir me ye ça lış sın lar, Al lah'ın ya -

rat tı ğı bu ese rin çok bü yük ve ih ti şam lı ol du ğu ke sin bir ger çek tir. Bu

üs tün ya ra tı lış kar şı sın da ev rim te ori si nin bir ya şam sa ha sı yok tur. Yü -

ce Al lah bir aye tin de ya rat tı ğı eser le rin bü yük lü ğü nü şöy le ha ber ve rir: 

El bet te gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sı, in san la rın ya ra tıl ma sın dan da ha

bü yük tür. An cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (Mü min Su re si, 57)
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Soğuk bir bölgede uzun tüy lü kö pek ler, kısa tüylü kö-

peklere göre daha avan taj lı ha le ge lecek, dolayısıyla

daha uzun ya şa ya cak, da ha faz la ço ğa la cak ve da ha

ko lay bes le ne cek tir. Bu süreç yeni bir köpek cinsi or-

taya çıkartmayacaktır.



2. "Do ğal Se lek si yon Ev rim leş ti rir" İd di a sı Bir Sah te kar lık tır 

Dar win, 1800'lü yıl lar da, söz de "ev rim me ka niz ma sı" ola rak bir

kav ram öne sür müş tü: Do ğal se lek si yon. 

Do ğal se lek si yon, di ğer bir ifa dey le 'do ğal seç me' de mek tir. Güç -

lü ve için de bu lun du ğu do ğal şart la ra uy gun olan can lı la rın ha yat ta ka -

la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin as lan lar ta ra fın dan teh dit edi len

bir zeb ra sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len zeb ra lar ha yat ta ka la cak tır. 

Do ğal se lek si yon ger çek ten de do ğa da ki can lı lar ara sın da göz lem -

le nen bir me ka niz ma dır. An cak hiç bir za man ev rim ci le rin ha yal et tik -

le ri gi bi, can lı la ra ye ni özel lik ler ek le me ve ye ni bir tür mey da na ge tir -

me ye te ne ği ne sa hip de ğil dir. 

Bu ko nu yu şöy le bir ör nek le açık la ya bi li riz: Bir coğ ra fi böl ge de bir

ta ne si da ha tüy lü, di ğe ri ise nis pe ten da ha kı sa tüy le re sa hip iki ben zer

kö pek cin si nin ya şa dı ğı nı var sa ya lım. Eğer bu böl ge de ha va sı cak lı ğı

eko lo jik bir fark lı lık ne de niy le önem li öl çü de dü şer se, uzun tüy lü kö -
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pek ler kı sa tüy lü kö pek le re gö re so ğu ğa da ha da ya nık lı ola cak lar dır.

Bu nun bir so nu cu ola rak da uzun tüy lü kö pek ler da ha avan taj lı ha le

ge le cek, ya ni da ha uzun ya şa ya cak, da ha faz la ço ğa la cak ve da ha ko lay

bes le ne cek tir. Bir sü re son ra kı sa tüy lü kö pek le rin sa yı sı iyi ce aza la bi -

lir ya da bu can lı lar sı cak böl ge le re göç ede bi lir ler ve ya soy la rı ta ma -

men tü ke ne bi lir. Ya ni uzun tüy lü kö pek ler do ğal se lek si yon la se çil miş

ve di ğer tü re na za ran avan taj ka zan mış olur lar.

An cak dik kat edi lir se bu sü reç, or ta ya ye ni bir kö pek cin si çı kar -

mış de ğil dir. Do ğal se lek si yon yo luy la, sa de ce za ten var olan iki fark lı

cins ten bi ri avan taj ka zan mış tır. Or ta da hiç uzun tüy lü kö pek yok iken,

do ğal se lek si yon so nu cun da uzun tüy lü kö pek ler oluş muş de ğil dir. Bu

kö pek le rin za man la bir baş ka can lı tü rü ne dö nüş me le ri de za ten ke sin -

lik le söz ko nu su de ğil dir.

Kı sa ca sı do ğal se lek si yon, or ta ya ye ni tür ler, ye ni özel lik ler çı kar -

ma mak ta, sa de ce za ten var olan tür le rin ya şam ola nak la rı art mak ta dır.

Ye ni bir tür ve ye ni bir özel lik oluş ma dı ğı için de, ev rim ci le rin id di a et -

ti ği "ev rim leş me" ya şan dı ğın dan söz edi le mez. Bir baş ka de yiş le, do ğal

se lek si yon hiç bir "ev rim" sağ la ya maz. Ni te kim Dar win'in ken di si de bu

ger çe ği iti raf et miş tir: 

Do ğal se lek si yon, ya rar lı ya pı la rın baş lan gıç aşa ma la rı nın oluş ma sı için

ye ter siz dir.34

Ta nın mış ev rim ci pa le on to log İn gi liz Co lin Pat ter son'un bu ko nu -

da ki iti ra fı ise şöy le dir: 

Hiç kim se do ğal se lek si yon me ka niz ma la rıy la ye ni bir tür üre te -

52

Darwinist Deccaliyetin Ölümü

Do ğal se lek si yon ye ni bir tür oluş tur amaz.



me miş tir. Hiç kim se böy le bir şe yin ya kı nı na bi le yak la şa ma mış tır. Bu -

gün ne o-Dar wi nizm'in en çok tar tı şı lan ko nu su da bu dur.35

Do ğal se lek si yon, ye ni lik ge ti rip bu nun la tür le ri de ği şi me uğ ra tan,

ör ne ğin, bir sü rün ge nin za man la kuş ha li ne gel me si ni sağ la yan mu ci ze -

ler ger çek leş ti ren bir me ka niz ma de ğil dir. Ün lü bi yo log D'Arcy Went -

worth Thomp son'un söy le di ği gi bi; "Ta bi se lek si yon da gör dü ğü müz şey

ya rat mak de ğil yok et mek, bu da mak ve yan gı na sü rük le mek tir."36

Do la yı sıy la Dar wi nist ler, do ğal se lek si yo nu bir ev rim me ka niz -

ma sı ola rak in san la ra ta nıt ma ya ça lı şa rak ya lan söy le mek te dir ler. Do -

ğal se lek si yo nun ev rim sağ la ma dı ğı nı ken di le ri de bil me le ri ne rağ men,

açık ça bu sah te kar lı ğı in san la ra em po ze et me ye ça lış mak ta dır lar. Dar -

win'den ka lan mi ra sa sa hip çık ma ar zu su ve ha ya li se nar yo la rı na ye ni

bir me ka niz ma uy du ra ma ma mış ol ma la rı, on la rı bu köh ne id dia ya, bu

bü yük ya la na ba ğım lı kıl mış tır. Gü nü müz de ha la bu bü yük ya la na sa -

hip çık ma ya ça lı şan Dar wi nist bi lim adam la rı bu lun mak ta dır. Bu ya la -

nın ayak ta ka la ma ya ca ğı nı gö ren ler ise, baş ka bir ya lan la or ta ya çık -

mış lar dır. Bu ya lan, "mu tas yon lar ev rim leş ti rir" id di ası dır. 

3. "Mu tas yon lar Ev rim leş ti rir" İd di a sı Bir Sah te kar lık tır 

Mu tas yon lar, can lı hüc re si nin çe kir de ğin de bu lu nan ve bir in sa na

ait tüm ge ne tik bil gi le ri ta şı yan DNA mo le kü lün de, rad yas yon ve kim -

ya sal et ki ler so nu cun da mey da na ge len yer de ğiş tir me ler, kop ma lar ve

bo zul ma lar dır. DNA'da ki bil gi ler; A, T, C ve G harf le ri ile sim ge le nen

4 ay rı nük le oti din bir bi ri ar dın ca özel ve an lam lı bir sı ra için de di zil me -

si ile olu şur lar. An cak bu sı ra la ma da tek bir harf ha ta sı nın da hi ol ma -
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Yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik

sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta

ka la cak tır ve böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü

bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz -

ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir

can lı tü rü ne dö nüş tür mez. 



sı, o ya pı yı ta ma men bo za cak tır. Söz ge -

li mi ço cuk lar da gö rü len kan kan se ri has -

ta lı ğı DNA'da ki harf ler den bi ri nin yan lış

ol ma sı ne de niy le or ta ya çık mak ta dır. Çer -

no bil'de mey da na ge len rad yas yon sı zın tı sı

ve Hi ro şi ma'ya atı lan atom bom ba sı so nu -

cun da, son ra ki ne sil ço cuk la rın sa kat kal ma la -

rı nın ve ya kan ser gi bi has ta lık la rın baş gös ter me si -

nin ne de ni de yi ne mu tas yon la rın vü cut la rın da

oluş tur duk ğu bu tür za rar lı et ki ler dir.

He men he men bü tün mu tas yon lar za -

rar lı dır ve ge nel lik le can lı için ölüm cül dür -

ler. Za rar ver me yen mu tas yon ör nek le ri ise

ge nel lik le or ga niz ma ya hiç bir za man fay da

ge tir me miş, en faz la et ki siz kal mış lar dır.

Bi lim adam la rı, in ce len miş tüm mu tas yon -

la rın ara sın da, tek bir ta ne si nin

da hi açık ça can lı nın ha yat sü re -

ci ni olum lu et ki le ye me di ği

so nu cu na var mış lar dır.37
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DNA üze rin de ger çek le şe cek her mu tas yon

mut la ka bu yapıya za rar ve rir. 



Fa kat ev rim te ori si, söz de "ye ni" can lı lar üre ten, mu ci ze ler ger çek -

leş ti ren bu ha ya li mu tas yon la ra da ya nır. Dar wi nist ler, tür le rin, ha ya li ve

fay da lı sa yı sız mu tas yo nun or ta ya çı kar dı ğı mü kem mel ya pı ve or gan lar

ve si le siy le bir bir le rin den tü re di ği id di asın da dır lar. Dar wi nist ler açı sın -

dan yüz ka ra sı olan bu id di a, mu tas yon la rın bir or ga niz ma ya mut la ka

za rar ver di ği ger çe ği ni bi len Dar wi nist bi lim adam la rı ta ra fın dan or ta ya

atıl mak ta dır. Da ha sı Dar wi nist ler, mu tas yon la rın bu za rar lı et ki le ri ni çok

iyi bil me le ri ne rağ men, söz ko nu su id di ala rı na la bo ra tu var da mu tas yo na

uğ ra tıl mış dört ka nat lı bir mu tant mey ve si ne ği ni ör nek gös te rir ler. Dik -

kat li ce ger çek leş ti ri len mu tas yon lar so nu cun da mey ve si ne ğin de üre ti len

faz la dan iki ka nat, Dar wi nist ler ta ra fın dan mu tas yon la rın ev rim leş ti re bi -

le ce ği id di ası nın en bü yük ka nı tı gi bi su nul muş tur. Ama as lın da bu söz

ko nu su iki ka nat, can lı ya fay da de ğil za rar ver miş, can lı nın uç ma ye te ne -

ği ni yi tir me si ne yol aç mış tır. Ca li for ni a Üni ver si te si'nden mo le kü ler bi -

yo log Jo nat han Wells, bu du ru mu şöy le açık la mak ta dır: 

1970'ler de Ca li for ni a Tek no lo ji Ens ti tü sün den ge ne tik çi Ed ward B. Le wis,

üç mu tant tü rü nü dik kat li ce çift leş ti re rek, den ge le yi ci le rin nor mal gö rü -

nüm lü ikin ci bir çift ka na da dö nüş tü ğü bir mey ve si ne ği üret me yi ba şar -

dı.

İlk ba kış ta Car roll'un de ne yi, dü zen le yi ci DNA'da ki kü çük ge li şim sel

de ği şim le rin gö rü nüm de bü yük ev rim sel de ği şim ler üre te bi le ce ği

id di ası na ka nıt sağ lı yor gi bi gö zü ke bi lir. Ama mey ve si ne ği ha la

mey ve si ne ği dir. Da ha sı, ikin ci çift ka nat nor mal gö zük me si ne rağ -

men uç ma kas la rın dan yok sun dur. Dört ka nat lı bir mey ve si ne ği

kuy ru ğun dan fay da sız ca sar kan bir çift ka na dı olan bir uçak gi bi dir.

Can lı, uç ma da ve çift leş me de bü yük zor luk ya şar, bu yüz den yal -

nız ca la bo ra tu var da ya şa ya bi lir. Ev ri me ka nıt ola rak su nu lan, dört

ka nat lı mey ve si ne ği, sirk gös te ri le rin de ki iki baş lı da na dan da ha iyi

de ğil dir.38
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Mu tas yon lar  sonucu can lı nın mü kemmel leş me si ve -

ya ye ni ge ne tik bil gi ka zan ma sı müm kün de ğil dir. 



Jo nat han Wells, söz le ri ne şöy le de vam eder:

Faz la ka nat lı ya da ek sik ba cak lı özür lü mey ve si nek le ri ge li şim ge ne ti ği

hak kın da bi ze bir şey ler öğ ret ti, ama ev rim hak kın da hiç bir şey öğ ret me -

di. Tüm ka nıt lar tek bir so nu cu gös ter mek te dir: Bir mey ve si ne ği em bri -

yo su na ne ya par sak ya pa lım, yal nız ca üç ola sı lık mey da na ge le bi lir - nor -

mal bir mey ve si ne ği, ku sur lu bir mey ve si ne ği ya da ölü bir mey ve si ne -

ği. At bir ya na, at si ne ği bi le de ğil.39

Gö rül dü ğü gi bi, Dar wi nist le rin çar pık id di ala rı na ye ga ne de lil

ola rak gös ter me ye ça lış tık la rı dört ka nat lı mu tant mey ve si ne ği de, ku -

sur lu bir mey ve si ne ğin den faz la sı de ğil dir. Mu tas yon lar, bir can lı üze -

rin de ne ka dar et ki li olur sa ol sun lar, o can lı tü rü ne bir baş ka can lı ya ait

özel lik ek le me gi bi mu ci ze vi bir ye te nek ten yok sun dur lar. Ama Dar wi -

nist ler can lı da mu tas yon lar yo luy la mu ci ze ler oluş tu ğu ya la nı na inan -

mak is ter ler. 

İl ginç olan, söz ko nu su mey ve si ne ği nin ku sur lu ol du ğu Dar wi -

nist bi lim adam la rı ta ra fın dan bi lin me si ne rağ men, bu mu tan tın ha len
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Mu tas yon la rın za rar lı et ki le ri, re sim -

de ki can lı lar da açık ça gö rü le bil mek -

te dir. Mu tas yon lar can lı la rı ya sa kat

bı ra kır ya da on la rı öl dü rür ler. 

Mu tas yon lar can lı la rı ge liş tir mez, on la ra yalnızca zarar getirirler.



ders ki tap la rın da mu tas yon ile ev ri min en bü yük ka nı tı ola rak gös te ril -

me ye ça lı şıl ma sı dır. Mo le kü ler bi yo log Jo nat han Wells ko nuy la il gi li

ola rak şun la rı yaz mış tır: 

Pe ter Ra ven ve Ge or ge John son'ın 1999 bas kı lı ders ki ta bı Bio logy'e gö re,

"ev rim ge ne tik me saj da ki de ği şim ler le baş la mış tır... Mu tas yon ve ye ni -

den bir le şim (mev cut gen le rin ye ni den dü zen len me si) yo luy la ger çek le -

şen ge ne tik de ği şim ev rim için ham mad de üre tir." Ki tap ta ki ay nı say fa,

dört ka nat lı mey ve si ne ği nin res mi ne yer ver mek te ve onu "ge li şi min kri -

tik ev re si ni dü zen le yen bir gen olan Ul tra bit ho rax'da ki de ği şim ler den do -

la yı bir mu tant" di ye ni te len dir mek te, ay rı ca iki gö ğüs kıs mı na ve do la yı -

sıy la iki çift ka na da sa hip ol du ğu nu da ek le mek te dir. 

Mez kur ders ki ta bı, ka rı şık lı ğa ila ve ten, ila ve ka nat la rın bir ya pı ka zan cı -

nı tem sil et ti ği iz le ni mi ni oku ra ver mek te dir. Ama ger çek te dört ka nat lı

mey ve si ne ği uçuş için ge rek li ya pı lar dan yok sun dur. Den ge le yi ci le ri

kay bol muş tur ve on la rın ye ri ni ye ni bir şey de ğil, di ğer kı sım da za ten

bu lu nan ya pı la rın kop ya la rı al mış tır. Her ne ka dar dört ka nat lı mey ve si -

nek le ri re sim le ri, mu tas yon la rın ye ni bir şey ek le di ği iz le ni mi ni ver se de,

bu nun tam ter si ger çe ğe da ha ya kın dır.40

Dar wi nizm'in id di a et ti ği can lı lı ğın baş lan gı cı nı tem sil eden ve te -

sa dü fen mey da na gel me si im kan sız olan o "ha ya li ilk hüc re"nin ken di

ken di ne mey da na gel di ği ni var say dı ğı mız da bi le, komp leks ya pı sıy la

bir in san olu şa na ka dar ger çek leş me si ge re ken ha ya li ev rim sü re ci nin

en kü çük aşa ma sın da bi le mu az zam mik tar da ge ne tik bil gi üre til me si

ve sa yı sız mu tas yo nun ger çek leş me si ge rek mek te dir. Bu mu tas yon la -

rın mik ta rı çok olur ken ay nı za man da bun la rın "tü mü nün" can lı ya bir

fay da ve ya bir "ye ni lik" ge ti re cek özel lik te ol ma sı zo run lu dur. Çün kü

ge liş mek te olan bu ha ya li ye ni or ga niz ma da ger çek le şe cek tek bir ha ta,

sis te min ta ma men bo zu lup çök me si ne ne den ola cak tır. Mu tas yon la rın

%99 gi bi bir oran da za rar lı ve %1 ora nın da et ki siz ol du ğu dik ka te alı -

nır sa, ev rim te ori si ne gö re mey da na gel me si ge re ken bu mil yar lar ca

mu tas yo nun her bi ri nin is tis na sız fay da lı ol du ğu nu id di a et mek kuş -

ku suz ak la ve bi li me ay kı rı dır.
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Bir ay çi çe ği nin yap rak la rın da, sal yan go zun ka bu ğun -
da, çam ko za la ğın da ya da par mak la rı mı zın uzun lu ğun da
bu lu nan ma te ma tik sel oran Al lah'ın ya rat tı ğı ola ğa nüs tü
gü zel lik ler den, ni met ler den bir ta ne -
si dir. Bu, bi lim adam la rı nın "Al tın
oran" is mi ni ver dik le ri hay ran lık
uyan dı ran bir uyum dur.

Al tın oran adı ve ri len ve Or ta -
çağ'ın en et ki li ma te ma tik çi si Fi bo -
nac ci'nin bul du ğu sa yı di zi si nin
özel li ği, di zi de ki sa yı lar dan her bi ri -
nin ken di sin den ön ce ge len iki sa yı -
nın top la mın dan oluş ma sı dır.

Fi bo nac ci di zi si  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,
987, 1597, 2584, ... şek lin de iler le mek -
te dir.

Di zi de ki sa yı lar bir ön ce ki ne
bö lün dü ğün de, bir bi ri ne çok ya kın
sa yı lar el de edi lir. Hat ta se ri de ki 13.
sı ra da yer alan sa yı dan son ra bu sa yı
sa bit le nir. İş te bu sa yı "al tın oran"
ola rak ad lan dı rı lan 1,618'dir. 

Bu muh te şem oran, Al lah'ın bir
mu ci ze si ola rak, do ğa da ki bir çok
var lık ta göz le ne bi lir. Hüc re le ri mi zin
için de ki DNA sar ma lın dan, uzay da -
ki ga lak si le rin şe kil le ri ne, kar kris tal -
le rin den mik ro can lı la ra, boy nuz ve
diş ler den, sal yan goz ka buk la rı na ka -
dar al tın ora nı bul mak müm kün dür.
Al tın ora na en çar pı cı ör nek, in san
be de ni dir. 
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İn san vü cu dun da, 
Yü zün bo yu - Yü zün ge niş li ği, 
Du dak- kaş la rın bir le şim ye ri ara sı - Bu run bo yu, 
Yü zün bo yu - Çe ne ucu-kaş la rın bir le şim ye ri ara sı, 
Ağız bo yu - Bu run ge niş li ği, 
Bu run ge niş li ği - Bu run de lik le ri ara sı, 
Göz be bek le ri ara sı - Kaş lar ara sı. 
Par mak ucu-dir sek ara sı - El bi le ği-dir sek ara sı, 
Omuz hi za sın dan baş ucu na olan me sa fe - Ka fa bo yu,
Gö bek-baş ucu ara sı me sa fe - Omuz hi za sın dan baş ucu na olan me sa fe, 
Gö bek-diz ara sı - Diz-ayak ucu ara sı. 
Mü kem mel bir al tın oran ör ne ği dir. 
Rab bi miz, Ku ran'da "Al lah, her şey için bir öl çü kıl mış tır" şek lin de bil dir -

mek te dir (Ta lak Su re si, 3). İş te "Al tın Oran", Al lah'ın biz ler için var et ti ği üs tün
ya ra tı lış de lil le rin den bi ri dir. (De tay lı bil gi için bkz. http://al ti no ran.org) 

Can lı lar da ki mü kem mel si met ri ve bu muh te şem al tın oran, Dar wi nist le rin
ev rim id di ası nı baş lı ba şı na yok eder. Çün kü Dar wi nist le rin, söz de "ev rim leş ti -

ri ci güç" at fet tik le ri mu tas yon lar bi rer si met ri düş ma nı dır. Dar wi -
nist le rin id di ası na gö re, ba şı boş mu tas yon lar oluş tuk la rın da, can -

lı lar da mü kem mel al tın ora nın olu şa ma ma sı ge re kir. Can lı var -
lık lar da müt hiş bir den ge siz lik ve in ti zam sız lık mey da na gel -
me si ge re kir. Çün kü mu tas yon lar dü zen siz olay lar dır. Mu tas -
yon lar, bir can lı da da ha ön ce var ol ma yan bir ko lu mey da na

ge ti rip, ona oran lı bir el oluş tu rup, elin par mak la rı nı bu ma te -
ma tik sel ora na gö re dü zen le ye mez ler.
Da ha sı, bu nun ar dın dan vü cu dun tam

kar şı ta ra fın da ola ğa nüs tü bir si met ri
için de ye ni ay nı uzun luk ta bir

baş ka kol, ay nı bü yük lük -
te ve tam si met rik şe kil de
ayar lan mış bir baş ka el ve
ay nı has sas ma te ma tik sel
ora na sa hip ay nı sa yı da ki
di ğer par mak la rı mey da na

ge ti re mez ler. Rast ge le mu -
tas yon lar, ön ce den ka rar
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alıp, mü kem mel komp leks lik te bir gö zü mey da na ge ti rip, onun he men ar dın -
dan tam kar şı ta ra fın dan yü ze ve di ğer gö ze mü kem mel uyum lu, ay nı bü yük -
lük, renk ve bi çim de ve ay nı iş lev le re sa hip yep ye ni ve gö ren bir göz da ha
mey da na ge ti re mez ler. Rast ge le mu tas yon lar, sağ ta raf ta Dar wi nist le rin id di a
et tik le ri şe kil de bir ku lak mey da na ge ti rip, he men sol ta raf ta da ay nı si met ri -
de, ay nı şe kil de du yan, ay nı özel lik le re sa hip ikin ci bir ku lak mey da na ge ti re -
mez ler. Örs, çe kiç, üzen gi gi bi ya pı la rın her bi ri ni mü kem mel bi çim de oluş tu -
rup, bun la ra iş lev ler ve rip, ay nı si met ri de ku sur suz şe kil de oluş tu ra maz lar.

Bir can lı nın ya şa ya bil me si için rast ge le mu tas yon la rın kalp ka pak çık la rı -
nı da kal bin iki ta ra fın da ay nı bi çim de, ay nı si met ri de ve ay nı fonk si yo nu ye -
ri ne ge ti re cek şe kil de oluş tur ma la rı ge rek mek te dir. Ak si tak dir de, o can lı ya -
şa mı nı sür dü re me ye cek tir. Bu oran ve si met ri nin, vü cu dun her or ga nın da ay -
nı şe kil de oluş tu rul ma sı ge re kir. Çün kü gü nü müz de ki can lı lar da, geç miş te
ya şa mış olan lar da, ay nı mü kem mel si met ri yi ser gi le mek te dir ler. Can lı la rın
hiç bi ri, bir ku la ğı ters, bir ak ci ğe ri fark lı, tek gö zü al nın da, te ki bur nun da ola -
cak şe kil de var ol ma mak ta dır. Can lı lık ta böy le bir den ge siz lik ol ma dı ğı na gö -
re, Dar wi nist ler mu tas yon la rın ev rim leş tir di ği ne da ir id di ala rıy la bü yük bir
kit le yi al dat ma ya ça lış mak ta dır lar. 

Bir ku la ğı ters, bir gö zü al nın da can lı lar ol duk ça na dir ola rak kar şı mı za
bi rer ucu be var lık ola rak çı kar lar. İş te mu tas yon la rın mey da na ge tir di ği so nuç
bu dur. Mu tas yon lar, düz gün bir ya pı ya ade ta ma ki na lı tü fek le ateş et mek gi -
bi dir. Sağ lam bir şe yin üze ri ne ateş açıl ma sı kuş ku suz ki o ya pı yı ta ma men or -
ta dan kal dı rır. Söz ko nu su mu tas yon la rın tek bir ta ne si nin et ki siz kal ma sı ve -
ya ma ki na lı tü fek le ta ran mış vü cut ta ki mev cut bir en fek si yo nu ya ka rak iyi leş -
tir me si bir şe yi de ğiş tir me mek te dir. Or ga niz ma za ten ken di si ne isa bet eden 99
mer mi ile yer le bir ol muş tur. 

Ba sın da ve bi lim çev re le rin de il gi çe ken, pek de uzun ya şa ma yan
bu can lı la ra söz ko nu su ga rip gö rü nü mü ve ren şey mu tas yon lar dır.
Mu tas yon lar, can lı or ga niz ma nın gen le ri ni bo zul ma ya uğ rat mış,
can lı ya ait muh te şem si met ri yi or ta dan kal dır mış, onu ya şa ya -
maz du ru ma ge tir miş tir. An cak bu ra da unu tul ma ma sı ge re -
ken şey mu tas yon la rın da Al lah'ın kon ro lün de ger çek le şen
olay lar ol du ğu dur. Al lah ya rat ma sın da ki mü kem mel li ği in -
san la ra gös ter mek için böy le ör nek ler ya rat mak ta, ya rat ma
sa na tı nı gös ter mek te dir. 
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Do la yı sıy la bir can lı da da ha ön ce var ol ma yan yep ye ni bir uz vun

ve ya bir özel li ğin, mu tas yon lar so nu cun da mey da na gel me si im kan sız -

dır. Mu tas yon la rın bir can lı ya, o can lı ya ait ol ma yan ye ni bir bil gi ek -

le me ve onu fark lı bir can lı ha li ne ge tir me gü cü yok tur. Mu tas yon id -

dia sı, Dar wi nizm ya la nı nın, Dar wi nist man tık sız lı ğı nın en bü yük gös -

ter ge si ni tem sil eder. Çün kü ev rim fik ri, te mel de, ger çek te ol ma yan bu

ha ya li "fay da lı mu tas yon la ra" da yan mak ta dır. 

Var sa yı lan Fay da lı Mu tas yon lar İçin Ge re ken Son suz Za man

Ger çek ten fay da lı mu tas yon la rın ger çek le şe bi le ce ği ih ti ma li ni

var say dı ğı mız da bi le, mu tas yon id dia sı ev rim te ori si ne uy ma mak ta dır.

MIT (Mas sac hu setts Ins ti tu e of Tech no logy - Mas sac hu setts Tek no lo ji

Ens ti tü sü)'de, Elek trik Mü hen dis li ği Fa kül te si Pro fe sö rü Mur ray Eden,

"Ne o-Dar wi nist Ev ri min Bi lim sel Teo ri Ola rak Ye ter siz li ği" baş lık lı ma -

ka le sin de, adap tas yon amaç lı bir de ği şi mi mey da na ge tir mek için al tı

mu tas yon ge re ki yor sa, bu nun te sa dü fen an cak bir mil yar yıl da bir ger -

çek le şe ce ği ni, eğer iki dü zi ne gen da hil ola cak sa, bu du rum da dün ya -

nın ya şın dan da ha uzun bir sü re nin, da ha doğ ru su 10,000,000,000 yı la

ih ti yaç ola ca ğı nı açık la mış tır.41 Ma te ma tik çi ler, bir den faz la mu tas yo -

nun ay nı an da mey da na gel me si ge re ken komp leks ya pı ve or gan lar -

da, mu tas yon la rın fay da lı ve et ki li ol du ğu var sa yıl dı ğın da bi le, Dar wi -
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DNA sar ma lı

Can lı DNA'sı ol duk ça komp leks bir ya pı ya sa hip tir. Rast ge le her

türlü müdahale, bu yapıya an cak za rar ve re cek tir. Bu ise has ta,

sa kat ve ölü or ga niz ma la rın oluş ma sı na se bep ola cak tır



nist ler açı sın dan bir za man prob le mi ol du ğu nu açık ça be lirt mek te dir -

ler. En ko yu Dar wi nist ler den pa le on to lo ji pro fe sö rü Ge or ge G. Simp -

son bi le, beş mu tas yo nun ay nı an da ger çek leş me si nin son suz za man

ala ca ğı nı açık ça be lirt mek te dir.42 Son suz za man, böy le bir ih ti ma lin ol -

ma dı ğı an la mı na gel mek te dir. Ve bu ay nı za man da, can lı or ga niz ma la -

rın sa hip ol duk la rı tüm ya pı ve or gan lar için ge çer li bir ih ti mal dir. Şu

du rum da gü nü müz de gör dü ğü müz muh te şem can lı çe şit li li ği nin mu -

tas yon lar la mey da na gel me ih ti ma li nin im kan sız ol du ğu açık tır. 

Ev rim ci Ge or ge G. Simp son, söz ko nu su mu tas yon id dia sı ile il gi li

bir baş ka he sap la ma da ha yap mış ve her gün ye ni bir je ne ras yon oluş -

tu ra bil di ği ni var say dı ğı mız 100 mil yon bi rey lik bir top lu luk için de, mu -

tas yon lar dan el de edi le bi le cek olum lu bir so nu cun an cak 274 mil yar yıl -

da bir mey da na ge le bi le ce ği ni iti raf et miş tir. Bu sa yı, 4.5 mil yar yıl ola -

rak tah min et ti ği miz Dün ya'nın ya şı nın yüz ler ce kat üze rin de dir.43 Ta bi

tüm bun lar, mu tas yon la rın olum lu bir et ki si nin ol du ğu nu ve ya ye ni je -

ne ras yon lar mey da na ge ti re bil di ği ni var say dı ğı mız da or ta ya çı kan he -

sap la ma lar dır. Fa kat ger çek dün ya da böy le bir var sa yı ma yer yok tur. 

Söz de Ev rim le şen Can lı Be de ni, Ne den Mu tas yon la ra 

Kar şı Ko ru nu yor?

Tüm ev rim ci bi lim adam la rı bil mek te dir ler ki, bir can lı nın

DNA'sın da du rup du rur ken bir kop ya la ma ha ta sı nın mey da na gel me

ih ti ma li son de re ce dü şük tür. Araş tır ma lar hüc re ler de ge ne tik ha ta la -

rın oluş ma sı nı en gel le ye cek ko ru ma un sur la rı nın var ol du ğu ger çe ği ni

or ta ya çı kar mış tır. DNA bil gi si, bir bi ri ni ha ta la ra kar şı kon trol eden

bir bi rin den fark lı sa yı sız en zim var ol ma dan kop ya la na maz. Bun lar

doğ ru ami no asi din doğ ru tRNA'ya bağ lan dı ğı na emin olun ma sı için
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çift süz geç li en zim le ri içe rir. Bir süz geç faz la bü yük ami no asit le ri red -

de der ken, di ğe ri faz la kü çük olan la rı red de der. Bu son de re ce has sas

ve akıl lı bir sis tem dir. Bu akıl lı sis tem de ha ta mey da na gel me si ih ti ma -

li ne kar şı son kon tro lü ya pan en zim ler de mev cut tur. Bi lim adam la rı,

ken di akıl la rı da hi lin de DNA'nın bü tün lü ğü nü ko ru ma ya yö ne lik da -

ha iyi bir hüc re sel kon trol ve ko ru ma sis te mi ha yal ede me dik le ri so nu -

cu na var mış lar dır.44

30 yıl bo yun ca Sor bor ne ev rim kür sü sü baş kan lı ğı nı ya pan Pi er re

Pa ul Grassé bu ko nuy la il gi li ola rak şun la rı yaz mış tır: 

Rüz gar la ta şı nan to zun Dü rer'in "Me lanc ho li a"sı nı oluş tur ma ih ti ma li,

gö zü oluş tu ran DNA mo le kül le rin de mey da na ge le bi le cek bir kop ya la -

ma ha ta sı ih ti ma lin den çok da ha kü çük tür.45

Dar wi nist ler, DNA'da ki bu mu ci ze vi sis te mi gör mez den ge lir, bu

ko nu yu de rin le me si ne araş tı rıp bu na açık la ma ge tir mek ten ka çı nır lar.

Fa kat bir yan dan da mey da na gel me ih ti ma li ne re dey se im kan sız olan

kop ya la ma ha ta la rı üze ri ne bir ya şam ta ri hi se nar yo su mey da na ge ti -

rir ler. Bu, Dar wi nist man tı ğın he zi me ti ni bir kez da ha göz ler önü ne

ser mek te dir. 

Dar win'in öne sür dü ğü do ğal se lek si yon id di ası nın ev rim için ke -

sin ola rak bir açık la ma ol ma dı ğı nın an la şıl ma sı nın ve ge ne tik ka nun la -

rı nın Dar wi nizm'e bir dar be ola rak ön pla na çık ma sı nın ar dın dan, Ne -

o-Dar wi nizm'in en bü yük si la hı ola rak or ta ya çı ka rı lan "mu tas yon la rın

ev rim leş ti ri ci et ki si" id dia sı, gö rül dü ğü gi bi bir al dat ma ca dan iba ret tir.

Can lı or ga niz ma yı bo zan, öl dü ren, yok eden, ki mi za man on dan son -

ra ki tüm ne sil le ri et ki le ye rek za rar ve ren mu tas yon gi bi bir me ka niz -

ma nın yep ye ni can lı lar or ta ya çı kar dı ğı nı id di a et mek kuş ku suz bü yük

bir saç ma lık tır. Fa kat kit le ler, yıl lar bo yun ca bu ya lan ile kan dı rıl mış -

lar dır. El bet te Dar wi nist bi lim adam la rı da mu tas yon la rın böy le si ne

mu ci ze vi bir gü cü ola ma ya ca ğı nı bil mek te dir ler. Ni te kim ça ğı mı zın en

ateş li Dar wi nist le ri nin ba şın da ge len Ric hard Daw kins bi le; "Mu tas yon -

la rın ço ğu za rar lı dır, is ten me yen bir yan et ki nin or ta ya çık ma sı ol duk ça muh -
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te mel dir"46 söz le riy le bu ger çe ği iti raf et miş tir. Dar wi nist le rin ha la bu

çü rük id dia yı ev ri min bir me ka niz ma sı ola rak sun ma ya ça lış ma la rı ve

bun da ha la ıs rar lı ol ma la rı, ba tıl Dar wi nizm di ni ne bağ lı lık la rın dan

kay nak lan mak ta dır. 

4. "Ara Fo sil Bu lun du" İd da sı Bir Sah te kar lık tır 

Dar win dö ne min de ara fo sil le rin yok lu ğu, aşı la bi lir bir prob lem

ola rak gö rü lü yor du. Dar win, yer yü zü kat man la rın da te ori si ni doğ ru la -

ya bi le cek tek bir ara fo sil bu lu na ma mış ol ma sı nı şaş kın lık la kar şı lı yor,

ama yi ne de bun la rın "ge le cek te bu lu na ca ğı na" ina nı yor du. Tür le rin Kö -

ke ni ki ta bı nın "Te ori nin Zor luk la rı" bö lü mün de ko nuy la il gi li ola rak

şun la rı yaz mış tı: 

Eğer ger çek ten tür ler öbür tür ler den ya vaş ge liş me ler -

le tü re miş se, ne den sa yı sız ara ge çiş for mu na rast la -

mı yo ruz? Ne den bü tün do ğa bir kar ma şa ha lin de

de ğil de, tam ola rak ta nım lan mış ve yer li ye -

rin de? Sa yı sız ara ge çiş for mu ol ma lı, fa kat

ni çin yer yü zü nün sa yı la ma ya cak ka -

dar çok kat ma nın da gö mü lü ola -

rak bu la mı yo ruz... Ni çin

her je olo jik ya pı ve her

ta ba ka böy le bağ -

lan tı lar la do lu de -

ğil? 47
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Darwin'in beklentisini yalanlayan ve yaklaşık 150 yıldır bir tane

bile bulunamayan ara fosiller, Darwin'in teorisini yerle bir etti. Yapılan

kazılar sonucundan 500 milyondan fazla fosil çıkarıldı. Bu fosiller,

Darwinizm’in dehşetli yenilgisini kesin olarak ilan ettiler. bu fosillerin

tamamı tam ve mükemmel canlılara aittiler. Büyük bir kısmı günümüz-

de yaşayan canlıların milyonlarca yıl önceki örnekleriydiler. 500 mil-

yon fosil arasında ise bir tane bile ara fosil bulunmuyordu. 

Ara fosil yokluğu Darwinizm'in ölümü demekti ve batıl

Darwinizm dininin savunucuları tarafından kabul edilemez bir du-

rumdu. İşte bu nedenle Darwinistler, geleneksel yöntemlerine başvur-

dular ve hayali ara fosiller üretmeye başladılar. Bugün Darwinist kay-

naklı yayınlara, bu konuyu işleyen lise ve üniversite kitaplarına baktı-

ğımızda ara form adı altında tanıtılmış olan tüm canlı fosillerinin aslın-

da birer sahtekarlık ürünü olduğunu görürüz. Kimi zaman soyu tüken-

miş canlılar, kimi zaman hayali çizimler, kimi zaman tek bir diş fosili,

kimi zaman da bir laboratuvar ortamında hileyle hazırlanmış kafatas-

ları kullanılarak üretilmiş olan bu uydurma deliller, ara fosil olmayışı-

nın ve Darwinizm'in bir aldatmaca olduğunun önemli birer kanıtıdır. 

Ma te ma tik pro fe sö rü Wolf gang Smith ara fo sil ol ma dı ğı ger çe ği ni

açık ça iti raf eden bi lim adam la rın dan dır: 

"En te mel dü zey de, çok açık ve ay rın tı lı şe kil de or ta ya çık mış tır ki, ara fo -

sil yok tur ve söz de ka yıp hal ka lar ger çek an lam da var ol ma mış tır."48
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Yer yü zü nde 380'den daha fazla fosil yatağı bulunmaktadır. Bu fo-

sil yataklarından şimdiye kadar 250 milyondan fazla fosil çıkarıl-

mıştır. Bu fosillerin tamamı yaratılışı ispat etmektedir. Ele geçiri-

len fosillerden ise tek bir tanesi bile ara fosil değildir. 



Ev rim ci pa le on to log Step hen Stan ley ise ara fo sil ol ma dı ğı ger çe -

ğiy le il gi li şu yo rum la rı yap mak ta dır: 

Bi li nen fo sil ka yıt la rı bü yük bir mor fo lo jik ge çi şi ger çek leş ti re bi len tek

bir fi le tik (ır ka ait) ev rim ör ne ği bi le gös te re me miş tir bu ne den le de ba sa -

mak lı mo de lin ge çer li ola bi le ce ği ne da ir bir ka nıt da sun ma mak ta dır.49

Kan sas Üni ver si te si'nden Jeo log Ro nald R. West'in ise bu ko nu da -

ki yo ru mu şöy le dir: 

Eğer ev rim doğ ru ol say dı, fo sil ka yıt la rı nın şun la rı gös ter me si ge re kir:

1. Ha ya ta da ir de lil ler ta şı yan en es ki ka yaç lar da fo si li zas yo na gi re bi le -

cek en es ki baş lan gıç ya şam form la rı na

rast lan ma lı,

2. Da ha genç ka yaç lar da ha komp lex ya şam

form la rı nın fo sil le ri nin de lil le ri ni ta şı ma lı,
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3. Ya şam form la rın da ba sit ten da ha kar ma şı ğa doğ ru ba sa mak lı bir ge -

çiş ol ma lı,

4. Çok yük sek sa yı da ara ge çiş form la rı fo sil le ri ol ma lıy dı.

Oy sa ki, bir çok bi lim ada mı nın yaz dı ğı nın ak si ne, fo sil ka yıt la rı Dar -

win'in ev rim te ori si ni des tek le mez.50

Darwinistler, şimdiye kadar tek bir gerçek ara geçiş form örneği

getirememişlerdir. Yeryüzü katmanlarından tek bir tane bile ara fosil

çıkarılmamıştır. Evrim müzelerinde sergilenen tek bir gerçek ara form

örneği yoktur. 500 milyon fosilin tamamı evrimi reddetmiştir. Bunların

tümü, ya günümüzde yaşayan ya da soyu tükenmiş canlıların, tam, ek-

siksiz, mükemmel fosil örnekleridir. 

Ara form yok lu ğu ar tık Dar wi nist le rin bi le in kar ede bi le cek le ri gi -

bi de ğil dir. Ki mi za man Dar wi nist ler, çe şit li zo run lu luk lar kar şı sın da

bu nu açık ça be lirt mek du ru mun da ka lır lar. Bu na bir ör nek ev rim ci pa -

le on to log Co lin Pat ter son'un ko nuy la il gi li ifa de le ri dir: 

Ev rim sel ge çiş le re da ir ki ta bım da ki (Evo lu ti on) doğ ru dan ör nek ek sik li -

ği ko nu sun da ki yo rum la rı nı za ta ma men ka tı lı yo rum. Eğer fo sil ya da

can lı bil di ğim bir ta ne ol say dı, ke sin lik le ki ta bı ma ek ler dim... Açık ko nu -

şa ca ğım fo sil ka yıt la rın da, bi ri nin sağ lam bir ar gü man oluş tu ra ca ğı tek

bir ta ne ara ge çiş for mu yok tur.51
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Ara form yok lu ğu, Dar wi nist le rin bü yük ço ğun lu ğu nun yap tı ğı

gi bi laf ara sın da ge çiş ti ri le cek ve ya önem siz bir ko nu gi bi kar şı la na cak

bir du rum da de ğil dir. Ara form yok lu ğu ev ri min yok lu ğu an la mı na

ge lir. Ev rim te ori si nin ge çer li ol ma sı için tek bir fo sil ye ter li de ğil dir,

bir kaç fo sil de ye ter li de ğil dir. Bu fo sil le rin mil yon lar ca ol ma sı ge re kir.

Fa kat mev cut ta bir ta ne bi le ara fo sil bu lun ma mak ta dır. Do la yı sıy la

yal nız ca bu ger çek – ya ni 2000'li yıl la rın baş la rın da fo sil ka yıt la rı yak -

la şık %100'e ulaş mış ken mil yar lar ca ol ma sı ge re ken ara fo sil ler den tek

bir ta ne si ne bi le ula şı la ma mış ol ma sı – ev ri min bir ya lan ol du ğu nun

baş lı ba şı na çok güç lü ve ke sin bir ka nı tı dır. 

Ox ford Üni ver si te si zo olo ji bö lü mün den Mark Rid ley fo sil ka yıt -

la rı nın ev ri me bir Dar wi nist ya la nı or ta ya çı kar mak dı şın da hiç bir şey

sağ la ma dı ğı nı şu şe kil de açık la mış tır: 

İs ter aşa ma lı is ter sıç ra ma lı ev ri mi sa vu nu yor ol sun, hiç bir ger çek ev rim -

ci, fo sil ka yıt la rı nı özel ya ra tı lı şın kar şı sın da ev ri mi sa vun mak için kul -

lan maz...52

İlginç olan, Darwinistlerin -bu gerçeğe rağmen- daha sonra örnek-

lerini göreceğimiz gibi, eksiksiz, tam, mükemmel formdaki fosilleri ha-

len ara fosil olarak sunmaya çalışmaları veya ara form fosillerini kendi-
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mü kem mel can lı lar dır. 



leri üretmeleridir. Sahtekarlığa başvurulmasının sebebi kuşkusuz bi-

limsel gerçek bir delil getirememeleri, çaresiz kalmalarıdır.

Darwinizm'i sahte yapan en önemli unsur zaten bu batıl dinin savunu-

cularının, yalana, aldatmaya mecbur olmalarıdır. Bu batıl dini savu-

nanlar sözde bilim adına hareket ettiklerini söylemektedir, oysaki bili-

min getirdiği sonuçlar evrim teorisini açıkça yalanlamaktadır.

Darwinistlere göre, batıl Darwinizm dininin ayakta kalması yalnızca

sayısız yalan yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu nedenledir ki

Darwinistlerin, bu düsturun bir parçası olarak yaptıkları "ara fosil bu-

lundu" propagandası da büyük bir sahtekarlıktır. 

5. Dar wi nist le rin Ya şa yan Fo sil le ri Ört bas Et me ye

Ça lış ma la rı Bir Al dat ma ca dır  

Dar win, araş tır ma la rı sı ra sın da Gink go ağa cı nın yap ra ğı nın fo si li -

ni bul du ğun da ol duk ça şa şır mış tı. Gü nü müz de ya şa yan bir can lı nın

ay nı sı, mil yon lar ca yıl ön ce ki kat man lar da bu gün kü şek li ile var dı. Te -

ori si nin ge çer siz li ği ni ka nıt la ma ya ye ter li olan ve Dar win'i ger çek ten

de en di şe ye sü rük le yen bu fo sil, yi ne Dar win'in ken di si ta ra fın dan "ya -

şa yan fo sil" ola rak ad lan dı rı la cak tı. 

Dar win eğer şu an da ya şı yor ol say dı, kuş ku suz bu ko nu da ki en -

di şe si çok da ha bü yük olur du. Çün kü ging ko, gü nü mü ze ka dar gel miş

tek ya şa yan fo sil de ğil dir. Yer yü zü ta ba ka la rın dan çı ka rıl mış 500 mil -

yon dan faz la fo si lin bir kıs mı nı tam ve mü kem mel so yu tü ken miş can -

lı lar, bü yük bir ço ğun lu ğu nu ise ya şa yan fo sil ler oluş tur mak ta dır. Şu

an var olan tür le rin bü yük bir kıs mı nın mil yon lar ca yıl lık fo sil ör nek le -

ri bu lun muş ve ser gi len miş tir. (De tay lı bil gi için Bkz. http://www.ya -

ra ti lis mu ze si.com/fo sil ler/ ve http://www.ya ra ti li sat la si.com/) Gü -

nü müz de ya şa yan at lar, zü ra fa lar, ba lık lar, kö pek ler, kuş lar, sü rün gen -

ler şu an ki hal le ri ve gö rü nüm le riy le mil yon lar ca yıl lık iz ler bı rak mış -

lar dır. Ya ra tı lış At la sı ad lı ese rin tüm cilt le rin de, ül ke miz de dü zen le nen

çe şit li ser gi ler de ve Ya ra tı lış Mü ze si ad lı in ter net si te sin de ser gi len -
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mek te olan fo sil ler, bah si ge çen ör nek le rin yal nız ca bir kıs mı dır. Söz

ko nu su ör nek ler o ka dar faz la sa yı da dır ki, ne re dey se gü nü müz de ki

her can lı mil yon lar ca yıl lık tür de şi ta ra fın dan tem sil edil mek te dir. Ve

bu fo sil ler, gü nü müz can lı la rıy la mü kem mel bir uyum gös ter mek te dir.

Mil yon lar ca yıl ön ce ki fo sil ler ile gü nü müz can lı la rı ara sın da hiç bir

fark yok tur. Can lı lar de ğiş me miş ler dir. İlk ya ra tıl dık la rı hal le ri gi bi -

dir ler.

Ame ri kan Do ğa Ta ri hi Mü ze si Mü dü rü ta nın mış ev rim ci pa le on -

to log Ni les El dred ge, ev ri min en bü yük çık maz la rın dan bi ri olan ya şa -

yan fo sil ler ger çe ği kar şı sın da ki aciz lik le ri ni şu söz ler le açık la mış tır: 

Ya şa yan bir or ga niz ma ile onun uzak je olo jik geç miş te ki fo sil leş miş ata -
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50 mil yon yıl lık gin ko yap ra ğı

fo si li gü nü müz gin ko yap ra -

ğıy la ay nı dır.
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54-37 mil yon yıll lık sas saf ras yap ra ğı fosili

40 mil yon yıll lık hur ma yap ra ğı fosili 

125 mil yon yıl lık yu suf çuk fosili 
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110 milyon yıllık tarpun 

balığı fosili

4 mil yon yıl lık de ni za tı fosili

150 mil yon yıl lık is trid ye fosili
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65 mil yon yıl lık va şak ka fa ta sı fo si li

51 mil yon yıl lık ça kal ka fa ta sı fo si li

45 mil yon yıl lık zeb ra ka fa ta sı fo si li



Adnan Oktar (Harun Yahya)

75

3,9 mil yon yıl lık de ve ka fa ta sı fo si li

50 mil yon yıl lık an ti lop ka fa ta sı fo si li

98 mil yon yıl lık kap lum ba ğa fo si li



la rı ara sın da kar şı laş tı ra bi le ce ği miz her han gi bir par ça üze rin de ne re dey -

se hiç bir de ği şik lik yok gi bi gö rün mek te dir. Ya şa yan fo sil ler, ev rim sel

du ra ğan lık fik ri nin uç de re ce de so mut ör nek le ri dir... Ya şa yan fo sil le rin

sır rı nı tam an la mıy la çö ze me dik.53 

Her ne ka dar Ni les El dred ge Dar wi nist le rin ça re siz lik le ri ni ken -

din ce giz le me ye ça lı şıp "ev rim sel du ra ğan lık" ifa de si ni kul la na rak,

"san ki geç miş te ev rim sel bir sü reç ya şan mış ama du ra ğan lı ğa uğ ra mış"

gi bi bir iz le nim oluş tur ma ya ça lış sa da, ger çek şu dur: Fo sil ka yıt la rı, ta -

ri hin hiç bir dö ne min de ev rim sel bir sü reç ya şan ma dı ğı nı is pat la mak ta -

dır. Tüm can lı tür le ri bu gün sa hip ol duk la rı özel lik ler le bir an da or ta -

ya çık mış ve on mil yon lar ca se ne bo yun ca en kü çük bir de ği şik li ğe da -

hi uğ ra ma mış lar dır. Ba lık lar hep ba lık, sü rün gen ler hep sü rün gen, me -

me li ler hep me me li, in san da hep in san ola rak var ol muş tur. Dar win'in

en bü yük bek len ti si olan fo sil ka yıt la rı Dar win'in te ori si ni çü rü ten en

güç lü de lil ol muş tur.

Kuş ku suz bu du rum, tek bir ara fo sil ile bi le des tek len me yen ev -

rim te ori si için bü yük bir yı kım dır. İş te bu ne den le, var lık la rı Dar wi nist

bi lim çev re le ri ta ra fın dan çok iyi bi lin me si ne rağ men, ya şa yan fo sil ler,

hiç bir za man gün de me ge ti ril mez, ört bas edi lir ler. Ev rim ci kay nak la ra

ba kan bir ki şi, sa de ce bir kaç ta ne ya şa yan fo sil ol du ğu iz le ni mi ne ka pı -

la cak tır. Çün kü Dar wi nist ler ta ra fın dan ön pla na çı ka rı lan yal nız ca bir -

kaç ya şa yan fo sil var dır. Yi ne ay nı kay nak lar da bu bir kaç fo si lin bir

mu ci ze ese ri de ğiş me den kal dık la rı ve sa yı sız ha ya li ev rim de li li için -

de bi rer "is tis na" ol duk la rı gö rü nü mü ve ril me ye ça lı şı lır. 

Oy sa bu bir al dat ma ca dır. 

Ame ri ka lı pa le on to log S. M. Stan ley, fo sil ka yıt la rı nın or ta ya koy -

du ğu ger çe ğin, bi lim dün ya sı na ha kim olan Dar wi nist dik ta tör lük ta ra -

fın dan na sıl göz ar dı edil di ği ni ve et ti ril di ği ni şöy le an la tır:

Bi li nen fo sil ka yıt la rı ka de me li ev rim le uyum lu de ğil dir ve hiç bir za man

da uyum lu ol ma mış tır. İl gi çe ki ci olan şey, bir ta kım ta rih sel ko şul lar ara -

cı lı ğıy la, bu ko nu da ki mu ha le fe tin giz len miş olu şu dur... Ço ğu pa le on to -

log, el le rin de ki ka nıt la rın Dar win'in kü çük, ya vaş ve ka de me li de ği şik lik -
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le rin ye ni tür olu şu mu nu sağ la dı ğı yö nün de ki vur gu suy la çe liş ti ği ni his -

set miş tir... Ama on la rın bu dü şün ce si sus tu rul muş tur.54

Ne ka dar sus tu rul ma ya ça lı şıl sa da or ta da ar tık giz le ne me ye cek

açık bir ger çek var dır: Ya şa yan fo sil ler mil yon lar ca dır. Şu an Dar win'in

ev rim te ori si, fo sil ka yıt la rı nın ver di ği so nuç lar kar şı sın da ke sin ola rak

ye nil gi ye uğ ra mış du rum da dır. Bi lim sel bul gu lar, Dar wi nizm'i çö kert -

miş tir. Dar wi nist ler, ar tık ya ra tı lış ger çe ği nin de lil le ri olan bu fo sil le ri

sak la ya ma mak ta dır lar. Ger çek ler or ta ya çık mış, Dar wi nizm'in çö kü şü

Dar wi nist le rin en bü yük da ya na ğı olan fo sil ka yıt la rı ta ra fın dan ilan

edil miş tir. 

Dar wi nist tu zak bo zul muş du rum da dır. Dar wi nizm'e gö re te ori yi

des tek le me si bek le nen fo sil ler, Al lah'ın iz ni ve tak di ri ile Dar wi nizm'in

so nu nu ge tir miş bu lun mak ta dır. İn san lar, can lı la rın tü mü nü Al lah'ın

yok tan ya rat mış ol du ğu ger çe ği ni bu ve si ley le ke sin ola rak gör müş bu -

lun mak ta dır lar. Bu de lil gö rül dük ten son ra, ak si id di alar la or ta ya çık -

ma nın hiç bir de ğe ri ve hiç bir et ki si yok tur. Yü ce Al lah, ka der de dec ca -

lin sis te mi ni baş tan yı kıl mış, yok ol muş ola rak ya rat mış tır. Bu ger çek,

her kes ta ra fın dan açık ça, tar tış ma sız şe kil de gö rül mek te dir. Yü ce Rab -

bi miz tüm var lık la rı yok tan ya rat mış ol du ğu nu ayet le rin de şu şe kil de

ha ber ver mek te dir: 

Na sıl olu yor da Al lah'ı in kar edi yor su nuz? Oy sa ölü iken si zi O di rilt -

ti; son ra si zi yi ne öl dü re cek, yi ne di ril te cek tir ve son ra O'na dön dü rü -

le cek si niz. Si zin için yer de olan la rın tü mü nü ya ra tan O'dur. Son ra gö -

ğe yö ne lip (is ti va edip) de on la rı ye di gök ola rak dü zen le yen O'dur. Ve

O, her şe yi bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 28-29)

6. Kam bri yen Fo sil le ri nin 70 Yıl Sak lan ma sı Bir Al dat ma ca dır   

Can lı ta ri hi nin en es ki de vir le rin den bi ri olan Kam bri yen dö ne mi,

543-490 mil yon yıl ön ce si ni tem sil eder. Bu dö ne min ön ce sin de tek hüc -

re li can lı lar ve bir kaç çok hüc re li tü rü hü küm sü rer ken, ani den tam ve

mü kem mel hal le ri ile ola ğa nüs tü bir can lı çe şit li li ği mey da na gel miş tir.

Bu can lı la rın tü mü, ön ce ki can lı lar dan çok fark lı şe kil de, gü nü müz can -
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lı la rı na ait ola ğa nüs tü komp leks lik te özel lik le re sa hip tir ler. Bu özel li -

ğiy le Kam bri yen dö ne mi ev rim te ori si ne bü yük bir dar be dir. 

Kam bri yen dö ne mi ne ait fo sil le ri bu lu nan can lı lar, gü nü müz de

var olan lar da da hil ol mak üze re 55 fi lu mun ör ne ği ni ver mek te dir. (Fi -

lum: Can lı la rın te mel vü cut ya pı la rı na gö re sı nıf lan dı rıl ma la rı için kul -

la nı lan "alem"den son ra ki en bü yük ka te go ri). Bir baş ka de yiş le gü nü -

müz can lı la rı nın, hat ta da ha da faz la sı nın te mel vü cut ya pı la rı, gü nü -

müz den yak la şık 540 mil yon yıl ön ce mü kem mel şek li ile var dır. (Gü -

nü müz de var olan fi lum sa yı sı 35'tir.) Kam bri yen can lı la rı, mü kem mel

komp leks lik gös te ren gü nü müz can lı la rın dan fark sız var lık lar dır. Bu

du rum, Dar win'in ha ya li ev rim ağa cı na ters düş mek te, ha ya li ev rim

sü re ci için be lir le nen sah te ge li şi mi al tüst et mek te dir. Dar win'in ev rim

te ori si ne gö re, söz de te sa dü fen olu şan ilk hüc re nin ar dın dan tek hüc re -

li ler yer yü zün de hü küm sür me li, bu nun ar dın dan ba sit ya pı lı çok hüc -
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re li ler le baş la yan ha re ket li ya şam, su da ya şa yan tek bir fi lum ile de vam

et me li dir. Fi lum sa yı sı za man la art ma lı, bu nun la oran tı lı ola rak da tür -

ler ço ğal ma lı dır. Fa kat Kam bri yen bul gu la rı nın or ta ya çı kar dı ğı ger çek

bu şe kil de ol ma mış tır. Dar win'in ev rim ağa cı ta ma men ter si ne dön -

müş, gü nü müz de kin den çok da ha faz la sa yı da çe şit li lik, can lı ta ri hi nin

da ha ilk ba şın da, tek hüc re li ler den he men son ra ken di ni gös ter miş tir.

(De tay lı bil gi için bkz. Dar win'in An la ya ma dı ğı Kam bri yen, Ha run Yah ya)

Dar wi nist ide olo ji ye sı kı sı kı ya bağ lı ko yu bir Dar wi nist için bu nu

keş fet mek bü yük bir yı kım dır kuş ku suz. ABD'nin en ün lü mü ze le rin -

den Smith so ni an Ins ti tu ti on'da (Smith so ni an Mü ze si) yö ne ti ci ve pa le -

on to log olan Char les Doo litt le Wal cott da bu sap kın di nin en sa dık

men sup la rın dan ol du ğu için ilk ola rak 1909 yı lın da keş fet me ye baş la -

dı ğı Kam bri yen fo sil le ri nin çe şit li li ği kar şı sın da deh şe te düş müş tü. 1917
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Kam bri yen dö ne min de, tam ve mü kem mel hal le ri ile ola ğa nüs tü bir

can lı çe şit li li ği ani den or ta ya çık mış tır. 



yı lı na ka dar de vam eden ça lış ma sın da top lam 65.000 fo sil ör ne ği top la -

dı. Bun la rın tü mü Kam bri yen dö ne mi nin komp leks can lı la rı na ait ti. 

Dar wi nist sah te kar lık lar göz önü ne alın dı ğın da, Dar wi nizm'in yı -

kı mı nın ha ber ci si olan bu fo sil le rin bir Dar wi nist ta ra fın dan bu lun ma -

sı ve ar dın dan ay nı Dar wi nist ta ra fın dan sak lan ma sı da sür priz de ğil -

dir kuş ku suz. Wal cott, men sup ol du ğu ba tıl di ni ade ta yok eden,

inanç la rı na ters düş tü ğü için ken di si ni deh şe te dü şü ren bu fo sil le ri giz -

le me ye ka rar ver di. Çek ti ği re sim le ri ve bel ge le ri Smith so ni an Mü ze -

si'nde ki çek me ce le re ki lit le di. Bu özel ve önem li fo sil le rin or ta ya çık -

ma sı an cak 70 yıl son ra müm kün ola cak tı. 

İs ra il li bi lim ada mı Ge rald Schroe der bu ko nu da şu yo ru mu ya par:

Eğer Wal cott is te sey di, fo sil ler üze rin de ça lış mak üze re bir or du do lu su

öğ ren ci yi gö rev len di re bi lir di. Ama ev rim ge mi si ni ba tır ma ma yı ter cih et -

ti. Bu gün Kam bri yen Dev ri fo sil le ri Çin'de, Af ri ka'da, İn gi liz Ada la -

rı'nda, İs veç'te ay rı ca Grön land'da da bu lun muş du rum da dır. (Kam bri -

yen Dev rin de ki) Pat la ma, dün ya ça pın da ya şan mış bir olay dır. Ama bu

ola ğa nüs tü pat la ma nın do ğa sı nı tar tış mak müm kün ol ma dan ön ce, bil gi

giz len miş tir.55

Wal cott'un bul gu la ra ulaş tı ğı Bur gess Sha le'de ki Kam bri yen fo sil -

le ri, Wal cott'un ölü mün den on yıl lar son ra ye ni den in ce len di. "Cam -

brid ge gru bu" ola rak anı lan ve Harry Black mo re Whit ting ton, De rek

Briggs ile Si mon Con way Mor ris'ten mey da na ge len uz man lar eki bi,
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Kam bri yen dö ne mi can lı la rın dan bi ri olan tri lo bit ler de ki bi le şik göz

ya pı sı, gü nü müz de yu suf çuk bö ce ği ve arı gi bi ek lem ba cak lı lar da ay -

nen mev cut tur. 540 milyon yıl öncesinin bu muhteşem sanat harikası,

Allah'ın hayranlık uyandırıcı eserlerinden biridir. 



1980'ler de fo sil le ri de tay lı bir şe kil de ana liz et ti ler. Ve fa una nın Wal -

cott'un be lir le di ğin den çok da ha çe şit li ve sı ra dı şı ol du ğu so nu cu na

var dı lar. Fo sil le rin bir kıs mı nın, gü nü müz de bi li nen can lı ka -

te go ri le ri al tın da sı nıf lan dı rı la ma ya ca ğı, do la yı sıy la

şim di kin den fark lı fi lum la rın ör nek le ri ni ver dik le ri

yö nün de gö rüş bil dir di ler. Can lı lar, 543–490 mil yon

yıl ön ce sin de sü re gel miş Kam bri yen dö ne min -

de, mü kem mel ve komp leks hal le ri ile

ani den or ta ya çık mış lar dı. 
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Or ta ya çı kan so nuç Dar wi nist ler adı na öy le si ne bek len me dik ti ki,

bi lim adam la rı bu ani ha re ke ti bir "pat la ma" ola rak ad lan dır dı lar. "Kam -

bri yen Pat la ma sı"; bi lim ta ri hi nin en ben zer siz, ev rim ci bi lim adam la rı

açı sın dan ise en açık la ma sız olay la rı nın ba şın da ge li yor du. Her ko nu da

çık maz da olan ev rim teo ris yen le ri nin kar şı laş tı ğı bu bul gu lar so nu cun -

da, pro pa gan da amaç lı ge liş tir dik le ri hi ka ye le re de son ver me le ri ve "ha -

ya tın baş lan gı cı nı açık la ya bil me so ru nu na" ge ri dön me le ri ge re ki yor du.

(El bet te bu, ha ya tın kö ke ni ne da ir akıl cı ve bi lim sel bir açık la ma sı ol ma -

yan Dar wi nist ler için bir prob lem dir. Akıl cı, bi lim sel ve man tık lı ha re ket

eden ler ev re nin ve can lı lı ğın Yü ce Al lah'ın ese ri ol du ğu nu açık ça gör -

mek te dir ler.) Dar win'in ev rim ağa cı ter si ne dön müş tü ve bu du rum ev -

rim te ori si nin te mel man tı ğı na ta ma men ters dü şü yor du. 

Üs tün ya şam form la rı nı, Al lah'ın muh te şem ya ra tı şı nı ser gi le yen

Kam bri yen pat la ma sı, Dar wi nist ler ta ra fın dan ha len sus kun luk la kar -

şı lan mak ta dır. Dar wi nist ler, el de edi len bu ola ğa nüs tü bul gu lar kar şı -

sın da ade ta ses siz li ğe gö mül müş ler dir ve ade ta bu bul gu lar hiç yok -

muş gi bi dav ran mak ta dır lar. Ya şa mın ta ri hi hak kın da kur gu la dık la rı

sa yı sız al da tı cı se nar yo yu bi lim der gi le rin de bir bi ri ar dın ca ya yın lar -

ken, 540 mil yon yıl ön ce ki bu bü yük ola yı ha tır lat ma ma ya, bu nun ev -

rim te ori si ni ta ma men or ta dan kal dır dı ğı nı his set tir me me ye ça lış mak -

ta dır lar. Bu nu açık ça yap mış ve tüm fo sil le ri sak la mış olan Char les

Doo litt le Wal cott, Dar wi nizm al dat ma ca sı nın ne ile ri bo yut la ra va ra bi -

le ce ği nin en bü yük de lil ve ör nek le rin den bi ri dir. 

Eğer Dar wi nizm ger çek ten bir bi lim ol sa, Dar wi nizm'i sa vu nan lar

da ger çek bi rer bi lim ada mı ol sa lar, kuş ku suz bi lim sel de ğe ri bu den li

bü yük olan bul gu lar, bü yük bir ke şif ola rak ön pla na çı ka rı lır ve ale la ce -

le bi lim sel si te, ki tap ve ma ka le le re ko nu edi lir di. Bu nun tam ter si bir yol

iz len me si nin, so mut bi lim sel bul gu la rın özen le giz len me si nin se be bi,

Dar wi nizm'in bir bi lim ol ma ma sı, dec ca lin bir oyu nu ola rak or ta ya çı kan

sah te bir din ol ma sı dır.. Ya lan üze ri ne ku ru lu olan bu teo ri, sah te kar lık -

lar la can lı kal ma ya ça lış mak ta dır. Kam bri yen fo sil le ri nin giz le ni şi, Dar -

wi nizm adı na ya pıl mış bi lim sah te kar lık la rın dan sa de ce bir ta ne si dir. 
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7. Arc ha eop teryx'in Kuş la rın Ata sı Ol du ğu

İd di a sı Bir Sah te kar lık tır 

1860 yı lın da Al man ya'da bu lu nan Arc ha eop teryx adı ve ri len kuş fo -

si li, gü nü müz kuş la rın dan fark lı lık gös te ren ba zı öz gün özel lik ler içe -

ri yor du. Ağ zın da ki diş ler, ka nat la rın da ki pen çe ler ve uzun kuy ru ğu

Dar wi nist ler ta ra fın dan spe kü las yon mal ze me si ola rak kul la nıl dı ve

kuş, hiç bir bi lim sel da ya nak ol ma ma sı na rağ men, ale la ce le sü rün gen -

le re ben ze ti le rek sü rün gen-kuş ara for mu ola rak lan se edil di. 

Oy sa bu id dia da bü yük bir al dat ma ca var dı. 

Arc ha eop teryx'in Dar wi nist ler ta ra fın dan sah te bir ara form ola rak

ef sa ne ye dö nüş tü rül me sin den bir sü re son ra fo sil ke mik le ri de tay lı in -

ce len di ve bu can lı nın sü rün gen den ku şa ha ya li ge çi şi gös te ren "il kel

bir kuş" ol ma dı ğı, ak si ne is ke let ve tüy ya pı sı nın uç ma ya son de re ce el -

ve riş li ol du ğu, sü rün gen le re ben ze ti len özel lik le rin ta rih te ya şa mış ve

hat ta gü nü müz de ya şa yan di ğer ba zı kuş lar da da bu lun du ğu or ta ya çık -

tı. Dar wi nizm yan lı sı Sci en ce der gi si, bu ger çe ği açık ça di le ge tir miş ti: 

Arc ha eop teryx muh te me len ilk kuş lar la il gi li ola rak tüy le rin ve uçu şun en

es ki kö ke ni ile il gi li pek bir şey söy le ye mez, çün kü Arc ha eop teryx, mo dern

an lam da, bir kuş tur.56

Arc ha eop teryx fark lı can lı tür le ri nin özel lik le ri ni ta şı yan mo za ik bir

can lı dır. Mo za ik can lı lar, bi lim adam la rı ta ra fın dan komp leks ya pı la -

rıy la dik kat çe ken ve bir kaç tü rün fark lı özel lik le ri ni ba rın dı ran can lı -

lar ola rak ta nım lan mış lar dır. Dar wi nist le rin Arc ha eop teryx üze rin de

kul lan dık la rı al dat ma ca da, bu fo si lin bir mo za ik can lı ya ait ol ma sın -

dan kay nak lan mak ta dır. Oy sa mo za ik can lı lar da, tüm di ğer gü nü müz

can lı la rı gi bi komp leks özel lik gös te ren ya ra tı lış ör nek le ri dir. Fran sız

bi yo fi zik çi ev rim ci Pi er re Le com te du No uy bu ko nuy la il gi li şu iti ra fı

yap mak ta dır: 

İs tis nai bir va ka olan Arc ha eop teryx'i ger çek bir ara form ola rak de ğer len -

dir me yet ki si ne sa hip de ği liz. Ara form der ken, sü rün gen ler le kuş lar gi -

bi sı nıf lar ve ya da ha kü çük grup lar ara sın da ki ge rek li olan ge çiş aşa ma -
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la rı nı kas te di yo ruz. İki fark lı gru ba ait özel lik ler ser gi le yen bir hay van,

eğer üze rin de ge çi şe da ir aşa ma lar bu lun ma mış sa ve ge çi şe da ir me ka -

niz ma lar ha la bi lin mi yor sa, ger çek bir ara form ola rak ka bul edi le mez.57

Dar wi nist çev re ler de bu iti raf ta bu lu nan la rın sa yı sı as lın da ol duk -

ça faz la dır. Sıç ra ma lı ev rim al dat ma ca sı nı or ta ya ata rak gün de me ge -

len 20. yüz yı lın en ta nın mış Dar wi nist le rin den Step hen Jay Go uld ve

Ni les El dred ge de Arc ha eop teryx'in bir ara form ola rak ka bul edi le me -

ye ce ğin de hem fi kir dir ler.58 Jo nat han Wells, "Dün ya nın en gü zel fo si li,

Ernst Mayr'ın 'sü rün gen ler le kuş lar ara sın da ne re dey se en mü kem mel

bağ lan tı' de di ği nu mu ne, ses siz ce ra fa kal dı rıl dı. Ve ka yıp hal ka la rın

araş tı rıl ma sı, Arc ha eop teryx hiç bu lun ma mış gi bi de vam et mek te dir."59

di ye be lir tir ken bu fo si lin ev ri me de lil teş kil et me di ği ni, bi lim çev re le -

ri nin açık ça ka bul et tik le ri ni di le ge tir mek te dir. Fa kat il ginç tir ki, Dar -

wi nist bi lim adam la rı ta ra fın dan açık ça iti raf edil miş ol ma sı na rağ men,

Dar wi nist ya yın lar da Arc ha eop teryx fo si li ha len bir ara form ola -

rak ta nı tıl ma ya ça lı şıl mak ta dır. Jo nat han Wells bu du ru -

mu şu şe kil de izah eder: 
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Ar cha eop teryx, Dar wi nist le rin id di a

et ti ği gi bi bir ara form de ğil, ak si ne is -

ke let ve tüy ya pı sıy la uç ma ya son de -

re ce el ve riş li mü kem mel bir kuş tur. 



Ba zı bi yo lo ji ders ki tap la rı Arc ha eop teryx'i ka yıp bağ lan tı nın kla sik ör ne ği

ola rak gös ter me ye de vam et mek te dir. Ma der'in 1998 bas kı lı Bio logy ad lı

ki ta bı, onu "sü rün gen ler le kuş lar ara sın da ki ge çiş bağ lan tı sı" di ye ni te -

len dir mek te dir. Wil li am Schra er ve Her bert Stolt ze'nin Bio logy: The Study

of Li fe (Bi yo lo ji: Ha ya tın İn ce len me si) ad lı ki ta bı nın 1999 bas kı sı da öğ ren -

ci le re "pek çok bi lim ada mı nın onun sü rün gen ler le kuş lar ara sın da ki ev -

rim sel bağ lan tı yı tem sil et ti ği ne inan dı ğı nı" söy le mek te dir.60

Kuş ku suz bu du rum, bu bü yük sah te kar lı ğın ha len de vam et ti ril -

me ye ça lı şıl ma sın dan kay nak lan mak ta dır. El le rin de her han gi bir ara

form bu lun ma ma sı kar şı sın da Dar wi nist ler te ori le rin den vaz ge çe me -

ye cek le rin den, tü ret tik le ri sah te ara form la rı ko -

ru ma ça ba sı içi ne gir mek te dir ler. Arc ha eop -

teryx'in can la baş la ve sah te kar ca ha len

gün dem de tu tul ma ya ça lı şıl ma sı nın se -

be bi de iş te bu dur. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)

85



8. "Co ela canth De niz den Ka ra ya Ge çiş Ör ne ği dir"

İd di a sı Bir Sah te kar lık tır 

As lın da can lı bir di no zor bu lun muş ol say dı, bu çok da ha az şa şır tı cı olur -

du. Çün kü fo sil ler Co ela canth'ın, di no zor la rın sah ne ye çık ma sın dan 150-200

mil yon yıl ön ce var ol duk la rı nı gös te ri yor. Bir çok bi lim in sa nı nın ka ra

omur ga lı la rı nın ata sı ola rak gös ter di ği, en az 70 mil yon yıl ön ce yok ol du -

ğu sa nı lan ba lık, can lı bu lun muş tu!61

Fo cus der gi si nin Ni san 2003 sa yı sın da yer alan bu ifa de ler, yıl lar ca

bir ara form ola rak ta nı tıl mış olan Co ela canth'ın (La ti me ra cha lum na e) can -

lı ör ne ği nin gü nü müz de niz le rin de bu lun ma sı kar şı sın da ki şaş kın lı ğı,

Dar wi nist bir ağız dan ifa de et mek te dir. Dar wi nist ler, 1938 yı lın dan ön ce

Co ela canth fo si li üze rin de sa yı sız id dia da bu lun muş lar, can lı nın yüz geç -

le ri ni "yü rü mek üze re olan ayak lar", fo sil leş miş bir yağ ke se si ni de "il kel

bir ak ci ğer" ola rak yo rum la mış lar dı. Fo sil üze rin de yap tık la rı tür lü spe -

kü las yon lar la ka yıp bir hal ka yı bul duk la rı nı öne sü rü yor lar dı. 
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İş te böy le bir an da can lı ör ne ği ele ge çen Co ela canth, Dar wi nist ler

için bü yük bir ha yal kı rık lı ğı oluş tur du. Bu ve -en so nun cu su 2007 Ma -

yıs ayı ol mak üze re son ra sın da- gü nü müz de niz le rin de ele ge çen

200'den faz la can lı Co ela canth, fo sil ler üze rin de ya pı lan Dar wi nist spe -

kü las yon la rı ta ma men or ta dan kal dır dı. An la şıl dı ki Co ela canth, yak la -

şık 150 cm bo yun da, ol duk ça ge liş miş bir ya pı ya sa hip son de re ce

komp leks bir dip ba lı ğıy dı. Üs te lik can lı, 450 mil yon yıl lık ta ri hin de

hiç bir de ği şim izi gös ter me miş ti. Bir baş ka de yiş le, bu gün mev cut olan

komp leks lik 450 mil yon yıl ön ce de ay nen var dı.  

Tüm bun la rın bi lim sel ola rak an la şıl ma sı nın ar dın dan Co ela canth,

ya şa yan fo sil ör nek le ri ara sın da ye ri ni al dı ve ara form ol du ğu na da ir

tüm id dia lar ge ri çe kil di. Dar wi nist ler, üze rin de spe kü las yon yap mak -

ta ol duk la rı bir fo si li da ha el le rin den kay bet miş ler di. Eğer bu can lı gü -

nü müz de niz le rin de bu lun ma mış ol say dı, tıp kı Arc ha eop teryx'de ol du -

ğu gi bi bu fo sil üze rin de ki Dar wi nist spe kü las yon lar son bul ma ya cak -

tı. Can lı, su dan ka ra ya ge çi şin en bü yük tem sil ci si gi bi ta nı tıl ma ya de -

vam ede cek ve tar tış ma sız en iyi ara form muş gi bi üze rin de bin ler ce

spe kü las yon ya pı la cak tı. Bu can lı nın bir ara form de ğil, mü kem mel bir

de niz can lı sı ol du ğu na da ir ger çek le ri ifa de eden ler ise Dar wi nist ler ta -

ra fın dan can la baş la sus tu rul ma ya ça lı şı la cak lar dı. Tıp kı şu an da di ğer

ara form id di ala rın da ol du ğu gi bi. 

Oy sa, hiç bir de li le da yan ma dan in san la rı al dat mak is te yen ler, hiç -

bir so nu ca va ra ma ya cak lar dır. Rab bi miz bir aye tin de şöy le bu yu rur:

Ha be ri niz ol sun; şüp he siz gök ler de kim var, yer de kim var tü mü

Al lah'ın dır. Al lah'tan baş ka sı na ta pan lar bi le, şirk koş tuk la rı var lık la -

ra ve güç le re (ger çek te) uy maz lar. On lar yal nız ca bir zan na uyar lar ve

on lar an cak 'zan ve tah min de bu lu na rak ya lan söy le mek te dir ler.' (Yu -

nus Su re si, 66)
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Co ela canth'ın gü nü müz da ya şa yan mü kem mel bir dip ba lı ğı ol ma sı, bu

ba lık üze rin de ki tüm Dar wi nist spe kü las yon la rı or ta dan kal dır mış tır.



9. Dar wi nizm'e De lil Gös te ril me ye Ça lı şı lan

Tüm Ka fa ta sı Fo sil le ri Sah te dir 

Dar wi nizm, ger çek bi lim sel te mel le re ve

ger çek bi lim sel de lil le re da yan ma dı ğı için, uy -

dur ma ka nıt lar su na rak ta raf tar top la -

ma ya ça lı şır. Bu nun için ise Dar -

wi nist le rin elin de spe kü las yon

ya pa cak la rı mal ze me le rin ol ma sı

ye ter li dir. Dar wi nist ler, üze rin de

spe kü las yon ya pa bi le cek le ri so -

yu tü ken miş can lı fo sil le ri ni

alır, şe kil den şe ki le so kar ve bun -

la rı ide olo ji le ri ne bir mal ze me

ola rak kul la nır lar. Yıl lar bo -

yun ca so yu tü ken miş ol -
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du ğu için de niz den ka ra ya ha ya li ge çi şin en ün lü ör ne ği ola rak ta nı tıl -

ma ya ça lı şı lan, fa kat can lı ör ne ği gü nü müz de niz le rin de bu lu nan Co -

ela canth, bu sah te kar lı ğı yan sı tan en önem li de lil dir. Dar wi nist ler ay nı

tak ti ği di ğer can lı lar ve in san için de kul lan ma ya ça lı şır lar. El de et tik -

le ri tüm fo sil le ri gö rü nü mü ne gö re ka te go ri len di rir ve ken di akıl la rı na

gö re is te dik le ri ne "ara form" ya kış tır ma sı ya par lar. Oy sa ara form de -

dik le ri fo sil le rin tü mü, tıp kı Co ela canth gi bi, mü kem mel ve ku sur suz

can lı la ra ait tir.

Ni te kim, ara ge çiş for mu ola rak lan se edil me ye ça lı şı lan tüm fo sil -

le rin ge çer siz li ği is pat edil miş, bun la rın so yu tü ken miş komp leks can -

lı la ra ait ol du ğu bi lim sel ola rak ka nıt lan mış tır. Ko nu in sa nın ha ya li ev -

ri mi ko nu su na gel di ğin de ise, spe kü las yon mal ze me le ri ge nel lik le so -

yu tü ken miş may mun lar ve ya geç miş te ya şa mış ba zı in san ka vim le ri -

dir. Şim di ye ka dar öne sü rül müş tüm ara form id di ala rı, bu spe kü las -

yon yön te mi ne da yan mak ta dır. Ör ne ğin Dar wi nist le rin in sa nın ha ya li

ev ri mi ne ör nek ola rak sun ma ya ça lış tık la rı sa yı sız ka fa ta sı nın, so yu tü -

ken miş may mun ve ya in san ırk la rı na ait ol du ğu ke sin ve bi lim sel ola -

rak is pat lan mış ve söz ko nu su ka fa tas la rı bi lim sel li te ra tür den çı ka rıl -

mış tır: 

- 1891 yı lın da bu lu nan ve Ja va Ada mı ola rak isim len di ri len fo sil

ile 1923 yı lın da bu lu nan ve Pe kin Ada mı ola rak isim len -

di ri len fo si lin 1939 yı lın da sah te bi rer ara ge çiş for mu ol -

du ğu an la şıl mış tır.
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la rı al dat ma ya ça lı şır lar. Oy sa bu çi zim le rin ta ma mı sah te dir.  



90

Darwinist Deccaliyetin Ölümü

SAH TE Pe kin Ada mı 

SAH TE Ja va Ada mı 

SAH TE Ta ung ço cu gu 

SAH TE Zin jant hro pus

SAH TE Neb ras ka Adamı
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- 1922 yı lın da bir ara form ol du ğu id di asıy la en bü yük de lil ola -

rak su nu lan ve Neb ras ka ada mı ola rak isim len di ri len tek bir diş fo si li -

nin 1927 yı lın da bir ya ban do mu zu na ait ol du ğu an la şıl mış tır.

- 1959 yı lın da bu lu nan ve Zin jant hro pus ola rak isim len di ri len fo -

si lin sı ra dan bir may mun ol du ğu an la şıl mış ve fo sil 1970 yı lın da li te ra -

tür den çı ka rıl mış tır. 

- 1930'lu yıl lar da bu lu nan ve 50 yıl bo yun ca ara form ola rak ser -

gi le nen Ra ma pit he cus, 1981 yı lın da sı ra dan bir ba bun cin si ol du ğu nun

an la şıl ma sıy la ip tal edil miş tir.

- 1974 yı lın da Af ri ka'da bu lu nan Lucy'nin 1999-2000 yıl la rın da ki

ça lış ma lar so nu cun da ge çer siz li ği an la şıl mış ve bu fo sil bi lim sel li te ra -

tür den çı ka rıl mış tır.

- 1924 yı lın da bu lu nan ve Ta ung ço cu ğu ola rak isim len di ri len

ka fa ta sı fo si li nin genç bir go ri le ait ol du ğu nun an la şıl ma sıy la, bu fo sil

de 1954 yı lın da ip tal edil miş tir.

- 1984 yı lın da bu lu nan ve Ho mo Erec tus tü rü ne ait ola rak gös te -

ril me ye ça lı şı lan Tur ka na Ço cu ğu fo si li nin, as lın da 12 ya şın da bir ço cu -

ğa ait ol du ğu ve bü yü dü ğü za man yak la şık 1.83 m bo yun da ola ca ğı

sap tan mış tır. Fo si lin dik is ke let ya pı sı gü nü müz in sa nın dan fark sız dır.

Fo sil hak kın da ki tüm spe kü las yon la rın sah te ol du ğu an la şıl mış tır. 

Rea ding Üni ver si te si je olo ji bö lü mün den ev rim ci L. B. Hals te ad,

Na tu re der gi sin de yap tı ğı bir açık la ma da, bu gü ne ka dar söz de in sa nın

ev ri mi ne de lil gi bi gös te ril me ye ça lı şı lan fo sil le rin hiç bir şe kil de in sa -

nın ev ri mi ne de lil ol ma dı ğı nı ve bu yön de Dar wi nist le rin elin de hiç bir

bul gu bu lun ma dı ğı nı şu söz ler le iti raf et miş tir: 

Bu du rum top lu ma ilk de fa ola rak şu ger çe ği gös te rir: İn sa nın doğ ru -

dan ata sı olan ger çek bir fo sil yok tur. ... Ki bu ya ra tı lışa inananların

yıl lar dır sa vun du ğu şey dir.62

Bi yo log Lyall Wat son, Dar wi nist le rin elin de in sa nın söz de ev ri mi -

ni ka nıt la ya bi le cek tek bir fo sil de li li bi le ol ma dı ğı nı şu söz ler le ifa de

et mek te dir: 
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Gü nü müz may mun la rı ör ne ğin, hiç yok tan var ol muş gi bi dir ler. Dün le -

ri, fo sil ka yıt la rı yok tur. Ve dik yü rü yen, tüy süz, alet ya pa bi len ve iri be -

yin li var lık lar ola rak gü nü müz in san la rı nın da ger çek kö ke ni, eğer ken -

di mi ze kar şı dü rüst olur sak, ay nı şe kil de gi zem li bir me se le dir.63

Her ne ka dar Lyall Wat son ger çek le ri açık ça ifa de et mek ten çe ki -
ne rek in sa nın kö ke ni ni ken din ce "gi zem li bir me se le" ola rak ni te le se
de, in sa nın kö ke ni ga yet açık tır: Tüm can lı lar gi bi in sa nı da Al lah ya -
rat mış tır ve tüm so mut bi lim sel bul gu lar da bu ger çe ği te yit et mek te -
dir. Tüm bun la rın ya nı sı ra Dar wi nist ler, or ta ya çı kan ye ni fo sil ler kar -
şı sın da sü rek li ola rak za man la ma prob le mi ile kar şı kar şı ya kal mak ta -
dır lar. Söz de ev rim için biç tik le ri ta rih le ri sü rek li ola rak "ge ri ye çek -
mek te", fo sil le rin ev ri mi red det ti ği ni gör dük çe de vam lı id di ala rı nı de -
ğiş tir mek zo run da kal mak ta dır lar. Ör ne ğin yer kat man la rın da bu lu -
nan 200 mil yon yıl lık in san ayak iz le ri nin ya nı sı ra, Kre ta se (144 – 65
mil yon yıl) dö ne mi ne ait kat man lar da bu lun muş olan in san ke mik le ri,
in sa nın 100 mil yon lar ca yıl lık bir geç mi şi ol du ğu nu gös ter mek te dir.64

Bu ta rih ler, gü nü müz in sa nı için ev rim ci ler ta ra fın dan be lir len miş olan
yal nız ca 50.000 yıl lık za man dik ka te alın dı ğın da kuş ku suz ol duk ça bü -
yük bir far ka işa ret et mek te dir. 2007 yı lı nın Ağus tos ayın da açık la nan
ye ni fo sil ler ise, Dar wi nist ler ta ra fın dan Ho mo Erec tus ve Ho mo Ha bi lis
ola rak ta nım la nan can lı la rın yan ya na ay nı dö nem de ya şa mış ol duk la -
rı nı gös ter miş tir. Za man la ma prob le mi, in sa nın ha ya li ev ri mi ko nu -
sun da Dar wi nist le ri aç maz da bı ra kan önem li et men ler den bir di ğe ri -
dir. 

Bü tün bu ger çek le re rağ men Dar wi nist ler, söz ko nu su sah te fo sil -
le ri bi lim sel bi rer de lil ola rak gös ter me ye de vam eder ve in sa nın ev ri -
mi ma sa lı nı ken di le rin ce ger çe ğe dö nüş tür me ye ça lı şır lar. Bi lim sel ola -
rak ge çer siz li ği is pat lan mış ol ma sı na rağ men bu fo sil le ri ha len bi lim sel
kay nak lar da ve okul ki tap la rın da kul lan ma ya de vam eder ve in san la rı
al da tır lar. Ya zar Hank Ha neg ra aff bu al da tı cı yön te mi şu şe kil de izah
et miş tir: 

Ja va ada mı nın Eu ge ne Du bo is adın da ki Hol lan da lı ta ra fın dan 1891 yı lın -

da Ja va ada la rın dan bi rin de bu lun du ğu ge nel ola rak bi li nir. Pek bi lin me -
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yen şey ise Ja va ada mı nın bir ka fa ta sı par ça sı, bir uy luk ke mi ği, üç diş ve

ol duk ça ge niş bir ha yal gü cün den oluş tu ğu dur. Bun dan da ha ra hat sız

edi ci ger çek ise, uy luk ke mi ği nin ka fa ta sı par ça sın dan 50 fe et (15 km) ile -

ri de ve bir yıl son ra bu lun muş ol ma sı dır... 

...Ge nel ola rak Se len ka Ex pe di ti on ola rak bi li nen ve fo sil araş tır ma la rı nın

ya pıl dı ğı sü reç, Ja va Ada mı ile il gi li var sa yım la rın doğ ru lu ğu nu gös ter -

me ye azim li olan 19 ev rim ci yi içe ri yor du. An cak söz ko nu su ev rim ci le rin

ha zır la dık la rı 342 say fa lık bi lim sel bir ra por da Ja va Ada mı nın şüp he gö -

tür me ye cek şe kil de in sa nın ev ri min de hiç bir rol oy na ma dı ğı açık ça be lir -

til miş tir. 

Bü tün bun la ra rağ men, Ti mes der gi si şa şır tı cı şe kil de Ja va Ada mın dan

utan maz ca in sa nın ev rim sel ata sıy mış gi bi bah se den "How Man Be gan"

baş lık lı ma ka le yi ya yın la mış tır.65

İş te Dar wi nist ya yın lar bu şe kil de Dar wi nist al dat ma ca nın bir par -

ça sı ha li ne ge lir ler. Ön de ge len pro fe sör le rin ve bi lim adam la rın yaz -

dık la rı Dar wi nist ki tap lar da, ger çek bi lim sel de lil ler ye ri ne, ta ma men

al dat ma ca ya da ya nan bu sah te se nar yo la rı tek rar et mek te dir. Li te ra -

tür den çı ka rıl mış, ge çer siz li ği bi lim sel ola rak is pat lan mış ka fa tas la rı -

nın ev ri me de lil miş gi bi ha len gün dem de tu tu lu yor ol ma sı nın se be bi

de bu al dat ma ca yı sür dü re bil mek tir. Ev rim ci zoo log Ro bert Mar tin bu

ko nuy la il gi li ola rak New Sci en tist der gi si ne şun la rı söy le miş tir: 

Son yıl lar da çe şit li ya zar lar in sa nın kö ke ni ile il gi li po pü ler ki tap lar yaz -

dı lar. Bun la rın tü mü, ger çek ler ve ob jek tif lik ye ri ne fan ta zi ler ve sub jek -

tif lik üze ri ne ku ru luy du.66

Şu an da, Dar wi nist le rin söz de in sa nın ev ri mi ne de lil ola rak gös te -

re bi le cek le ri tek bir ka fa ta sı, tek bir ke mik par ça sı bi le bu lun ma mak ta -

dır. Bu ger çe ği ik rar ede me yen Dar wi nist le rin çü rük yön te mi ise, sah -

te ara form fo sil le ri su na rak al dat ma ca ya de vam et mek tir. 
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10. "Aus tra lo pit he cus lar İn sa nın Ata sı dır"

İd di a sı Bir Sah te kar lık tır 

Dar wi nist ler için in sa nın ev ri mi ko nu su ha ya ti önem ta şır. Yıl lar -

dır in san la ra tel kin et me ye ça lış tık la rı şey, in sa nın söz de ev rim leş miş

bir hay van ol du ğu ya la nı dır. Bu ya la nı ayak ta tu ta bil mek için var güç -

le riy le ça ba lar, hiç dur ma dan en il gi siz ko nu lar da bi le in sa nın söz de

hay van ata la rı ol du ğu dü şün ce si ni yer leş tir me ye ça lı şır lar. Bu ko nu da

baş vur duk la rı al dat ma ca lar ise hay ret ve ri ci dir. Ço ğu za man hiç il gi si

ol ma yan fo sil bul gu la rı da hi, şe kil den şe ki le so ku la rak in san sı bir var -

lık mış gi bi gös te ril me ye ça lı şı lır. Öy le ki Dar wi nist ler, son ra dan bir ya -

ban do mu zu na ait ol du ğu an la şı lan tek bir diş fo si lin den Neb ras ka

ada mı nı oluş tur muş, bu ha ya li in san sı nın ai le siy le bir lik te sos yal ha ya -

tı nı res mek mek te sa kın ca gör me miş ler dir. Bu şa şır tı cı ça ba nın en

önem li ör nek le rin den bir ta ne si de uzun za man dır sür dü rü len Aus tra -

lo pit he cus la rın in san la rın söz de may mun su ata sı ol du ğu na da ir id di -

alar dır. 

Aus tra lo pit he cus -

lar, so yu tü ken miş

may mun tür le ri dir.

"Gü ney may mu nu"

an la mı na ge len bu

can lı lar, Dar wi nist ler

ta ra fın dan in san la rın

söz de ilk may mun su

ata la rı ola rak ka bul et -

ti ril me ye ça lı şı lır. So -

yu tü ken miş ol ma la rı

ne de niy le tüm di ğer

ör nek ler de ol du ğu gi -

bi bu may mun tü rü

de, ev rim ci ler ta ra fın -

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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adamı  adını verdikleri sahte canlıyı ve daha da

ileri giderek ailesini resmetmişlerdir.

SA
H

 T
E

SA
H

 T
E

95



dan bir spe kü las yon mal ze me si ola rak kul la nıl mış tır. Fa kat Dar wi nist -

le rin Aus tra lo pit he cus lar üze ri ne tü ret tik le ri se nar yo lar, di ğer tüm ör -

nek ler de ol du ğu gi bi yi ne bir al dat ma ca ya da yan mak ta dır. 

Aus tra lo pit he cus la rın ilk ola rak Af ri ka'da 4 mil yon yıl ka dar ön ce

or ta ya çık tık la rı ve 1 mil yon yıl ön ce si ne ka dar da var lık la rı nı sür dür -

dük le ri sa nıl mak ta dır. Bu ra da önem le be lir til me si ge re ken ger çek ise,

Aus tra lo pit he cus la rın tü mü nün, gü nü müz tür deş le ri ne ben ze yen so yu

tü ken miş may mun lar ol ma la rı dır. Hep si nin be yin ha cim le ri, gü nü müz

şem pan ze le ri nin kiy le ay nı ve ya on la rın kin den da ha kü çük tür. Dört
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Aus tra lo pit he cus

Şem pan ze

Aus tra lo pit he cus ve şem pan ze ka fa -

tas la rı ara sı na da ki ben zer lik, Aus tra lo pit -
he cus'un in sa nın ata sı de ğil, ger çek bir may -

mun tü rü ol du ğu nun açık bir gös ter ge si dir. 



ayak la rı üze rin de yü rür ler. El le rin de ve ayak la rın da gü nü müz may -

mun la rın da ki gi bi ağaç la ra tır man ma ya ya ra yan çı kın tı lar mev cut tur

ve ayak la rı dal la ra tu tun mak için kav ra yı cı özel lik le re sa hip tir. Boy la rı

kı sa dır (en faz la 130 cm) ve ay nı gü nü müz may mun la rın da ki gi bi er -

kek Aus tra lo pit he cus, di şi sin den çok da ha iri dir. Ka fa tas la rın da ki yüz -

ler ce ay rın tı, bir bi ri ne ya kın göz ler, siv ri azı diş le ri, çe ne ya pı sı, uzun

kol lar, kı sa ba cak lar gi bi bir çok özel lik, bu can lı la rın gü nü müz may -

mun la rın dan fark lı ol ma dık la rı nı gös te ren de lil ler dir.

Aus tra lo pit he cus lar açık ça bi rer may mun tü rü ol ma la rı na rağ men

Dar wi nist ler ta ra fın dan iki ayak üze rin de yü rü me yi ba şa ran can lı lar

ola rak ta nım lan mak ta dır lar. Bu bir al dat ma ca dır, çün kü Aus tra lo pit he -

cus lar ile il gi li ola rak el de bu lu nan fo sil ler den bu ha ya li se nar yo yu

doğ ru la yan tek bir ör nek bi le bu lun ma mak ta dır. Do la yı sıy la bu can lı -

lar üze rin de ev rim se nar yo su, bi lim sel hiç bir de li le da yan ma mak ta dır. 

Dar wi nist le re gö re Aus tra lo pit he cus cin si nin çe şit li tür le ri bu lun sa

da, sa de ce Aus tra lo pit he cus afa ren sis (1974 yı lın da bu lun du ğun da dün -

ya ya söz de in sa nın ev ri mi nin is pa tı ola rak su nu lan "Lucy"nin tem sil et -

ti ği tür) in sa nın doğ ru dan ata sı ka bul edi lir. Fa kat söz ko nu su can lı nın

in sa nın ata sı sa yı la ma ya ca ğı Dar wi nist ler ta ra fın dan da ka bul edil miş

du rum da dır. Ün lü Fran sız Dar wi nist bi lim

der gi si Sci en ce et Vi e, Ma yıs 1999 sa -

yı sın da bu ko nu yu ka pak yap mış tır.

Aus tra lo pit he cus afa ren sis tü rü nün en

önem li fo sil ör ne ği sa yı lan Lucy'i ko -

nu alan der gi, "Adie u Lucy" (El ve da

Lucy) baş lı ğı nı kul la na rak Aus tra lo pit -

he cus tü rü may mun la rın in san so yu -

nun ata sı ol ma dı ğı nı ve bu can lı la rın

soy ağa cın dan çı ka rıl ma sı ge rek ti ği ni

yaz mış tır.67

Adnan Oktar (Harun Yahya)

97

El ve da Lucy

Dar wi nist Sci en ce et Vi e, "Adie u Lucy" (El ve -

da Lucy) baş lı ğı nı kul la na rak Aus tra lo pit he -
cus tü rü may mun la rın in san so yu nun ata sı

ol ma dı ğı nı iti raf et miş tir. 



Dün ya ca ta nın mış ev rim ci pa le oan tro po log Ric hard Lea key de,

Lucy'nin ev rim de li li ola rak hiç bir ge çer li li ği nin ol ma dı ğı nı şu söz ler le

be lirt mek te dir: 

Lucy'nin (Aus tra lo pit he cus afa ren sis) bir pig me şem pan ze ka rı şı mın dan

baş ka bir şey ol ma dı ğı çok ezi ci ve kar şı ko nul ma ya cak şe kil de muh te -

mel dir. May mun dan in sa na ge çi şe da ir var sa yı lan de lil ler ik na edi ci ol -

mak tan aşı rı de re ce de uzak tır.68

Bü tün bun la rın ya nı sı ra, Aus tra lo pit he cus lar üze rin de ya pı lan ça -

lış ma lar so nu cun da ev rim ci Lord Zuc ker man da, Aus tra lo pit he cus ların

sa de ce sı ra dan bir may mun tü rü ol duk la rı ve ke sin lik le dik yü rü me -

dik le ri so nu cu na var mış tır.69

Bu ko nu da ki araş tır ma la rıy la ün lü di ğer ev rim ci ana to mist Char -

les E. Ox nard da Aus tra lo pit he cus ların is ke let ya pı la rı nın gü nü müz

oran gu tan la rı nın ki ne ben ze di ği açık la ma sı nı yap mış tır.70

1994 yı lın da İn gil te re'de ki Li ver po ol Üni ver si te si'nden Fred Spo or

ve eki bi, Aus tra lo pit he cus'un is ke le ti ile il gi li ke sin bir so nu ca var mak

için kap sam lı bir araş tır ma yü rüt müş tür. İs ke let ler de, vü cu dun ye re

gö re ko nu mu nu be lir le yen "sal yan goz" isim li bir or gan üze rin de in ce -

le me ler ger çek leş ti ril miş tir. Spo or'un var dı ğı so nuç, Aus tra lo pit he -

cus’un in san la rın ki ne ben zer bir yü rü yüş şek li ne sa hip ol ma dı ğı dır.71

2000 yı lın da B.G Rich mond ve D.S Stra it isim li bi lim adam la rı nın

ger çek leş tir di ği ve Na tu re der gi sin de ya yın la nan bir araş tır ma da ise

Aus tra lo pit he cus la rın ön kol ke mik le ri in ce len miş tir. Kar şı laş tır ma lı

ana to mik in ce le me ler, bu tü rün gü nü müz de ya şa yan ve 4 ayak üze rin -

de yü rü yen may mun lar la ay nı ön kol ana to mi si ne sa hip ol du ğu nu gös -

ter miş tir.72

Bü tün bu de lil ler Aus tra lo pit he cus la rın bi rer may mun tü rün den

baş ka bir şey ol ma dı ğı nı açık ça or ta ya koy mak ta dır. Ni te kim "Lucy"

fo si li nin ka şif le ri ev rim ci pa le oan tro po log Do nald Jo han son ve T. D.

Whi te, Sci en ce der gi si ne yap tık la rı açık la ma da bu ko nuy la il gi li ola rak

şun la rı söy le miş ler dir: 
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Aus tra lo pit he cus fo sil le ri ol duk ça de tay lı bir şe kil de in ce len di: yü rü yüş bi -

çim le ri, ku lak la rı nın ya pı sı, diş ge li şi mi ör nek le ri, uzun ve güç lü ön kol -

lar, kı sa ar ka ba cak lar, ayak la rı nın bi çi mi, kü çük be yin le ri, may mu na ol -

duk ça ben ze yen ka fa tas la rı, çe ne le ri ve yüz le ri. Bun la rın tü mü Aus tra lo -

pit he cus'la rın may mun ol du ğu nu ve in san ile hiç bir iliş ki le ri nin bu lun ma -

dı ğı nı gös ter mek te dir. Lucy'i keş fe den Do nald Jo han son'un ken di si bi le,

bir sü re son ra, Aus tra lo pit he cus Af ri ca nus (Lucy)'nin in san lar la hiç bir bağ -

lan tı sı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.73

Özet le bi lim sel ola rak ya pı lan ça lış ma lar Aus tra lo pit he cus la rın in -

sa nın ha ya li ata sı ol du ğu na da ir id di ala rın tü mü nü ya lan la mış tır. Aus -

tra lo pit he cus lar bi rer may mun tü rü dür ve in sa nın ata sı ya kış tır ma sı yal -

nız ca Dar wi nist le rin ha ya li ve sah te te ori le ri için kul lan ma ya ça lış tık la -

rı bir se nar yo dur. 

11. "Ne an der tal ler İn sa nın May mun su Ata sı dır"

İd di a sı Bir Sah te kar lık tır 

Dar wi nist ler Aus tra lo pit he cus lar için kul lan dık la rı ay nı yön te mi,

bir in san so yu olan Ne an der tal ler için de kul lan mış lar dır. 

Ne an der tal Ada mı 1856 yı lın da Al man ya'nın Düs sel dorf ken ti ya -

kın la rın da ki Ne an der va di sin de bu lu nan fo sil ler le bi lim li te ra tü rü ne

gir di. Ka fa ta sı ve be de nin de ki ke mik ler de bu lu nan kıv rım lar, fo sil le rin

ev rim ci ler ta ra fın dan söz de il kel bir in san tü rü ola rak de ğer len di ril me -

si ne yol aç tı. 

1908 yı lın da bu kez Fran sa'nın La Cha pel le-aux-Sa ints böl ge sin de

Ne an der tal ada mı na ait ol du ğu be lir ti len, ne re dey se ek sik siz bir is ke -

let bu lun du. Ke mik ler dö ne min ün lü pa le on to log ve je olo ğu Mar cel lin

Bou le ta ra fın dan bir leş ti ril di.

Bu bir leş tir me so nu cun da or ta ya çı kan Ne an der tal ada mı eğik bir

du ru şa, öne çı kık bir ka fa ya sa hip ti. Ay rı ca ba cak la rı da ek lem yer le rin -

de ki lit li ka lı yor, tam düz bir du ruş sağ la ya mı yor du.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Bu gö rü nüm sa ye sin de, Ne an der tal ada mı in san la rın zi hin le rin de

il kel bir can lı ola rak yer leş ti. Ne an der tal ler, sah te çi zim ler de de il kel

may mun adam lar ola rak gös te ril di ler.

Ne an der tal hak kın da ki bu yan lış ka nı 100 yıl ka dar

sür dü. Fa kat 1950'li yıl lar da La Cha pel le is ke le ti üze -

rin de ya pı lan ana liz ler, is ke le tin sa hi bi olan Ne an -

der tal ada mın da bir tür ek lem en fek si yo nu bu -

lun du ğu nu sap ta dı. Ger çek te sağ lık lı bi rey -

ler nor mal bir in san gi bi dik yü rü ye bi li yor du. 

1985 yı lın da, ay nı is ke let, bu kez Erik

Trink ha us isim li an tro po log ta ra fın dan

in ce len di. Bu in ce le me Ne an der tal -

le rin dik yü rü ye bil di ği ni doğ ru -

la ma nın ya nı sı ra, o za ma na

dek giz li kal mış bir ger çe ği

de or ta ya çı ka rı yor du:
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Mar cel lin Bou le, Ne an der tal'i ka sıt lı ola rak eğik gös ter miş ti.74 1950'li

yıl lar da sap ta nan ek lem ra hat sız lı ğı bu can lı nın dik yü rü me si ne en gel

de ğil di. An la şı lan, bir Dar wi nist olan Bou le, Ne an der ta lin ger çek bir

in san gi bi dik yü rü dü ğü nü ka bul len mek is te me miş ti.

E. Trin ka us ve W. W. Ho wells Sci en ti fic Ame ri can der gi si ne yap tık -

la rı açık la ma da bu ko nu da şu yo ru mu yap mış lar dı: 

Bu gün pek çok bi lim ada mı Ne an der tal in sa nı nın ta ma men dik ola rak

ayak ta dur du ğu ve bir has ta lık ol ma dı ğı du rum lar da, özel lik le ri nin gü nü -

müz in sa nın dan hiç bir far kı ol ma dı ğı hak kın da fi kir bir li ği için de dir ler.75

Öte yan dan Ne an der tal le rin ka fa ta sı hac mi nin bü yük lü ğü de ev -

rim ci le ri bu ko nu da çe liş ki li bir du ru ma sok tu. Bu nun ne de ni ise, Ne -

an der tal le rin ka fa ta sı hac mi nin 1700 cc ci va rın da ol ma sıy dı. Bu ra kam

gü nü müz in sa nın kin den 200 cc da ha bü yük tür. Ho mo Sa pi ens'ten bü -

yük ka fa ta sı na sa hip olan Ne an der tal le rin ev rim sel yön den söz de "il -

kel" bir tür ol ma sı, teo ri adı na bü yük bir te zat tır. 

Ne an der tal uz ma nı Erik Trink ha us bu tür ile il gi li ger çe ği şu söz -

ler le iti raf et miş tir: 

Ne an der tal le rin ana to mi sin de ya da ha re ket, alet

kul la nı mı, ze ka se vi ye si ve ko nuş ma ka bi li ye ti gi -

bi özel lik le rin de mo dern in san dan aşa ğı sa yı la bi -

le cek hiç bir şey yok tur.76
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Ne an der tal ler, yıl lar ca sah te çi zim ler de sözde il kel may mun adam lar

ola rak gös te ril di ler. Oy sa bi lim, Ne an der tal le rin gü nü müz de kin den

fark sız, so yu tü ken miş bir in san ır kı ol du ğu nu gös ter miş tir. 
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Ho mo sa pi ens

ne an dert ha len sis,

Amud 1 ka fa ta sı

Ne an der tal ka lın tı sı

Üst te, �s ra il'de bu lu nan Ho mo sa pi ens

ne an dert ha len sis, Amud 1 ka fa ta sı

ye r a lı yor. Bu fo si lin sa hi bi nin 1.80

m. bo yun da ol du ğu tah min edil -

mek te dir. Be yin hac mi ise bu gü -

ne ka dar rast la nı lan la rın en bü -

yü ğü dür: 1740 cc. Bu ne den ler le

bu fo sil, Ne an der tal le rin il kel bir

tür  ol du ğu yö nü an de ki id di ala rı

çok ke sin bir bi çim de yı kan bir de lil ni te li ğin de dir. Yanda gö rü len Ke ba ra 2 (Mo şe)

fo si li bu gü ne ka dar bu lun muş en iyi durumdaki Ne an der tal ka lın tı sı dır. 1.70 bo yun -

da ki bu fosilin is ke let ya pı sı gü nü müz in sa nın dan ayır t e di le me mek te dir. Fo sil le be -

ra ber bu lu nan alet ka lın tı la rın dan, bu kişinin ait ol du ğu top lu lu ğun, ay nı dönemde,

ay nı böl ge de ya şa yan Ho mo sa pi ens top lu luk la rıy la ay nı kül tü rü pay laş tı ğı anlaşıl-

maktadır. 



Kuş ku suz Ne an der tal ler, bir in san ır kı ol duk la rı için, gü nü müz

ırk la rı ile ay nı özel lik le re sa hip ti ler. Ne an der tal in sa nı ye te nek li bir alet

ya pı cı sı ve ba şa rı lı bir av cıy dı. Hat ta mü zik ve sa nat la uğ ra şı yor du.

Tıp kı gü nü müz de ki top lum lar gi bi kül tü rel ve sos yal bir ya pı ya sa hip -

ti, di ni ina nış la rı var dı.77 Do la yı sıy la Ne an der tal le rin oluş tur du ğu me -

de ni yet, gü nü müz me de ni yet le rin den çok da fark lı de ğil di. 

Ne an der tal ler le il gi li Dar wi nist le ri çık maz da bı ra kan bir baş ka ko -

nu ise za man la ma prob le mi dir. Bu lu nan fo sil ler, Ne an der tal ler le gü nü -

müz in sa nı nın ay nı za man da ya şa dı ğı nı, hat ta çe şit li du rum lar da  da ha

son ra bi le ya şa dı ğı nı gös ter mek te dir. Ca li for ni a Üni ver si te si'nden ev -

rim ci bi yo log Fran cis co J. Aya la, bu du ru mu şu şe kil de iti raf et mek te dir: 

Ne an der tal le rin ana to mik ola rak mo dern in san la rın ata sı ol du ğu dü şü -

nü lü yor du, ama şim di mo dern in san la rın en azın dan 100.000 yıl ön ce or -

ta ya çık tı ğı nı bi li yo ruz, Ne an der tal fo sil le ri nin or ta dan kay bol ma sın dan

çok da ha ön ce le ri. Or ta Do ğu'da ki ma ğa ra lar da ana to mik ola rak mo dern

Ad nan Ok tar
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Darwinistler, yıl lar ca Ne an der tal le ri in sa nın may mun su ata la rı ola rak ta nıt mış lar dır.

Oy sa o döneme ait bu alet ler, Ne an dert lle rin gü nü müz de ki in san lar dan fark sız es te -

tik ve sa nat an la yı şı ol du ğu nu gös ter mek te dir. Ne an der tal ler, so yu tü ken miş bir in -

san ır kın dan baş ka sı de ğil dir. Ev ri me ka nıt ola rak gös te ril me ye ça lış ma la rı nın tek

ne de ni soy la rı nın tü ken miş ol ma sı dır.



olan in san la rın fo sil le ri nin hem Ne an der tal le ri ta kip et me si hem de on -

lar dan ön ce gel me si şa şır tı cı dır. Bu ma ğa ra lar da ki ba zı mo dern in san lar

120.000-100.000 yıl ön ce si ne ait tir ler, Ne an der tal ler ise 60.000-70.000 yıl -

lık tır lar; mo dern in san lar dan 40.000 yıl son ra ge lir ler. İki for mun baş ka

böl ge ler den göç ede rek tek rar tek rar bir bir le ri nin ye ri ne mi geç tik le ri

yok sa bir ara da mı ol duk la rı ve ya me lez len me nin mi ol du ğu be lir gin de -

ğil dir.78

Do la yı sıy la in sa nın söz de may mun su ata sı ola rak gös te ril me ye ça -

lı şı lan Ne an der tal ler, so yu tü ken miş bir in san ır kı dır. Gü nü müz de in -

san la rın ken di ırk la rı na öz gü fark lı özel lik ler gös ter me si gi bi, bu tür de

yal nız ca fark lı ırk özel lik le ri ne sa hip tir. Bu özel lik le rin ev ri me bir de lil

ola rak kul la nıl ma sı bü yük bir sah te kar lık tır. Ni te kim Ne an der tal ada -

mı fo si li 1978 yı lın da li te ra tür den çı ka rıl mış tır. An cak Ne an der tal ler

ha len, ev ri min en bü yük ka nı tıy mış gi bi Dar wi nist kay nak lar da yer al -

ma ya de vam et mek te dir. 

Gü nü müz de Ne an der tal ada mı ile il gi li spe kü las yon la rın ha la ba -

zı ev rim ci ya yın lar da sür dü rül me sin de ki amaç, Ne an der tal ler le il gi li

ger çek le ri bil me yen, bu sah te ara for mun bi lim sel an lam da ip tal edil -

miş ol du ğu nun far kın da ol ma yan ki şi le ri et ki le ye bil mek, on la rı al da ta -

bil mek tir. İş te bu ne den le Aus tra lo pit he cus lar ve Ne an der tal ler le il gi li

ger çek le rin her fır sat ta gün de me ge ti ril me si ve Dar wi nist al dat ma ca ya

son ve ril me si bü yük önem ta şı mak ta dır. 

12. Pilt down Ada mı Bir Sah te kar lık tır 

Ün lü bir dok tor ve ay nı za man da da ama tör bir pa le on to log olan

Char les Daw son, 1912 yı lın da, İn gil te re'de Pilt down ya kın la rın da ki bir

çu kur da, bir çe ne ke mi ği ve bir ka fa ta sı par ça sı bul du ğu id di asıy la or -

ta ya çık tı. Çe ne ke mi ği may mun çe ne si ne ben ze me si ne rağ men, diş ler

ve ka fa ta sı in sa nın ki le re ben zi yor du. Ele ge çi ri len fo sil le re "Pilt down

Ada mı" adı ve ril di, 500 bin yıl lık bir ta rih bi çil di ve fo sil in sa nın ha ya -

li ev ri mi ne en önem li de lil ola rak İn gil te re'de ki Bri tish Mu se um'da ser -

gi len me ye baş la dı. 40 yı lı aş kın bir sü re bo yun ca hak kın da bir çok bi -
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lim sel ma ka le ler ya zıl dı, yo -

rum lar ve çi zim ler ya pıl dı.

Dün ya nın fark lı üni ver si te le rin den 500'ü aş kın aka de mis yen, Pilt down

Ada mı üze ri ne dok to ra te zi ha zır la dı.79

Ün lü Ame ri ka lı pa le oan tro po log H. F. Os born da 1935'te Bri tish

Mu se um'u zi ya re tin de, "Do ğa sür priz ler le do lu; bu, in san lı ğın ta rih ön -

ce si de vir le ri hak kın da önem li bir bu luş" di yor du.80

Oy sa Pilt down Ada mı, bü yük bir sah te kar lık, bi linç li şe kil de ya -

pıl mış bü yük bir hi ley di.
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Sah te Pilt down

Ada mı Ka fa ta sı

Pilt down Ada mı fo si li, ye ni öl müş 

bir oran gu tan çe ne si ne in san ka fa ta sı mon -

te edil me si ye üre til miş bir sah te fo sil dir. Bu

sah te fo sil, Bri tish Mu se um'da yak la şık 40

yıl bo yun ca in sa nın ha ya li ev ri mi ne ka nıt

ola rak ser gi len miş tir. Sah te kar lı ğın or ta ya

çık ma sı nın ar dın dan ise, 1949 yı lın da fo sil,

ale la ce le mü ze den kal dı rıl mış, li te ra tür den

çı ka rıl mış tır. Ancak kuşkusuz bu fo sil, Dar -

wi nist ler açı sın dan bir utanç ve si le si ola rak

ta rih ki tap la rın da ki ye ri ni al mış tır. 



1949'da ise Bri tish Mu se um'un pa le on to lo ji bö lü mün den Ken neth
Oak ley ye ni bir yaş be lir le me yön te mi olan "flor tes ti" me to du nu, ba zı
es ki fo sil ler üze rin de de ne mek is te di. Bu yön tem le, Pilt down Ada mı
fo si li üze rin de de bir de ne me ya pıl dı. Ya pı lan test te Pilt down Ada -
mı'nın çe ne ke mi ği nin hiç flor içer me di ği an la şıl dı. Bu, çe ne ke mi ği nin
top ra ğın al tın da bir kaç yıl dan faz la kal ma dı ğı nı gös te ri yor du. Az
mik tar da flor içe ren ka fa ta sı ise sa de ce bir kaç bin yıl lık ol ma lıy dı.

Flor me to du na da ya nı la rak ya pı lan son ra ki kro no lo jik araş tır ma -
lar, ka fa ta sı nın an cak bir kaç bin yıl lık ol du ğu nu or ta ya çı kar dı. Çe ne
ke mi ğin de ki diş le rin ise su ni ola rak aşın dı rıl dı ğı, fo sil le rin ya nın da
bu lu nan il kel araç la rın da çe lik alet ler le yon tul muş adi bi rer tak lit ol -
du ğu an la şıl dı.81

Wei ner'in yap tı ğı de tay lı ana liz ler le bu sah te kar lık 1953 yı lın da
ke sin ola rak ilan edil di. Ka fa ta sı 500 yıl ya şın da bir in sa na, çe ne ke mi -
ği de ye ni öl müş bir oran gu ta na ait ti! Diş ler, in sa na ait ol du ğu iz le ni -
mi ni ver mek için son ra dan özel ola rak ek len miş ve sı ra lan mış, ek lem
yer le ri de tör pü len miş ti. Da ha son ra da bü tün par ça lar, es ki gö rün me -
le ri için po tas yum-dik ro mat ile le ke len di ril miş ti. Bu le ke ler, ke mik ler
asi de ba tı rıl dı ğın da kay bo lu yor du. Sah te kar lı ğı or ta ya çı ka ran ekip ten
Le Gros Clark, "Diş ler üze rin de yıp ran ma iz le ni mi ni ver mek için ya pay
ola rak oy nan mış ol du ğu o ka dar açık ki, na sıl olur da bu iz ler dik kat -
ten kaç mış ola bi lir?" di ye rek şaş kın lı ğı nı giz le ye mi yor du.82

Bu şa şır tı cı ger çe ği bi lim ya za rı Hank Ha neg ra aff şu şe kil de di le
ge tir miş ti: 

Mar vin Lu be nov'un açık la ma la rı na gö re: "Alt çe ne de ki oran gu tan diş le -

ri nin üze rin de ki tör pü iz le ri açık ça gö rü nür şe kil dey di. Azı diş le ri yan lış

şe kil de di zil miş ti ve iki fark lı açı dan tör pü len miş ti. Kö pek di şi de iki

fark lı açı dan tör pü len miş ti. Kö pek di şi öy le de rin şe kil de tör pü len miş ti

ki pul pa nın ka vi te si açı ğa çık mış son ra içi dol du rul muş tu."83

Ev rim ci bi yo log Ke ith Ste ward Thom son, Pilt down Ada mı ile il gi -

li bu bü yük ya la nı, "1912 yı lın da ki Pilt down Ada mı sah te kar lı ğı, tüm

bi lim sel sah te kar lık la rın en ba şa rı lı ve en ha in ce le rin den bi ri dir."84 şek -

lin de yo rum lu yor du. 
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Bu şa şır tı cı ve Dar wi nist ler adı na utanç ve ri ci keş fin ar dın dan Pilt -

down Ada mı, 40 yı lı aş kın bir sü re dir ser gi len mek te ol du ğu Bri tish

Mu se um'dan ale la ce le çı ka rıl dı. Dar wi nist sah te kar lık o ka dar ile ri bo -

yut lar day dı ki, 40 yıl bo yun ca el ya pı mı bir fo sil bü tün bi lim çev re le ri -

ni ve bü tün in san lı ğı al dat mış tı. Kuş ku suz bu, ev rim ta ri hin de ki en bü -

yük ka ra le ke ler den bi ri ola rak ye ri ni ala cak tı. Ev rim ci an tro po lo ji pro -

fe sö rü Pat Ship man bu bü yük al dat ma ca nın et ki si ni şu şe kil de ta rif edi -

yor du: 

Keş fi 1912 yı lın da açık la nan Pilt down fo sil le ri, bu ka lın tı la rın hi ley le yer -

leş ti ril miş, de ğiş ti ril miş bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl ma sı na ya ni

1953 yı lı na ka dar, pa le oan tro po lo ji nin en bü yük be yin le ri nin pek ço ğu nu

al dat tı.85

Ga ze te ci, ya zar ve fi lo zof Mal colm Mug ge rid ge ise Pilt down Ada -

mı fo si li gi bi sah te kar lık lar la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan Dar wi nizm'in

tüm in san lı ğı dü şür dü ğü du ru mu şu söz ler le ta rif edi yor du: 

Ev rim te ori si nin, özel lik le de onun uy gu lan dı ğı alan la rın, ge le cek te

ta rih ki tap la rın da ki en bü yük es pri ko nu la rın dan bi ri ola rak ye ri ni

ala ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ne sil ler, ol duk ça za yıf ve şüp he li hi po -

te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edi le bil me si ni şaş kın lık la kar şı la ya -

cak lar dır...86

Pilt down sah te kar lı ğı, ken di le rin ce ya ra tı lış inan cı nı zi hin ler den

si le bil mek, in sa nın te sa dü fen, ken di ba şı na, so rum suz ca mey da na gel -

di ği ya la nı na in san la rı inan dı ra bil mek için ger çek leş ti ril miş, dec ca li

sis tem olan ateist ma son lu ğun bir oyu nu dur. Fa kat Al lah'ın muh te şem

ya ra tı şı ve eş siz eser le ri öy le si ne açık ve be lir gin dir ki, gü nü müz bi li mi

ile ge li nen nok ta da bun la rın gö rül me me si müm kün de ğil dir. Dec cal'in

dün ya ça pın da ki bu bey hu de ça ba la rı, onu ve ta kip çi le ri ni kü çük dü -

şür mek te, Dar wi nizm ya la nı nın bü yük bir ba şa rı sız lık ol du ğu nu açık -

ça gös ter mek te dir. Yü ce Rab bi miz olan Al lah, in sa nı na sıl ya rat tı ğı nı

ayet le riy le ha ber ver miş tir ve ev ren de ki tüm de lil ler bu üs tün ya ra tı lı -

şı açık ça gös ter mek te dir: 
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Ki O, ya rat tı ğı her şe yi en gü zel ya pan ve in sa nı ya rat ma ya bir ça mur -

dan baş la yan dır. Son ra onun so yu nu bir öz den (sü la le'den), bas ba ya ğı

bir su dan yap mış tır. Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona Ru -

hun dan üf le di. Si zin için de ku lak, göz ler ve gö nül ler var et ti. Ne az

şük re di yor su nuz? (Sec de Su re si, 7-9)

13. Neb ras ka Ada mı Bir Sah te kar lık tır 

1922'de, Ame ri kan Do ğa Ta ri hi Mü ze si mü dü rü Henry Fa ir fi eld
Os born, Ba tı Neb ras ka'da ki Yı lan De re si ya kın la rın da, Plio sen dö ne mi -
ne ait bir azı di şi fo si li bul du ğu nu açık la dı. Bu diş, id dia ya gö re, in san
ve may mun la rın or tak özel lik le ri ni ta şı mak tay dı. Çok geç me den ko -
nuy la il gi li çok de rin bi lim sel tar tış ma lar baş la dı. Ba zı la rı bu di şin sa -
hi bi ni Pit he cant hro pus erec tus ola rak yo rum lu yor lar, ba zı la rı ise bu nun
in sa na da ha ya kın ol du ğu nu söy lü yor lar dı. Bü yük tar tış ma lar ya ra tan
bu diş fo si li ne "Neb ras ka Ada mı" adı ve ril di. "Bi lim sel" is mi de he men
pe şin den gel di: Hes pe ro pit he cus ha rold coo ki.

Bu tek di şe da ya nı la rak Neb ras ka Ada mı'nın ka fa ta sı ve vü cu du -
nun re kons trük si yon la rı ya pıl dı. Hat ta da ha da ile ri gi di le rek Neb ras -
ka ada mı nın ai le si nin do ğal or tam da re sim le ri ya yın lan dı. Bü tün bu se -
nar yo lar tek bir diş ten üre til miş ti. Ev rim ci çev re ler bu "ha ya let ada mı"
o de re ce be nim se di ler ki, Wil li am Bryan isim li bir araş tır ma cı, tek bir
azı di şi ne da ya nı la rak bu ka dar pe şin hü küm le ka rar ve ril me si ne kar şı
çı kın ca, bü tün şim şek le ri üze ri ne çek ti.

An cak 1927'de is ke le tin öbür par ça la rı da bu lun du. Bu lu nan ye ni
par ça la ra gö re bu diş ne may mu na ne de in sa na ait ti. Di şin, Prost hen -
nops adı ve ri len Ame ri kan ya ban do mu zu nun so yu tü ken miş bir cin si -
ne ait ol du ğu an la şıl dı. Wil li am Gre gory, bu ya nıl gı yı du yur du ğu Sci -
en ce der gi sin de ki ma ka le si ne şöy le bir baş lık at mış tı: "Gö rül dü ğü ka -
da rıy la Hes pe ro pit he cus ne may mun ne de in san."87

Bi lim ya za rı Hank Ha neg ra aff ko nuy la il gi li ge liş me le ri şu şe kil de
an lat mak ta dır: 

1922 yı lın da Neb ras ka'da bir diş keş fe dil di. Bi raz ha yal gü cü ile bu diş

mi to lo jik bir çe ne ke mi ği ne, çe ne ke mi ği bir ka fa ta sı na, kaf ta sı bir is ke le -
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te yer leş ti ril di. Ve is ke le te bir yüz, özel lik ler ve

tüy ler ek len di. Bu hi ka ye Lon dra ga ze te le ri ni vur -

du ğun da yal nız ca "Neb ras ka Ada mı"nın res mi de ğil, ay nı za -

man da "Neb ras ka Ka dı nı"nın da res mi var dı. Bun la rın tü mü yal nız ca tek

bir diş ten or ta ya çık mış tı. Bir de is ke let bu lun muş ol say dı ne ler ola ca ğı nı

siz dü şü nün. Bel ki de bir yıl lık ya yın la nır dı. 

Bu ke şif ten bir sü re son ra bu na ben zer bir diş jeo log Ha rold Co ok ta ra fın -

dan bu lun du. Bu de fa diş ger çek ka fa ta sı na yer leş ti ril di ve ka fa ta sı da bir

ya ban do mu zu nun is ke le ti ne yer leş ti ril di. Böy le ce, "bi lim sel" ola rak Hes -

pe ro pit he cus ha rold co okii ola rak isim len di ri len Neb ras ka ada mı nın bir mit

ola rak mas ke si düş tü.88
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Dar wi nist ler sa de ce tek

bir do muz di şi ne da ya na -

rak Neb ras ka Ada mı nın

ai le si ile bir lik te sah te çi -

zim le ri ni yap mış ve bun la -

rı ders ki tap la rın da ya yın la mış lar dır. Yıl lar ca in -

san la rı ve özel lik le öğ ren ci le ri al dat mak tan çe -

kin me miş ler dir. 



Bu olay so nu cun da Hes pe ro pit he cus ha rold coo ki ve "ai le si"nin tüm

çi zim le ri ale la ce le li te ra tür den çı ka rıl dı. Neb ras ka Ada mı, as lın da Dar -

wi nist le rin tek bir di şi ba ha ne ede rek na sıl ha ya li bir ev rim se nar yo su

mey da na ge ti re bi le cek le ri nin önem li bir gös ter ge si dir. Diş fo si li, can lı -

nın ge nel ana to mi si ne da ir ne re dey se hiç bir bil gi ver me me si ne rağ -

men, bir ya ban do mu zu di şin den yo la çı kı la rak Neb ras ka Ada mı nın ve

ai le si nin re sim le ri nin çi zil me si ve bu sah te kar lı ğın de şif re edi le ne ka -

dar bi lim ola rak lan se edil me ye ça lı şıl ma sı, bü yük bir man tık he zi me -

ti, Dar wi nizm adı na bü yük bir utanç tır. Fa kat bu ör nek, Dar wi nist sah -

te kar lık la rın önü nü kes me miş, Dar wi nist al dat ma ca la ra bi linç li şe kil de

de vam edil miş tir. 

14. Sa na yi Ke le bek le ri İd di a sı Bir Sah te kar lık tır 

19. yüz yıl or ta la rın da İn gil te re'de sa na yi dev ri mi nin baş la dı ğı sı -
ra lar da, en düs tri ağır lık lı böl ge ler de ki ağaç la rın ka buk la rı açık renk li -
dir. Bu ne den le bu ağaç la rın üze ri ne ko nan Bis ton be tu la ri a tü rün de ki
ke le bek le rin ko yu renk li var yant la rı (me la nik ke le bek ler), bu ra da bes -
le nen kuş lar ta ra fın dan ko lay fark edi lir ve av olur lar. Fa kat el li yıl son -
ra en düs tri kir li li ği nin so nu cun da ağaç la rın göv de le ri ni sa ran bir tür
yo sun olan li ken ler ölür ve ağaç göv de le ri ka ra rır. Bu kez açık renk li
ke le bek ler ağaç göv de le rin de da ha be lir gin ol duk la rın dan kuş lar ta ra -
fın dan sık ola rak av lan ma ya baş lar lar. So nuç ta açık renk li ke le bek ler
sa yı ca aza lır ken, ko yu renk li me la nik ke le bek ler yem ol ma dık la rı için
ço ğa lır lar. 

Ev rim ci ler bu du ru mu, do ğal se lek si yon ile ev rim id di ala rı na
önem li bir de lil ola rak bü yük bir ha ra ret le sa hip len di ler. Ar dın dan da
her za man ki sah te kar lık yön te mi ni kul la na rak, açık renk li ke le bek le rin
za man la ev rim ge çi re rek ko yu renk li ke le bek le re dö nüş tü ğü gi bi bir
göz bo ya ma ya gi riş ti ler. Bu id di a, söz de "iş ba şın da ki ev rim" (evo lu ti -
on in ac ti on) ta nı mıy la bü tün dün ya ya ta nı tıl dı. Oy sa ger çek ler çok da -
ha fark lıy dı, bu ke le bek ler hiç bir şe kil de ev rim sel bir de ği şi me uğ ra ma -
dık la rı gi bi, or ta da bir bü yük Dar wi nist sah te kar lık var dı.

Dar wi nist bir tıp dok to ru ve ama tör bir bi yo log olan H.B.D. Kett -
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le well, 1953 yı lın da bir di zi de ney ya pa rak bu ola yı göz lem le me ye ka -

rar ver di. İn gil te re'nin kır la rın da bu ke le bek le rin ya şam alan la rın da

göz lem ler ve de ney ler yap tı. Kett le well, de ney le ri so nu cun da, açık

renk li li ken le rin bu lun du ğu ağaç la rın üze rin de ko yu renk li ke le bek le -

rin da ha çok av lan dı ğı nı tes pit et ti. Ve bu nu, Dar wi nizm adı na ade ta

bü yük bir bu luş muş gi bi Sci en ti fic Ame ri can der gi sin de, "Dar win's Mis -

sing Evi den ce" (Dar win'in Ka yıp Ka nı tı) baş lı ğı al tın da du yur du. 1960

yı lı na ge lin di ğin de Kett le well'in hi ka ye si bü tün ders ki tap la rın da ye ri -

ni al mış tı. 

İd di a nın or ta ya atıl ma sın dan ne re dey se bir yıl son ra, 1985 yı lın da

ise bu ko nuy la il gi li ga rip lik ler fark edil me ye baş lan dı. Cra ig Hol dre ge

isim li genç bir Ame ri ka lı bi yo lo ji öğ ret me ni, yap tı ğı araş tır ma so nu -

cun da Kett le well'in ya kın ar ka da şı olan ve onun de ney le ri ne ka tı lan Sir

Cyril Clar ke'ın not la rın da il ginç bir ifa de ye rast la dı. Şöy le di yor du

Clar ke: 

Göz lem le di ği miz tek şey, ke le bek le rin gü nü ne re de ge çir me dik le ri ol du.

25 yıl için de, ağaç göv de le rin de ve ya bi zim kur du ğu muz tu zak la rın ya -

nın da ki du var lar da sa de ce iki ta ne Be tu la ri a bu la bil dik.89

Hol dre ge uzun za man dır öğ ren ci le ri ne ağaç göv de le ri ne kon muş

ke le bek le rin fo toğ raf la rı nı gös te ri yor ve kuş la rın da ha gö rü nür olan la -

rı se çip av la dı ğı nı an la tı yor du. Ama şim di bu ke le be ği 25 yıl bo yun ca

araş tır mış bi ri si, bun la rı ağaç göv de le ri ne kon muş hal de sa de ce iki ke -

re gör dü ğü nü söy lü yor du. Çok geç me den bu hi ka ye ha ra ret li bir bi lim -

sel tar tış ma ya dö nüş tü. So nuç ta ya pı lan bi lim sel araş tır ma lar şu so nu -

cu or ta ya çı kar mış tı: 

Kett le well'in de ney le rin den da ha son ra ya pı lan bir çok araş tır ma,

söz ko nu su ke le bek le rin sa de ce bir ti pi nin ağaç göv de si ne kon du ğu nu,

di ğer tüm tip le rin, ya tay dal la rın alt kı sım la rı nı ter cih et ti ği ni or ta ya

koy du. 1980'li yıl lar dan iti ba ren, ke le bek le rin ağaç göv de le ri ne çok çok

na dir ola rak kon du ğu her kes çe ka bul gör dü. Bu ko nu da 25 yıl lık bir ça -

lış ma ya pan Cyril Clar ke ve Rory How lett, Mic ha el Ma je rus, Tony Lie -

bert, Pa ul Bra ke fi eld gi bi bir çok bi lim ada mı, "Kett le well'in de ne yin de
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ke le bek le rin do ğal dav ra nış la rı dı şın da dav ran ma ya zor lan dık la rı nı, de -

ney so nuç la rı nın bu yüz den bi lim sel ka bul edi le me ye ce ği ni" bil dir di ler.

Kett le well'in de ne yi ni in ce le yen araş tır ma cı lar da ha da çar pı cı bir

so nuç la kar şı laş tı lar: İn gil te re'nin kir li li ğe uğ ra ma mış böl ge le rin de açık

renk li ke le bek le rin da ha faz la ol ma sı bek le nir ken, ko yu la rın ora nı açık

renk li ler den dört kat faz lay dı. Ya ni Kett le well'in id di a et ti ği ve he -

men her ev rim ci kay nak ta tek rar lan dı ğı gi bi, ke le bek nü fu sun da ki

oran la, ağaç ka buk la rı ara sın da bir iliş ki yok tu.

Ame ri ka lı le pi dop te rist (ke le bek ler üze rin de bi lim sel araş tır ma

ya pan ki şi) Ted Sar gent ve di ğer araş tır ma cı lar söz ko nu su gü ve le rin

ağaç ka buk la rı üze ri ne kon ma dık la rı, ağaç la rın yük sek dal la rı nın al tı -
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na giz len dik le ri ger çe ği ne dik kat le ri çek ti. Yal nız ca bu de ğil, ay nı za -

man da söz ko nu su gü ve ler gün düz le ri uyu yor, ge ce le ri uçu yor lar dı.

Ya ni kuş lar uyur ken!90 İşin as lı araş tı rıl dık ça, skan da lın bo yut la rı da ha

da bü yü dü: Kett le well ta ra fın dan fo toğ raf la rı çe ki len "ağaç ka bu ğu

üze rin de ki gü ve ke le bek le ri", as lın da ölü ke le bek ler di. Ger çek te ke le -

bek ler ağaç göv de si ne de ğil dal la rın alt kıs mı na kon duk la rı için, böy le

bir re sim el de et me im ka nı pek yok tu. Do la yı sıy la Kett le well bu ölü

can lı la rı iğ ne ve tut kal ile ağa ca tut tur muş ve öy le gö rün tü le miş ti.91
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En düs tri kir li li ği nin so nu cun da ağaç la rın göv de le ri ni sa ran bir tür yo sun olan li -

ken ler ölür ve ağaç göv de le ri ka ra rır. Açık renk li ke le bek ler ko yu ağaç göv de le -

rin de da ha be lir gin ol duk la rın dan kuş la ra da ha faz la av olur lar. Do la yı sıy la açık

renk li ke le bek ler sa yı ca aza lır ken, ko yu renk li ke le bek ler yem ol ma dık la rı için sa -

yı ca faz la la şır lar. Bir ke le bek tü rü nün sa yı ca çok ol ma sı, kuş ku suz ki bir ev rim -

leş me de ğil dir. Fa kat Dar wi nist ler, bu nu bir al dat ma yön te mi ola rak kul la nır ve

söz de ev ri me de lil gös ter me ye ça lı şır lar.



Dar wi nist le rin yak la şık bir yüz yıl bo yun ca gu rur la bi lim sel bir ka -

nıt gi bi gös ter dik le ri ke le bek le rin bi rer sah te kar lık tan iba ret ol du ğu -

nun öğ re nil me si so nu cun da New York Ti mes şu yo ru mu ya pı yor du: 

İş ba şın da ki ev ri min en ün lü ör ne ği, şim di ar tık en bü yük re za let ha li ne

gel miş ol ma lı.92

Chi ca go Üni ver si te si ev rim bi yo lo ğu Jerry Coy ne bu bü yük sah te -

kar lı ğı 1998 yı lın da öğ ren di ğin de, yıl lar dır öğ ren ci le ri ne öğ ret ti ği sa na -

yi ke le bek le ri hi ka ye si nin bir al dat ma ca ol ma sın dan do la yı "utanç"

duy du ğu nu yaz mış ve şun la rı söy le miş ti: "Bu tıp kı 6 ya şım day ken, No -

el ari fe sin de he di ye le ri No el ba ba nın de ğil de ba ba mın ge tir di ği ni keş -

fet ti ğim za man ki ha yal kı rık lı ğım gi biy di.93

Tüm bu ger çek le rin or ta ya çık ma sıy la bir lik te, "Dar win'in ka yıp

ka nı tı" ola rak gös te ri len sa na yi dev ri mi ke le bek le ri hi ka ye si nin dev bir

al dat ma ca dan iba ret ol du ğu an la şıl mış tır. On yıl lar dır dün ya nın dört

bir ya nın da yüz mil yon lar ca in san, ağaç ka buk la rı na iğ ne len miş bir kaç

ölü ke le be ğin fo toğ ra fı ve sü rek li tek rar la nan köh ne bir hi ka ye ile yan -

lış bil gi len di ril miş tir. Asıl olan ger çek şu dur: Dar win'in ih ti yaç duy du -

ğu ka nıt lar yok tur ve bun la rın gü nün bi rin de bu lun ma sı da im kan sız -

dır. Çün kü can lı lar ev rim leş me miş ler dir.

İl ginç olan sa na yi dev ri mi ke le bek le ri nin ha len ba zı ders ki tap la -

rın da bir ev rim ka nı tı gi bi su nul ma ya de vam edi li yor olu şu dur. Dar -

wi nist ler bu yol la, bu nun bir sah te kar lık ol du ğu nu bil me yen genç be -

yin le ri al dat ma yı amaç la mak ta dır. Oy sa açık ça or ta ya çık ma sı na rağ -

men bir sah te kar lı ğı, ha la ka nıt ola rak gös ter me ye ça lış mak, Dar wi -

nizm'in ça re siz li ği nin, de lil siz li ği nin ve ide olo jik bir sah te kar lık tan

iba ret ol du ğu nun ka nı tı dır. Ya ra tı lış ger çe ği apa çık tır. Bu açık ger çek -

ten ka çan Dar wi nist ler, ya la nın ve hi le kar lı ğın bir çö züm ola ca ğı nı

zan net mek te dir ler. Oy sa Al lah, hi le yi, ba tıl ve sah te di ni, mut la ka or -

ta dan kal dı ra cak tır. 

De ki: "Hak gel di, ba tıl yok ol du. Hiç şüp he siz ba tıl yok olu cu dur." (İs -

ra Su re si, 81)
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15. Ha ec kel'in Em bri yo Çi zim le ri Bir Sah te kar lık tır

Ernst Ha ec kel 1868'de yaz dı ğı Na tür lic he Schöp fung sgesc hich te (Do -

ğal Ya ra tı lış Ta ri hi) isim li ki ta bın da in san, may mun ve kö pek em bri yo -

la rı nı kul la na rak ba zı kar şı laş tır ma lar yap tı ğı nı öne sür dü. Yap tı ğı çi -

zim ler, bir bir le ri ile ne re dey se ta ma men ay nı can lı em bri yo la rın dan

olu şu yor du. Ha ec kel, bu çi zim den yo la çı ka rak söz ko nu su can lı la rın

or tak bir kö ken den gel dik le ri ni sa vun muş tu. 

Ama as lın da du rum fark lıy dı. Ha ec kel, tek bir em bri yo çi zi mi

yap mış, son ra da bu nu ka sıt lı ola rak kü çük fark lı lık la ra uğ ra ta rak in -

san, may mun, kö pek em bri yo su di ye yan ya na ge tir miş ti. Ya ni açık ça

sah te kar lık yap mış tı. 

İş te Dar win'in İn sa nın Tü re yi şi ki ta bı na kay nak ola rak gös ter di ği

söz de "bi lim sel ça lış ma"(!) buy du. As lın da Dar win bu ki ta bı yaz ma dan

ön ce, Ha ec kel'in çi zim le ri nin bir çar pıt ma dan iba ret ol du ğu nu fark

eden ki şi ler ol muş tu. Hat ta Ha ec kel'ın ken di si da hi sah te kar lı ğı nın or -

ta ya çık ma sı nın ar dın dan yap tı ğı bu bü yük bi lim -

sel al dat ma ca nın iti ra fı nı ya pı yor du: 
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Bu yap tı ğım sah te kar lık iti ra fın dan son ra ken di mi ayıp lan mış ve kı nan -

mış ola rak gör mem ge re kir. Fa kat be nim avun tum şu dur ki; suç lu du -

rum da yan ya na bu lun du ğu muz yüz ler ce ar ka daş, bir çok gü ve ni lir göz -

lem ci ve ün lü bi yo log var dır ki, on la rın çı kar dık la rı en iyi bi yo lo ji ki tap -

la rın da, tez le rin de ve der gi le rin de be nim de re cem de ya pıl mış sah te kar -

lık lar, ke sin ol ma yan bil gi ler, az çok tah rif edil miş, şe ma ti ze edi lip ye ni -

den dü zen len miş şe kil ler bu lu nu yor.94

Ama Dar wi nist le re gö re, Dar wi nizm dog ma sı nın ayak ta ka la bil -

me si için, el de ki tek tük sah te ka nıt lar dan bi ri nin o ve ya bu şe kil de in -

san la ra "ev ri min ka nı tı" ola rak du yu rul ma sı ge re ki yor du. Ken di le rin ce

ya pı lan sah te kar lık ve ya onun di ğer Dar wi nist ler ta ra fın dan fark edil -

miş ol ma sı önem li de ğil di; Dar wi nist le re gö re önem li olan sah te de ol -

sa in san la ra bir ev rim ka nı tı sun muş ol mak tı. 

İş te bu se bep le sah te kar lı ğın an la şıl ma sı na rağ men, Dar win ve

onu des tek le yen bi yo log lar Ha ec kel'in çi zim le ri ni re fe rans ola rak ka bul

et me ye de vam et ti ler. Bu da Ha ec kel'e ce sa ret ver di. Ha ec kel, iler le yen

yıl lar da bir di zi kar şı laş tır ma lı em bri yo çi zi mi da ha yap tı. Ba lık, se -

men der, kap lum ba ğa, ta vuk, tav şan ve in san em bri yo la rı nı yan ya na

gös te ren şe ma lar ha zır la dı. Bu şe ma lar da dik ka ti çe ken yön, bu fark lı

can lı la rın em bri yo la rı nın ilk baş ta bir bir le ri ne çok ben ze me le ri, ge li şim
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sü re ci sı ra sın da ya vaş ya vaş fark lı laş ma la rıy dı. Özel lik le in san em bri -

yo su nun ba lık em bri yo su na olan ben zer li ği çok dik kat çe ki ciy di. Öy le

ki, in san em bri yo su çi zim le rin de, ay nı ba lık ta ki gi bi ha ya li "so lun -

gaç"lar bi le gö rü lü yor du. Ha ec kel bu çi zim le rin ver di ği söz de bi lim sel -

lik gö rün tü sü ile "re ka pi tü las yon te ori si ni" ilan et ti: "On to je ni, Fi lo je ni -

yi Tek rar Eder" (Bi re yo luş, So yo lu şun Tek ra rı dır). Bu slo ga nın an la mı

şuy du: Ha ec kel'e gö re, her can lı, yu mur ta sın da ve ya an ne si nin rah min -

de ge çir di ği ge li şim sı ra sın da, ken di tü rü nün söz de "ev rim sel ta ri hi ni"

baş tan ya şı yor du. Bu sah te te ori ye gö re in san em bri yo su an ne kar nın -

da ilk baş ta ba lı ğa ben zi yor, iler le yen haf ta lar da se men der, sü rün gen,

me me li gi bi aşa ma lar dan geç tik ten son ra, in sa na "ev rim le şi yor"du.

Oy sa bu bü yük bir sah te kar lık tı. 

1990'lar da, İn gi liz em bri yo log Mic ha el Ric hard son omur ga lı em -

bri yo la rı nı mik ros kop al tın da in ce le di ve bun la rın Ha ec kel'in çi zim le -

ri ne hiç bir şe kil de ben ze me di ği ni tes pit et ti. Ric hard son ve eki bi yap -

tık la rı ça lış ma nın ar dın dan Ağus tos 1997'de Ana tomy and Emb ryo logy

der gi sin de em bri yo la rın ger çek fo toğ raf la rı nı ya yın la dı. Gö rü nü şe gö -

re Ha ec kel çi zim ler de çe şit li ka lıp de sen ler kul lan mış ve em bri yo la rın

bir bir le ri ne ben ze me si için bun la rın üze rin de çe şit li tah ri fat lar yap mış -

tı. Em bri yo la ra ha ya li or gan lar ek le miş, ba zı la rın dan or gan la rı çı kar -

mış, bü yük lük le ri çok fark lı olan em bri yo la rı ay nı boy da gi bi gös ter -

miş ti. Ha ec kel'in in san em bri yo sun da "so lun gaç" di ye gös ter di ği ya rık -

la rın ise so lun gaç lar la hiç bir il gi si yok tu: Bun lar, ger çek te in sa nın or ta

ku lak ka na lı nın, pa ra ti ro id le ri nin ve ti müs bez le ri nin baş lan gıç la rıy dı.

Em bri yo lar ger çek te bir bir le ri ne hiç ben ze mi yor lar dı. Ha ec kel yap tı ğı

çi zim ler de ola bi le cek her tür lü tah ri fa tı yap mış tı. 

Uzun za man bo yun ca sah te bir ev rim ka nı tı ola rak gün dem de tu -

tul ma ya ça lı şı lan Ha ec kel'in çi zim le ri 5 Ey lül 1997 ta rih li Sci en ce der gi -

sin de "Ha ec kel'in Em bri yo la rı: Sah te kar lık Ye ni den Keş fe dil di" baş lı ğıy -

la ya yın lan dı ğın da, or ta da bir sah te kar lık ol du ğu ar tık bü tün bi lim dün -

ya sın da ka bul gör müş tü. Söz ko nu su ya zı da şu bil gi ler yer alı yor du:
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Ric hard son ve eki bi nin bil dir di ği ne gö re, Ha ec kel sa de ce or gan lar ek le -

mek ya da çı kar mak la kal ma mış, ay nı za man da fark lı tür le ri bir bir le ri ne

ben zer gös te re bil mek için bü yük lük le ri ile oy na mış, ba zen em bri yo la rı

ger çek bo yut la rın dan on kat fark lı gös ter miş. Da ha sı Ha ec kel fark lı lık la -

rı giz le ye bil mek için, tür le ri isim len dir mek ten ka çın mış ve tek bir tü rü

san ki bü tün bir hay van gru bu nun tem sil ci si gi bi gös ter miş. Ric hard son

ve eki bi nin be lirt ti ği ne gö re, ger çek te bir bir le ri ne çok ben zer olan ba lık

tür le ri nin em bri yo la rın da bi le, gö rü nüm le ri ve ge li şim sü reç le ri açı sın -

dan çok bü yük fark lı lık lar bu lu nu yor. Ric hard son "(Ha ec kel'in çi zim le ri)

bi yo lo ji de ki en bü yük sah te kar lık lar dan bi ri gi bi gö zü kü yor" di yor.95

Mart 2000 yı lın da Har vard Üni ver si te si'nden ev rim ci pa le on to log

Step hen Jay Go uld ise, söz ko nu su sah te kar lı ğın çok tan far kın da ol du -

ğu nu söy lü yor du. Ama dec ca li ye tin bir ge re ği ola rak ses siz kal ma yı

ter cih et miş ti.96 Çi zim le rin bir sah te kar lık ol du ğu nun ka muo yu ta ra fın -

dan öğ re nil me si nin ar dın dan da Go uld, bu çi zim le rin ha len kul la nıl -

ma sı nın aka de mik an lam da ci na yet ol du ğu nu be lir ti yor ve şun la rı söy -

lü yor du: 

Ben ce, mo dern ders ki tap la rı nın ço ğun lu ğun da ol ma sa da bü yük bir bö -

lü mün de, bu çi zim le rin ha la yer al ma sı na izin ve ren akıl sız bir ge ri dö -

nü şüm ça ğın dan do la yı hem şaş kın lık duy ma lı, hem de utan ma lı yız.97

Ha ec kel'in sah te kar lı ğı o ka dar açık tı ve o ka dar bü yük tü ki, Ha -

ec kel, beş ay rı pro fe sör ta ra fın dan ko nu ile il gi li ola rak sah te kar lık yap -

mak la suç lan dı ve Je na'da ki üni ver si te mah ke me si ta ra fın dan suç lu bu -

lun du.98

İn gil te re Do ğa Ta ri hi mü ze sin den Sir Ga vin de Be er  ise bu bü yük

bi lim sel utan cı şu söz ler le di le ge ti ri yor du: 

Ko lay, dü zen li ve inan dı rı cı, eleş ti rel bir in ce le me ya pıl ma dan ge niş kit -

le ler ta ra fın dan ka bul edil miş olan Ha ec kel'in 're ka pi tü las yon te ori si' gi -

bi çok na dir id di a, bi li me bu ka dar bü yük bir za rar ver miş tir.99

Ha ec kel'in bu sah te çi zim le ri, as lın da Dar wi nist ler adı na ama cı na

ulaş mış tır. Bu çi zim le rin bir bi lim sah te kar lı ğı ol du ğu açık lan ma sı na

rağ men, pek çok ke sim bu sah te çi zim le ri ger çek zan ne de rek olum suz
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yön de et ki len miş, bi lim sel ge -

çer siz li ği ne rağ men okul lar da

sü re ge len eği tim in sa nın can lı la ra

yö ne lik ge nel ba kış açı sı nı olum suz yön de de ğiş tir miş tir. Cre ati on Re -

se arch So ci ety (Ya ra tı lış Araş tır ma Ku ru mu) ve Ins ti tu te of Cre ati on

Re se arch (Ya ra tı lış Araş tır ma Ens ti tü sü) va kıf la rı nın ku ru cu su Henry

M. Mor ris bu du ru mu şu şe kil de de ğer len dir miş tir:

Dar win'den - ve özel lik le de Fre ud'dan - iti ba ren, psi ko log lar in sa nın sa -

de ce ev rim leş miş bir hay van ol du ğu nu farz et miş ve dav ra nış prob lem -

le ri ni hay va ni bir baz da de ğer len dir miş ler dir. İn san prob lem le ri ile il gi -
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le nir ken may mun lar la ve di ğer hay van lar la (hat ta bö cek ler le) ya pı lan de -

ney ler reh ber ola rak kul la nıl mış tır.

Çok ön ce le ri bi lim sel ola rak ge çer siz li ği is pat lan mış ol ma sı na rağ men,

re ka pi tü las yon te ori si nin acı mey ve le ri top lu mun bir çok ala nın da ge liş -

me ye baş la dı…100

Bi lim sel an lam da bir utanç ola rak ni te len di ri len, ba zı ev rim ci ler

ta ra fın dan bi le bir de lil ola rak su nul ma sı şaş kın lık la kar şı la nan Ha ec -

kel'in sah te çi zim le ri, hay ret ve ri ci bir şe kil de ha len çe şit li ders ki tap la -

rın da ye ri ni ko ru mak ta dır. Bu şa şır tı cı du rum, Dar wi nizm al dat ma ca -

sı nın han gi bo yut la ra ulaş tı ğı nı gös te rir ni te lik te dir. Ca li for ni a Üni ver -

si te si'nden mo le kü ler bi yo log Jo nat han Wells bu du ru mu şu şe kil de

açık la mak ta dır: 

Pek çok ders ki ta bı Ha ec kel'in çi zim le ri nin çok az fark lı ye ni ver si yon la -

rı nı kul lan mak ta dır. Bu nun bir ör ne ği, Pe ter Ra ven ve Ge or ge John -

son'un Bio logy ad lı ki ta bı nın 1999 bas kı sı dır... 

Di ğer bir ör nek, Ce ci e Starr ve Ralph Tag gart'ın 1998 bas kı lı, The Unity

and Di ver sity of Li fe (Ha ya tın Bir li ği ve çe şit li li ği) ad lı ki ta bı dır. ... Ja mes

Go uld ve Wil li am Kee ton'ın Bi olo gi cal Sci en ce (Bi yo lo ji Bi li mi) ad lı ki ta -

bı nın son bas kı sı ise şu ifa de ye yer ver mek te dir: "Dar win'i ev rim fik ri ne

gö tü ren em bri yo lo jik bir ger çek, ço ğu omur ga lı nın er ken dö nem em bri -

yo la rı nın bir bir le ri ne ya kın dan ben ze me si dir." Bur ton Gutt man'ın 1999

bas kı lı Bio logy ders ki ta bı ise Ha ec kel'in em bri yo çi zim le ri nin ye ni den çi -

zil miş ye ni ver si yo nu nu şu baş lık la ver mek te dir: "Bir hay va nın em bri yo -

lo jik ge li şi mi onun ata la rı nın ya pı la rı na iliş kin ipuç la rı ta şır."101

Ha ec kel'in sah te çi zim le ri nin ha len bi yo lo ji ders ki tap la rın da, san -

ki ev ri me bir de lil miş gi bi kul la nıl ma sı kuş ku suz ki ba sit bir ha ta de ğil -

dir. Sah te ol ma la rı na rağ men bu çi zim le re, ders ki tap la rın da ka sıt lı ola -

rak yer ve ril mek te dir. Bu nun kuş ku suz en önem li se be bi, söz ko nu su

sah te çi zim le rin Dar wi nizm'in te mel nok ta sı na, ya ni in sa nın so rum suz

bir hay van ol du ğu ya la nı na önem li bir sah te ka nıt oluş tur ma sı dır. Jo -

nat han Wells, Dar wi nist bi lim adam la rı nın ka sıt lı ola rak sa vun ma yı
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sür dür dük le ri bu ya lan ile il gi li şu yo ru mu yap mış tır: 

Ha ec kel'in em bri yo la rı, Dar win te ore mi için öy le si ne güç lü bir "ka nıt" su -

nu yor du ki, o em bri yo la rın bir ver si yo nu ne re dey se ev rim le il gi li her

ders ki ta bın da bu lu na bi lir. Bu na rağ men bi yo log lar, Ha ec kel'in çi zim le -

ri ni uy dur du ğu nu bir asır dan faz la bir sü re dir bil mek te dir ler; omur ga lı -

la rın em bri yo la rı onun gös ter di ği gi bi ben zer gö rün mez ler as la. Da ha sı,

Ha ec kel'in "ilk" di ye ad lan dır dı ğı ev re, as lın da ge li şi min or ta sı dır; onun

abart tı ğı ben zer lik ler den da ha ön ce ki ge li şim ev re le rin de çar pı cı fark lı -

lık lar gö rü lür. Şu nu bi yo lo ji ders ki tap la rı nı oku ya rak öğ re ne mez si niz:

Dar win'in "en güç lü bi rin ci sı nıf ka nı tı", ka nı tın bir te ore me uy ma sı için

na sıl çar pı tı la bi le ce ği nin kla sik bir ör ne ği dir.102

Dec cal'in plan la dı ğı bir ya la nın çar pık bir te ori ye sah te de lil ola rak

su nul ma sı ve et ki li ol ma sı Dar wi nist le re ken di le rin ce kı sa sü re li bir se -

vinç ge tir se de, as lın da bu Dar wi nist ler adı na bir hüs ra nın ha ber ci si dir.

Ha ec kel'in çi zim le riy le in san lar, kı dem li bir bi lim ada mı nın Dar wi -

nizm uğ ru na na sıl bü yük sah te kar lık lar ya pa bi le ce ği ni gör müş ler dir.

Bu ör nek le Dar wi nizm'in sü rek li ola rak "ya la na" ih ti yaç duy du ğu bir

kez da ha ka nıt lan mış tır. Ev rim ci bi lim adam la rı nın sah te kar lı ğa na sıl

göz yu ma bil dik le ri açık ça gö rül müş tür. Ha ec kel'in sah te kar lı ğı, ya ra tı -

lış kar şı sın da ev rim te ori si nin, dec ca li yet sis te mi nin yok ol muş ol du ğu -

nun baş ka bir önem li ka nı tı dır. 20. yüz yıl da, bu sah te kar lı ğın keş fi ses -

siz lik le kar şı lan mış ola bi lir. Ama 21. yüz yıl bu ve bu nun gi bi sah te kar -

lık la rın açık ça or ta ya kon du ğu ve ger çek bi lim sel de lil le rin ser gi len di -

ği yüz yıl dır. Sah te kar lık lar açı ğa çı ka rıl dık ça ve ger çek bi lim sel de lil ler

gel dik çe, Dar wi nizm'in çö kü şü de kuş ku suz da ha be lir gin bir ha le gel -

mek te dir. 
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16. Atın Ev ri mi Se ri si Bir Sah te kar lık tır 

1879 yı lın da dö ne min ta nın mış ev rim ci le ri ara sın dan iki isim, ha -

ya li atın ev ri mi se nar yo su na ka nıt ola rak gös te ril me ye ça lı şan can lı lar -

la il gi li ça lış ma la rı da ha da ile ri gö tü re rek Dar wi nist le rin uzun yıl lar

gün dem de tu ta cak la rı at se ri si ni oluş tur du lar. Ame ri ka lı fo sil araş tır -

ma cı sı Oth ni el Char les Marsh ile Tho mas Hux ley (Dar win'in bull dog'u

ola rak da ta nı nır), ba zı toy nak lı fo sil le ri, ar ka ve ön ayak la rın da ki tır -
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nak sa yı la rı na ve diş ya pı la rı na gö re di ze rek bir şe ma oluş tur du. Da ha

ön ce Sir Ric hard Owen ta ra fın dan 1841 yı lın da Hyra cot he ri um is mi ni

ver di ği kü çük bir me me li fo si li, söz de ev rim çağ rış tı ra cak şe kil de ye ni -

den isim len di ril miş ve 'Şa fak Atı' an la mı na ge len Eo hip pus adı nı al mış -

tı. İd di a la rı nı şe ma la rıy la bir lik te, Ame ri can Jo ur nal of Sci en ce isim li der -

gi de ya yın la yan iki li, bir yüz yıl bo yun ca mü ze ve ders ki tap la rın da Eo -

hip pus'tan gü nü müz at la rı na doğ ru sı ra la nan -söz de ev ri min ka nı tı ola -

rak gös te ri le cek- se ri nin te mel le ri ni at mış lar dı. Bu ha ya li se ri nin aşa -

ma la rı ola rak gös te ri len önem li ka te go ri ler Eo hip pus, Oro hip pus, Mio hip -

pus, Hip pa ri on ve ni ha yet gü nü müz atı Equ us'tu.

Bu ha ya li se ri, son ra ki yüz yıl bo yun ca atın söz de ev ri mi ne en bü -

yük ka nıt ola rak gös te ril di. Tır nak sa yı sın da ki dü şüş, ebat ta ise kü çük -

ten bü yü ğe doğ ru gi den dü zen li ar tış ev rim ci le ri ik na et me ye yet miş ti. 

Kı sa bir sü re için de at se ri si ken di için de çe liş ki ler ser gi le me ye

baş la dı. Ya pı lan ka zı lar da rast la nan ve sah te at se ri si ne da hil edil me ye

ça lı şı lan ye ni fo sil ler so run ol du. Çün kü fo sil le rin ye ri, ya şı, tır nak sa -

yı sı gi bi özel lik ler bir bir le riy le çe liş ki li bir du rum oluş tu ra rak se ri yi

boz ma ya baş lı yor du. At se ri si bu ye ni bul gu lar kar şı sın da tu tar sız ve

an lam sız bir fo sil yı ğı nı na dö nüş tü. 

Za man la pek çok Dar wi nist atın ev ri mi se nar yo su nun ger çek ka -

nıt la ra da yan ma dı ğı nı ka bul et mek zo run da kal dı. Ka sım 1980'de Chi -

ca go Do ğa Ta ri hi Mü ze si'nde 150 ev rim ci nin ka tıl dı ğı, dört gün sü ren

ve ka de me li ev rim te ori si nin so run la rı nın ele alın dı ğı bir top lan tı ya pıl -

dı. Top lan tı da söz alan ev rim ci Boy ce Rens ber ger, atın ev ri mi se nar yo -

su nun fo sil ka yıt la rın da hiç bir da ya na ğı ol ma dı ğı nı ve

atın ka de me li ev rim leş me si gi bi bir sü re cin hiç ya şan -

ma dı ğı nı şöy le an lat mış tı:

Yak la şık 50 mil yon yıl ön ce ya şa mış dört tır nak lı, til ki bü -

yük lü ğün de ki can lı lar dan bu gü nün da ha bü yük tek tır nak lı

atı na bir di zi ka de me li de ği şim ol du ğu nu öne sü ren ün lü atın

ev ri mi ör ne ği nin ge çer siz ol du ğu uzun za man dır bi lin mek te dir.

Ka de me li de ği şim ye ri ne, her tü rün fo sil le ri bü tü nüy le fark lı ola -
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rak or ta ya çık mak ta, de ğiş me den kal mak ta, son ra da so yu tü ken mek te -

dir. Ara form lar bi lin me mek te dir.103

Atın ha ya li ev ri mi ve söz ko nu su sah te atın ev ri mi şe ma sın da ki

bir baş ka tu tar sız lık da za man la ma prob le mi dir. Dok tor Nic ho las

Com ni nel lis bu ko nuy la il gi li şu açık la ma yı ya par: 

Atın ev ri mi öne ri sin de ki bir di ğer en gel de za man la ma nın tu tar sız lı ğı dır.

Ev rim te ori si, bir tü rün, o şe kil de ya şa ma da ha iyi adap te ol du ğu için, bir

baş ka tü re ev rim leş me ye eği lim li ol ma sı an la yı şı na da ya nır. Bu baş ta ki

tü rün yok ol ma sı na yol açar. At lar da ki va ka da, 3 toy nak lı tü rün, tek toy -

nak lı tür ka dar sıh hat li ol ma ma sı ge re kir di. Ev rim, tür ler ara sın da ki ge -

çi şin ger çek leş me si için mil yon lar ca yıl ge rek ti rir ki, ilk tü rün or ta dan

kay bol ma sı için faz la ca va kit var dır. 

Fa kat bu gün bi li yo ruz ki, hem tek toy nak lı, hem de üç toy nak lı tür ler Ku -

zey Ame ri ka'da be ra ber ya şa mış lar dı. At çe şit le ri nin ay nı an da var ol -

du ğu ger çe ği, ev rim te ori si nin açık la ma sıy la bü tü nüy le tu tar sız dır. Bu -

na ek ola rak Hyra cot he ri um, Mio hip pus ile Equ us ara sın da ki ka yıp hal -

ka lar as la bu lu na ma mış tır. Ev ri me des tek ol ma sı bir ya na dur sun, atın

ta ri hi da ha çok özel ya ra tı lış la uyum lu dur - gü nü müz de ki ek sik siz can lı -

lar ay nı an da ya ra tıl mış lar dır.104

Atın ev ri mi se nar yo su nun ge çer siz li ği nin açık ça or ta ya çık mış ol -

ma sı na ve bu du ru mun Dar wi nist ler ta ra fın dan da ka bul gör müş ol -

ma sı na rağ men, bu ha ya li se ri di ğer Dar wi nist sah te kar lık lar gi bi ha la

ba zı Dar wi nist ya yın ve ders ki tap la rın da kul la nıl mak ta dır. Bu se ri

ade ta ger çek gi bi su nul mak ta, hat ta dün ya ca ün lü pa le on to log la rın ve

bi lim adam la rı nın ida re sin de bu lu nan do ğa ta ri hi mü ze le rin de açık ça

ser gi len mek te dir. Dün ya nın en ün lü mü ze le rin den bi ri olan Ame ri kan

Do ğa Ta ri hi Mü ze si'nin mü dü rü ev rim ci pa le on to log Dr. Ni les El dred -

ge, biz zat ken di mü ze sin de ser gi len mek te olan at se ri le riy le il gi li ev -

rim ci id di ala rın sa de ce ha yal gü cü ne da yan dı ğı nı yak la şık 20 yıl ön ce

ka bul et miş ti. El dred ge, bu spe kü la tif se ri nin, ders ki tap la rı na gi re cek

şe kil de bi lim sel bir ger çek ola rak gös te ril me si ni de eleş tir miş tir:
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İti raf edi yo rum ki ders ki tap la rı na ra hat sız edi ci mik tar da faz la şey san -

ki ger çek miş gi bi gir di. Me se la bu nun en ün lü ör ne ği, 50 yıl ön ce ha zır -

lan mış olan ve ha la alt kat ta ser gi len mek te olan atın ev ri mi ser gi si dir. Bu,

sa yı sız ders ki ta bın da tar tış ma sız ger çek gi bi gös te ril miş tir. Ben şim di

bu nu esef ve ri ci bu lu yo rum çün kü, bu tür hi ka ye le ri or ta ya atan in san la -

rın, bun la rın [fo sil le rin] bir bö lü mü nün spe kü la tif do ğa sın dan, biz zat

ken di le ri nin ha ber dar ol du ğu nu dü şü nü yo rum.105

Dar wi nist El dred ge'in tes pi ti son de re ce doğ ru dur. Ka sıt lı çar pıt -

ma lar dec ca li ye tin özün de ol du ğu için, bu sis te me sa hip çı kan lar da al -

dat ma ca ya baş vur mak ta dır lar. Yu ka rı da sa yı lan tüm ör nek ler, Dar wi -

nizm al dat ma ca sı nın faz la sıy la de şif re ol muş, sah te li ği Dar wi nist bi lim

adam la rı ta ra fın dan da hi mec bu ren ka bul edil miş bel li baş lı ör nek ler -

dir. Bu ör nek ler dec ca li yet sis te mi nin iç yü zü nü gös ter mek için ye ter li -

dir. Fa kat asıl ola rak şu nu ha tır la mak ta fay da var dır: Ev rim te ori si, ya -

ni Dar wi nizm ide olo ji si, Al lah'ı in kar amaç lı bir ya lan üze ri ne ku ru lu -

dur. Do la yı sıy la Dar wi nizm'in ge tir di ği her id di a, her öne ri, her de lil

ya lan dır. Şim di ye ka dar duy muş ol du ğu nuz bü tün "ev ri me de lil bu -

lun du" ifa de le ri nin, "can lı lar ev rim leş ti" açık la ma la rı nın, "in sa nın şem -

pan zey le or tak ata la rı" söz le ri nin ta ma mı ya lan dır. Dar wi nist ler bir ya -

la nı sa vu nur lar. Bu nun ne de ni dec ca li yet sis te mi ne olan man tık sız ita -

at ve bağ lı lık la rı, sırf Al lah inan cı ile mü ca de le ha lin de ola bil mek için

ba tıl Dar wi nizm di ni ne yö ne lik kö rü kö rü ne sa da kat le ri dir. 

Oy sa ba tıl bir inan cın, bü yük bir ya nıl gı nın için de dir ler. Her şe yin

Sa hi bi ve Ya ra tı cı sı olan Yü ce Al lah ayet le rin de şöy le bu yu rur: 

Kim İs lam'dan baş ka bir din arar sa as la on dan ka bul edil mez. O, ahi -

ret te de kay ba uğ ra yan lar dan dır. (Al-i İm ran Su re si, 85)

Ha be ri niz ol sun; şüp he siz gök ler de kim var, yer de kim var tü mü

Al lah'ın dır. Al lah'tan baş ka sı na ta pan lar bi le, şirk koş tuk la rı var lık la -

ra ve güç le re (ger çek te) uy maz lar. On lar yal nız ca bir zan na uyar lar ve

on lar an cak 'zan ve tah min de bu lu na rak ya lan söy le mek te dir ler.' (Yu -

nus Su re si, 66)
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SAH TE BİR DİN: DAR WI NİZM 

Dar wi nizm'in ta ri hi ni in ce le di ği miz de kar şı mı za çı kan çok açık

ger çek ler var dır: 

o Dar wi nizm bi lim sel ola rak is pat edil me miş, tam ter si ne bi lim sel de lil -

ler le ya lan lan mış tır.

o İş te bu ne den le Dar wi nizm sah te kar lık la ayak ta tu tul ma ya ça lı şıl mış -

tır. 

o Dar wi nist sah te kar lık lar Dar wi nist bi lim adam la rı ta ra fın dan gör mez -

den ge lin miş tir. 

o Sah te fo sil ler, sah te ol duk la rı de şif re edil dik ten son ra bi le yıl lar ca mü -

ze ler de ev rim de li li ola rak ser gi len miş tir. 

o Dar wi nist bi lim adam la rı, sah te kar lık la rın ger çek yü zü nü bil me le ri ne

rağ men, öğ ren ci le ri ne tüm bun la rı ev ri mi is pat eden bi lim sel de lil gi bi

okut muş lar dır. 

o Dar wi nizm'i ya lan la yan, yaratılışı is pat eden bi lim sel ger çek ler Dar -

wi nist bi lim adam la rı ta ra fın dan giz len me ye ça lı şıl mış tır. Fo sil le rin sak -

lan ma sı bu nun en bü yük de li li dir. 

o Dar wi nizm kit le le re in sa nın yal nız ca bir hay van ol du ğu me sa jı nı ver -

me ye ça lış mış, bu nun için sah te em bri yo çi zim le ri yap mak ta sa kın ca gör -

me miş tir. 
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o Dar wi nizm, can lı la rı üs tün bir Ya ra tı cı'nın ya rat tı ğı ger çe ği ni red de -

de bil mek için te sa düf le rin söz de mu ci ze ler mey da na ge tir di ği ne in san la -

rı inan dır ma ya ça lış mış tır. (Al lah'ı ten zih ede riz.) 

Pe ki sah te kar lı ğa ka dar gi den bu şa şır tı cı gay re tin se be bi ne dir?

Aca ba Dar wi nist ler bi lim sel ger çek le rin sun du ğu doğ ru la rı ka bul et -

mek ve Dar wi nizm'den vaz geç mek ye ri ne ne den böy le zor bir yo la gir -

miş ler dir? Bi lim sel ola rak ev rim te ori si nin de lil len di ri le me di ği açık bir

ger çek ol ma sı na rağ men, aca ba ne den bu te ori ye doğ ru lan mış iz le ni mi

ver me ye ça lış mak ta ve ne den pro pa gan da, sah te kar lık ve al dat ma ca la -

ra bu ka dar za man ve emek har ca mak ta dır lar? Dar wi nist bi lim adam -

la rı kü çük du ru ma dü şe cek le ri ni, sah te kar bi li ne cek le ri ni bi le bi le aca -

ba ne den ıs rar la ev rim uğ ru na ya lan lar üret miş ve bun la rı okul lar da

okut muş lar dır? 

Tüm bun la rın tek bir ce va bı var dır: Dar wi nizm bi lim de ğil dir.

Dar wi nizm sap kın bir din dir. Boş ve ba tıl bir inanç sis te mi dir. Sah te -

kar lık üze ri ne ku ru lu bir ide olo ji dir. Dar wi nist le rin, tüm bu gay re ti nin

se be bi de bu sap kın di ne olan kö rü kö rü ne bağ lı lık la rı ve ba tıl inanç la -
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rı nı var güç le riy le ayak ta tut ma ar zu su dur. Dar wi nist le re gö re bu nun

için ge re ken her şey ya pıl ma lı dır. Eğer bu ba tıl din terk edi lir se, Dar wi -

nist ler, tüm var lık la rı Al lah'ın ya rat tı ğı ger çe ği ni ka bul ede cek ler ve

sah te din le ri ni terk et miş ola cak lar dır. Bu du rum, çar pık Dar wi nist be -

yin ler için as la ka bul edi le mez dir. Oy sa Al lah'ın var lı ğı na ve bir li ği ne

iman ve Al lah sev gi si in san lar için bü yük bir se vinç ve si le si dir. Al lah'a

iman ki şi nin ak lı nı ve kav ra ma gü cü nü kat kat art tı ran, ru hu nu müt hiş

de rin leş ti ren bü yük bir ni met tir. Dar wi nist le rin ken di dü şük akıl la rın -

ca Al lah'ın apa çık olan var lı ğı nı in kar et mek için baş vur duk la rı yön -

tem ler ise on la rı yal nız ca za val lı lı ğa, amaç sız lı ğa, sah te kar lı ğa ve man -

tık sız lı ğa sü rük le mek te dir. 

İş te 150 yıl dır Dar wi nizm adı na sü re ge len ya lan la rın, sah te fo sil -

le rin, sah te çi zim le rin, ya pış tır ma ke le bek fo toğ raf la rı nın, sah te em bri -

yo şe ma la rı nın, bi lim sel de ğe ri ol ma yan sah te re kons trük si yon la rın, 70

yıl bo yun ca giz le nen Kam bri yen can lı la rı nın, 40 yıl bo yun ca ser gi le nen

sah te ka fa tas la rı nın, ba zı okul ki tap la rın da ye ri ni ha la ko ru yan sah te -

kar lık la rın kö ke ni bu dur. Ba tıl ev rim di ni nin bağ lı la rı, bu sah te di ni ya -

şat mak için bi li mi de ğil sah te kar lı ğı kul lan ma yı ter cih eder ler. Dar wi -

nist bi lim adam la rı ara sın da, ses siz ama bü yük bir it ti fak la bu sah te kar -

lık sür dü rül mek te dir. Fran sız bi yo log Dar wi nist Pi er re Pa ul Gras se, bu

ger çe ği şu şe kil de iti raf et mek te dir: 
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Bu al dat ma ca ba zen bi linç siz ola rak ger çek le şir, ama her za man de ğil.

Çün kü ba zı in san lar, mez hep çi lik le rin den do la yı, ka sıt lı ola rak ger çek le -

ri gör mez den ge lir ler ve ken di inanç la rı nın ye ter siz li ği ve yan lış lı ğı bil gi -

si ni red de der ler.106

Dar wi nist Pi er re Pa ul Gras se'nin bu iti ra fı Dar wi nist çev re ler ara -

sın da olup bi ten bir giz li an laş ma yı ifa de eder ni te lik te dir. Dec cal sis te -

mi ne gö re Dar wi nizm hiç bir şe kil de red de di le me ye ce ği için, sah te kar -

lık la ra, al dat ma ca la ra ve ya la na göz yu mul ma lı dır. 

Dar wi nist ler, ki mi za man Dar wi nizm'i din ola rak be nim se dik le ri

ger çe ği ni de iti raf eder ler. Bu na ve ri le bi le cek bir kaç ör nek şöy le dir

(Al lah'ı ten zih ede riz): 

"Bir ki şi, an cak o gö rüş ate izm den ayırt edi le mez se, ev rim le uyu şan bir

di ni gö rü şe sa hip ola bi lir."107 Ev rim bi yo lo ğu ve ge ne tik çi ate ist Will

Pro vi ne. 

"Ev rim ... ate ist le rin ken di var lık la rı nı ko ru ma la rı na yar dım cı olur ve

on la rın ya ra tı cı sız bir ev rim 'di ni' ile uyum için de dir."108 Ev rim bi yo lo -

ğu ate ist Ric hard Daw kins. 

"As lın da ev rim bir ba kı ma bi lim sel din ha li ne gel di. Ne re dey se bü tün

bi lim adam la rı bu nu ka bul edi yor lar ve bun la rın pek ço ğu ken di göz -

lem le ri ni bu na uy dur ma 'eği li mi' için de ol ma ya ha zır lar."109 Manc hes -

ter Üni ver si te si Fi zik pro fe sö rü Dar wi nist H. S. Lip son. 
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"Be nim 40 yıl dan faz la bir za man dır de vam eden ev ri mi de ney ile gös -

ter me gi ri şim le rim tam an la mıy la ba şa rı sız lık la so nuç lan dı... Ev rim

fik ri yal nız ca inan ca da yan mak ta dır!"110 Tüm ka ri ye ri ni can lı lar ara sın -

da söz de ya pay ola rak ev rim leş me ger çek leş ti re bil mek için har ca yan

Lund Üni ver si te si'nden ta nın mış bi lim ada mı He ri bert Nils son.

"Do ğal se lek si yon ka nun la rı, id di a edi yo rum ki, bi lim de ğil dir. Bu bir

ide olo ji dir, üs te lik kö tü bir ide olo ji dir ve bi zim ya şa mın ta ri hi ni açık -

lık la an la ya bil me ye te ne ği mi zin önü ne ge çer. Tıp kı bir bi ri mi ze to le -

rans ile bak ma ye te ne ği mi zin önü ne geç ti ği gi bi."111 İs viç re Fe de ral

Tek no lo ji Ens ti tü sü'nden yer bi lim le ri uz ma nı Dar wi nist Ken neth Hsü.

"Be ni bu nun şa hi di, bu ko nu nun avu ka tı gi bi gör se ler ve ba na şu nu

sor sa lar 'Dr. Daw kins, ev ri me olan inan cı nız, ev rim üze ri ne ça lış ma la -

rı nız si zi ate iz me mi dön dür dü?' di ye. Bu na 'evet' de mek zo run da ka -

lı rım. ... Be nim gi bi in san lar ev rim lo bi si için kö tü ha ber gi bi dir ler.

Oy sa ben bu ko nu da, bu alan da ko nu şan ki şi le rin hep sin den çok da ha

açık söz lü yüm."112 Ric hard Daw kins.

Dün ya ca ta nın mış Dar wi nist le rin bu iti raf la rı, kuş ku suz önem li

bir ger çe ğe işa ret et mek te dir. Dar wi nist ler, sa vun duk la rı ide olo ji nin

bir ya lan ol du ğu nu bi le bi le, or tak, ses siz bir dil kul la na rak, bu sah te -

kar lı ğı hep be ra ber de vam et tir mek te dir ler. Za man za man yap tık la rı

iti raf ni te li ğin de ki açık la ma lar da, ba tıl Dar wi nizm di ni ne bağ lı lık la rı

açı sın dan bir şey de ğiş tir me mek te, bu sis tem, 150 yıl dır ol du ğu gi bi ay -

nı şe kil de de vam et mek te dir. Ka sıt lı ya pıl mış sah te kar lık la rın ar ka sı

ke sil me mek te, ba tıl Dar wi nizm di ni ni can lı tut ma yı amaç la yan bu ya -

lan lar so na er me mek te dir. 
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1998 yı lın da ölen ve tüm ya şan tı sı nı bu sah te te ori nin ta raf gir li ği -

ni ya pa rak ge çir miş olan İn gil te re Do ğa Ta rih Mü ze si nin kı dem li pa le -

on to lo ğu Co lin Pat ter son'un aşa ğı da ki iti ra fı, Dar wi nist le rin için de bu -

lun du ğu al dat ma ca yı gö re bil mek açı sın dan dü şün dü rü cü dür. 

0n yıl dan faz la bir za man dır, ev rim üze ri ne ça lış ma yap tı ğı mı dü şün -

düm... (Ama) Bu nun la il gi li tek bir şey bi le bil mi yor dum... Son bir kaç

haf ta bo yun ca çe şit li in san la ra ve çe şit li grup la ra ba sit bir so ru yö nelt me -

yi de ne dim. So ru şuy du: 'Ev rim hak kın da doğ ru olan bil di ği niz bir şey,

her han gi bir şey söy le ye bi lir mi si niz?' Bu so ru yu Fi eld Do ğa Ta rih Mü ze -

si'nin je olo ji per so ne li ne de sor dum ve al dı ğım tek ce vap de rin bir ses siz -

lik ti. Ay nı so ru yu, ev ri min en pres tij li ke si mi olan Chi ca go Üni ver si te si

Evo lu tio nary Morp ho logy Se mi nar'ın (Ev rim sel Mor fo lo ji Se mi ne ri) üye -

le ri ne de sor dum ve al dı ğım ce vap yi ne uzun bir ses siz lik ti. So nun da ara -

la rın dan bi ri şu ce va bı ver di: "Evet ben bir şey bi li yo rum - bu nun li se ler -

de oku tul ma ma sı ge re ki yor."113

Co lin Pat ter son'un bu iti ra fı, Dar wi nist le rin açık ça bil dik le ri bir

ger çe ği ya şam la rı bo yun ca sak la mak ta ve bir ya la nın pe şin den git mek -

te hiç bir sa kın ca gör me dik le ri ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Ev rim te -

ori si nin bir ya lan ol du ğu as lın da tüm bi lim çev re le ri ta ra fın dan bi lin -

mek te dir. Ev ri min, be yin le ri yı ka mak ama cıy la okul lar da oku tul ma ya

de vam et ti ği nin, ev rim hak kın da çı kan tüm ha ber le rin al dat ma ca ol du -

ğu nun, ya pı lan kon fe rans la rın, çı kan ki tap la rın, ev rim yan lı sı sa yı sız

der gi nin as lın da pro pa gan da ama cı nı ta şı dı ğı nın hep si far kın da dır.

Dar wi nist le rin her bi ri, do ğa ta ri hi mü ze le rin de ser gi le nen fo sil le rin
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ev ri me hiç bir de lil sun ma dı ğı nı bil mek te dir ler. "Ev -

ri me ye ni bir de lil bu lun du" ha ber le ri nin uy dur ma, der -

gi ler de ve ga ze te ler de çı kan ev rim çi zim le ri nin ise sah te ol du ğu nun

far kın da dır lar. Ama tüm bun lar dan ha ber siz miş gi bi dav ra nır lar. Bir -

bir le ri ne bu sah te kar lık la rı an la tır ken aka de mik ko nuş ma lar ya pı yor

gö rü nü mü ver me ye ça lı şır lar. Ama as lın da hep si, uy dur ma ve sah te bir

ide olo ji nin des tek çi li ği ni yap tık la rı nı bil mek te dir ler. 

Bü tün bun la rın se be bi, ev ri min bir inanç sis te mi, sap kın bir din ol -

ma sı dır. Ev ri min bi lim sel lik le il gi si yok tur. Dar wi nizm, dec ca lin sa va -

şı nın bir ge re ği ola rak sa vu nul mak ta dır. Dar wi nizm'i sa vu nan tüm bi -

lim adam la rı, as lın da far kın da ol mak sı zın dec ca lin ida re sin de dir ler. 

Bugün Darwinist diktatörlüğün denetiminde sahte

bilgilerle dolu olan yüzlerce evrim kitabı piyasadadır.



Flo ri da Sta te Üni ver si te -

si'nden fel se fe pro fe sö rü Dar wi -

nist Mic ha el Ru se, ba tıl Dar wi -

nizm di ni ni şöy le ta nım lar: 

Ev rim, sa vu nu cu la rı ta ra fın dan bir

bi lim ol mak tan çok da ha öte si ola rak

des tek len di. Ev rim bir ide olo ji, se kü -

ler bir din ola rak ilan edil di - an lam

ve ah lak ola rak Hı ris ti yan lı ğa al ter -

na tif olan mü kel lef bir din ola rak...

Ev rim bir din dir. Bu baş lan gıç ta ki

ev rim de de bu şe kil de dir ve bu gün -

kü ev rim de de ha la bu şe kil de dir.114

Ame ri ka lı as tro nom, fi zik çi

ve koz mo log Ro bert Jas trow ise,

Dar wi nist le rin kö rü kö rü ne Dar -

wi nizm'e bağ lı ol ma la rı hak kın da

şun la rı söy le mek te dir: 

Bel ki de yer yü zün de ki ya şa mın or ta -

ya çı kı şı bir mu ci ze dir. Bi lim adam la -

rı bu gö rü şü ka bul et me is te ğin de dir ler, ama se çe nek le ri kı sıt lı dır. Ya ya -

şam, bi lim sel an la yı şın dı şın da bir var lı ğın is te ği ile yer yü zün de ya ra tıl -

mış tır ya da bi zim ge ze ge ni miz üze rin de ki can sız mad de ler de mey da na

ge len kim ya sal re ak si yon lar yo luy la ken di ken di ne mey da na gel miş tir. 

Bi rin ci dü şün ce ha ya tın kö ke ni ko nu su nu bi lim sel araş tır ma la rın öte si ne

yö nel tir. Bu, bi lim ka nun la rın dan mü nez zeh olan Yü ce Var lık'ın gü cü ne

olan inan cın ifa de si dir. İkin ci teo ri de bir inanç ha re ke ti dir. Bu inanç ha -

re ke ti ise ya şa mın kö ke ni nin bi lim sel gö rü şü nün doğ ru ol du ğu üze ri ne

ku ru lu dur. Fa kat bu inan cı des tek le ye cek hiç bir so mut de lil ol ma dan.115

Ro bert Jas trow'un bu sa tır lar da di le ge tir di ği gi bi Dar wi nizm bir

inanç ola rak ka bul gör mek te dir, ama bu ba tıl bir inanç tır ve bi lim sel

hiç bir bul guy la des tek len me mek te dir. Dar wi nizm'i; bi lim sel gö rü şün
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Ev ri mi doğ ru la yan tek

bir bi lim sel de lil yok -

tur. Ev rim te ori si, ma -

son la rın de ne ti min de ki

bu al da tı cı ya yın lar la

ayak ta kal ma ya ça lış -

mak ta dır. Bi lim sel de lil

ye ri ne, de ma go ji yi kul -

lan mak ta dır. 



or ta ya koy du ğu tek se çe nek, ya ra tı lış ger çe ği ni ise bi li min öte sin de bir

ina nış ola rak gör mek ise ma ter ya list dü şün ce ya pı sı nın bir ya nıl gı sı ve

ya la nı dır. Bi li min gös ter di ği ger çek yaratılıştır. Can lı lı ğın üs tün ve

kud ret sa hi bi bir Ak lın, ya ni Yü ce Al lah'ın ese ri ol du ğu bi lim sel bul gu -

lar la bir kez da ha te yit edil miş tir. Dar wi nizm'in id di ala rı ise bi li min

tüm dal la rı ta ra fın dan ya lan lan mış tır. Do la yı sıy la bi li me ina nan bir

kim se nin Dar wi nizm'i sa vun ma sı ge rek ti ği dü şün ce si ger çek ler le bağ -

daş ma yan cid di bir ya nıl gı dır.

Dar wi nizm'in bir bi lim de ğil, ba tıl bir din ol du ğu nun bi lin me si ve

an la şıl ma sı kuş ku suz çok önem li dir. Böy le ce, ön ce lik le Dar wi nizm'in

dün ya yı al dat ma sı nın ide olo jik bir se be bi ol du ğu an la şı lır. Te ori nin or -

ta ya atı lı şın dan bu ya na Dar wi nizm adı na ya pıl mış her ça lış ma, bu

yön de atıl mış her adım, al da tı lan her in san, Dar wi nizm ide olo ji si nin

bir par ça sı ol muş tur. Dar wi nizm'in ders ki tap la rın da yer al ma sı, tüm

dün ya ya ya yıl ma sı, ne re dey se tüm bi lim sel der gi le rin, ga ze te le rin ve

te le viz yon prog ram la rı nın tek ko nu su ol ma sı her han gi bir olay de ğil -

dir. Bu du rum as lın da son de re ce teh li ke li dir. İn san lar, bu ba tıl di nin

et ki siy le bir bir le ri ni ade ta hay van gi bi gör mek te, güç lü nün za yı fı ez -

me si ni ken di le rin ce ma kul kar şı la mak ta, in sa nı Al lah'a kar şı hiç bir so -

rum lu lu ğu ol ma yan, te sa dü fen oluş muş bir var lık ola rak al gı la ma ya

baş la mak ta dır lar. Ba tıl Dar wi nizm di ni nin et ki siy le or ta ya çı kan sa vaş -

lar, iş gal ler, ça tış ma lar; ko mü nizm, ka pi ta lizm,

fa şizm gi bi çar pık ide olo ji ler; dün ya nın pek çok

ül ke sin de ha len de vam eden anar şi ve te rör bu

teh li ke nin bo yut la rı nı açık ça gös ter mek te dir. 

Unut ma mak ge re kir ki, Dar wi nizm'in sü rek -

li tel kin edil me si ve tüm dün ya da et kin kı lın ma ya

ça lı şıl ma sı, Al lah inan cı na kar şı yü rü tü len bir mü -

ca de le dir. Bu sap kın ide olo ji in sa nı Al lah'a kar şı
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ma mı nın kay na ğı Dar wi nizm'dir.
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tüm so rum lu luk lar dan uzak laş tır mak ve ahi re ti unut tur mak ama cı nı

ta şı mak ta dır. Ken din ce Al lah'a kar şı so rum suz ol du ğu nu zan ne den ve

ahi re te inan ma yan bir in sa nın da kuş ku suz ki baş ka la rı na zul met me si,

di ğer le ri ni acı ma sız ca ez me si, güç lü ol mak için her tür lü kö tü lü ğü ken -

di ak lın ca meş ru say ma sı, ben cil ol ma sı, ça tış ma yı iler le me nin yo lu

ola rak gör dü ğü için sa vaş la rı teş vik et me si, kit le le ri yok et me si, fark lı

et nik kö ken le re kar şı soy kı rım uy gu la ma sı şa şır tı cı de ğil dir. Bu gün he -

nüz li se ça ğın da ki genç ler bi le, el le ri ne si lah ala rak yap tık la rı okul bas -

kın la rın da, on lar ca ki şi yi kur şu na di zer ken, Dar wi nist man tı ğın zi hin -

le ri ni na sıl ze hir le di ği ni açık la mak ta sa kın ca gör me mek te dir ler. Kar şı -

la rın da ki ni "elen me si" ge re ken bir hay van ola rak gör dük le ri ni sak la -

ma mak ta dır lar. Ba tıl Dar wi nizm di ni, iş te böy le deh şet li ve tah rip edi -

ci bir inanç tır. 

Do la yı sıy la ba tıl Dar wi nizm di ni ni ve Dar wi nizm'in dün ya yı al -

da tı şı nı in ce ler ken, bu ger çek le ri unut ma mak ge rek mek te dir. Dar wi -

nist le rin dün ya yı al da tır ken kul lan dık la rı sin si yön tem le rin bi lim sel lik -

le, ka nıt lan ma sı ge re ken her han gi bir bi lim sel teo ri ile il gi si ol ma dı ğı nı

dik ka te al mak ge rek mek te dir. Ba tıl Dar wi nizm di ni nin, nü fus plan la -

ma sı için aç lık, has ta lık ve sa vaş la rın ge rek li li ği ni sa vu nan Malt hus'un

fi kir le rin den et ki le ne rek şe kil al dı ğı nı, tüm has ta ve sa kat la rın öl dü rül -

me si ni ön gö ren öje ni fik ri nin te me li ol du ğu nu, kit le le ri ölü me sü rük le -

yen fa şist ve ko mü nist dik ta tör le rin te mel da ya na ğı nı oluş tur du ğu nu,

I. ve II. Dün ya Sa vaş la rı'nda on mil yon lar ca in sa nın ha ya tı nı kay bet me -

si ne ne den ol du ğu nu ve şu an da tüm dün ya da ve özel lik le ül ke miz de

sü re ge len te rör be la sı nın bes len di ği tek kay nak ol du ğu nu unut ma mak

ge rek mek te dir. Bu gün dün ya da var olan tüm kar ga şa la rın, din ah la kı -

na kar şı yü rü tü len ey lem le rin, ko mü nist ve fa şist akım la rın, sal dı rı,

kat li am ve te rör olay la rı nın da çı kış nok ta sı nın ay nı man tık ol du ğu sü -
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için bir tehdittir. Yaşanan acılar ancak sapkın Darwinist fikir sis-

teminin tamamen yok edilmesi ile son bulacaktır. 



rek li akıl da tu tul ma lı dır. Dar wi nizm, bi lim sel lik adıy la or ta ya çık mış

ma sum bir teo ri de ğil; kit le le ri de je ne ras yo na, din siz li ğe, so rum suz lu -

ğa, sa vaş la ra, öf ke ve şid de te sü rük le yen ça ğı mı zın en bü yük be la la rın -

dan bi ri dir. 

Ba tıl Dar wi nizm di ni nin sa vu nu cu la rı her ne ka dar sah te kar lık

üze ri ne bir ya yıl ma po li ti ka sı iz ler ler se iz le sin ler, Al lah'ın üs tün kud -

re tine kar şı mü ca de le için de olan her kes, mut la ka de şif re ola cak ve ye -

nil gi ye uğ ra ya cak tır. Şu an da da Dar wi nist ler, Dar wi nizm'in bu ta ri hi

yı kı lı şı na ta nık lık et mek te ve bu du ru mu esef le sey ret mek te dir ler. Dar -

wi nist ler, tüm gü cün Al lah'a ait ol du ğu nu, tüm tu zak la rı nın mut la ka

bo zu lup yok ola ca ğı nı tam ola rak kav ra ya ma mış ola bi lir ler, an cak

Hak ka kar şı ku rul muş her ba tıl tu zak, mut la ka yer le bir ol ma ya mah -

kum dur.  Yü ce Rab bi miz aye tin de bu ger çe ği şöy le bil di rir: 

On lar (inan ma yan lar) bir dü zen kur du lar. Al lah da (bu na kar şı lık) bir

dü zen kur du. Al lah, dü zen ku ru cu la rın

en ha yır lı sı dır. (Al-i İm ran Su re si, 54)
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JO KE LA Lİ SE Sİ KAT LİA MI:

7 Kasım 2007 tarihinde, 7 öğ ren ci yi ve 1 öğ ret me ni kat le den, ar dın dan da in ti har

eden 18 ya şın da ki Pek ka-Eric Au vi nen, kat lia mı ger çek leş tir me den ön ce Yo uTu -

be in ter net si te si ne bı rak tı ğı me saj da ken di si ni an ti-sos yal bir sos yal Dar wi nist

ola rak ta nım lı yor ve şun la rı söy lü yor du: "Ben sa de ce do ğal se lek si yo na ina nan

bir anar şis tim. İn san lar do ğal se lek si yo nu tek rar uy gu la ma ya sok ma lı. Hay van -

lar bu şe kil de ya şı yor, in san lar da ne den öy le ya şa ma sın ki, biz ler de ni ha -

yet sa de ce hay van la rız. Biz in san lar yer yü zün de ki en kö tü hay van la rız... Bu

yüz den [do ğal se lek si yon] ol ma lı. Ne ka dar er ken olur sa o ka dar iyi. ... Ka nun,

sa de ce güç lü ola nın fik ri dir... Bu yüz den ha ya tı nı zın kon tro lü nü ele al ma lı ve

anar şist ol ma lı sı nız... Güç lü olan lar ha yat ta ka lır ken, za yıf olan lar öl me li ler.

Bu, güç lü ola nın ha yat ta kal ma sı dır, do ğal se lek si yon dur. Hay van lar sü rek -

li ola rak ölür ler. Bir kö pe ği, baş ka bir kö pek öl dü ğü için ağ lar ken gör mez si -

niz. İn san lar da ölür ler. Tep ki, ay nı şe kil de ol ma lı dır. Bu sa de ce do ğal bir şey -

den iba ret tir, bü yük ve ya önem li bir şey de ğil dir. Ka nun da yar gı la yı cı da be -

nim. Be nim üze rim de hiç bir oto ri te yok. Ama cım için sa vaş ma ya ve öl me ye

ha zı rım. Do ğal Se lek si yon cu ola rak ye ter li gör me di ğim, in san lı ğın yüz ka ra -

la rı nı, do ğal se lek si yo nun

ba şa rı sız lık la rı olan her ke -

si eli mi ne ede ce ğim... ben

fark lı yım, bir adım da ha

ev rim leş tim." (Pec ca-Eric

Au vi nen'e ait "My Phi lo sopy"

isim li vi de o)
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CO LUM Bİ NE LİSE Sİ KAT LİA MI:

20 Ni san 1999 ta ri hin de ABD'nin Co lo ra do eya le tin de Co lum bi ne Li se -

si'nin iki öğ ren ci si, 18 ya şın da ki Eric Har ris ve 17 ya şın da ki Dylan Kle -

bold da okul la rı na si lah ve bom ba lar la git miş ler, 12 öğ ren ci yi ve 1 öğ ret -

me ni 30 da ki ka için de öl dür dük ten son ra in ti har et miş ler di. Sal dı rı anın -

da Har ris'in üze rin de ki t-shirt te "Do ğal Se lek si yon" ya zı yor du. Sal dı rı dan

son ra Har ris'in evin de ele ge çi ri len ya zı la rın ço ğun da do ğal se lek si yon ve

üs tün lük his le rin den söz edi li yor du. Ha ris ve Kle bold, da ha ön ce in ter ne -

te yük le dik le ri an la şı lan vi de ola rın da da sü rek li ola rak söz de "da ha ev -

rim leş miş" ol duk la rın dan ve söz de "in san lı ğın üs tün de" ol ma nın na sıl bir

duy gu ol du ğun dan söz edi yor lar dı.

Dar wi nizm,

ma sum be yin -

le ri, ra hat lık la

bir ca na va ra

dö nüş tü re bil -

mek te dir. Sol -

da, ço cuk ka -

til le rin es ki hal -

le ri, alt ta ise ci -

na yet iş le me -

den he men ön -

ce ki hal le ri gö -

rül mek te dir. 
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Darwinist aldatmaca yönteminin en açık tanımını, kendisi de bir

Darwinist olan ve yaptığı katliamları Darwinizm'den ilham alarak ger-

çekleştiren 20. yüzyılın en zalim diktatörü Adolf Hitler'in propaganda

bakanı Joseph Goebbels’in şu sözlerinden anlayabiliriz:  

Eğer bir ya la nı ye te rin ce uzun, ye te rin ce gü rül tü lü ve ye te rin ce sık söy -

ler se niz in san lar ina nır. İn san la rı bir ya la na inan dır ma nın sır rı, ya la nı sü -

rek li tek rar et mek tir. Sa de ce tek rar, tek rar ve tek rar söy le yin.116

İş te Dar wi nizm'in in san la rı al da tır ken kul lan dı ğı yön tem bu dur.

Dar wi nizm ya la nı, o ka dar yük sek ses le, o ka dar çok, o ka dar dog ma -

tik bir inanç la söy len miş tir ki, dün ya da pek çok ki şi araş tı rıp so ruş tur -

ma dan ev rim te ori si ni doğ ru san mış tır. Üs te lik bu ko nu da kit le le rin al -

da tıl ma sı çok açık, çok ale ni yön tem ler le ya pıl ma sı na rağ men, hiç kim -

se bu ya la nı sa vu nan bi lim adam la rın dan, bu ya la nın bi lim der gi le ri ne

gir me sin den, müf re da ta alı nıp okul lar da oku tul ma sın dan şüp he duy -

ma mış tır. Bu bi lim adam la rı, "pro te in ler te sa dü fen ça mur lu su da oluş -
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tu" ya la nı nı or ta ya at mış ve bu nu yük sek ses le, ta raf tar la rıy la bir lik te,

bi lim sel ke li me ler kul la na rak tek rar tek rar ade ta bi lim sel bir ger çek miş

gi bi an lat mış lar dır. Tek bir pro tei nin te sa dü fen oluş ma sı ih ti ma li nin sı -

fır ol du ğun dan  ha ber siz olan in san la ra bu ma sa lı ıs rar la tek rar et miş

ve ade ta bir bü yü et ki si oluş tu ra rak on la rı al dat mış lar dır. "Sa yı sız ara

fo sil var" ya la nı nı sa vu nan Dar wi nist bi lim adam la rı, fo sil ka yıt la rın -

dan ha be ri bi le ol ma yan in san la ra öy le bir tel kin ver miş tir ki, in san lar

yıl lar ca sa yı sız fo sil le ev ri min des tek len di ği ni zan net miş ler dir. Da ha sı

in san lar, bu ga rip tel ki nin et ki si al tı na gi re rek may mun dan gel dik le ri

ya la nı na inan mış, okul lar da bu nu oku muş, ata la rı nın tu haf gö rü nüm -

lü, tüy lü, may mun ben ze ri can lı lar ol du ğu nu san mış lar dır. Bu nun en

te mel ne den le rin den bi ri şu dur: Dar wi nizm ya la nı nın de şif re edil me si -

ne ka dar in san lar, "bi lim ada mı doğ ru söy ler" "biz bi li min ko nu la rı nı

an la ya ma yız, bi lim adam la rı ne söy ler se ona inan mak ge re kir" ya nıl gı -

sıy la ha re ket et miş, hat ta ade ta on la rın söy le dik le ri ne iman et miş ve

çar pık bir inanç sis te mi kur muş lar dır. Oluş tur duk la rı sis tem bu yan lış

te me le otu run ca, ev ri min ge çer siz li ği tar tış ma ya bi le açı la maz bir hal

al mış tır. 

Bu önem li ve şa şır tı cı bir ger çek tir: Dar wi nist bi lim adam la rı, Dar -

win'den be ri in san la rı kan dır mak ta dır lar. "Bi lim ada mı doğ ru söy ler,

söy le di ği tar tı şıl maz" ya nıl gı sı na da ya nan bu sis tem in san la rı bir ya la -

na inan ma ya, hat ta tüm ha yat la rı nı bu ya la na gö re ya şa ma ya yö nelt -

miş tir. Öy le bü yük çap lı bir oyun oy nan mış tır ki, bi lim sel ger çek ler in -

san lar dan giz len miş, onun ye ri ne ya lan ve sah te olan kul la nıl mış, el de

edi len ve ri ler çar pı tı la rak ev rim ya la nı na uyar lan ma ya ça lı şıl mış tır.
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Bu ha ya li var lık lar, zi hin le -

re ger çek miş gi bi tel kin

edil me ye ça lı şıl mak ta dır. 



Eğer ve ri ler ev rim ya la nı na uy mu yor sa ya sak lan mış ya da yok edil -

miş tir. İn san lar yıl lar bo yun ca açık ça ve za lim ce al da tıl mış, Dar wi nist

bi lim adam la rın dan edin dik le ri bil gi le rin ger çek ol du ğu nu zan net miş -

ler dir. 

Dar wi nizm'in kö ke nin de ma ter ya list fel se fe ye olan ka yıt sız şart sız

bağ lı lık var dır. Ma ter ya lizm, can lı lı ğın kö ke ni ne ve ev re nin va ro luş

ama cı na da ir mad de dı şın da tüm açık la ma la rı, hiç bir bi lim sel bul gu ya

da yan ma dan akıl sız ca red det ti ğin den ve ev rim te ori si de can lı lı ğın or -

ta ya çı kı şı na sah te bir açık la ma sun du ğun dan, ma ter ya lizm ile Dar wi -

nizm ara sın da kök lü bir bağ var dır. Dar wi nist bi lim adam la rı ay nı za -

man da ma ter ya list tir ve Dar wi nizm'e ve ri len des tek as lın da ma ter ya -

liz min ayak ta tu tul ma ça ba sı dır. İş te bu ne den le Dar wi nist le re gö re,

ev rim te ori si nin ne pa ha sı na olur sa ol sun sa vu nul ma sı ge rek mek te dir.

Ev rim eğer ye te rin ce güç lü sa vu nul maz sa, ev ri min ya lan la rı tüm im -

kan lar kul la nı la rak ört bas edil mez se, Dar wi nizm'e kar şı olan lar bas kı
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ve yıl dır ma yön tem le riy le sus tu rul maz sa, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni

or ta ya ko yan bi lim sel de lil ler özen le giz le nip sak lan maz sa, tek ve mut -

lak ger çek olan "tüm var lık la rı Al lah'ın ya rat tı ğı ger çe ği" in san lı ğa ha -

kim ola cak ve ma ter ya lizm yok olup gi de cek tir. İş te Dar wi nist le rin, yıl -

lar dan be ri ev rim ya la nı nı yük sek ses le ve ıs rar la sa vun ma la rı nın se be -

bi bu dur. Jo nat han Wells bu ko nuy la il gi li şu açık la ma yı ya par:

... Dar wi nizm'i ger çek gi bi gös te ren şey ka nıt de ğil, ma ter ya list fel se fe dir.

1997'de Har vard ge ne tik çi le rin den Ric hard C Le won tin, ken di si nin ve

Carl Sa gan'ın bir ke re sin de Dar wi nizm'i bir mü na za ra da na sıl sa vun du -

ğu nu an lat mış tı: "Kur gu la rı nın ba zı aşi kar saç ma lık la rı na rağ men bi li min

ta ra fı nı tut tuk … Çün kü ön ce lik li bir so rum lu lu ğu muz var dı, ma ter ya -

lizm için so rum lu lu ğu muz."117

Dik kat edi lir se Le won tin'in söz le rin de önem li bir Dar wi nist sap -

lan tı bir kez da ha göz ler önü ne se ril mek te dir. Le won tin, "bi lim den ta -

raf ol duk la rı için ev ri mi sa vun mak du ru mun da kal dık la rı" id di asın da -

dır. Oy sa, sa mi mi ve ön yar gı sız bir ba kış açı sıy la bi lim sel bul gu lar de -

ğer len di ril di ğin de, bi lim den ya na ol du ğu id di asın da olan bir in sa nın

Dar wi nizm'i sa vu na bil me si im kan sız dır. Dar wi nist ler her za man ol du -

ğu gi bi, "bi lim eşit tir Dar wi nizm" ya la nı ve dog ma sıy la ha re ket et mek -

te, yap tık la rı açık la ma lar la da in san la rın bi linç al tı na bu ya la nı iş le mek -

te dir ler. 

Dar wi nist ler bu al dat ma ca nın hep sü re ce ği ni zan net miş ler dir.

Ama şu an ki du rum pek dü şün dük le ri ve bek le dik le ri gi bi de ğil dir.

Ma ter ya list fel se fe çö küş te dir. Dar wi nist le rin oyun la rı bi rer bi rer or ta -

ya çık mış tır. İn san lar, na sıl bir ya la na, sah te bir di ne kö rü kö rü ne iman

et me ye mec bur bı ra kıl dık la rı nı fark et me ye baş la mış lar dır. 

İs veç li em bri yo log So ren Lov trup, Dar wi nizm ya la nı nı şu söz ler le

di le ge tir miş tir: 

İna nı yo rum ki, bir gün Dar win mi ti bi lim ta ri hin de ki en bü yük al dat ma -

ca ola rak ye ri ni ala cak. Bu ol du ğun da ise pek çok in san şu so ru yu so ra -

cak: "Böy le bir şey na sıl ola bil di?"118
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İn san lar ger çek ten de gü nü müz de Dar wi nist ler ta ra fın dan al da tıl -

mış ol ma nın şo ku nu ya şa ma ya baş la mış lar dır. Dün ya ça pın da bir oyu -

nun par ça sı ol duk la rı nı gün geç tik çe da ha faz la fark et mek te dir ler. Ya -

kın bir ge le cek te ba tıl Dar wi nizm di ni nin ger çek yü zü, tüm dün ya ta ra -

fın dan tam ola rak an la şı la cak ve in san lar ger çek ten de al da tıl mış ol ma yı

şaş kın lık la kar şı la ya cak lar dır. Bir ya lan dan kur tul ma la rı nın ar dın dan

Dar wi nizm'in kir let ti ği akıl ve vic dan la rı te miz len miş ola cak ve her şe -

yin Al lah'ın muh te şem eser le ri ol du ğu nu kav ra ya cak lar dır. Dec ca li yet

fik ren tam ma na sıy la yok edi le cek tir. Al lah ayet le rin de şöy le bu yu rur:

Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir.

Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün dü zün art ar da ge -

li şin de te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten ayet ler var dır. (Al-i İm ran

Su re si, 189-190)

Pe ki dec ca li sis tem olan ateist ma son lu ğun kir li oyu nu Dar wi -

nizm'in 1.5 asır dır in san la rı kan dı ran sin si yön tem le ri ne dir? Dar wi -

nist ler, sin si ce, it ti fak la na sıl bir sah te sis tem le tüm in san la ra ulaş mış -

lar ve bir ya la nı ger çek gi bi gös ter miş ler dir? Dec ca lin bü yü sü, na sıl in -

san lar üze rin de bu den li et ki li ola bil miş tir? İş te bu bü yü yü et ki li kı lan

sah te Dar wi nist tak tik ler den ba zı la rı şun lar dır: 

1. Dar wi nizm ve Ma ter ya lizm Tüm Can lı lı ğı "Ba sit"

Gi bi Gös ter me ye Ça lı şır

Dar wi nizm "bü yü sü" in san la rı dü şün mek ten alı koy mak üze ri ne

ku ru lu dur. Dar wi nist ler iş te bu ne den le yo ğun ola rak gör sel ve işit sel

tel kin le, hi tap et tik le ri in san la rı oya la ma ya ça lı şır lar. Üzer le rin de ade -

ta bir bü yü et ki si oluş tu ra rak, in san la rı ger çek ler den uzak laş tır ma az -

min de dir ler. Dar wi nizm'in bu yo ğun bü yü lü tel kin le ri kar şı sın da pek

çok in san dü şün mek ten, in ce le mek ten, araş tır mak tan vaz ge çer ve ön -

le ri ne su nu lan söz de bi lim sel açık la ma la ra is ter is te mez tes lim olur. 

Fa kat il ginç olan, in san la rı oya la yan ve dü şün mek ten alı ko yan

süs lü tel kin ler, as lın da te me lin de çok ba sit ve akıl dı şı bir man tık ba rın -
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dı rır. Dar wi nist ya yın lar, bir hüc re nin olu şu mu nu sa yı sız bi lim sel ve tek -

nik te rim kul la na rak yüz ler ce say fa bo yun ca an la ta bi lir ler. Oy sa an lat mak

is te dik le ri özet le sa de ce şu dur: Ça mur lu su + te sa düf ler + za man = can lı -

lık! Süs lü ke li me ler, an la şıl ma sı zor La tin ce ta nım lar, tek nik kar ma şık te -

rim ler Dar wi nist tel ki ni oluş tur mak için bu ya yın la ra ka sıt lı ola rak da hil

edi lir. Yok sa Dar wi nist izah la rın ar dın da kar ma şık, komp leks, an la şıl ma -

sı güç bir man tık ve ya açık la ma ke sin lik le yok tur. 

PBS No va TV ka na lı nın "The Mi rac les of Li fe" bel ge se lin den bir bö -

lüm bu ko nu ya iyi bir ör nek oluş tur mak ta dır: 

Dört bu çuk mil yar yıl ön ce ye ni olu şan Dün ya, koz mik toz ve par ça cık lar yı -

ğı nın dan olu şu yor du. Baş lan gıç ta var olan de niz ler ta ra fın dan ne re dey se ta -

ma men yu tul muş du rum day dı. Güç lü rüz gar lar at mos fer den rast ge le mo -

le kül le ri top la dı. Bun la rın ba zı la rı de niz ler de yı ğıl dı. Gel git ler ve akın tı lar

mo le kül le ri bir ara ya top la dı. Ve bu es ki ok ya nu sun bir yer le rin de ya şam

mu ci ze si ger çek leş ti... İl kel ya şa mın ilk or ga ni ze for mu kü çük bir pro to zo -

an idi (tek hüc re li bir hay van). Mil yon lar ca pro to zo an es ki de niz ler de bir

ara ya gel di ler. Bu ilk or ga niz ma lar de niz su yun dan olu şan dün ya la rı için de

ken di ken di le ri ne ye ti yor lar dı. Su dan olu şan bu or tam la rın da bak te ri ve

di ğer or ga niz ma lar la bes le ne rek ha re ket edi yor lar dı... Bu tek hüc re li can -

lı lar dan yer yü zün de ki can lı lık ev rim leş ti.119

Bu garip açıklamaları izleyen çoğu kişi,  hücreyi oluşturan yalnızca

tek bir proteinin tesadüfen meydana gelme ihtimalinin imkansız olduğu-
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nu bilmiyordur kuşkusuz. Çünkü bir proteinin oluşması için mutlaka

başka bir proteinin var olması gerekmektedir. Bu ki şi ler muh te me len

üze rin de ya şa dı ğı mız muh te şem den ge ve ide al li ğe sa hip ge ze gen de,

dü ze ne et ki ede cek her han gi bir de ği şi min ve ya olu şu mun rast ge le

mey da na gel me ih ti ma li nin 101000'den da ha faz la ol du ğu nu, ya ni ne ka -

dar za man ve ri lir se ve ril sin as la böy le bir de ği şi min mey da na gel me -

si nin müm kün ol ma dı ğı nı da bil mi yor dur.120 Ay nı iz le yi ci bah si ge çen

"ya şam mu ci ze si nin" oluş ma sı için çok da ha bü yük ih ti mal le rin ger çek -

leş me si ge rek ti ği ni ve bu nun çok da ha bü yük im kan sız lık lar içer di ği ni

de bil mi yor dur muh te me len. İş te bu ne den le bu ha ya li se nar yo yu iz le -

mek ve ona inan mak, ko nu hak kın da bil gi si ol ma yan ki şi ler için çok da

zor ol ma mak ta dır. 

Bu PBS bel ge se lin de Dün ya'nın olu şu mu, ilk hüc re nin mey da na ge -

li şi nin ha yal ürü nü hi ka ye si ve bu ha ya li ilk hüc re nin baş lat tı ğı can lı çe -

şit li li ği öy le si ne ba sit bir olay mış gi bi an la tıl mak ta dır ki, tüm bun lar ko -

nu hak kın da faz la dü şün mek is te me yen bir ki şi yi ik na et me ye ye te cek

ka dar dır. Bu ki şi nin önü ne ha zır bir bil gi gel miş tir. Bu in san, ne de ol sa; 

- bir pro tei nin te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı nı, 

- bu nun ar dın dan da ikin ci, üçün cü, dör dün cü, ni ha yet bir mil yo nun cu

pro tei nin de ay nı im kan sız te sa dü fi olu şu mu ger çek leş tir me si nin ola nak -

sız ol du ğu nu

- im kan sız ol ma sı na rağ men te sa dü fen oluş tu ğu nu var say sak bi le dün -

ya nın bir ucun da ha ya li şe kil de olu şan ilk pro tei nin, dün ya nın di ğer

ucun da ha ya li şe kil de olu şan ikin ci pro te in ile bir leş me si nin de ay nı şe -

kil de im kan sız ol du ğu nu bil me mek te dir.

Bu aşa ma ya ka dar her şe yin çok ba sit ger çek leş ti ği ni zan ne den bu

ki şi;

- yi ne ola sı lık he sap la rı na gö re te asa dü fen oluş ma sı im kan sız olan hüc -

re or ga nel le ri nin mey da na gel me si ni, 

- bu "mu ci ze vi" şe kil de or ta ya çık mış or ga nel le rin hüc re olu şa na ka dar

yok ol ma dan bir ara da kal ma la rı nı, 

- ar dın dan mü kem mel se çi ci ge çir gen za rı ve ola ğa nüs tü sis te mi ile, la -
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bo ra tu var lar da bi lim adam la rı nın de ne ti min de bi le oluş tu ru la ma yan, bi -

lim adam la rın ca "bir ga lak si den da ha komp leks" ola rak ta nım la nan hüc -

re nin, ça mur lu su için de ha ya li bir şe kil de te sa dü fen mey da na gel di ği

ma sa lı nı ma kul kar şı la ya cak tır. 

Çün kü bu iz le yi ci nin kar şı sın da, ken di si ne su nu lan bil gi le ri dü -

şün me den ko lay ca ka bul ede bi le cek bir kim se için son de re ce ba sit bir

açık la ma var dır. Üs te lik bu açık la ma yı bir bi lim ada mı, ha tı rı sa yı lır bir

bel ge sel ka na lın da yap mak ta dır. Ar tık onun ve ri len bil gi yi mu ha ke me

et me si ne, in ce le yip araş tır ma sı na, pro tei nin mu ci ze vi sis te mi üze rin de

dü şün me si ne ge rek yok tur. Bu bel ge se li iz le yen ki şi ye, hüc re nin yal -

nız ca ba sit bir ba lon cuk ol du ğu tel ki ni ve ril mek te dir. Bu bi lim dı şı ba -

sit man tı ğa gö re, na sıl uzun za man açık ta kal mış bir mik tar mey ve su -

yu nun üze rin de küf olu şu yor sa, söz ko nu su iz le yi ci ye de hüc re nin ça -

mur lu su yun için de im kan sız olu şu mu nun da ba sit ve müm kün ol du -

ğu iz le ni mi ve ril me ye ça lı şı lır. Oy sa küf ler, tek hüc re li can lı lar dır ve

mey ve su yu nun üze ri ne dı şa rı dan ge len tek bir hüc re nin ço ğal ma sı so -

nu cun da olu şur lar. Do la yı sıy la on lar da mey ve su yu nun üze rin de ken -

di ken di le ri ne kör te sa düf ler so nu cu yok tan var ol maz lar. Bu ara da söz

ko nu su bel ge sel de, ha ya li ilk hüc re nin olu şu mu nun ya nı sı ra Dün -

ya'nın olu şu mu, ilk at mos fe rin olu şa cak ha ya li ilk hüc re yi he men yok

et me gü cü, pro to zo an la rın na sıl olup da çok hüc re li can lı la ra dö nüş tü -

ğü ve ha li ha zır da bak te ri ler var ken pro to zoa nın na sıl bu ha ya li il kel

ya şa mın "ilk can lı la rı" ol du ğu gi bi ha ya ti önem ta şı yan ko nu lar Dar -

wi nist ler ta ra fın dan açık lan ma ya ge rek du yul ma mış tır. Bun lar, bu bi -

lim dı şı ba sit açık la ma da hi lin de za ten söz de "de tay" ko nu lar ola rak ka -

bul edil mek te dir. Oy sa bu de tay la rın her bi ri, ev rim te ori si man tı ğı içe -

ri sin de bi lim sel ola rak açık lan ma sı as la müm kün ol ma yan ko nu lar dır

ve Dar wi nizm'i so na er di ren te mel ko nu olan "ha ya tın kö ke ni" ko nu su -

dur. Tür le rin na sıl oluş tu ğu, may mun su ha ya li var lık la rın söz de in sa -

na na sıl dö nüş tü ğü üze ri ne ki tap lar do lu su ma sal an la tan Dar wi nist ler,

he nüz da ha ha ya tın kö ke ni so ru su kar şı sın da ce vap sız dır.

İn san la rın bir kıs mı, de tay la ra gir me yip, doğ ru su nu araş tır ma yıp
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sa de ce duy duk la rı nı ka bul et me eği li min de dir ler. Dar wi nist ler de söz

ko nu su in san la rın bu za afı nı kul la nır lar. İn san la rın bü yük ço ğun lu ğu,

Dar wi nist le rin bu al da tı cı tu za ğı na dü şe rek, ken di le ri ne man tık lı gel -

me se de, bi lim sel bir de lil gör me miş ol sa lar da doğ ru dan Dar wi nizm'i

ka bul et me ye mey le der ler. Bu yüz den Dar wi nist le rin ba sit ve man tık -

sız açık la ma la rı, 150 yıl dır bel li bir ke sim üze rin de ama cı na ulaş mış ve

in san lar al da tıl mış lar dır. 

Bu ko nu ya baş ka bir ör nek ise, ço cuk lar için ya zıl mış olan Won der -

ful Egg (Muh te şem Yu mur ta) ki ta bın da ki izah lar dır. Ki tap ta, son de re -

ce man tık sız bir se nar yo da hi lin de bir hi ka ye an la tıl mış tır. Bu na gö re

an ne di no zor yu mur ta bı ra kır ve il ginç bir şe kil de bu yu mur ta nın için -

den "ilk kuş" çı kar. Di no zor an ne den do ğan "kuş" za man la ge li şir, bü -

yür ve mu ci ze vi şe kil de mü kem mel ka nat la ra ve tüy le re sa hip olur.

Son ra uzun bir ağa cın dal la rı na doğ ru mut lu bir şe kil de uç ma ya baş lar.

Bu ra da il ginç olan ve bel ki de ola yın Dar wi nist ler açı sın dan en tra jik

yö nü, bu hay ret ve ri ci saç ma lı ğı an la tan ki ta bın, Ame ri can As so ci ati on

for the Ad van ce ment of Sci en ce (Ame ri kan Bi lim sel Ge li şim Ku ru mu),

the Ame ri can Co un cil on Edu ca ti on (Ame ri kan Eği tim Kon se yi) ve As -

so ci ati on for Child ho od Edu ca ti on In ter na tio nal (Ulus la ra ra sı Ço cuk

Eği ti mi Ku ru mu) ta ra fın dan des tek -

len me si ve tav si ye edil me si dir.121

Söz ko nu su ya yın lar,

böy le id di alar la or ta ya çı ka rak

ve ya bu nu des tek le ye rek son

de re ce kü çük du ru ma düş -

mek te dir ler. El bet te, bir sü -

rün gen yu mur ta sın dan ta -

ma men fark lı ana to mik ya -

pı ya, uç ma gi bi bir ye te ne -
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ğe, bu na uy gun uzuv la ra, tüy, ka nat, sı cak kan lı lık, özel ak ci ğer sis te mi

gi bi tü müy le fark lı fiz yo lo jik ya pı la ra sa hip bir ku şun çı ka ma ya ca ğı nı

bir il ko kul ço cu ğu bi le ra hat lık la bi le bi lir. Fa kat bu na rağ men, Dar wi -

nist ide olo ji nin ta kip çi le ri, ko mik du ru ma dü şe cek le ri ni bil dik le ri hal -

de, bu man tık sız id dia yı sa vun mak tan çe kin mez ler. 

Bi lim edi tö rü Dar wi nist Gor don Rat tray Tay lor'un bu ko nu da ki

iti ra fı, Dar wi nizm'in sun du ğu ba sit man tı ğı n yan lış lı ğı nı çok doğ ru

şe kil de açık la mak ta dır: 

Ev rim ta ri hi bu tür de ği şik lik ler le do lu dur, hat ta yal -

nız bun lar dan iba ret ol du ğu bi le söy le ne bi lir.

Pul lar, tüy le re dö nü şür. Ba cak lar ka nat

olur. Mi de ler ha va ke se le ri ne de -

ği şir. Hat ta bi yo kim ya sü -
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reç le ri se vi ye sin de de ğiş tir me ler ve dü zen le me ler mey da na ge lir. Dar wi -

nizm'in bu mu ci ze ler hak kın da söy le ye bi le ce ği tek şey ise tüm bun la rın

te sa düf ese ri ol duk la rı dır.122

Mis sou ri Üni ver si te si'nden dok tor Nic ho las Com ni nel lis'in ki ta -

bın da yer ver di ği bir ga ze te ya zı sın da ise şu açık la ma yer al mak ta dır: 

Ev rim te ori si ye tiş kin ler için bir pe ri ma sa lı dır. Bu teo ri, bi li min ge liş me -

si ne hiç bir kat kı da bu lun ma mış tır. İşe ya ra maz bir te ori dir.123

Sah te kar lık la ra Ses Çı kar ma yan Dar wi nist Bi lim Adam la rı 

Dar wi nizm bü yü sü nün in san lar üze rin de et ki li kı lın ma sı için ge -

liş ti ri len Dar wi nist bi lim adam la rı ara sın da ki giz li it ti fak da ol duk ça

dik kat çe ki ci dir. Bir kaç kı sık ses dı şın da ne re dey se hiç kim se, ev rim te -

ori si ni sa vun mak ama cıy la ge liş ti ri len, bi lim le bağ daş ma yan, ço cuk su,

man tık sız ve tu tar sız açık la ma la ra ses çı kar ma mak ta dır. 

Ancak kimi zaman sunulan evrimci iddialar Darwinist bilim

adamları için dahi o kadar büyük ve aleni bir utanç vesilesi olur ki, çev-

renin tepkisinden çekinerek bunlara itiraz etmek zorunda hissederler

kendilerini. Örneğin bizzat Darwin'in, Kuzey Amerika'da siyah ayının

ağzını geniş bir şekilde açarak sudaki böcekleri yakalaması sonucunda

balinaya dönüştüğü; veya çırpınan yüzgeçlerinin yardımıyla yükselen,

dönüşler yapan, havada uzaklara doğru süzülen balığın, mükemmel

kanatları olan hayvanlar haline geldiği iddiaları, halen bazı muhafaza-

kar Darwinistler tarafından savunulmasına rağmen, pek çok Darwinist

tarafından utanç verici olarak görülmektedir.124  Son olarak 2009 yılında

sözde "insanın (hayali) evriminin en büyük delili", "bulunamayan ka-

yıp halka" denilerek manşetlerde haftarca yer alan, hakkında

Darwinistler adına utanç verici bir propaganda gerçekleştirilen lemur

fosili Ida ve sıradan bir Bonobo maymunu fosili olan Ardi de bazı

Darwinist bilim adamlarından aynı karşılığı almıştır. Darwinist bilim

adamlarının bazıları Ida rezaletini "sirk", bazıları "maskaralık" olarak

tanımlamış, kimisi de kayıp halka iddiasıyla yakından uzaktan ilgisi ol-
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mayan bu fosil hakkında başlatılan yaygaradan dolayı ne kadar utanç

duyduğunu açıkça ifade etmiştir.125 Ardi ise, paramparça iskeletin düz-

mece şekilde bir araya getirilmesiyle insana benzetilmeye çalışılmış ve bu

aleni durum hemen bazı Darwinistlerden tepki almıştır. Ardi’nin dik yü-

rüme ile veya insanın atası iddialarıyla hiçbir ilgisinin olmadığı, sıradan

bir maymun özellikleri gösterdiği en tanınmış Darwinist yayınlarda dahi

itiraf edilmiş ve Darwinistler bir başka sahtekarca iddialarından da geri

çekilmek zorunda kalmışlardır. (Katherine Harmon, How Humanlike

Was "Ardi"?, Scientific American, 19 November 2009, http://www.scien-

tificamerican.com/article.cfm?id=how-humanlike-was-ardi)

Fa kat yi ne de bu utan cın far kın da olan Dar wi nist le rin de tep ki le -

ri cı lız ka lır. Çün kü ken di ide olo ji le ri ne gö re, Dar wi nizm'in ba sit dün -

ya sı nı - man tık sız da ol sa - so nu na ka dar sa vun mak zo run da dır lar.

Ev rim, Dar win'e gö re ha va da uçan bir ba lık gi bi bi lim sel açı dan hiç bir
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ge çer li li ği ol ma yan var lık la rı üret miş tir. Onu iz le yen Dar wi nist ler de

ay nı fik rin sa vu nu cu lu ğu nu yap mak mec bu ri ye tin de his se der ler ken -

di le ri ni. 

Bris tol Üni ver si te si inor ga nik kim ya bö lü mün den D. T. Ro se ve ar,

Dar wi nizm'in bu ba sit man tı ğı nı ve bi lim adam la rı nın göz gö re gö re bu

oyu na alet ol ma la rı nı şu söz ler le ifa de eder: 

Ev rim hiç bir de li le da yan ma yan bir hi po tez dir ve ger çek ler le uz laş tı rı la -

maz. Bu kla sik ev rim te ori le ri, aşı rı de re ce de komp leks ve do lam baç lı bir

ger çek yı ğı nı nı ol duk ça ba si te in dir ge mek te dir. Ve bu nun uzun bir za -

man dır, tek bir pro tes to mı rıl tı sı bi le gel me den, ol duk ça faz la sa yı da ki bi -

lim ada mı ta ra fın dan eleş ti ril me den ve iti raz sız şe kil de haz me dil me si ni

hay ret le kar şı lı yo rum.126

Dar wi nist ler, can lı lı ğa di le dik le ri ka dar ken di le rin ce "ba sit" ya kış -

tır ma sı yap ma ya ça lış sın lar, can lı ale mi nin müt hiş ve hay ret uyan dı rı -

cı bir komp leks lik sun du ğu on la rın da in kar ede me dik le ri açık bir ger -

çek tir. Dün ya, bir bi rin den fark lı mil yon lar ca hay van ve bit ki tü rü ba -

rın dır mak ta dır. Bun la rın her bi ri nin sa hip ol du ğu en kü çük ya pı bi le

müt hiş bir komp leks li ğe sa hip tir. Gü nü müz de, can lı la rın sa hip ol duk -

la rı ya pı ve or gan la rın iş lev le ri ni bir neb ze ol sun "an la ya bil mek", la bo -

ra tu var lar da bu nu in ce le yip keş fe de bil mek bir ba şa rı sa yıl mak ta dır.

Akıl lı bir var lık olan in san, ken di hüc re si nin ne ye ben ze di ği ni an cak

geç ti ği miz yüz yıl da yal nız ca ge nel hat la rıy la an la ya bil miş tir. Üs te lik

de ğil bu hüc re yi, bu hüc re nin yüz bin ler ce pro te inin den tek bir ta ne si -

ni bi le ha la oluş tu ra bil miş de ğil dir. Dar wi nist ler ta ra fın dan en "ba sit"

can lı ola rak ta nı tıl ma ya ça lı şı lan bak te ri, sa hip ol du ğu or ga nel le ri,

DNA ve hüc re za rı, an ti bi yo tik le re kar şı muh te şem di renç ye te ne ği ve

üs tün özel lik le riy le ola ğa nüs tü bir komp leks lik ör ne ği dir. İn gi liz zoo -

log Sir Ja mes Gray'in ifa de siy le bir bak te ri, bir la bo ra tu va rın fa ali yet le -

rin den çok da ha faz la sı nı ger çek leş tir mek te dir.127 Ev rim ci Ja mes A.

Sha pi ro ise, bak te ri nin sa hip ol du ğu bu özel lik ler ne de ni ile son de re ce

komp leks bir can lı ol du ğu nu şu şe kil de iti raf et mek te dir:

Bak te ri ler çok kü çük ol ma la rı na rağ men, bi lim sel ta nım la ma nın çok öte -
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Darwinistler, günümüzde yaşayan Bonobo maymunlarının aynısını bulup getirmiş
ve buna"Ardi" adını vermişlerdir. Ve şunu demişlerdir,"tamam maymun, ama dik du-
ruyor"! İşte bu, çok yakından tandığımız Darwinist aldatmacanın oldukça ilkel örnek-
lerinden biridir.

1994 yılında bulunan fosil iskeleti, ilk bulunduğunda paramparça haldedir.
Canlının özellikle fosilleşmiş leğen kemiği, küçük parçalar halindedir ve paleontolog-
ların ellerine aldıkları anda parçalanan son derece kırılgan bir yapıdadır. Darwinistler,
şekli belli olmayan milimetrik parçaları almış ve kendi istedikleri gibi bir leğen kemiği
inşa etmişlerdir. 

Darwinistler 15 yıl sonra ortaya çıkardıkları bu fosili özel olarak seçmişlerdir.
Ellerinde ara form olmadığı için,"parçalanmış" bir fosili spekülasyon malzemesi yap-
maları son derece kolay olmuştur. 

Long Island, Stony Brook Üniversitesi Tıp Merkezi'nde anatomik bilimler bölümü
şefi olan Darwinist William Jungers, bu konu hakkında şunları söylemektedir: 

Eğer elinizde imkan varsa, bu parçaları, zihninizde olan şeye benzetmeme ihtimaliniz
oldukça zor... Ardi, oldukça fazla tahmin gerektiriyor.  

Ardi'nin ayaklarındaki içe dönük başparmak ve insanlarda olmayan ayak kemeri,
canlının dik bir yürüyüşe sahip olmadığının en belirgin delillerindendir. Jungers, fosili
inceledikten sonra ise,"elde edilen veriler kasıtlı olarak ihmal edilmediği veya bunlar
tamamen uydurma olmadığı sürece, böyle bir hayvanın arka bacakları üzerinde sü-
rekli yürüyemeyeceğini" açıkça belirtmiştir.

Ardi'nin insanın hayali evriminde kayıp halka olduğunu öne süren California
Üniversitesi'nden Darwinist Tim White da fosil hakkında orta-
ya çıkan gerçekler karşısında şu itirafı yapmak zorunda kal-
mıştır: 

Ardipithecus ramidus'un (Ardi), Australopitecusların atası ol-
duğu çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak, görünür-
de hiçbir özellik bulunmamaktadır.  

Darwinistlerin Ardi hakkındaki iddiaları aslında
Darwinistlerin düştüğü çaresiz durumun önemli bir kanıtıdır.
Darwinistler, utanılacak duruma da düşseler, sapkın
Darwinist ideoloji uğruna, bu aciz iddiaları tekrarlamak zorun-
da kalırlar. 

Kaynak: Katherine Harmon, How Humanlike Was "Ardi"?,

Scientific American, 19 Kasım 2009



si ne gi den bi yo kim ya sal, ya pı sal ve dav ra nış sal komp leks lik ler gös te rir -

ler. Gü nü mü zün mik ro elek tro nik dev ri mi ne uy gun ola rak, bak te ri le rin

bü yük lü ğü nü ba sit lik ten zi ya de komp leks lik le eşit say mak da ha man tık -

lı ola bi lir... Bak te ri ler ol mak sı zın yer yü zün de ha yat şu an ki ha liy le var

ola maz dı.128

Du rum böy ley ken, can lı lık için "ba sit lik ten" bah set mek kuş ku suz

ki müm kün de ğil dir. Can lı be de ni, üs tün bir Ya ra tı cı'nın, tüm var lık la -

ra ha kim olan Azim bir Gü cün var lı ğı nı ve üs tün lü ğü nü gös ter mek te -

dir. O Ya ra tı cı, var lık la ra can ve ren, on la rın her du ru mu nu bi len, her

şe yi yok tan ya ra tan, ya ra tı cı la rın en gü ze li olan Al lah'tır. Al lah'ın eş siz

ya rat ma sı, Rab bi miz'in yal nız ca "Ol" em riy le ger çek le şir. Yü ce Al lah

için, en muh te şem var lık la rı di le di ği an da di le di ği şe kil de ya rat mak

kuş ku suz ki çok ko lay dır. O, her şe yin sahibidir, her şe ye hükmeden-

dir. Rab bi miz ayet le rin de şöy le bu yu rur: 

Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur. Di ril tir ve öl dü rür. O, her şe ye güç

ye ti ren dir.

O, Ev vel dir, Ahir'dir, Za hir'dir, Ba tın'dır. O, her şe yi bi len dir. 

Gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan, son ra ar şa is ti va eden O'dur. Ye re gi -

re ni, on dan çı ka nı, gök ten ine ni ve ona çı ka nı bi lir. Her ne re de ise niz,

O si zin le be ra ber dir, Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.

Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur. (So nun da bü tün) iş ler Al lah'a

dön dü rü lür. (Ha did Su re si, 2-5)

2. Dar wi nist ler, Te sa düf le ri Mu ci ze ler Ger çek leş ti ren Sah te

Bir İlah Gi bi Gös ter me ye Ça lı şır lar (Al lah'ı ten zih ede riz)

Te sa düf ler, Dar wi nist le rin söz de her şe yi ger çek leş ti ren, ade ta

mu ci ze mey da na ge ti ren sah te ila hı dır. Dar wi nist le rin ba sit dün ya sı na

gö re za man ve te sa düf ler bir lik te ha ya li bir şe kil de her şe yi mey da na

ge ti re bi lir ler. Bu akıl dı şı inan ca gö re te sa düf ler in san la rın ba şa ra ma -

dık la rı nı ba şa rır, her na sıl sa la bo ra tu var dan ve bi lim adam la rın dan da -

ha üs tün bil gi, ye te nek ve tek nik im ka na sa hip ola bi lir ler. Dar wi nizm'e

gö re te sa düf ler, her şe yi mü kem mel komp leks lik te ve ku sur suz bir şe -
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kil de mey da na ge tir miş,

ha ta sız, ön gö rü lü, ted -

bir li bi rer uz man dır lar. Dar wi nist le rin, ya şa ma da -

ir açık la ma la rı nın ar dın da ki ha ya li kah ra man, Dar wi nist

ma sal la ra gö re dai ma şu ur suz, bi linç siz te sa düf ler ol muş tur.  

Dar wi nist ler için bu nu in san la ra ka bul et tir me nin de çe -

şit li yön tem le ri var dır. El bet te ak lı ba şın da hiç kim se bir sü rün ge -

nin ana to mi si nin ta ma men de ği şe rek mü kem mel gö rü nüm lü, sü zü -

le rek uçan bir kuş ha li ni al dı ğı na nor mal şart lar da inan maz. İn san la rı,

böy le si ne man tı ğa ay kı rı bir hi ka ye ye inan dır mak için, bir tür bü yü

sis te mi nin ge liş ti ril me si ge rek mek te dir. İş te bu ne den le Dar wi nist ler

ta ra fın dan, te sa düf pu tu nun ha ya li be ce ri le ri çe şit li bi lim sel te rim le ri

içe ren bir ma sal şek lin de in san la ra tel kin edi lir. Bu ma sa la gö re

bir can lı var lı ğın olu şu mun -

da ki her aşa ma kör te sa düf le -

rin ese ri dir ve te sa düf ler bu nu

mu ci ze ler le ger çek leş miş tir. Bir Dar -
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wi nis te "ilk can lı hüc re na sıl or ta ya çık tı" di ye sor sa nız, ala ca ğı nız ce -

vap, "bir ça mur yı ğı nı için de mu ci ze vi bir şe kil de ken di ken di ne" ola -

cak tır. Gö zün na sıl oluş tu ğu nu sor sa nız, "Mu ci ze" ce va bı nı ala cak sı nız -

dır. "Ka nat lar na sıl mey da na gel di, kuş lar da ki mü kem mel tüy ler na sıl

oluş tu" de se niz, "Bir gün bir şe kil de bir mu ci ze ol du" man tı ğın da açık -

la ma lar ya pa cak tır. Dar wi nist le rin akıl ve bi lim dı şı izah la rın da bu ha -

ya li sü re ci yön len di ren hiç bir bi linç, hiç bir akıl yok tur. Oy sa, ev ren son

de re ce has sas den ge ler üze ri ne ku ru lu dur. Yer yü zü ku sur suz bir dü ze -

ne sa hip tir. Bu dü zen de ki en kü çük bir sap ma tüm sis te min ta ma men

yok  ol ma sı an la mı na ge le cek tir. Her bir can lı tü rü de son de re ce komp -

leks ya pı la ra ve hay ran lık uyan dı rı cı özel lik le re sa hip tir. İş te tüm bu

de tay la rın her bi ri üs tün güç ve kud ret sa hi bi bir ak lın, ya ni Yü ce Al -

lah'ın ese ri dir. 

Dar wi nist hi ka ye ler de ise bu mü kem mel den ge ve hay ran lık

uyan dı rı cı komp leks lik göz ar dı edi lir. Bi lim sel te rim ler le süs le nip an -

la şıl maz ha le ge ti ri len ev rim hi ka ye si nin için de tüm bu saç ma lık lar

ade ta bü yü ya par gi bi özen le ve sü rek li tel kin edi lir ve pek çok in sa nın

hiç dik ka ti ni çek mez. 

Teo log R. C. Spro ul bu ko nuy la il gi li şun la rı söy le miş tir: 

Bi lim adam la rı te sa dü fe bir güç at fet tik le rin de fi zi ğin ala nı nı si hi re terk

et miş tir. (Dar wi nist le re gö re) Te sa düf, sa de ce tav şan la rı de ğil, fa kat tüm

ev re nin hiç lik ten or ta ya çık ma sı nı sağ la yan si hir li bir değ nek tir.129

Dar wi nist ler ne ka dar bu tel ki ni can lı tut ma ya ça lı şır lar sa ça lış sın -

lar, as lın da mu ci ze bah şet tik le ri güç akıl sız, şu ur suz, bi linç siz, kör te sa -

düf ler dir. Te sa düf ler, ar dın da hiç bir bi linç li et men ol ma dan, hiç bir

akıl lı, yön len di ri ci, ta sar la yı cı bir güç bu lun ma dan mey da na ge len rast -

ge le olay lar dır. Te sa dü fi ge li şen bir ola yın de ne me ya nıl ma ile en doğ -

ru su nu bu la bil me si, ge le cek te mey da na ge le cek olay la rı tah min edip

Darwinist Deccaliyetin Ölümü

Darwinistlerin iddia ettiği gibi tesadüfler hiçbir zaman

canlılık meydana getiremezler. 

Hepsi Allah'ın sanatıdır.



bu na gö re ted bir al ma sı, bir or ga nın ne ye ben ze ye ce ği ni ön ce den ta sar -

la ya bil me si, fe da kar lık yap ma sı, ve fa ve sev gi gös ter me yi bil me si kuş -

ku suz ki müm kün de ğil dir. Bir top lu iğ ne yi bi le mey da na ge ti re me ye -

cek ha ya li bir gü cün, dün ya üze rin de ki muh te şem can lı çe şit li li ği ni

mey da na ge tir di ği ni id di a et mek ak la, man tı ğa, bi li me ve el bet te sağ -

du yu ya ay kı rı dır. 

Bu ra da "bir top lu iğ ne yi bi le mey da na ge ti re mez" ifa de si, Dar wi -

nist id di ala ra bir ya nıt ol ma sı ve bu id di ala rın im kan sız lı ğı nı vur gu la -

mak için kul la nıl mış tır. As lın da te sa düf le rin her han gi bir şey "mey da -

na ge tir di ği ni" id di a et mek cid di bir man tık bo zuk lu ğu na ve akıl ye ter -

siz li ği ne işa ret eder. Fa kat Dar wi nist ler bu bo zuk man tı ğı kul la na rak

bü tün dün ya yı al da ta bil miş ler dir. Dar wi -

nist le rin ga rip man tık la rı na gö re, ye ter -

li za man ve ril di ğin de, te sa düf le rin

yap ma ya ca ğı şey yok tur. 

No bel ödül lü ev rim ci bi yo -

log Ge or ge Wald'ın aşa ğı da ki

söz le ri, Dar wi nist le rin, te sa düf

+ za man for mü lü ne bir si hir li bir

for mül ola rak inan dık la rı nı açık ça

ifa de et mek te dir: 

Adnan Oktar (Harun Yahya)



Sa de ce bek len me li dir: Za man mu ci ze ler ger çek leş ti rir. Çok za man ve ril -

di ğin de, im kan sız müm kün, müm kün muh te mel ve muh te mel sa nal ola -

rak ke sin ha le ge lir.130

El bet te tüm bu man tık dı şı açık la ma la rın ama cı, Dar wi nist le rin,
can lı lı ğın var lı ğı na -ken di le rin ce- ya ra tı lış dı şın da bir açık la ma ge ti re -
bil me ça ba sı dır. Kuş ku suz za man ile te sa düf le rin bir ara ya ge lip, bir
ça mur bi ri kin ti sin den çi çek ler, ke di ler, ba lık lar, kuş lar, sü rün gen ler,
in san lar mey da na ge tir di ği nin ka bul edi le mez ol du ğu nu Dar wi nist ler
de bil mek te dir ler. Fa kat on lar, doğ ru olan açık la ma yı ka bul et mek ye -
ri ne, man tık sız ola nı man tık lı gös ter me gay re tin de dir ler. 

Gö rül dü ğü gi bi, Dar wi nist le rin tüm açık la ma la rı bir al dat ma ca ya
da ya nır. Dar wi nist le rin süs lü ke li me le ri ni, La tin ce ta nım la rı nı, an la şıl -
maz bi lim sel ke li me le ri ni or ta dan kal dır dı ğı mız da ge ri ye "tüm can lı lık
rast ge le olay lar so nu cun da, bi linç siz ce, kör te sa düf le rin bir ara ya gel -
me siy le, hiç bir kon trol, hiç bir ted bir, hiç bir bi linç li mü da ha le ol mak sı -
zın şans ese ri mey da na gel di" al dat ma ca sı kal mak ta dır. İş te Dar wi nist -
le rin asıl ola rak in san la rı inan dır ma ya ça lış tı ğı al dat ma ca bu dur. 

Gü nü mü zün en ateş li Dar wi nist le rin den bi ri olan ate ist ev rim bi -
yo lo ğu Ric hard Daw kins'in aşa ğı da ki söz le ri, Dar wi nist man tı ğın ne
ka dar çık maz da ol du ğu nu gör mek için ye ter li dir: 

... Hay van lar ace ley le bir ara ya ge ti ril miş, geç miş ten ya ma la na rak gel -

miş, ka ba ca dü zen le ne rek han tal laş mış gü lünç ca na var lar ol ma lıy dı lar.

Fa kat av lan mak ta olan bir çi ta nın son de re ce za rif ha re ket le ri ni, dağ kır -

lan gı cı nın ae ro di na mik gü zel li ği ni ve ya yap rak gö rü nüm lü bö ce ğin (ka -

muf laj yo luy la yap tı ğı) göz ya nıl tı cı de tay la rı na yön len dir di ği miz me rak

do lu dik ka ti mi zi bu bek len ti miz ile na sıl bağ daş tı ra bi li riz?131
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Al lah, dec cali öy le bü yük bir tu za ğa dü şür müş tür ki, so nun da

dec cal yan lı la rı ken di le rin ce Al lah'a kar şı mü ca de le et mek için "te sa -

düf" gi bi man tık sız, akıl dı şı ve il ko kul ça ğın da ki ço cuk la rı da hi gül dü -

re cek bir ma sa la sı ğın mak zo run da kal mış lar dır. Te sa düf öy le sap kın

ve akıl sız ca bir id dia dır ki, bö cek le rin üs tün ye te nek le ri ni kul la na rak

tek no lo jik alet ler mey da na ge tir di ği ni id di a et mek bi le bu nun ya nın da

da ha man tık lı ka lır. Fa kat dec ca lin bü yü sü, bir kı sım in san la rı bu saç -

ma lı ğa ina na cak ha le ge tir miş, bu saç ma lık okul lar da oku tu la cak şek le

dö nüş tü rül müş tür. An cak in san lar, te sa düf le rin man tık sız şe kil de ilah -

laş tı rıl dı ğı nı ve on la ra bir ya ra tı cı vas fı ve ril di ği ni (Al lah'ı ten zih ede -

riz) gö rüp an la dık ça, dec ca lin ahir za man da ki en bü yük oyu nu olan

Dar wi nizm, acı na cak ha le gel miş tir. 

Al lah ayet le rin de şöy le bu yu rur:
Şim di on la ra sor: Ya ra tı lış ba kı mın dan on lar mı da ha zor lu, yok sa Bi -

zim ya rat tık la rı mız mı? 

Doğ ru su Biz on la rı, cı vık-ya pış kan bir ça mur dan ya rat tık. 

Ha yır, sen (bu muh te şem ya ra tı şa ve on la rın in ka rı na) şa şır dın kal dın;

on lar ise alay edip du ru yor lar. 

Ken di le ri ne öğüt ve ril di ğin de, öğüt al mı yor lar. 

Bir ayet (mu ci ze) gör dük le rin de de, alay ko nu su edi nip eğ le ni yor lar. 

"Bu, açık ça bir bü yü den baş ka sı de ğil dir" de di ler. 

"Biz öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ol du ğu muz da mı, ger çek ten biz mi

di ril ti le cek mi şiz?" 

"Ve ya ön ce ki ata la rı mız da mı?" 

De ki: "Evet, üs te lik bo yun bük müş kim se ler ola rak (di ril -

ti le cek si niz)." (Saf fat Su re si, 11-18)
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3. Dar wi nist ler Ev ri min Te mel Aç maz la rı nı Gö zar dı Eder ler 

Dar wi nizm ya la nı ile il gi li bi lin me si ge re ken çok önem li bir ger çek

var dır: Dar wi nizm he nüz ha ya tın kö ke ni ko nu su na, ya ni can lı lı ğın ilk

na sıl or ta ya çık tı ğı so ru su na akıl cı ve bi lim sel bir açık la ma ge ti re bil miş

de ğil dir. Dar wi nist le rin her şe yin kö ke ni say dık la rı o ha ya li "ilk hüc -

re"nin, hat ta onun ilk pro te ini nin bi le na sıl or ta ya çık tı ğı bel li de ğil dir.

Ev rim te ori si, na sıl oluş tu ğu na açık la ma ge ti re me di ği tek bir pro te in

kar şı sın da za ten ke sin ola rak çök müş du rum da dır. 

Bu ger çek tüm Dar wi nist ler ta ra fın dan bi li nir. Bu yüz den oku ya -

ca ğı nız her Dar wi nist ya yın da, iz le ye ce ği niz her Dar wi nist prog ram da

bu ko nu ale la ce le ge çiş ti ril me ye ve unut tu rul ma ya ça lı şı lır. Dar wi nizm

pro pa gan da sı ya pan hiç bir yer de, bir pro tei nin te sa dü fen oluş ma ih ti -

mal le ri nin im kan sı zı gös ter di ği, bi lim ta ri hi bo yun ca la bo ra tu var lar da

ger çek leş ti ril miş sa yı sız de ne yin hüc re nin tek bir pro te ini ni, tek bir or -

ga ne li ni mey da na ge ti re me di ği, hüc re nin te sa dü fen olu şa ma ya cak ka -

dar mü kem mel ve in dir ge ne mez komp leks lik te bir ya pı ol du ğu nu öğ -

re ne bil mek müm kün de ğil dir. Çün kü bu ger çek ler, can lı lı ğın kö ke ni ne

da ir bi lim dı şı ba sit Dar wi nist açık la ma yı yer le bir et mek te dir. Te sa -

düf le rin, bir pro tei nin için de ki ami no asit le re da hi açık la ma ge ti re me -

di ği dik ka te alın dı ğın da, ev rim te ori si nin ha ya li "za man + te sa düf ler +

ça mur lu su" for mü lü ana okul lar için ha zır lan mış ma sal ki ta bı baş lık la -

rı nı anım sat mak ta dır. 

Zaten daha önce belirttiğimiz gibi, bir proteinin oluşması için baş-

ka proteinlere ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu, Darwinistler için büyük

bir kısır döngüdür ve büyük bir açmazdır. Tek bir proteinin varlığını

açıklamak için 100 kadar farklı proteinin, DNA’nın ve hatta bir bütün

olarak hücrenin varlığını açıklamak zorundadırlar. Darwinizm, bu ko-

nuda kesin bir yenilgi ve hüsran içindedir. 

Ancak tüm bun la rın ger çek leş ti ği ni, Dar wi nizm'in si hir li for mü lü -

nün işe ya ra dı ğı nı ve ha ya li ilk hüc re nin oluş tu ğu nu var say sak bi le (ki

bu bi lim sel ola rak müm kün de ğil dir), Dar wi nist ler yi ne çok bü yük aç -

maz lar la kar şı kar şı ya dır lar. Dar wi nist le rin, bir hüc re nin or ga nel le ri -
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nin her bi ri nin üst len di ği gö rev le ri, bir en zi min vü cut ta yap tı ğı gö rev -

le ri, ka ra ci ğer, da lak, mi de, ak ci ğer, be yin gi bi komp leks or gan la rın

mey da na ge li şi ni ve iş le yi şi ni, da ha da önem li si id di a et tik le ri şe kil de

tüm bun la rın baş ka can lı lar dan dö nü şüm yo luy la ku sur suz ve mü kem -

mel şe kil de mu ci ze ese ri var olu şu nu açık la ma la rı ge rek mek te dir. Fa -

kat Dar wi nist ler, bek len di ği gi bi, açık la ma la rı im kan sız olan bu ko nu -

la rın ya nı na bi le yak laş maz lar. 

Çün kü en kü çü ğün den en bü yü ğü ne or ga niz ma la rın tü mün de ki

muh te şem komp leks li ği sah te Dar wi nist me ka niz ma lar la açık la ya bil -

mek müm kün de ğil dir. Tüm Dar wi nist ler as lın da yer yü zün de, gök yü -

zün de, tüm can lı la rın ve in sa nın ya ra tı lı şın da açık ça bir mu ci ze ol du -

ğu nun far kın da dır lar. Döl len miş bir hüc re nin bö lü ne rek 100 tril yon

hüc re den olu şan mü kem mel bir in san be de ni ni mey da na ge tir me si ni,

bun la rın 30 tril yo nu nun in san bey ni ni mey da na ge tir mek üze re özel le -

şip ay rıl ma sı nı, bun la rın için de 120 tril yon bağ lan tı ya pan 12 mil yar be -

yin hüc re si nin mü kem mel şe kil de ça lış ma ya baş la ma sı nı ve tüm bun -

la rın so nu cun da, or ta ya dü şü ne bi len, var lı ğı nın far kın da olan mü kem -

mel bir can lı nın çık ma sı nı Dar wi nist al dat ma ca yön tem le riy le açık la ya -

ma ya cak la rı nı ken di le ri de bil mek te dir ler. 

Bi lim ya za rı ve ga ze te ci Fred Hee ren, Dar wi nist le rin de göz le ri nin

önün de olan bu ger çe ği şu söz ler le açık la mak ta dır: 

Apa çık olan ger çek ol duk ça an la şı lır dır. Man tık lı çı ka rım; gör dü ğü müz

her şe yin çok bü yük, do ğa üs tü bir se bep ge rek ti ren bir so nuç ol du ğu dur.

Gü neş ve yıl dız lar, Ay ve bu Dün ya bir şey ler den ken di ken di le rin mey -

da na gel miş de ğil dir ler. Bu man tık sız dır - yal nız ca Ba tı man tı ğı için de -

ğil, tüm in san man tı ğı için man tık sız dır. Ev ren de ki her ha di se bu na se -

bep olan şey ile bağ lan tı lı ola rak açık la na bi lir. Ama söz ko nu su ha di se

ev re nin ken di si nin na sıl or ta ya çık tı ğı ol du ğun da, bu nun ev re nin için de

bir açık la ma sı yok tur. Bu ra da ar tık do ğa ya ait bir açık la ma yok tur.132

Kuş ku suz ev re nin ta ma mı na, ye re ve gö ğe, tüm can lı var lık la ra

ha kim olan, on la rın tü mü nü ya ra tan Yü ce Al lah'tır. Al lah, tek bir hüc -

re de ya rat tı ğı muh te şem alem için de öy le komp leks bir dü zen var et -
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miş tir ki, bu nun de ğil te sa düf ler le, in san be ce ri si,

ye te ne ği ve ak lı ile bi le açık lan ma sı im kan sız dır. 

İş te Dar wi nizm'in en bü yük aç maz la rın -

dan bir ta ne si ni bu ger çek oluş tur mak ta dır.

Dar wi nist ler, bir ko nu da açık la ma sız kal -

dık la rın dan, ge nel lik le "ge çiş tir me" po li -

ti ka sı uy gu lar lar. Ev rim te ori si nin sah -

te me ka niz ma la rı nı sa yar, fa kat bun -

la rın na sıl bir söz de ev rim mey da -

na ge tir di ği ne da ir hiç bir bi lim -

sel açık la ma da bu lu na maz lar.

Ev rim te ori si, ken di açık la ma -

la rı için de bo ğul muş tur, fa kat

oku yu cu ya bu nu fark et tir -

me me ye ça lı şır lar. Oy sa ev -

rim ci bi yo log ate ist Ric hard

Daw kins'in aşa ğı da ki iti raf -

la rın dan da an la şı la ca ğı gi bi,
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ev ri min te mel aç maz la rı Dar wi nist ler ta ra fın dan çok iyi bi lin mek te dir: 

Do ğa, de za van taj oluş tur ma la rı na rağ men bir di zi mu tas yo nu bir ara ya

ge ti re rek, bir can lı so yu için ge nel an lam da en ide al ge li şi me ula şa cak yo -

lu be lir le me ön gö rü sü ne sa hip de ğil dir.133

Ka ra dan, de ni ze ge çen bir nes lin ha re ket sis te min de ol du ğu ka dar, so lu -

num sis te min de de ği şik lik le re ih ti ya cı ola ca ğı muh te mel dir, fa kat bun la -

rın ara sın da do ğa sı ge re ği bir bağ lan tı ol du ğu nu dü şün mek için ma kul

bir ne den bu lun mu yor. Yü rü me uzuv la rı nı yüz geç le re dö nüş tü ren gi di -

şat, ne den ok si jen alı mı için ak ci ğer le rin ve rim li li ği ni ar tı ra cak eği lim ler

ile iliş ki li ol ma lı? El bet te ay nı an da adap tas yo nu ger çek le şen bu eği lim -

le rin, em bri yo lo jik me ka niz ma la rın te sa dü fi bir so nu cu ola rak bağ lan tı lı

ha le gel me si ola sı dır, fa kat bu iliş ki nin ne ga tif ye ri ne po zi tif so nuç ver -

me si pek muh te mel de ğil dir.134

Gü nü mü zün en ta nın mış ate ist le rin den olan Ric hard Daw kins bi -

le, can la baş la sa vun du ğu ev ri min hiç bir me ka niz ma sı nın söz de ev ri -

me de lil teş kil et me di ği ni açık ça iti raf et mek te dir. Daw kins, bu söz le -

riy le, mu tas yon la rın hiç bir fay da lı so nuç ve re me ye ce ği ni ve bir can lı -

nın su dan ka ra ya ge çi şi için ge re ken dö nü şüm le rin oluş ma sı nın im -

kan sız ol du ğu nu ifa de et mek zo run da kal mış tır. Daw kins'in bu iti raf -

la rı, bi lim sel hiç bir de li li ol ma yan sap kın Dar wi nizm di ni nin na sıl kö -

rü kö rü ne sa vu nul du ğu nu te yid eder ni te lik te dir. 

167

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Yaşadığımız muhteşem gezegen, Gü neş, Ay ve yıl dız lar,

Allah'ın ihtişamlı yaratmasının, üstün kudretinin tecellileridir. 



Daw kins ki ta bın da ay nı za man da

No bel ödü lü sa hi bi im mü no log Pro fe sör

Sir Pe ter Me da war'dan da ko nuy la il gi li bir alın tı yap mış tır: 

'... eli miz de ev rim sel ge li şim ile il gi li ik na edi ci bir ta rif bu lun mu yor…'135

Te mel aç maz la rın gö zar dı edil me si, el bet te ko nu hak kın da eği tim -

siz olan ki şi ler üze rin de et ki li ol muş ola bi lir. Fa kat in san lar ev rim te ori -

si hak kın da bil gi len dik çe, ko nu edil me yen ba zı ger çek ler, ka sıt lı ola rak

at la nan de tay lar ve ört bas edil me ye ça lı şı lan te mel ko nu la ra iliş kin so -

ru lar sor ma ya baş la ya cak lar dır. Bu gün ba zı ül ke le rin okul la rın da,

ABD'nin çe şit li eya let le rin de ve Av ru pa'da ya şa nan du rum bu dur. Öğ -

ren ci ler, kö rü kö rü ne bir eği tim al ma yı red det mek te, bu te mel aç maz lar

ko nu sun da eğit men le ri ile çe şit li tar tış ma la ra gir mek ten çe kin me mek te -

dir ler. Dec ca lin in san la rı al dat tı ğı dö nem so na er miş tir. Dar wi nizm'in

te mel aç maz la rı in san la rın dik ka ti ni çek mek te, bü tün bun lar için bir

açık la ma bek le mek te dir ler. Dar wi nist le rin bu ko nu da ki uzun sü ren ses -

siz li ği, Dar wi nizm yan lı la rı nı bi le şüp he ye dü şür müş, in san lar Dar wi -

nizm dı şın da bir açık la ma ara yı şı na gir miş ler dir. El bet te Dar wi nizm bü -

yü sün den kur tu lan her ki şi, akıl ve şu ur ser gi le yen, muh te şem komp -

leks lik te ki can lı lı ğın ya ra tıl mış ol du ğu nu açık ça gör mek te dir.

Dar wi nizm aç maz da dır, çün kü can lı lar ev rim leş me miş, ya ra tıl -

mış lar dır. İn san lar, ar tık bu nu açık ça gör mek te; akıl la rıy la ve vic dan la -

rıy la bu ger çe ği ka bul et mek te dir ler. Al lah yü ce kud re ti ile her şe ye ka -

dir ol du ğu nu ve Dar wi nizm'in sah te ilah la rı nın hiç bir gü cü ol ma dı ğı nı

ayet le rin de şu şe kil de be lir tir: 

Ey in san lar, (si ze) bir ör nek ve ril di; şim di onu din le yin. Si zin, Al lah'ın

dı şın da tap mak ta ol duk la rı nız -hep si bu nun için bir ara ya gel se ler da -

hi- ger çek ten bir si nek bi le ya ra ta maz lar. Eğer si nek on lar dan bir şey

ka pa cak ol sa, bu nu da on dan ge ri ala maz lar. İs te yen de güç süz, is te nen

de. On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Şüp he siz

Al lah, güç sa hi bi dir, aziz dir. (Hac Su re si, 73-74)
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4. Dar wi nist ler, Ara Fo sil Var mış Tel ki ni Ya par lar

150 yıl bo yun ca bir ya la nı doğ ru gi bi gös ter me yi

amaç la mış, ev rim te ori si nin sa yı sız sah te kar lı ğı nı bir ger -

çek gi bi in san la ra sun muş, sah te fo sil le ri on lar ca yıl ser -

gi le miş ve bu ya la nı okul müf re da tı na da hil edip bir

ger çek gi bi okut muş olan Dar wi nist ler için, Dar wi -

nizm'in ara fo sil ler le des tek len di ği gi bi bir ya la na da

in san la rı inan dır mak zor de ğil dir. Dar win'den be ri sü re -

ge len bu al dat ma ca, biz zat Dar win'in, ile ri de ara fo sil le -

rin bu lu na ca ğı na da ir boş va ad le ri ile baş la mış tır. As lın da

Dar win, gü nü müz den 150 yıl ön ce ol duk ça önem li bir ke ha net te

bu lun muş ve bu ke ha ne ti doğ ru çık mış tır. 

Eğer ger çek ten tür ler öbür tür ler den ya vaş ge liş me ler le tü re miş se, ne -
den sa yı sız ara ge çiş for mu na rast la mı yo ruz? Ne den bü tün do ğa

bir kar ma şa ha lin de de ğil de, tam ola rak ta nım lan mış ve yer li
ye rin de? Sa yı sız ara ge çiş for mu ol ma lı, fa kat ni çin yer yü zü nün sa yı la -

ma ya cak ka dar çok kat ma nın da gö mü lü ola rak bu la mı yo ruz?.. Ni çin

her je olo jik ya pı ve her ta ba ka böy le bağ lan tı lar la do lu de ğil? Je olo ji

iyi de re ce len di ril miş bir sü reç or ta ya çı kar ma mak ta dır ve bel ki de bu
be nim te ori me kar şı ile ri sü rü le cek en bü yük iti raz ola cak tır.136

Dar win'in ke ha ne ti doğ ru çık mış tır. Ken di dö ne min de bu lu na ma -

yan ara fo sil ler ile ri ki yıl lar da da bu lu na ma mış tır ve bu ger çek, Dar -

win'in te ori si ni ke sin ola rak çö kert miş tir. Dar wi nist ler de bu sü reç te

150 yıl ön ce var ol ma yan ha ya li ara fo sil le rin mut la ka gü nün bi rin de

bu lu na ca ğı inan cı nı in san la ra tel kin et me ye ça lış mış lar dır. Tek no lo ji ve

ge li şen bi lim, ara fo sil le rin var lı ğı nı zo run lu kıl dı ğın da ise çö zü mü
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sah te kar lık ta bul muş lar dır. Bu gün ev rim te ori si nin oku tul du ğu tüm

bi yo lo ji ders ki tap la rı, tüm Dar wi nist ya yın lar, Dar wi nizm yan lı sı ba -

sın, ev rim te ori si için ha ya ti öne mi olan ara fo sil ma sa lı nı an la tır ken bu

sah te de lil le re yer ver mek te dir. Bu ya yın lar ha la Arc ha eop teryx'i, Co ela -

canth'ı, Ha ec kel'in sah te em bri yo çi zim le ri ni, ağaç göv de si ne ya pış tı rıl -

mış sa na yi ke le bek le ri ni, in san ka fa ta sı na oran gu tan çe ne si nin mon te

edil di ği Pilt down Ada mı nı, bir ya ban do mu zu azı di şin den yo la çı ka -

rak ai le siy le bir lik te res me di len Neb ras ka Ada mı nı, may mun adam

şek lin de res me di len ama bir in san ır kı ol du ğu an la şı lan Ne an der tal

Ada mı nı, bir may mun ol du ğu bi lim sel ola rak is pat edil miş olan Lucy'i

ve sah te kar lık ol du ğu anla şıl dı ğı için li te ra tür den çı ka rıl mış olan ka fa -

tas la rı nı de lil ola rak gös ter mek te dir ler. İş te Dar wi nizm'in 21. yüz yıl da

kar şı kar şı ya kal dı ğı aciz du rum bu dur. 

Ço ğu za man Dar wi nist kay nak lar da şu ifa de ye sık lık la rast lar sı -

nız: "Ev ri mi is pat eden ara fo sil ler o ka dar faz la dır ki..." Bu ifa de çok
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bü yük bir ya lan dır. Yal nız ca oku yan ki şi le rin zi hin le ri ne ve ril me ye ça -

lı şı lan bir tel kin dir. Bir baş ka de yiş le, kla sik Dar wi nist me tod uy gu lan -

mak ta ve bir ya lan, inan dı rı cı kı lın mak için yük sek ses le ve ıs rar la, de -

fa lar ca söy len mek te dir. 

Oy sa ev rim te ori si ni is pat eden tek bir ta ne bi le ara fo sil yok tur.

Dar wi nist bi lim adam la rı, el bet te bi li min gös ter miş ol du ğu bu açık ger -

çe ği çok iyi bi lir ler. Ara fo sil ol ma dı ğın dan do la yı ev rim te ori si nin için -

de bu lun du ğu aç ma zın da far kın da dır lar. Fa kat dog ma tik ba kış açı la rı,

ne pa ha sı na olur sa ol sun ev rim te ori si ni ayak ta tut ma mec bu ri ye ti ni

ge ti rir Dar wi nist le re. 

Ni te kim Dar wi nist le re ya kın bir geç miş te bu na da ir çağ rı ya pıl -

mış, sa hip ol duk la rı tek bir ara fo si li dün ya nın en ün lü mey dan la rın da

ser gi le me le ri ta le bin de bu lu nul muş tur. Ama bu na ve ri len kar şı lık her

za man ki gi bi bü yük bir ses siz lik ol muş tur. Oy sa eğer id di ala rı doğ ru

ol say dı, eğer can lı tür le ri bir bir le rin den ya vaş ge liş me ler le te sa dü fi

aşa ma lar la mil yon lar ca yıl lık bir sü reç so nu cun da ev rim leş miş se, bu

du rum da Dar wi nist le rin el le rin de tek bir ta ne de ğil, mil yon lar ca hat ta

tril yon lar ca ara fo sil bu lun ma sı ge re kir di. Ama Dar wi nist ler "Tek bir

ara fo sil ge ti rin" çağ rı sı na bi le ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü el le -

rin de hiç ara fo sil bu lun ma mak ta dır. İş te Dar wi nist le rin şevk le ve coş -

kuy la or ta ya çı kıp tek bir ta ne bi le ara fo sil or ta ya ko ya ma ma la rın da ki

se bep de bu dur. 

Ev rim ci pa le on to log Mark Czar nec ki ko nuy la il gi li şu iti ra fı yap -

mak ta dır: 

Te ori yi (ev ri mi) is pat la ma nın önün de ki bü yük bir en gel, her za man için

fo sil ka yıt la rı ol muş tur... Bu ka yıt lar hiç bir za man için Dar win'in var say -

dı ğı ara form la rın iz le ri ni or ta ya koy ma mış tır. Tür ler ani den olu şur lar ve

yi ne ani den yok olur lar. Ve bu bek len me dik du rum, tür le ri Al lah'ın ya -

rat tı ğı nı sa vu nan dü şün ce ye des tek sağ la mış tır.137
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maketler sahtedir. Gerçekte, tek bir ta ne bi le ara fo sil yok tur. 
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Ev rim ci jeo log Carl ton E. Brett'in iti ra fı ise şöy le dir: 

Yer yü zün de ha yat za man için de, ya vaş ya vaş ve ka de me ka de me mi ge -

liş ti? Fo sil ka yıt la rı nın bu so ru ya ce va bı; "Ha yır"dır.138

Dar wi nizm bü yü sü 150 yıl bo yun ca o ka dar sis tem li şe kil de in -

san lar üze rin de et ki li kı lın mış tır ki, in san lar ol ma yan bir şe yin var lı ğı -

na inan dı rıl mış lar dır. Hiç kim se "mil yon lar ca ara fo sil ol ma sı ge re kir,

bun lar ne re de?" di ye sor ma mış tır. Hiç kim se "ka zı lar da or ta ya çı kan

500 mil yon dan faz la fo sil hep mü kem mel gö rü nüm lü tam ge liş miş

can lı la ra ait, fa kat bun la rın tek bir ta ne si bi le ara fo sil de ğil dir" de me -

miş tir. Hiç kim se ne den ara fo sil gö rü nü mü al tın da hep bel li bir kaç

can lı nın res mi ile kar şı laş tık la rı nı, en ün lü bi lim adam la rı nın bi le bu

uy dur ma fo sil ler den baş ka gös te re cek bir şey le ri ol ma dı ğı nı, dok to ra

tez le ri için ha zır la nan ki tap lar da bi le yal nız ca ne den bun la rın ko nu

edil di ği ni araş tır ma mış tır. Ay rı ca yi ne hiç kim se, ön pla na çı ka rı lan bu

bir kaç fo si lin de ara form özel li ği gös ter me di ği ni ve bu nun bi lim sel

ola rak is pat lan mış ol du ğu nu bil mez ler. Özet le, Dar wi nizm bü yü sü ne

ka pı lan ne re dey se hiç kim se, Dar wi nizm'i des tek le yen tek bir ta ne bi le

de lil ol ma dı ğı nın far kın da de ğil dir. Çün kü bu ger çek, bu bü yü nün mi -

ma rı olan Dar wi nist ler ta ra fın dan us ta ca ve sin si ce sak lan ma ya ça lı şıl -

mış tır. 

Fa kat "ara fo sil var dır" ya la nı, ne ka dar uzun sü re li ve ne ka dar ıs -

rar la söy le nir se söy len sin, eğer in san lar ele ge çi ri len ger çek fo sil le rin

var lık la rın dan ha ber dar edi lir ler se, bun la rın bu gün ya şa yan can lı lar -

dan hiç bir far kı ol ma dı ğı nı an lar lar sa, o za man ya la nın tek ra rı nın hiç -

bir de ğe ri kal maz kuş ku suz. Şu an du rum dec ca lin oyu nu olan Dar wi -

nizm için böy le dir. Dar wi nist ler, in san la rı, ara fo sil le rin var ol du ğu al -

dat ma ca sı na inan dır mak için çır pı nıp du rur lar ken, tam ve mü kem mel

gö rü nüm de ki mil yon lar ca yıl lık can lı la rı gös te ren fo sil ler in san la ra

açık açık gös te ril mek te, fo sil ser gi le ri, in ter net ve Ya ra tı lış At la sı yo luy -

la ser gi len mek te dir. İn san lar göz le riy le gör dük le ri ne inan mak ta, yıl -
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lar ca al dık la rı Dar wi nist tel kin den şüp he duy mak ta dır lar. Ar tık Dar wi -

nist le rin "ara fo sil var" ıs rar la rı hiç bir işe ya ra ma mak ta dır. Dec ca lin oyu -

nu na ge len Dar wi nist le rin in san la rı al dat tık la rı, ar tık tüm dün ya ça pın da

açık ça an la şıl mış tır. Bu al dat ma ca nın sür dü rül me si ar tık müm kün de ğil -

dir. Yü ce Rab bi miz bir aye tin de şöy le bu yu rur: 

Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar ma da ğın

eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a kar şı) Ni te len di re -

gel dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze. (En bi ya Su re si, 18)
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58 mil yon yıl lık eğ rel ti otu gü nü müz de kiy le ay -

nı dır. Ha run Yah ya'nın Ya ra tıl ış At la sı ad lı ese -

rin de bu nun gi bi bin ler ce fo sil bu lun mak ta dır. 



5. Dar wi nist ler, Ev rim Te ori si ni "Red de di le mez" Gös te rir ler 

Bi lim sel bir te ori de, ge nel lik le teo ri or ta ya atı lır; bi lim sel ola rak

doğ ru la nır ve ya yan lış la nır. Bi lim sel ola rak ka bul edi lir ve ya ip tal edi -

lir. Big Bang te ori si bi lim sel bir te ori dir ve doğ ru lan mış tır. Bu te ori yi

des tek le yen de lil ler kar şı sın da öne sü rü len kar şıt man tık la rın ge çer siz -

li ği aşi kar dır. Kim se di ğer ih ti mal le rin de lil len di ril me si ko nu su üze -

rin de dur ma mak ta dır. Çün kü el de so mut bi lim sel de lil ler var dır. So -

mut de lil ler, di ğer ih ti mal ler kar şı sın da bu bi lim sel te ori yi doğ ru la mış -

tır. 

Ev rim te ori si ise bi lim sel lik id di asıy la or ta ya atıl mış bir te ori dir ve

te ori nin bir saf sa ta ol du ğu sa yı sız de lil le is pat lan mış tır. Te ori yi doğ ru -

la ya cak tek bir de lil bu lun ma mak ta dır. Bi lim sel tüm bul gu lar, te ori nin

bir var sa yım ola rak or ta ya atıl dı ğı nı ve hiç bir ge çer li li ği nin ol ma dı ğı nı

her ge çen gün tek rar tek rar is pat et mek te dir. Nor mal şart lar da bu te -

ori nin çok ön ce le ri ip tal edi lip ra fa kal dı rıl ma sı ge rek mek te dir. Ama

ne den se bu şe kil de ol ma mış tır. Tam ter si ne ev rim te ori si sah te de lil le -

riy le, bi lim sel bir teo ri eda sıy la ders ki tap la rı na gir miş, te le viz yon ka -

nal la rın da, bel ge sel ler de, ya yın or gan la rın da sa vu nu lur ha le gel miş tir.

Hat ta Av ru pa Kon se yi can la baş la bu te ori yi ko ru ma ya ça lış mış, bu te -

ori nin bi lim sel ol ma dı ğı nı is pat la yan de lil le rin or ta ya ko nul ma sı için

ge ti ri len öne ri le ri deh şet ve kor ku ile kar şı la mış tır. Çe şit li ül ke le rin

mah ke me le ri, ev ri me kar şı ge ti ri len ve müf re dat ta yer alan öne ri le ri

şid det le red det mek te dir. Çok ya kın bir za man ön ce fe de ral bir yar gıç,

ka mu okul la rın da Dar wi nizm eleş ti ri sin de bu lun ma nın ana ya sa ya ay -

kı rı ol du ğu nu açık la ya cak ka dar ile ri git miş tir.139 Dar win'in ken di ki ta -

bın da da bah set ti ği "ev ri min zor luk la rı nın" müf re da ta ko nul ma sı fik ri,

Dar wi nist çev re le ri deh şe te dü şür müş tür. Kı sa ca Dar wi nizm ne re dey -

se tüm dev let ler ta ra fın dan ko ru nan, ço ğu za man dev let des te ğiy le

ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan tek söz de bi lim sel te ori dir. Bu çev re ler ta ra -

fın dan, ya ra tı lış ger çe ği nin okul lar da oku tul ma sı da ev rim saf sa ta sı nı

or ta ya çı ka ra ca ğı için bü yük bir gay ret ile en gel len me ye ça lı şıl mak ta -

dır. Çün kü Dar wi nizm, bu ba tıl di nin ka nun la rı na gö re "red de di le -
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mez dir". Ay nı şe kil de Dar wi nizm, bü tün dün ya da fa şist bir Dar wi nist

dik ta tör lü ğün ko ru ma sı al tın da dır. 

Ya zar Ann Co ul ter, bu ger çe ği şu söz ler le di le ge ti rir: 

Ev rim te ori si ni tar tış mak tan ka çın mak için, Dar wi nizm çıl gın la rı sü rek li

ola rak (ken di le rin ce söz de) ge rek siz ger çek le ri san ki bir ye dek par ça gi bi

tar tış ma nın dı şı na iter ler. Ev ri mi red det me nin san ki Gü neş'in do ğu dan

doğ ma sı nı red det mek gi bi bir şey ol du ğu na da ir bir iz le nim oluş tu rur lar.140

Dar wi nist dik ta ya gö re Dar wi nizm'i red det mek ade ta bir suç tur.

Dar wi nizm'in ba tıl bir din ola rak be nim sen di ği ve be nim se til me ye ça -

lı şıl dı ğı ül ke ler de bu, ade ta va ta na iha net gi bi gö rül mek te dir. Hiç kim -

se, bi lim sel de lil le rin te ori yi ge çer siz kıl dı ğı nı, te ori nin ar tık hiç bir ge -

çer li li ği nin kal ma dı ğı nı açık açık söy le ye mez ha le gel miş tir. Dar wi -

nizm'i tar tış ma sız bir ger çek gi bi ka bul et mek ade ta bir şart tır. Ma te -

ma tik pro fe sö rü Wolf gang Smith bir ev rim ci ola rak bu du ru mu şu şe -

kil de açık la mış tır: 

Biz le re dog ma tik ola rak ev ri min ka bul edil miş bir ger çek ol du ğu söy le -

ni yor. Ama bu nu ki min, han gi yol lar la ka bul et ti ği hiç bir za man söy len -

mi yor. Biz le re sık lık la bu dok tri nin ka nıt üze ri ne ku ru lu ol du ğu söy len -

mek te ve bu ka nı tın da "bun dan son ra ya pı la cak olan tüm doğ ru la ma la -

rın üze rin de ol du ğu ve ay nı şe kil de de ney ler le el de edi len son ra ki tüm

ya lan la ma lar dan mu af ol du ğu" be lir til mek te dir. An cak biz ler, bu ka nı tın

tam ola rak ne re de ol du ğu gi bi önem li bir so ru kar şı sın da ta ma men ka -

ran lık ta bı ra kıl mak ta yız.141

Dar wi nizm'in red di en gel len mek te dir, çün kü ak si tak dir de ba tıl

Dar wi nizm di ni nin sa vu nu cu la rı nın hiç bir da ya na ğı ol ma yan bu te ori -

yi can lı tu ta bil mek için bir yo lu kal ma mış ola cak tır. Ya lan, yük sek ses -

le söy len mek te ve bu nun ya lan ol du ğu nu id di a et mek suç sa yıl mak ta -

dır. Bi lim sel lik id di asıy la or ta ya atı lan teo ri, bi lim den tam an la mıy la

uzak, res men ve açık ça red di im kan sız ba tıl, dog ma tik bir inanç sis te -

mi ha li ne ge ti ril miş tir. Asıl dik kat çe ki ci olan ise, bu nun göz gö re gö re,

hiç çe kin me den ya pıl ma sı dır. 
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Bu öy le bir rad de ye ge ti ril miş tir ki, Pa pa, ken di evin de Dar wi -

nizm'i sa vu nan kon fe rans lar ver me ye zor lan mış tır. Ki li se ler, Dar -

win'den özür di le me ye mec bur bı ra kıl mış lar dır. Üni ver si te pro fe sör le -

ri ev ri mi sor gu la yan ya yın la rı yü zün den iş le rin den atıl mış, mes lek le -

rin den uzak laş tı rıl mış lar dır. Bu bü yük da yat ma, pek çok ül ke de cid di

an lam da ba şa rı ya ulaş mış, özel lik le üst ka de me ler de, ev rim ke sin ola -

rak sor gu la na maz ha le ge ti ril miş tir. 

Dar wi nizm'in red de di le mez li ği ni sağ la mak için Dar wi nist ler ge -

re ken her yo la baş vu ra bi lir ler. Ev rim te ori si ni red de den ka nıt la rı ört -

bas eder, ev ri min ge çer siz li ği ni is pat la yan de lil le ri çar pı tıp şe kil den

şek le so ka rak ve in san la rı açık ça al da ta rak ev rim de li liy miş gi bi gös te -

re bi lir ler. Tıp kı Char les Doo litt le Wal cott'un 70 yıl bo yun ca Kam bri yen

fo sil le ri ni sak la ma sı gi bi. 

Dar wi nist ön ka bul ve şart lan mış lık, Dar wi nist le ri son de re ce

man tık sız şey le ri sa vun ma ya ve bu man tık sız lık la rı za man za man da

ifa de et me ye zor la mak ta dır. Yu ka rı da ki sö zün de ev rim ci bi yo log, bi -

lim sel de lil ler, man tık lı ka nıt lar ol ma sa da ev ri min doğ ru lu ğun dan as -

la şüp he duy ma ya ca ğı nı açık ça be lirt mek te dir. Bu da bir kez da ha gös -

ter mek te dir ki, ev rim te ori si nin sa vu nul ma sı nın se be bi bi lim sel ve ri ler

ve bul gu lar de ğil dir. Bu du rum da, ka bul edil me si ge re ken açık bir ger -

çek var dır: Ev rim sap kın, sah te, al da tı cı bir din dir. 
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Ma te ma tik çi ve fi lo zof Wil li am A. Demb ski, Dar wi nist le rin ev ri mi

red de di le mez  gös ter me le ri ni şu söz ler le ifa de et mek te dir: 

Dar win ci tu tu cu luk tan şüp he len mek Sta lin ci bir re ji min par ti çiz gi si ne

kar şı çık mak la kı yas la na bi lir. Sta lin'in Rus ya'sın da ol say dı nız ve Lysen -

ko'nun yan lış ol du ğu nu ile ri sür mek is te sey di niz ne ya par dı nız? Lysen -

ko'nun ge ne tik te ori sin de ki çe liş ki le ri ve ger gin lik le ri be lir te bi lir si niz,

ama Lysen ko'nun ta ma men yan lış ol du ğu nu söy le ye mez si niz ya da

Lysen ko'ya açık ça mu ha lif olan bir al ter na tif su na maz sı nız. u an da için -

de bu lun du ğu muz du rum bu.142

Dar wi nist dik ta nın bas kı sıy la Dar wi nizm'in red de di le me yi şi, ba zı

zi hin ler de Dar wi nizm'in doğ ru ve ka bul edil miş bir teo ri ol du ğu na da -

ir bir ka na at oluş tur muş tur. Çün kü in san la rın bü yük ço ğun lu ğu, bi lim

adam la rı nın bir saç ma lı ğı sa vu na ma ya cak la rı nı, te le viz yon ve ya zı lı

ba sı nın bir al dat ma ca nın des tek çi si ola ma ya ca ğı nı dü şü ne rek ya nı lır -

lar. Eğer bu bir al dat ma cay sa, mut la ka bu nu or ta ya çı ka ra cak bi ri le ri -

nin ol ma sı ge rek ti ği ni dü şü nür ler. Oy sa or ta ya çık ma ya ça lı şan her ses,

çe şit li bas kı yön tem le riy le sus tu rul muş tur.

20. yüz yıl da bas kı ve zor la ma lar la de vam eden dik ta ge le ne ği, gü -

nü müz de de yi ne ay nı şe kil de de vam et mek te dir. Ha len bir çok bi lim

ada mı iş le ri ni kay bet me kor ku suy la ev rim te ori si ne kar şı bir id dia da

bu lu na ma mak ta, ai le ler ço cuk la rı nın ev rim eği ti mi al ma sı na kar şı çık -
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tı ğın da mut la ka bas kı ve teh dit ile kar şı laş mak ta dır lar. Fa kat ev rim te -

ori si is te nil di ği ka dar okul lar da oku tul sun, is te nil di ği ka dar ev ri me

kar şı bi lim olan adam la rı sus tu rul sun, ev ri min ya lan ol du ğu nu gö ren

zi hin ler de be li ren ay dın lan ma yı hiç bir Dar wi nist zor la ma ve bas kı de -

ğiş ti re me ye cek tir. Bu gün Av ru pa Kon se yi, ço cuk la rın okul lar da ev rim

eği ti mi al ma sı nı şart koş muş tur. ABD'nin pek çok eya le tin de müf re dat -

ta ev rim dı şı yo rum la ra yer ve ril me si ya sak tır. Çin'de, Rus ya'da, ne re -

dey se tüm As ya ül ke le rin de, hat ta ba zı Müs lü man ül ke ler de bi le ev rim

te ori si müf re da tın ay rıl maz bir par ça sı ha lin de dir. 

Şu nu da be lirt mek ge re kir ki, kast edi len ve eleş ti ri len Dar wi nist -

le rin bas kı cı ve ya sak çı zih ni ye ti dir. Okul lar da genç le re bir ta rih der si

ola rak ev rim hak kın da bil gi ve ri le bi lir, an cak bu nun la bir lik te bi lim sel

ve akıl cı olan tu tum ev rim te ori si nin ge çer siz ol du ğu nu is pat la yan

yüz ler ce de li lin de genç le re öğ re til me si dir. Genç ler zor la, tek ta raf lı,

bas kı cı bir eği ti me ta bi tu tul ma ma lı, ön le ri ne bi lim sel bul gu lar ta raf sız

ola rak ko nul ma lı, doğ ru ola nı akıl la rıy la ve vic dan la rıy la gör me ve öğ -

ren me hak kı na sa hip ol ma lı dır lar. 

An cak şu nu da ha tır lat mak ta ya rar var dır; bu zor ba ca tu tum Dar -

wi nist ler ta ra fın dan ken di le rin ce ne ka dar bü yük bir za fer gi bi gö rü lür -

se gö rül sün, as lın da bir deh şet ve kor ku nun ifa de si dir. Av ru pa Kon se -

yi gi bi Dar wi nist dü şün ce ya pı sı na sa hip bir ku ru luş, Dar wi nizm'in çö -

kü şün den ilk de fa bu ka dar bü yük bir en di şe ye ka pıl mak ta dır. Av ru -

pa'da yıl lar dır yaratılışı an la tan, ev ri min ge çer siz li ği ni ifa de eden çe şit -

li eser ler ya yın lan mak ta, top lan tı lar dü zen len mek te ve çe şit li ça lış ma -

lar ya pıl mak ta dır. An cak hiç bi ri Ha run Yah ya'nın dev ese ri Ya ra tı lış

At la sı'nın Av ru pa'ya ulaş ma sıy la bir lik te olu şan önem li et ki yi oluş tur -

ma mış tır. Bu et ki nin se be bi, At las'ta or ta ya ko nu lan bi lim sel bul gu la -

rın, red de dil me si müm kün ol ma yan şe kil de ev ri min ge çer siz li ği ni göz -

ler önü ne ser miş ol ma sı dır. Ar tık Av ru pa'da ki tüm öğ ren ci ler, ev rim

te ori si nin, gün de me ge ti ri len 500 mil yon dan faz la fo sil ile çü rü tül müş

ol du ğu nu bil mek te dir ler. Çok ra hat ula şa bi le cek le ri tek bir in ter net

say fa sın dan mil yon lar ca yıl ön ce si ne ait sa yı sız can lı nın fo sil res mi ni
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gör mek te ve can lı la rın ev rim leş me di ği ne ka na at ge tir mek te dir ler. Sa -

yı sız eser ve ya zı ve si le si ile Dar wi nist sah te kar lık la rı ve ev rim te ori si -

nin ge çer li tek bir bi lim sel ka nı tı ol ma dı ğı nı öğ ren miş ler dir. Dar wi -

nizm hak kın da ki ger çek ler ko lay ca ula şa bi le cek le ri gi bi dir. Şu du rum -

da Dar wi nizm adı na ya pı lan ya sak la ma lar ve da yat ma lar ar tık ta ma -

men et ki siz dir. Dar wi nist ler bun dan yüz yıl ön ce ki et ki le rin tek rar olu -

şa ca ğı nı uma rak ay nı çü rük tak tik le ri uy gu la mak ta dır lar. Oy sa dec ca -

lin oyu nu nun ger çek yü zü nün ta ma men açı ğa çık mış ol du ğu nu unut -

mak ta dır lar. Yü ce Al lah bir aye tin de şöy le bu yur mak ta dır: 

Yok sa kö tü lük le ri ya pan lar, Biz'i (aşıp) ge çe cek le ri ni mi san dı lar? Ne

kö tü hük me di yor lar? (An ke but Su re si, 4)

6. Dar wi nist ler, Ev rim Aleyh tar la rı nı Sus tur ma ya Ça lı şır lar

Dar wi nizm'in red de di le mez li ği nin bir ge re ği ola rak Dar wi nist ler,

in san lar üze rin de et ki li olan her ev rim kar şı tı nı sus tur ma ça ba sı içi ne

gi rer ler. Tüm dün ya yı sar mış olan ba tıl Dar wi nizm di ni ve sa vu nu cu -

la rı bu ko nu da öy le si ne bas kı cı ve zor ba bir po li ti ka iz le mek te dir ler ki,

şu ve ya bu şe kil de ev rim hak kın da şüp he li söz söy le mek da hi o ki şi ye

bü yük zor luk la rın ka pı sı nı aç mak ta dır. Bu fa şist da yat ma ya gö re, ev -

rim hak kın da şüp he et mek suç tur. Bu nu di le ge tir mek suç tur. Ev ri min

ka nıt lan ma mış bir teo ri ol du ğu nu, hat ta yal nız ca bir teo ri ol du ğu nu bi -

le öne sür mek suç tur. Dar wi nizm aleyh ta rı bir bi lim ada mı nın her han -

gi bir üni ver si te nin bi yo lo ji bö lü mün de ders ve re bil me si ade ta im kan -

sız dır. Dar wi nizm yan lı sı bir ga ze te nin say fa la rın da, ev ri mi çü rü ten bir

fo si lin res mi ni bu la bil mek ola nak sız dır. Bir li se bi yo lo ji öğ ret me ni nin,

yan lış lık la bi le ol sa ev rim te ori si üze rin de ba zı şüp he le ri ol du ğu nu ifa -

de et me si bü yük bir yan lış tır. Muh te me len bu li se öğ ret me ni nin kı sa

bir sü re için de işi ne son ve ri le cek tir. 

Ör ne ğin, bi yo lo ji pro fe sö rü Ca ro li ne Croc ker, Ex pel led "No In tel li -

gen ce Al lo wed" bel ge se lin de, ev ri mi sor gu la dı ğı için Ge or ge Ma son Üni -

ver si te si'nden atı lı şı nı şu söz ler le an lat mış tır: 
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Ami rim be ni ofi si ne

ça ğır dı ve "Ya ra tı lışı

öğ ret ti ğin için se ni

di sip li ne et mem ge -

re ki yor" de di. ... O

sö mes trin so nun da

işi mi kay bet tim.143

Ca ro li ne Croc ker,

5 Şu bat 2006 ta ri hin de Was hing ton Post'a yap tı ğı

bir açık la ma da ise şun la rı söy le miş tir: 

Ev rim de ki prob lem le ri öğ ret ti ğim den do la yı Ge -

or ge Ma son Üni ver si te si'nde ki işi mi kay bet tim.

Bir çok bi lim ada mı ev ri mi sor gu lu yor, ama ko nu -

şur lar sa iş le ri ni kay be der ler.144

Ca ro li ne Croc ker, işi ni kay bet me si nin ar -

dın dan ka ra lis te ye alın mış ve Dar wi nist dik ta -

tör lük ta ra fın dan hiç bir yer de iş bul ma sı na izin

ve ril me miş tir.145

Dr. Ric hard von Ste in berg'in ise, ev ri mi sor gu la -

dı ğı ve ev rim kar şı tı ya zar la rın açık la ma la rı na yer ver -

di ği için Na tio nal His tory Mu se um'da ki (Do ğa Ta ri hi

Mü ze si) işi ne son ve ril miş tir. Ste in berg'in ko nuy la il gi li

açık la ma la rı şöy le dir: 
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(Ya ra tı lış ko nu su gün de me gel di ğin de) in san lar öf ke le ni -

yor du. Öy le ki, on la rın fi zik sel ola rak tep ki ver di ği ni gö -

re bi li yor du nuz. Bö lüm şe fi nin bu ko nu yu ifa de et me şek li ise

(Ya ra tı lışın da ha inan dı rı cı ol du ğu nu söy le di ğim için), be nim

en te lek tü el bir te ro rist ol du ğum yö nün dey di.146

Be yin cer ra hı Mic ha el Eg nor ise, in san la rın, dok tor luk mes le ği ni

ya pa bil me le ri için ev rim te ori si ni öğ ren me ye ih ti yaç la rı ol ma dı ğı na

da ir açık la ma da bu lun ma sı nın ar dın dan kar şı laş tı ğı tep ki yi şu şe kil de

açık la mak ta dır: 

Pek çok blog dan pek çok ki şi ba na ağı za alı na ma ya cak isim ler tak tı lar.

Pek hoş ol ma yan ol duk ça faz la yo rum al dım. Ça lış tı ğım üni ver si te den ve

baş ka yer ler den in san lar be ni ara dı lar ve ba na emek li ol ma mı tav si ye et -

ti ler. Dar wi nist te ori yi eleş tir di ğim de far kı na var dı ğım ve be ni ger çek ten

şa şır tan şey, bu ko nu da ki gad dar lık, sal dır gan lık ve adi lik idi.147

Ay nı şe kil de pro fe sör Ro bert Marks da, Dar wi nizm'i sor gu la dı ğı

için Bay lor Üni ver si te si'nde ki araş tır ma si te si ka pa tıl mış ve ken di si ne

araş tır ma la rı için ve ril miş olan fon ge ri is ten miş tir. 

Söz ko nu su bel ge sel de, is mi nin açık lan ma sı nı is te yen ve ya is te me -

yen pek çok an ti-Dar wi nist bi lim ada mı nın biz zat ya şa dık la rı olay la ra yer

ve ril miş ve bu ki şi ler, Dar wi nizm'i red det me le rin den do la yı aka de mik

ka ri yer le ri nin ta ma men yok edil di ği ni ken di söz le ri ile an lat mış lar dır.

Ga ze te ci Larry Wit ham ise Dar wi nizm'in özü nü ve Dar wi nist dik -

ta tör lü ğün yön tem le ri ni şu söz ler le özet le mek te dir: 

Eğer yük sek not lar al mak is ti yor sa nız, yük sek mev ki le re se çil mek is ti yor -

sa nız ve eğer hal ka yö ne lik bi lim sel eği tim sis te mi nin des tek çi si ola rak çe -

şit li ödül ler al mak is ti yor sa nız, (ev rim) mo de li ni sor gu la ya maz sı nız. 

Dü zi ne ler ce, dü zi ne ler ce bi lim ada mı ile rö por taj yap tım. Ken di ara la rın -

da iken ve ya gü ven dik le ri bir ga ze te ci ile ko nuş tuk la rın da, "bu in dir ge -

ne mez komp leks lik te" ve ya "mo le kü ler bi yo lo ji kriz için de" gi bi ifa de ler -

de bu lu nu yor lar, ama bu nu top lum için de açık ça di le ge ti re mi yor lar.148

Ga ze te ci Pa me la Win nick ise, ya ra tı lış ko nu sun da yaz dı ğı bir ya -
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zı dan son ra ga ze te ci ola rak işi ne son ve ril di ği ni be lir ti yor ve şun la rı

söy lü yor du: 

Eğer bu ko nu ya (ya ra tı lış), her han gi bir şe kil de bi raz bi le gü ven gös te rir -

se niz, ki bu nun için sa de ce bu ko nu da bir şey ler yaz ma nız bi le ye ter li dir,

o za man bir ga ze te ci ola rak ta ma men bi ter si niz.149

Fi lo zof Step hen Me yer, DNA'da ki bil gi nin te sa düf le açık lan ma sı -

nın müm kün ol ma dı ğı nı, bu nun an cak üs tün bir ak lın ese ri ol du ğu nu

açık la yan fik ri ni ka nıt la rıy la bir lik te bi yo lo ji der gi sin de ya yın la dı ğın -

da, Dar wi nist ler der gi nin edi tö rü nün ka ri ye ri ni mah vet mek is te miş ler -

dir.150 AC LU (Ame ri can Ci vil Li ber ti es Uni on - Ame ri kan Ki şi sel Öz -

gür lük ler Bir li ği), Ge or gi a eya le tin de bu lu nan Cobb şeh rin de ki okul la -

ra, ders ki tap la rı nın üze rin de ki "açık zi hin le, dik kat li in ce le ye rek ve

eleş ti ri sel şe kil de de ğer len di re rek" ev rim üze rin de ça lış ma la rı ko nu -

sun da uya ran eti ket ler den do la yı da va aç mış tır. Ca li for ni a Le bec'de

Ame ri cans Uni ted for Se pa ra ti on of Church and Sta te (Ki li se ile Eya le -

tin ay rıl ma sı için Bir le şen Ame ri ka lı lar) ku ru mu nu tem sil eden ai le ler

okul la rı, ev rim ve ya ra tı lış ko nu sun da se çi ci lik uy gu la ma sı nı yal nız ca

öner me sin den do la yı da va et miş tir. Penns ylva ni a Do ver'de AC LU ve

Ame ri cans Uni ted for Se pa ra ti on of Church and Sta te ta ra fın dan des -

tek le nen kü çük bir grup, do ku zun cu sı nıf bi yo lo ji sı nıf la rın da ya ra tı lış

ger çe ği nin tar tı şıl ma sı nı en gel le mek için da va aç mış tır. Ha kim, bu ai le -

ler le hin de ka rar ver miş ve oku la da va cı nın ka nu ni hak kı olan bir mik -

tar pa ra yı öde me zo run lu lu ğu ge ti ril miş tir. Bu mik tar muh te me len bir

mil yon do la rı geç mek te dir.151

Ya zar Ann Co ul ter, bu olay la rı şu şe kil de de ğer len di rir: 

Do ver ola yın dan son ra AC LU da va la rı ile if las et me ris ki ne gir mek is te -

me yen hiç bir okul ya ra tı lış ke li me si ni ağ zı na bi le al ma ya ce sa ret ede me -

di. Dar wi nist ler ta pı nak la rı nın, ya ni dev let okul la rı nın, se kü ler kut sal lı -

ğı nı mu ha fa za et miş ler di. Bi lim de, ik na da ve ka nıt ta ka za na ma mış lar dı.

Li be ral le rin her za man ka zan dık la rı yön tem le ka zan mış lar dı: On la ra her

is te dik le ri ni gü müş bir tep si de ge ti ren bir mah ke me bu la rak. 

Bu bi lim de ğil dir.152
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Dar wi nist le rin kul lan dı ğı bu bas kı cı yön tem ler, bir kı sım in san lar
için son de re ce cay dı rı cı me tod lar dır. Bir mil yon do lar ka dar pa ra ce za -
sıy la kar şı la şan bir okul bü yük bir bas kı ile yüz yü ze ol du ğun dan, sin -
di ril miş du rum da dır. Bu nu gö ze alan eğit men, işin den ol ma teh li ke siy -
le kar şı kar şı ya dır. Bu sis tem, Wil li am A. Demb ski'nin be lirt ti ği gi bi bir
dik ta tör lük re ji mi ne ben ze mek te dir. Hiç kim se, dik ta tö rün aley hin de
ağ zı nı bi le aça ma mak ta dır. 

Ev rim ci fi zik pro fe sö rü H. S. Lip son bir bi lim ada mı ola rak, bi li -
min yaratılışı gös ter di ği ni söy le mek te, an cak bu ger çe ği ka bul et me nin
Dar wi nist dik ta nın bas kı sı ne de niy le ne ka dar zor ol du ğu nu şu söz ler -
le açık la mak ta dır: 

Eğer can lı bir mad de, atom la rın kar şı lık lı et ki le şim le ri, do ğa olay la rı, rad -

yas yon et ki siy le oluş ma dıy sa, o hal de na sıl mey da na gel miş tir? ... Sa nı -

rım biz ler, ... tek ma kul açık la ma nın ya ra tı lış ol du ğu nu iti raf et me li yiz.

Bu nun fi zik çi le rin afo roz edil me si an la mı na gel di ği ni bi li yo rum, bu

be nim için de ay nı şe kil de ge çer li dir, ama eğer de ney sel ka nıt lar bu nu

des tek li yor sa, ho şu mu za git me yen bir bil gi yi red de de me yiz.153

Lip son'un söz le rin de ifa de et ti ği Dar wi nist afa roz la pek çok bi lim
ada mı, aka de mis yen ve eğit men sık sık kar şı kar şı ya kal mak ta dır. Ör -
ne ğin, 1999 yı lın da Det ro it'de bir yük sek oku lun mü dü rü kü tüp ha ne ye
Dar wi nizm'i eleş ti ren ba zı ki tap la rı koy mak is te di ğin de NCSE (Na tio -
nal Cen ter for Sci en ce - Ulu sal Bi lim Eği ti mi Mer ke zi) bu na, her tür lü
yıl dır ma yön te mi ni kul la na rak, şid det le kar şı çık mış tır.154

Jo nat han Wells, bu yıl dır ma po li ti ka sı nı şu söz ler le ifa de eder: 

NCSE okul ida re le ri ne, "ev ri min bi lim sel açı dan tar tış ma lı ol ma dı ğı nı, do -

la yı sıy la ona kar şı ile ri sü rü len sav la rın bi lim müf re da tı na bi lim sel ol ma -

yan di ni gö rüş le ri sok ma ça ba sı nın ürü nü ol du ğu nu" söy le mek te dir. Ame -

ri ka mah ke me le ri halk okul la rın da din eği ti mi ver me nin ma kul ol ma dı ğı -

nı ilan et ti ği için, bu, okul ida re si nin ya sa dı şı bir şey yap ma yı ta sar la dı ğı nı

sa vu nan bir uya rı an la mı na gel mek te dir. Eğer uya rı ya uyul maz sa, NCSE,

AC LU'ya baş vu rur, des tek al mak için. AC LU da okul ida re si ne bir ya zı

gön de re rek pa ha lı bir da va teh di diy le ona göz da ğı ve rir. Ül ke de ki her okul

ida re si pa ra sal açı dan du ru mu ida re et me ye ça lış tı ğı için, NCSE ve AC -
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LU'nun ver di ği bu göz da ğı, Dar win ci ev ri min dev let okul la rın da eleş ti ril -

me si nin önü ne ge çil me sin de ol duk ça işe ya ra mış tır.155

Okul lar da ya ra tı lış eği ti mi nin ve ril me me si ko nu sun da müt hiş bir

mü ca de le için de olan Ame ri ka'nın Kan sas eya le tin de, ev rim ci bi yo lo ji

eği ti mi nin kal dı rıl ma sı na yö ne lik ça lış ma la rın ar dın dan Kan sas eği tim

sis te mi ol duk ça ge niş çap lı bir bas kı ve da yat ma ile kar şı laş mış tır. The

Na tio nal Re se arch Co un cil'in (Ulu sal Araş tır ma Kon se yi) baş ka nı Her -

bert Lin, Sci en ce der gi si ne gön der di ği bir ya zı da, Ame ri kan ko lej ve

üni ver si te le ri nin, Kan sas'da öğ re ti len tüm yük sek okul bi yo lo ji ders le -

ri nin aka de mik sa yıl ma ya ca ğı na da ir bir be yan da bu lun ma la rı ge rek ti -

ği ni bil dir miş tir. Er te si ay, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin edi tö rü John

Ren ni e ise, üni ver si te ka bul ko mi te le ri nin Kan sas okul la rın da ki ida re -

ye "Kan sas eya le tin den ken di le ri ne ile ri de baş vu ra cak öğ ren ci le rin

özel lik le ri ni çok dik kat li bir şe kil de in ce le ye cek le ri ni" bil dir me si ni ve

"Kan sas'da ki ai le le re de bu kö tü ka ra rın ço cuk la rı nın ge le ce ği için kö tü

so nuç lar ta şı dı ğı nı bil di ren açık bir ya zı" gön der me si ni is te miş tir.156 Bu

göz da ğı nın an la mı açık tır. Ev rim te ori si ne kar şı çık mak suç tur ve bu

su çu iş le yen ler he men in faz edil me li dir ler. 

Ya kın za man ön ce gün de me ge len bir da va da ise, Wo ods Ho le

Oce anog rap hic Ins ti tu ti on ku ru mun dan Nat ha ni el Ab ra ham isim li bir

araş tır ma cı, ev rim te ori si ni red det ti ği ni be lirt me si üze ri ne işi ne son ve -

ril di ği ni açık la mış tır. 2004 yı lın da Ab ra ham'a, Wo ods Ho le yet ki li si bir

bi lim ada mı ta ra fın dan ya zı lan mek tup ta, "ça lış tı ğı ku rum bi lim adam -

la rı nın ana liz le rin de ve ya zı la rın da ev rim pren sip le ri ni kul lan ma sı nı

açık ça şart koş ma sı na rağ men, Ab ra ham'ın Na tio nal Ins ti tu tes of He -

alth'in (Ulu sal Sağ lık Ens ti tü le ri) 'ev rim ta raf lı' ça lış ma şek li ni be nim -

se me di ği ni be lirt ti ği" için iş ten çı ka rıl dı ğı be lir til miş tir.157 Ya ni bir bi lim

ada mı, ev rim te ori si ne kar şı çık tı ğı için res mi ola rak afo roz edil miş tir.

Ko nu nun 2007 yı lın da Nat ha ni el Ab ra ham'ın aç tı ğı bir da va so nu cun -

da gün de me gel me si kuş ku suz ar tık in san la rın Dar wi nizm dik ta tör lü -

ğü ne baş kal dır ma ce sa re ti bul ma la rın dan kay nak lan mak ta dır.

Ber ke ley Üni ver si te si'nden hu kuk pro fe sö rü Phil lip E. John son
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1981 yı lın da İn gi liz Do ğa Ta ri hi Mü ze si ka pı sı na ası lan ta be la lar la il gi -

li Dar wi nist bağ naz lı ğı şu söz ler le an la tır: 

Ka pı nın gi ri şin de ki lev ha da şun lar ya zı lıy dı: "Ne den bu ka dar çok fark lı

can lı ol du ğu nu hiç me rak et ti niz mi? Bir gö rü şe gö re bu gün gör dü ğü müz

bü tün can lı var lık lar, aşa ma lı de ği şim ler le uzak bir ata dan gel miş ler dir.

Ev rim na sıl mey da na gel miş tir? Tür ler na sıl bir bir le rin den de ğiş miş ler -

dir? Bu sa lon da ki ser gi bu nun muh te mel bir açık la ma sı na göz at mak ta -

dır - Char les Dar win'in açık la ma sı na." 

Yan da ki ta be la da ise şun lar ya zı yor du: "Di ğer gö rüş ise tüm can lı var lık -

la rı mü kem mel ve de ğiş mez şe kil de Al lah'ın ya rat tı ğı gö rü şü dür." İli şik -

te ki bro şür de ise şu iti raf yer al mak tay dı: "Do ğal se lek si yon la ev rim kav -

ra mı, ke li me nin tam an la mıy la bi lim sel de ğil dir." 

Bi lim ko mi te si nin bu na ver di ği ce vap re za let ti. Na tu re der gi sin de ki bir

baş ma ka le de şu so ru yer alı yor du: "Dar wi nizm'in en ya kın ka le si olan

bu mü ze nin mü dür le ri ce sa ret le ri ni mi yi tir di ler, hat ta yok sa akıl la rı nı

mı? ... Kim se bu na kar şı çık maz, bi li min hal ka su nul ma sın da, uy gun ol -

du ğun da, tar tış ma ko nu la rı nın şüp he li ol du ğu nu söy le mek uy gun dur.

Pe ki ama ev rim te ori si cid di bi yo log lar ara sın da ha la bir şüp he mi? Eğer

de ğil se, o za man ge nel an lam da bir ka fa ka rış tır ma nın dı şın da, bu şüp -

he li söz ler ne ye hiz met edi yor?" 

... Bu bas kı nın so nu cun da mü ze tes lim ol du ve bu (söz de) "sal dır gan" ifa -

de le ri kal dır mak zo run da kal dı.158

İş te Dar wi nist dik ta tör lü ğün yön te mi bu dur. Ev ri me kar şı sar fe di -

len söz ler, "sal dır gan" ifa de ler ola rak lan se edi lir ve Dar wi nist bi lim

adam la rı nın tep ki siy le, dün ya ca ta nın mış bi lim sel der gi le rin bas kı sıy la

ge re ken ön lem he men al dı rı lır. Dar wi nist dik ta tör lü ğün bas kı sıy la tüm

an ti-Dar wi nist izah lar ale la ce le sus tu ru lur. 

Bu des pot tu tum el bet te tek bir ama ca hiz met et mek te dir. Ev rim

te ori si nin ka nıt lan mış bir teo ri gi bi gös te ril me si ve bu şe kil de tüm dün -

ya ya ya yıl ma sı Dar wi nist ler için bir zo run lu luk tur. On lar, ya ra tı lış ger -

çe ği ni ken di le rin ce in san lar dan uzak tu ta rak, tüm var lık la rı Al lah'ın

ya rat tı ğı ger çe ği ni gün de me ge tir me yip, yal nız ca ev rim tel ki ni ni ve re -
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rek bu nu sağ la ya bi le cek le ri ni zan net mek te dir ler. Fa kat Dar wi nist le rin

dü şü ne me dik le ri bir ger çek var dır. Can lı la rın ya ra tıl dı ğı nı an la ya bil -

mek ve gö re bil mek için in san la ra eği tim ve ril me si ne ih ti yaç yok tur.

Ak lı nı bi raz kul la nan her in san, can lı var lık lar üze rin de bir ola ğa nüs -

tü lü ğün, bir mük kem mel li ğin, ak lın, bi lin cin, sa na tın, ih ti şa mın var ol -

du ğu nu ra hat lık la gö re bi lir. Ve tüm bun la rın şu ur suz, akıl sız, bi linç siz;

dü şün me, ak let me, mu ha ke me et me, doğ ruy la yan lı şı ayırt ede bil me

özel li ğin den yok sun kör te sa düf le rin so nu cun da mey da na ge le me ye -

ce ği so nu cu na ra hat lık la va ra cak tır. Yal nız ca bir kaç sa ni ye sa mi mi ola -

rak dü şü nen bir in san için bi le bu nu an la mak hiç de zor de ğil dir. Al lah

ak lı nı kul la nan in san lar için ya rat tı ğı mu ci ze le rin apa çık ol du ğu nu

ayet le rin de ha ber ver miş tir: 

Şüp he siz, mü'min ler için gök ler de ve yer de ayet ler var dır.

Si zin ya ra tı lı şı nız da ve tü re tip-yay dı ğı can lı lar da ke sin bil giy le ina nan

bir ka vim için ayet ler var dır.

Ge ce ile gün dü zün ard ar da ge li şin de (ve ya ay kı rı lı ğın da), Al lah'ın
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gök ten rı zık in di rip ölü mün den son ra yer yü zü nü di rilt me sin de ve rüz -

gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak lı nı kul la nan bir ka vim

için ayet ler var dır. (Ca si ye Su re si, 3-5)

Dar wi nist ler al dık la rı ted bir le rin bo şu na ol du ğu nu gör me ye baş -

la mış lar dır as lın da. Geç miş te bas kı cı yön tem ler le, sah te de lil ler le oluş -

tu ru lan tel kin, bu gün bi linç le nen in san lar üze rin de et ki li ol ma ya cak tır. 

Jo nat han Wells, ar tık git tik çe ar tan sa yı da bi lim ada mı nın Dar wi -

nizm'den kuş ku duy ma ya baş la dık la rı nı ve ses le ri ni du yur mak için ha -

re ket len dik le ri ni şu söz ler le be lirt mek te dir: 

Ger çek şu ki, şa şır tı cı sa yı da bi yo log, Dar wi nizm'in bü yük ba zı sav la rın -

dan ses siz ce kuş ku duy mak ta ve ya on la rı red det mek te dir. An cak -en

azın dan Ame ri ka'da- on lar ağız la rı nı ka pa lı tut mak zo run da lar ak si hal -

de, kı na ma ya, mar ji nal leş me ye ve so nun da bi lim sel ca mia dan ih raç edil -

me ye ma ruz ka lır lar. Bu çok sık ol ma sa da, böy le bir ris kin bu lun du ğu -

nu her ke se ha tır la ta cak oran da dır. Uma rım, Dar wi nist le rin kar şıt gö rüş -

le re uy gu la dık la rı san sü rün et ki siy le göz le ri açı lan bi yo log lar dan olu şan
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ve sa yı la rı gi de rek ar tan bir ye ral tı ca mia sı olu şur. İzo le edil miş mu ha lif -

ler, kaç ta ne mes lek ta şı nın da ay nı şe kil de dü şün dü ğü nü fark et me ye

baş la dı ğın da, on la rın sa yı la rı gi de rek ar ta cak ve ses le ri da ha gür çık ma -

ya baş la ya cak tır.159

7. Dar wi nist ler Bi li mi Kul la nır, Bi lim sel Gös te ri Ya par lar 

Bi lim, Dar wi nizm'in kul lan dı ğı en bü yük kı lıf tır. Dar wi nizm "bi -

lim" adı al tın da or ta ya çık mış tır. Dar wi nist ler de, "bi lim adam la rı yız"

di ye or ta ya çık mış lar dır. Dar wi nizm'e kar şı gös te ri len her tür lü tep ki,

söz de "bi lim le mü ca de le" ola rak lan se edil miş tir. Ev rim te ori si hak kın -

da her tür lü şüp he; bir ne vi "ge ri ci lik ve ya bi lim düş man lı ğı" ola rak

gös te ril miş tir. Dar wi nist le rin her tür lü sah te de li li, bi lim sel bir bul guy -

muş gi bi in san la ra ta nı tıl mış tır. Bir baş ka de yiş le Dar wi nizm 150 yıl dır

bi li mi kul lan mış tır. 

Pe ki Dar wi nizm bi lim mi dir? 

Dar wi nizm bir al dat ma ca dır. Bi lim sel lik le hiç bir il gi si yok tur.

Dar wi nizm, in san la rı bir ya la na alış tır mak ve ona inan dır mak için ge -

liş ti ril miş sah te bir ça ba dır. Bi lim, Dar wi nizm'in sı ğı na ğı dır. Dar wi -

nizm, bi li mi kul la na rak do ku nul maz lık el de eder. Sah te kar lık la rı bi lim

di ye sa vu nur. Sah te de lil ler öne sü ren, ço cuk ma sal la rı an la tan Dar wi -

nist le ri bi lim ada mı ola rak ta nı tır. Dar wi nizm'in bir al dat ma ca ol du ğu -

nu fark eden ve bu na kar şı mü ca de le yü rü ten ki şi le ri de bi li me iha net

et mek le suç lar. Dar wi nizm'in en bü yük si la hı bi lim dir. Şim di ye ka dar

da in san la rı, bi lim mas ke si nin al tı na giz le ne rek al dat mış tır. Bi li mi kul -

la na rak ya pı lan bu al dat ma ca ha la de vam et mek te dir. Dar wi nist bi lim

der gi le ri nin, Dar wi nist bel ge sel ka nal la rı nın, Dar wi nist bi lim adam la -

rı nın bu nu kul lan ma sı nın ne de ni bu dur. 

İn gi liz pa le on to log ev rim ci De rek V. Ager bu ko nuy la il gi li ola rak

şun la rı söy le mek te dir: 

He pi miz bi li yo ruz ki bir çok ev rim ci gi ri şim, be lir li pa le on to log lar ta ra -

fın dan ya pı lan be yin fır tı na la rın dan iba ret tir. Kü tüp ha ne de ki bir tak so -
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no mist (can lı la rın bi yo lo jik sı nıf lan dır ma sı bi li miy le il gi le nin ki şi),

mil yon lar ca yıl lık ge ne tik mu tas yon dan faz la sı nı ya pa bi lir.160

Bu ifa de son de re ce doğ ru dur. Okul ki tap la rın da, ga ze te -

ler de, der gi ler de, te le viz yon lar da an la tı lan söz de il kel dün ya,

mu tas yon lar la ve do ğal se lek si yon la olu şan can lı tür le ri, ha ya li

or tak ata, söz de ge li şi mi ni ta mam la ma mış ga rip can lı lar gi bi ev -

rim hi ka ye le ri, sa de ce Dar wi nist bi lim adam la rı nın ken di ha yal

güç le rin de var olan olay lar dır. Do ğal se lek si yon yo luy la yıl lar dır

var say dık la rı hiç bir so nu ca ula şa ma mış lar dır. De rek V. Ager'in de

söy le di ği gi bi ge ne tik mu tas yon lar da on la ra bu so nu cu ver me miş tir.

Ama bu bi lim sel ger çek le ri red de dip ay nı sah te id di ala rı sa vun ma ya

de vam et mek, Dar wi nizm al dat ma ca sı nın dün ya ya ya yıl ma ih ti ma li ni

güç len dir mek te dir ken di le ri ne gö re. İş te bu ne den le Dar wi nist ler bi -

lim sel ke li me le ri Dar wi nist al dat ma ca ya bi lim sel gö rü nüm kat mak için

kul la nır lar. Or ta da so nuç lan mış ve ev rim le hi ne so nuç ver miş bi lim sel

bir de ney ve ya bi lim sel bir ka nıt yok tur. Yal nız ca sık ça kul la nı lan bi -

lim sel ke li me ler ve for mül ler var dır. Dar wi nist her han gi bir ya za rın ki -

ta bın da bu il ginç te rim le re ve ya il ginç kim ya sal for mül le re sık lık la

rast la mak müm kün dür. Ko nu hak kın da bil gi siz olan bir ki şi bu ki ta ba

bak tı ğın da, ger çek ten de bir bi lim ada mı nın il mi içe rik li bir ki ta bı nı

oku du ğu nu zan ne de bi lir. Oy sa gö rü nüm al da tı cı dır. Bu ki tap ta an la tı -

lan tek şey, can lı var lık la rın kör te sa düf ler so nu cun da oluş tuk la rı ve

bu gün kü hal le ri ne kör te sa düf ler so nu cun da gel dik le ri ma sa lı dır. Dar -

wi nist ya za rın bu nun üze ri ne an la ta cak ye ni bir şe yi, ve re cek bi lim sel

bir ka nı tı yok tur. Kim ya sal te rim ler ve kim ya sal for mül ler, Dar wi nizm

al dat ma ca sı nı yal nız ca ta mam la mak, ken di le rin ce ger çek çi gös te re bil -

mek için dir. 

Dar wi nist le rin bi li mi kul lan ma yön tem le ri ne bir ör nek, ev rim ci

pa le on to log S. M. Stan ley'in şu söz le ri dir: 

Ev rim kü çük, ye rel po pü las yon lar da hız la ger çek le şir; bu ne den le fo sil

ka yıt la rın da ev ri mi gö re me yiz.161

İş te bu söz ler bir al dat ma ca dır. Ye rel po pü las yon lar da ger çek le -
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şen bir ev rim den bah se dil mek te dir, fa kat bir ka nıt yok tur. Hat ta ka nı -

tın bu lu na ma ya ca ğı iti raf edil miş, ama bu bi le bi lim sel gös te ril me ye ça -

lı şıl mış tır. İşin doğ ru su şu dur: Fo sil ka yıt la rın da ev rim gö rül me mek te -

dir, çün kü ev rim hiç bir za man ya şan ma mış tır.

Na tio nal Cen ter of Sci en ce Edu ca ti on - NCSE (Ulu sal Bi lim Eği tim

Mer ke zi'nin) yö ne ti ci si Eu ge ne C. Scott ise, bu ko nuy la il gi li ola rak şu

açık la ma yı yap mış tır: 

Bir çok li se ders ki ta bı (hat ta ne ya zık ki ba zı ko lej ler) te ori le ri test edil miş

hi po tez ler ola rak açık lar lar, san ki hi po tez ler onay lan mış te ori ler miş gi bi;

ve ger çek an lam da çok iyi bir teo ri on lar için ka nun laş mış gi bi dir. Ne ya-

zık ki, bi lim adam la rı bu te rim le ri bu şe kil de kul lan maz lar, ço ğu ki şi bi -

lim ada mı de ğil dir ve bi lim adam la rı da bu ke li me le rin an la mı nı öğ ren -

ci le re ve hal ka iyi açık la ya ma mış tır.162

Bu şart lar al tın da yal nız ca ken di si ne gös te ri len ve an la tı lan lar la
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mu hat tap olan bir in sa nın, eğer dü şü nüp ön yar gı sız de ğer len dir me gü -

cü yok sa, Dar wi nizm'in ge çer li ol du ğu na ko lay lık la ka na at ge ti re bi lir.

Çün kü Dar wi nizm, tel kin yön te mi ile söz ko nu su oku yu cu nun bek len -

ti si ne bir ne vi kar şı lık ver miş tir. Can lı lı ğı ken din ce ba sit bir şe kil de

açık la mış ve bu na "bi lim sel dir" de miş tir. "Sor gu lan ma sı na ge rek yok,

za ten doğ ru ve ka nıt lan mış tır" de miş tir. "Bi lim adam la rı bu nu des tek -

li yor" de miş tir. "Bi li min can lı lık hak kın da tek açık la ma sı bu dur, bu nun

dı şın da ki açık la ma lar bi lim sel de ğil dir" de miş tir. "Bu nu bü tün dün ya

ka bul edi yor" de miş tir. Ve bu ya lan lar la ta ri hin en bü yük al dat ma ca la -

rın dan bi ri ni in şa et miş tir. Dar wi nizm'i hiç bil me yen, onun na sıl bir al -

dat ma ca ol du ğu na da ir en ufak fik ri ol ma yan ve yal nız ca bu izah lar la

mu hat tap olan bir ki şi için de bu yü zey sel açık la ma lar onu ik na et me -

ye ye ter li dir. 

Oy sa bu ki şi al dı ğı tel ki nin her saf ha sın da kan dı rıl mak ta dır. Za -

ten Dar wi nizm'i ke sin ola rak çü rü ten ve ya ra tı lış ger çe ği nin ka nı tı olan

500 mil yon dan faz la fo sil Dar wi nist ler ta ra fın dan iti na ile sak lan mış;

can lı lı ğın ya pı ta şı olan pro te in le rin tek bir ta ne si nin da hi te sa dü fen

oluş ma sı nın ma te ma tik sel ola rak im kan sız ol du ğu in san lar dan giz len -

miş tir. Bu ne den le söz ko nu su kan dır ma ca nın sı nır la rı nı an la ma sı da

müm kün ol ma mış tır. Al da tı lan bu ki şi nin bil me di ği şey şu dur: Dar wi -

nizm bi lim sel de ğil dir, bi lim de ğil dir. Dar wi nizm sor gu lan mış tır ve

doğ ru ol ma dı ğı, bi lim sel ka nıt lar la des tek len me di ği açık ça gö rül müş,

is pat edil miş tir. Dar wi nizm'i des tek le yen bi lim adam la rı, bu nu ba tıl bir

din, bir ide olo ji ola rak gö ren bağ naz ve dog ma tik ki şi ler dir. Bi li min

can lı lık hak kın da ki tek açık la ma sı ya ra tı lış ger çe ği dir. Tüm bi lim sel

bul gu lar can lı la rın mü kem mel hal le ri ile bir an da ya ra tıl dık la rı nı gös -

ter mek te dir. Dar wi nizm'in bü tün dün ya ta ra fın dan ka bul edi li yor gö -

rün me si nin al tın da ya tan se bep de yi ne bu sah te tel kin me tod la rı, bu

al da tı cı pro pa gan da yön tem le ri dir. Do la yı sıy la oku yu cu nun ik na ol du -

ğu ko nu lar yal nız ca bir göz bo ya ma ya da yan mak ta dır. Ki mi za man bi -

lim adam la rı bi le bu al dat ma ca ya ka nıp gaf le te dü şe bil mek te dir ler. İn -
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gi liz pa le on to log ev rim ci Co lin Pat ter son'un bu ko nuy la il gi li iti ra fı

dik kat çe ki ci dir: 

Da ha son ra uyan dım ve bü tün ha ya tım bo yun ca Dar wi nizm'i bir şe kil de

ka nıt lan mış bir ger çek zan ne de rek al da tıl dı ğı mı fark et tim. 

Sis te ma tik için de or tak ata hi po tez le ri nin et ki si nin yal nız ca sı kı cı ol du ğu -

nu ve bil gi ek sik li ğin den kay nak lan dı ğı nı de ğil, ay nı za man da bu nun ke -

sin ola rak bi lim kar şıt lı ğı ol du ğu nu dü şü nü yo rum.163

Bu ko nu da ki bi linç len me nin bir baş ka ör ne ği ni ise bel ge sel film

ya pım cı sı Bri an Le ith ver mek te dir: 

Son on yıl ye ni bir bi yo log top lu lu ğu ge liş ti. Bun lar bi lim sel an lam da

say gı de ğer sa yı lı yor lar, ama Dar wi nizm hak kın da de rin şüp he le ri var.164

Ame ri kalı eko no mist Je remy Rif kin'in "Ev rim te ori si bi zim eği tim

sis te mi mi zin en önem li ye ri ne yer leş ti ril miş du rum da dır ve bu nu ge -

rek siz su is ti mal ler den ko ru mak için et ra fı na süs lü du var lar yük sel til -

miş tir."165 sö zü nü hak lı çı ka ra cak bir baş ka önem li ka nıt ise, Dar wi nist

bi lim adam la rı nın, sah te kar lık la rı gör mez den gel me yi yi ne bi lim adı na

yap ma la rı ve ger çek ler de şif re ol sa bi le bun dan çe ki nip go cun ma ma la -

rı dır. Amaç, mut la ka ve mut la ka bir şe kil de in san la rı al da ta bil mek ol -

du ğu için dün ya nın en ün lü bi lim adam la rı, hiç çe kin mek si zin, göz gö -

re gö re bu al da ta ma ca yı ko ru mak ta dır lar. Jo nat han Wells bu du ru ma

şöy le bir ör nek ve rir: 

Ha ec kel'in sah te em bri yo çi zim le rin den yıl lar ca ha ber dar olan bi lim ta -

rih çi si Jay Go uld'a ne de me li? Tüm bu sü re bo yun ca Go uld'un sı nıf la rın -

dan ge çen öğ ren ci ler, Ha ec kel'in em bri yo la rı nı ev ri min is pa tı ola rak gös -

te ren ders ki tap la rın dan bi yo lo ji yi öğ ren di ler. Bu na rağ men, baş ka bir bi -

yo lo ğun 1999'da du ru ma iti raz et me si ne ka dar, Go uld hiç bir dü zelt me

yap ma dı. On dan son ra bi le Go uld ders ki ta bı ya zar la rı nı ha ta dan so rum -

lu tut tu ve iti raz ni te li ğin de ki fı sıl tı yı ya yan ya ra tı lış çı yı (bir Le igh Üni -

ver si te si kim ya cı sı) gö rev den al dı. Bu ra da en bü yük so rum lu luk ki me

ait tir - sah te çi zim le ri dü şün ce siz ce tek rar tek rar kul la nan ders ki ta bı ya -

zar la rı na mı, on lar dan şi ka yet eden in san la ra mı, yok sa ça lış ma ar ka daş -

la rı nın, ken di si nin "aka de mik ci na yet" di ye ad lan dır dı ğı ol gu ya far kın da
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ol ma dan or tak olur ken, ken din den emin bir şe kil de ke nar dan du ru mu

sey re den, dün ya ça pın da meş hur bir uz ma na mı? 

Ha ec kel'in em bri yo la rı na iliş kin ger çek le kı yas la nın ca, pul ka nat lı gü ve le -

rin (sa na yi ke le bek le ri) ku sur lu ol du ğu an cak ya kın za man da an la şıl mış -

tır, do la yı sıy la bel ki de ders ki ta bı ya zar la rı onu kul lan ma yı sür dür mek -

ten do la yı kı nan ma ya bi lir ler. Yi ne de pul ka nat lı gü ve ler üze rin de ça lı şan

her bi yo log, gü ve le rin ağaç göv de le ri ne kon ma dı ğı nı, ders ki ta bı re sim -

le ri nin tez gah lan mış ol du ğu nu on yıl dan faz la sü re dir bil mek te dir. Eğer

bi lim ken di ni dü zel ti yor sa, ni çin uz man lar ders ki tap la rın dan uy dur ma

fo toğ raf la rı çı kar ma ya yö ne lik bir gi ri şi mi baş lat mı yor lar?166

Dar wi nist le rin bi li mi kul lan ma la rı, üs te lik de bu amaç için ade ta

bi li min ko ru yu cu lu ğu nu, mu ha fız lı ğı nı üst len me gö rü nü mü al ma la rı

kuş ku suz baş lı ba şı na bü yük bir sah te kar lık tır. As lın da Dar wi nizm, id -

di ası nın tam ak si ne bi li me kar şı ha re ket et mek te dir. Bi lim sel de lil le ri

ört bas et me ye ça lış mak ta dır. La bo ra tu var lar da ger çek leş ti ri len de ney -

le rin or ta ya çı kar dı ğı so nuç la ra mu ha lif id di ala rı sa vun mak ta dır. El de

edi len fo sil ka yıt la rı ara form la rın hiç var ol ma dı ğı nı is pat lar ken, can -

lı la rın ar ka la rın da sa yı sız ara form bı ra ka rak bir bir le rin den ev rim leş ti -

ği ya la nı nı ile ri sür mek te dir. Bi lim sah te kar lı ğı Dar wi nizm ile bir lik te

or ta ya çık mış olan bir kav ram dır. Dar wi nist ler, bi lim sel mü ze le ri, bi -

lim sel ya yın la rı kul la na rak bu sah te kar lık la rı bi le bi le, hiç çe kin me den

in san la ra su nar lar. Bi lim sel ki tap la rı ve der gi le ri kul la nır, hiç bir za man

ger çek leş me miş bir ev rim ta ri hi ma sa lı nı bu ya yın lar da an la tır lar. Hiç -

bir za man var ol ma mış ga rip bir can lı nın res mi ni çi zer, bu nu "ta ri hi

geç mi şi miz" ola rak gös ter me ye ça lı şır lar. Bi lim kar şı tı bu din, bi lim sel -

lik kis ve si al tın da en bü yük ya lan la rın dan bi ri ni söy le mek te dir. 

Böy le si ne bü yük bir ya la nın des tek çi si ol ma la rı nın se be bi kuş ku -

suz ki Dar wi nist le rin dec ca li -

ye te olan kö rü kö rü ne bağ -

lı lık la rı dır. Dec ca li sis tem,

in san la rı ya la na yö nel ten

sap kın bir sis tem dir. 
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8. Dar wi nist ler, Ya zı lı ve Gör sel Med ya yı Kul la nır lar

Ya zı lı ve gör sel med ya, in san la rın bü yük kıs mı nın en çok et ki len -

dik le ri tel kin araç la rı nın ba şın da ge lir. Ba zı in san lar, bi lim adam la rı nın

söz le ri nin tü mü ne ade ta iman et tik le ri gi bi, bi lim sel der gi le rin ya zar la -

rı na, TV'de çı kan ha ber le re de ay nı şe kil de iti bar eder ler. Gü nü mü zün

ta nın mış Dar wi nist ya yın la rı nın her han gi bi rin de çı kan Dar wi nizm

yan lı sı bir ya zı, bu nu oku yan ço ğu ki şi için ye ter li bir re fe rans tır. İn san -

lar üze rin de Dar wi nizm'in sah te de lil le ri ni ya yın la yan bir bi lim der gi -

si nin, mut la ka doğ ru yu ya za ca ğı gi bi bir ka na at var dır. İn san la rın bir

ço ğu, söz ko nu su der gi nin Dar wi nizm di ni nin sa dık üye le rin den bi ri

ol du ğu ger çe ğin den ha ber siz dir. Ay nı za man da Dar wi nizm di ni nin sa -

vu nu cu su olun du ğun da ak lın, man tı ğın, doğ ru nun, bi lim sel ola nı nın

dı şın da ha re ket edil di ği nin de far kın da de ğil dir ler. 

Şu an da Dar wi nist dik ta tör lü ğün et ki siy le, çok sa yı da bi lim der gi -

si Dar wi nizm yan lı sı dır. Dün ya ça pın da Dar wi nizm kar şı tı hiç bir ya yı -

nın ön pla na çı ka rıl ma sı ve ka bul gör me si haz me di le mez. İş te bu ne -

den le Dar wi nist le rin sa hip çık tık la rı, Dar wi nist le rin sa vu nup des tek le -

dik le ri ya yın la rın ver dik le ri ha ber ler, bu ya yın la rın dün ya ça pın da ka -

bul gör me le ri ne de niy le ço ğu oku yu cu ve ya iz le yi ci ta ra fın dan he men

ka bul edi lir. 

Oy sa bu bü yük bir ha ta dır. 

Dar wi nist ler'in ama cı yal nız ca pro pa gan da dır. On lar, New Sci en -

tist ve ya Na tio nal Ge og rap hic'de çı kan al da tı cı bir ev rim ha be rin den

oku yu cu la rın bü yük kıs mı nın şüp he len me ye ce ği ni dü şü ne rek ha re ket

eder ler. Dün ya ca ün lü aka de mis yen le rin dün ya ca ün lü ya zı la rı nın ya -

yın lan dı ğı Na tu re gi bi bir bi lim der gi si nin bir ya la na ev sa hip li ği ya pa -

ca ğı, öğ ren dik le ri üze ri ne de ge re ği gi bi dü şün me yen kim se le rin ih ti -

mal ver me dik le ri bir du rum dur. Za ten bu du rum, Dar wi nist pro pa -

gan da açı sın dan o ka dar kul la nış lı bir or tam mey da na ge ti rir ki, Dar -

wi nist le rin "ça mur lu su da te sa dü fen ilk hüc re nin oluş tu ğu" hi ka ye si
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gi bi akı lal maz bir ko me di ye da hi  pek çok in sa nı inan dır ma la rı zor ol -

maz. Bu hi ka ye nin kar ma şık ifa de ler le ve bir bi lim ada mı nın im za sıy -

la Dar wi nizm yan lı sı Na tu re gi bi bir der gi de çık ma sı ye ter li dir.

Ma ter ya list ba kış açı sı na sa hip bir in san ve ya bir ku rum, ma ter ya -

liz mi ayak ta tut ma pa ha sı na her şe yi gö ze ala bi lir. Ma ter ya lizm yan lı -

sı ya yın la rın yap tık la rı da bu dur. On lar, Dar wi nizm'i gün dem de tut -

mak ve onu sa vun mak adı na her şe yi yap mak ta ve açık ça bi li mi bir

mas ke ola rak kul lan mak ta dır lar. Bu ma ter ya list ba kış açı sı nı Na tu re

der gi si nin şu ifa de le ri ye te rin ce açık la mak ta dır: 

Tüm ve ri ler her şe yi ta sar la yan bir var lı ğı gös ter se bi le, böy le bir hi po tez

bi li min dı şın da ka lır dı, çün kü na tu ra lis tik de ğil.167

Gö rül dü ğü gi bi ma ter ya list ler, bi lim sel tüm so mut bul gu lar yara-
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Al da tı cı ya yın lar, ar tık Dar wi -

nizm'i ayak ta tut ma ya yet me -

mek te dir. 

Bi lim sel de lil ler bu sah te te ori yi

kesin olarak ortadan kaldırmıştır. 



tılışı te yit et se da hi, bu nu ka bul et me me ye ken di le ri ni kod la mış lar dır.

Bu du rum da bi lim sel lik ten söz et mek el bet te müm kün de ğil dir. Ma ter -

ya list le rin Dar wi nizm'e olan sa da ka ti bi lim sel de ğil dog ma tik tir. Dar -

wi nizm bi lim sel ola rak çü rü tül müş ol ma sı na rağ men sa vu nul mak ta,

ya ra tı lış ise sa yı sız bi lim sel bul guy la te yit edi li yor ol ma sı na rağ men bu

kim se ler ta ra fın dan ca hil ce red de dil mek te dir. Çün kü ma ter ya liz me

gö re, mad de dı şın da bir açık la ma nın ka bul edil me si im kan sız dır. İş te

bu ne den le bi lim sel gö rü nüm lü bu der gi le rin, bi lim sel lik le il gi si ol ma -

yan ev rim gi bi bir te ori yi sa vun ma la rın da ki ıs rar an la şı la bil mek te dir.

Bu ya yın lar için, ne pa ha sı na olur sa ol sun, can lı la rın ya ra tıl -

dık la rı ger çe ği ni gös te ren de lil ler ka bul edi le mez dir.

O yüz den Dar wi nist ler için bu nun ye ri ne, tüm

dün ya ya sah te yön tem ler le ha kim edil miş bir

al dat ma ca yı ge çer li ve doğ ru gi bi gös ter me -

ye ça lış mak ta sa kın ca yok tur. 

Ni te kim bu ya yın la rın des tek çi si

olan çe şit li bi lim mer kez le ri nin Al lah

inan cı na ba kış açı la rı de ğer len di -

ril di ğin de de bu du rum da ha

açık şe kil de an la şıl mak ta dır.

Na tu re der gi sin de, Na tio -

nal Aca demy of Sci en ce

(NAS) (Ulu sal Bi lim -

ler Aka de mi si)

üye le ri nin di ne

ba kış açı la rı
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Dar wi nist le rin ha ya li uy dur ma şe ma la rı, yal nız ca ça re siz lik le ri nin gös ter ge -

si dir. Al lah'ın ya ra tı lış sa na tı , tüm de lil le ri ve ihtişamıyla gözler önündedir. 



hak kın da ya pı lan son araş tır ma da or ta ya çı kan so nuç şu dur: Bi yo lo ji

ve fi zik bi lim le rin den 517 NAS üye si nin ya rı sı nın ver di ği ce va ba gö re,

bu bi lim adam la rı nın %72.2'si ate ist tir. %20.8'i ag nos tik (bi lin mez ci),

yal nız ca %7.0'ı ise Al lah'ın var lı ğı na inan mak ta dır.168 Nö ro bi yo log ev -

rim ci Ro bert Pro vi ne, "Ar tık çok az ger çek din dar bi yo log kal dı. Ço ğu

ate ist ve bir ço ğu bu du ru ma ev rim an la yı şı ve di ğer bi lim ler ne de niy -

le gel miş tir," iti ra fıy la bu ger çe ği açık ça di le ge tir mek te dir.169 Bu ger -

çek le re ba kıl dı ğın da, bi li min ya ra tı lış ger çe ği ni gös ter me si nin ate ist bi -

lim adam la rı ara sın da bü yük bir öf ke ile kar şı lık gör dü ğü nü an la mak

zor ol ma ya cak tır kuş ku suz. İş te Dar wi nist le rin ya zı lı ve gör sel med ya -

yı kul la na rak gös ter dik le ri kar şı ça ba nın al tın da ya tan se bep bu dur. 
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Henry M. Mor ris, Dar wi nizm adı al tın da ger çek leş ti ri len bu ya -

lan cı tel ki nin çı kış nok ta sı nı şu şe kil de izah et mek te dir: 

Bu gün yay gın olan ina nış, Dar win'in ev ri min ka nu nu nu keş fet ti ği dir. So -

nuç ola rak, Dar win tüm za man la rın en bü yük bi lim adam la rın dan bi ri

ola rak al kış lan mak ta dır. Bu nun la bir lik te ger çek; Dar win'in yal nız ca es ki

pa ga niz min can lan dı rıl ma sı için ka ta li zör gö re vi gör dü ğü dür. Hem de

bir çok Ba tı Av ru pa ül ke si nin bir yüz yıl dan faz la bir sü re dir ha zır lan dı ğı

Al lah'a baş kal dır ma nın (Al lah'ı ten zih ede riz) ger çek leş ti ği dö nem de.170

Ki mi in san la rın "bi lim ada mı ya lan söy le mez", "kos ko ca bi lim sel

der gi ya lan yaz maz" ya nıl gı la rı on la rı yıl lar ca al dat mış tır. Bu in san la -

rın ken di ara la rın da kur duk la rı çar pık iman sis te mi, Dar wi nist le rin

bun dan fay da lan ma la rı na, bi li mi kö tü ye kul lan ma la rı na se bep ol muş -

tur. Oy sa şu ke sin olan bir ger çek tir: Ma ter ya list bir bi lim ada mı, eğer

ger çek ler ken di çı ka rı na uy mu yor sa ve eğer ger çek ler ma ter ya liz mi

des tek le mi yor sa, ra hat lık la in san la rı al da tır. Şu an da dün ya da ki bi lim

adam la rı nın bü yük bir ço ğun lu ğu Dar wi nizm'i sa vu na rak açık ça in -

san la rı al dat mak ta dır lar. Ço cuk la rın bi le inan ma ya ca ğı saç ma hi ka ye -

le ri, bi lim sel ola rak müm kün ol ma dı ğı nı bil me le ri ne rağ men in san la ra

an lat mak ta dır lar. Bu du rum, şu an da yü rür lük te olan ve dün ya da ki
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tüm Dar wi nist bi lim adam la rı ta ra fın dan uy gu la nan bir sis tem dir. Bir

baş ka de yiş le, Dar wi nist bir bi lim ada mı, bü tün ha ya tı nı bi lim le iç içe

ge çir me si ne rağ men, ra hat lık la bi lim adı na in san la rı al da ta bil mek te,

tüm ya şa mı nı bir ya la na ada ya bil mek te dir. 

DNA'yı keş fe de rek No bel ödü lü alan, bü tün ya şa mı nı ev rim al -

dat ma ca sı nı sa vu na rak ge çi ren ve 2004 yı lın da "in sa nın bir nö ron yı ğı -

nı" ol du ğu şek lin de ki tep ki çe ken söz le riy le, ru hun var lı ğı nı red de de -

rek ölen fi zik ve bi yo lo ji pro fe sö rü Fran cis Crick bu nun en açık ör ne ği -

dir. Ate ist olan fi zik çi, mo le kü ler bi yo log ve nö ro bi yo log ola rak,

Al lah'ın üs tün sa na tı na da ir sa yı sız de li li gör me si ne ve bun la rı biz zat

keş fet me si ne rağ men, bun la rın bi rer mu ci ze ni te li ğin de özel bir ya ra tı -

lı şı işa ret et ti ği ger çe ği ni in san lar dan giz le mek için ya şa mı bo yun ca uğ -

raş mış tır. Hat ta Al lah'ın var lı ğı nı ka bul et me mek için (Al lah'ı ten zih

ede riz) ya şa mın uzay lı var lık lar ta ra fın dan ge ti ril di ği ni da hi id di a ede -

cek bir aşa ma ya gel miş tir.171 Na tu ra list, Dar wi nist ba kış açı sı nın bir bi -

lim ada mı na ge tir di ği so nuç böy le kü çük dü şü rü cü bir man tık sız lık tır. 

Bu na bir baş ka ör nek de pa le on to lo ji nin gös ter di ği tüm ya ra tı lış

de lil le ri ni biz zat gö rüp in ce le miş ol ma sı na rağ men, ya şa mı bo yun ca
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ate ist ve na tu ra list ola rak kal mış olan bir baş ka Dar wi nist bi lim ada mı

Har vard pa le on to lo ğu Step hen Jay Go uld'dur. Step hen Jay Go uld da,

tıp kı Crick gi bi, tüm ya şa mı nı bi lim le uğ ra şa rak ge çir miş, Al lah'ın apa -

çık olan var lı ğı nı ken di ak lın ca red de de bil mek için (Al lah'ı ten zih ede -

riz), Sıç ra ma lı Ev rim gi bi son de re ce man tık sız ve de lil siz bir te ori yi ya -

şa mı bo yun ca sa vun mak tan çe kin me miş tir. 

Şu du rum da Dar wi nist bi lim adam la rı nın her yap tık la rı nın ve her

söy le dik le ri nin doğ ru ol du ğu na da ir inanç bir akıl sız lık tır, şu ur suz ca

ya pıl mış bir ka bul dür. Oy sa ya şam la rı bo yun ca in kar için de olan bu in -

san la rın bil me dik le ri ve kav ra ya ma dık la rı bir ger çek var dır: Alem le rin

Rab bi olan Yü ce Al lah, ya şa mı bo yun ca dec cal li ye ti yay mak için ça ba

için de olan, tüm öm rü nü bu mü ca de le ile ge çi ren in san la rın yap tık la rı -

nın bo şa çı ka ca ğı nı ayet le rin de ha ber ver miş tir: 

De ki: "Dav ra nış (amel ler) ba kı mın dan en çok hüs ra na uğ ra ya cak olan -

la rı si ze ha ber ve re yim mi? On la rın, dün ya ha ya tın da ki bü tün ça ba la -

rı bo şa git miş ken, ken di le ri ni ger çek te gü zel iş yap mak ta sa nı yor lar."

(Kehf Su re si, 103-104)

Dec ca lin des tek çi le ri, dün ya ha ya tın da Al lah inan cı na kar şı gös -

ter dik le ri ça ba nın bir de ğe ri ola ca ğı nı, bu nun la üs tün ge le cek le ri ni ve

ka zanç lı çı ka cak la rı nı zan net mek te dir ler. Oy sa bu, baş tan çü rük bir sis -

tem dir. Hak di ne kar şı olan tüm sis tem ler, Al lah'ın vaa di ge re ği mut la -

ka ye nil gi ye uğ ra ma ya mah kum dur. Yü ce Al lah, kuş ku suz ki her şe ye

ka dir dir. Al lah aye tin de şöy le bil di rir: 

Kim Al lah'ı, Re sû lü'nü ve iman eden le ri dost (ve li) edi nir se, hiç şüp he

yok, ga lip ge le cek olan lar, Al lah'ın ta raf tar la rı dır. (Mai de Su re si, 56)

Dar wi nist le rin bi li mi ide olo ji le ri ne alet eder ken kul lan dık la rı en

kla sik tak tik ler den bi ri de ken di le rin den son de re ce emin bir üs lup kul -

lan ma la rı dır. Ev rim den, doğ ru lu ğu ke sin ve üze rin de tar tış ma ya da hi

ge rek ol ma yan söz de bi lim sel bir teo ri gi bi bah se der ken, Dar win'i de

ade ta dün ya nın en önem li bi lim ada mı ilan eder ler. Oy sa, pek çok bi -

lim ta rih çi si ve ya za rın da açık ça ifa de et ti ği gi bi, Dar win ye ni bir şey

keş fet me miş, bir bu luş da bu lun ma mış, akıl ve man tık yü rü te rek ve ya

202

Darwinist Deccaliyetin Ölümü



203

Adnan Oktar (Harun Yahya)



göz lem ya pa rak bir teo ri or ta ya koy ma mış tır. Bir grup sar hoş de niz ciy -

le uzun bir de niz yol cu lu ğu yap mış, hat ta bu yol cu luk ta top la dı ğı pek

çok can lı tü rü nü in ce le me den bir ke na ra at mış, bü yük ba ba sın dan öğ -

ren di ği es ki Mı sır ve Sü mer'den be ri var olan ev rim ya la nı nı ye ni den

gün de me ge tir miş tir. Ta bi Dar wi nist ler bu ger çe ği hiç bir za man di le

ge tir mez, hat ta özen le sak la ya rak, in san la rı al da ta bil mek için Dar win'i

bü yük bir bi lim ada mı gi bi gös ter me ye ça lı şır lar. Mo le kü ler fi zik çi ve

ay nı za man da te olo ji pro fe sö rü olan Alis ter McGrath, bu du ru mu şu

söz ler le di le ge tir mek te dir: 

19. yüz yıl da Ame ri ka nın en ün lü ate ist ya za rı ha li ne ge len de mir yo lu

avu ka tı Ro bert Gre en In ger soll (1833-99) ... 1884'de ki bir ya zı sın da şu nu

açık la dı: "Bu yüz yı la Dar win yüz yı lı adı ve ri le cek… Onun ev rim dok ti ri ni, en

uy gun la rın ya şa ma dok ti ri ni ve tür le rin kö ke ni dok ti ri ni tu tu cu hi ris ti yan lı ğın

son ka lın tı la rı nı tüm dü şü nen akıl lar dan kal dır dı."172
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Bu du rum söz ko nu su bi lim adam la rı nın ya zı la rı nın yer al dı ğı bi -

lim der gi le ri için de ge çer li dir kuş ku suz. Dün ya nın ta nın mış bi lim der -

gi le rin de yal nız ca Dar wi nizm pro pa gan da sı ya pıl dı ğı na gö re, bu der -

gi ler de yal nız ca Dar wi nist bi lim adam la rı nın ya zı la rı na yer ve ril di ği ne

gö re ve bu bi lim adam la rı da ide olo jik ola rak ev rim ya la nı nı sür dür -

mek ve sa vun mak mec bu ri ye tin de ol duk la rı na gö re, bi lim sel ke li me -

ler le süs len miş ya zı la rın mut lak doğ ru ol du ğu na inan mak ay nı akıl sız -

lı ğı ser gi le mek ola cak tır. İn san lar üze rin de bu ba tıl inanç sis te mi ni

Dar wi nist ler yıl lar bo yun ca kul lan mış lar dır. Fa kat ar tık bu nun or ta dan

kalk ma ve ger çek bi lim sel doğ ru la rın ka bul edil me vak ti gel miş tir.

Dar wi nizm'in en önem li pro pa gan da si la hı olan ya zı lı ve gör sel ba sın,

in san la rı al da ta ma yın ca, ge ri ye Dar wi nist pro pa gan da nın baş ka bir

kul la nım ala nı kal ma mış ola cak tır. 

9. Dar wi nist ler Ev rim Kar şı tı İnanç la rın Man tı ğa 

Ay kı rı Ol du ğu Al dat ma ca sı nı Em po ze Et me ye Ça lı şır lar 

Suç la ma yı kar şı ta ra fa yö nelt mek, bel ki de en iyi bi li nen psi ko lo -

jik sa vaş tak ti ği dir. Ken di ek sik lik ve ku sur la rı nı ve ya suç lan dı ğı şey -

le ri kar şı ta ra fa yük le ye rek ya pı lan bir mü ca de le de, bu tak ti ği uy gu la -

yan ta raf, ge ne lik le kim bu yön de da ha güç lü pro pa gan da ya par sa

onun ka za na ca ğı nı dü şü nür. Ya ni hak sız ve suç lu ta raf, eğer pro pa gan -

da sı nı iyi yap mış sa, hak lı ve mağ dur gi bi gö rü ne cek ve ken din ce mü -

ca de le yi ka za na cak tır. 
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Bu bi li nen tak tik, Dar wi nist ler ta ra fın dan son de re ce açık bir şe kil -

de uy gu lan mak ta dır. Sah te kar lık ya pan, bir al dat ma ca yı sa vu nan, ak la

ve man tı ğa ay kı rı olan, al da tan ta raf Dar wi nist ler ol ma sı na rağ men,

man tı ğa uy ma yan fi kir ler sa vu nan la rın ev ri mi in kar eden ler ol du ğu na

in san la rı ik na et me ye ça lı şır lar. Dar wi nist ler, in san la rı bu ya la na ik na

eder ler se, in san la rı ye te rin ce iyi ve et ki li bir şe kil de yön len di rir ler se

ba şa rı ya ula şa cak la rı na ina nır lar. Bu şey ta ni tak ti ğin mut la ka ken di

fay da la rı na dö ne ce ği ni ve tüm yap tık la rı sah te kar lık la rı ört bas ede ce -

ği ni dü şü nür ler. Oy sa unut tuk la rı önem li bir ger çek var dır: Ba tıl olan

hiç bir za man üs tün gel mez. Bu Al lah'ın ka nu nu dur. Yü ce Rab bi miz

olan Al lah'ın ada le ti mut la ka ye ri ni bu la cak tır. Doğ ru olan ile al dat ma -

ca ya sı ğı na nı bi len Yü ce Al lah, mut la ka ba tıl ola nı or ta dan kal dı ra cak

ve hak ola nı pe kiş ti re cek tir. Dar wi nist tak tik ler dec ca lin bir oyu nu dur

ve tüm var lık lar gi bi dec cal'i de ya ra tan Al lah, onun bü tün oyun la rı nı

yer le bir ede cek tir. Al lah bir aye tin de şöy le bu yu rur: 

İş te si ze böy le… Ger çek ten Al lah, ka fir le rin hi le li-dü zen le ri ni bo şa çı -

ka rı cı dır. (En fal Su re si, 18)

Ya ra tı lış ger çe ği ne kar şı ge liş ti ril miş olan bu sah te yön te min et ki -

li gö rün dü ğü yıl lar bo yun ca Dar wi nist ler, ya ra tı lış ger çe ği ni an la tan la -
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rı çe şit li if ti ra ve it ham lar la suç la ma yo lu na git miş ler dir. As lın da Dar -

wi nist le rin iman eden le re yö nelt ti ği if ti ra lar, ta rih bo yun ca ya pıl mış ve

Ku ran'da ger çek le şe ce ği ha ber ve ril miş olay lar dır. Gök le rin ve yerin

ha ki mi olan Yü ce Al lah bu if ti ra yı atan la rın du ru mu nu aye tin de şöy le

ha ber ver miş tir: 

Ve (yi ne) ken di le ri ne: "İn san la rın iman et ti ği gi bi siz de iman edin" de -

nil di ğin de: "Dü şük akıl lı la rın iman et ti ği gi bi mi iman ede lim?" der ler.

Bi lin ki, ger çek ten asıl dü şük-akıl lı lar ken di le ri dir; ama bil mez ler.

(Ba ka ra Su re si, 13)

Dar wi nist le rin kar şıt suç la ma la ra geç me le ri nin se be bi, ya ra tı lı şın

mut lak ger çek ol du ğu nun kuş ku suz far kın da ol ma la rı dır. Ken di akıl la -

rın ca ser gi le dik le ri alay cı tu tu mun al tın da ya tan ne den, te ori le ri nin bi -

lim sel bul gu ve de lil ler le des tek len me di ği ni bil me le ri ve bu yüz den de

in san la rı laf ka la ba lı ğı ile et ki le me ye ça lış ma la rı dır. Bu nun dec ca lin

sis te mi için ba şa rı sağ la ya bi le ce ği inan cın da dır lar. Ber ke ley Üni ver si te -
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si'nden hu kuk pro fe sö rü Phil lip E. John son, bu tak tik ile il gi li ola rak

şun la rı söy le mek te dir:

... Öğ ren ci le rin pul ka nat lı gü ve hi ka ye sin de ki ku sur la rı, Ha ec kel'in em -

bri yo çi zim le rin de ki sah te ci li ği, Kam bri yen pat la ma sı nın sır rı nı ve ön de

ge len Dar win ci le rin, Dar wi nizm'in din sel an lam la rı ko nu sun da ger çek te

ne ye inan dık la rı nı da öğ ren me le ri ge rek mek te dir. Bu eği tim de çok geç -

me den, oto ri te ler bir is ya nın baş la dı ğı nı gö re cek ler dir. Dar win ci ler tak -

tik le ri ni de ğiş tir mez, çün kü ev rim hak kın da ve ri le cek doğ ru bir eği tim,

ev ri mi ayak ta tu ta ma yan var sa yım la rı apa çık ay dın la ta cak tır. 

Rea list bir ta nım la na tu ra lizm (ba tıl) bir din dir ve aşı rı dog ma tik tir. Bir çe -

şit inanç la sa vu nu lan ni hai ger çek lik hak kın da ki te mel bir ka nı ya da yan -

mak ta dır. Ve ken di 'bil gi' ve 'akıl' ta nım la rı na sa hip tir. Bil gi nin ni ha ye tin -

de du yu la rı mız dan kay nak lan dı ğı nı ve da ha kar ma şık bil gi tür le ri nin bi -

lim sel araş tır ma dan doğ du ğu nu söy le mek te dir. Na tu ra list ta nı ma gö re,

do ğa üs tü nün bil gi si di ye bir şey ola maz. Tan rı hak kın da ki öner me ler ya

akıl dı şı ve ya ak la kar şı ola rak ni te len di ri lir.173 (Al lah'ı ten zih ede riz.)

Oy sa asıl na tu ra lizm ve ma ter ya lizm baş lı ba şı na akıl dı şı lık tır. Bu

sap kın ve ba tıl inanç la rın ta kip çi le ri, şan sa, te sa dü fe, şu ur suz bi linç siz

olay la ra ya ra tı cı lık vas fı ve ren (Al lah'ı ten zih ede riz), akıl cı de ğer len dir -

me ye te ne ğin den yok sun in san lar dır. Te sa dü fü sah te ilah edi nen sap kın

bir di nin sa vu nu cu la rı nın "bil gi" de dik le ri şey de yi ne te sa düf le rin her

şe yi yok tan var et ti ği fik ri ne da yan mak ta dır. Do la yı sıy la bu ra da bah si -

ni et ti ği miz şey, ak lın ve man tı ğın dev re dı şı kal dı ğı sap kın bir inanç sis -

te min den iba ret tir. İş te bu ne den le, na tu ra lizm, ma ter ya lizm ve Dar wi -
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nizm söz ko nu su ol du ğun da, akıl ve ya bil gi gi bi kav ram lar dan bah set -

me nin müm kün ol ma ya ca ğı nı an la mak da zor ol ma ya cak tır. 

Dar wi nist ler, apa çık bir ger çek olan ya ra tı lış ger çe ği nin yay gın ola -

rak an la tı lıp, in san la rı ik na et me sin den bü yük bir kor ku du yar lar. Çün -

kü bi lir ler ki, ya ra tı lış ger çe ği ni des tek le yen sa yı sız de lil var dır ve bun -

la rı gö ren bir in sa nın ev rim al dat ma ca sı na kan ma sı ar tık müm kün ol -

ma ya cak tır. Öte yan dan Dar wi nizm'i des tek le yen tek bir de lil da hi yok -

tur. Bu bü yük al dat ma ca yı sa vu nan ki şi le rin, ken di dü şük akıl la rın ca

can la baş la ya ra tı lış inan cı nı eleş tir me le ri nin asıl se be bi iş te bu dur. New

York Üni ver si te si kim ya pro fe sö rü ev rim ci Ro bert Sha pi ro, so nuç lar hiç -

bir za man ev rim te ori si ni des tek le me se de mut la ka so nu na ka dar Dar -

wi nizm'in sa vu nu cu su ola ca ğı nı şu akıl dı şı man tık la ifa de et mek te dir: 

Ge le cek te bir gün bü tün man tık lı kim ya sal de ney ler ha ya tın muh te mel kö -

ke ni nin ta ma mıy la ha ta lı ol du ğu nu gös te re bi lir. Da ha sı, ye ni je olo jik ka -

nıt lar dün ya üze rin de ani bir ha yat olu şu mu nu gös te re bi lir. Son ola rak

tüm ka ina tı keş fe dip baş ka bir yer de bir ha yat izi ne ve ya ha ya ta ne den

ola bi le cek bir sü re ce rast la ma ya bi li riz. Böy le bir du rum da bir ta kım bi lim

adam la rı ce vap için di ne baş vu ra bi lir ler. An cak be nim de da hil ol du ğum

di ğer le ri, el de olan da ha az muh te mel bi lim sel açık la ma la rı, ka lan lar dan

da ha müm kün olan bir ta ne si ni se çe bil mek ama cıy la ayık la ma ya ça lı şa -

cak lar dır.174

İş te bu söz ler, dec ca lin ka ran lık sis te mi ni açık bir şe kil de gö re bil -

mek için kuş ku suz ki ye ter li dir. 
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10. Dar wi nist ler May mu nun İn sa na Olan

Ben zer lik le ri ni Kul lan ma ya Ça lı şır lar 

Da ha ön ce ki sa tır lar da Dar wi nizm'in son de re ce ba sit bir man tı ğa

da yan dı ğı nı ve can lı lı ğı ken din ce yü zey sel ve ba sit açık la ma eği li min -

de ol du ğu na de ğin miş tik. Dar wi nist le rin, bu nun bir ge re ği ola rak kul -

lan dık la rı en önem li pro pa gan da mal ze me le rin den bi ri may mun lar dır.

May mun, çe şit li ana to mik özel lik le ri ne de niy le ger çek ten de in sa na

ben zer ola rak ya ra tıl mış bir var lık tır. İş te Dar wi nist le ri en çok al da tan

ve Dar wi nist le rin de in san la rı en çok al dat ma sı na se bep olan un sur bu

ben zer lik ler dir. 

Dar wi nist ler may mun-in san ben zerliğini kul la na bil mek için bir

may mu nu ön pla na çı ka rır ve onun çe şit li dav ra nış la rı nı, alet kul la nı -

mı, öğ ren me ye te ne ği gi bi özel lik le ri ni vur gu la ya cak çe şit li gös te ri ler

ya par lar. Amaç, in sa nın may mun so yun dan gel di ği ne da ir meş hur

Dar wi nist al dat ma ca yı oku yu cu lar için ken di le rin ce ma kul gös te re bi le -

cek bir ka na at oluş tu ra bil mek tir. Ki mi in san lar bu tel ki ni al ma la rı nın

ar dın dan hay va nat bah çe si ne git tik le rin de ve ya may mun lar la il gi li bir

bel ge sel film sey ret tik le rin de bel li bir yön de ka na at ge liş ti rir ler. Öy le

ki, Dar wi nist al dat ma ca dan ol duk ça et ki len miş ol duk la rın dan gör dük -

le ri can lı nın "bi raz ge liş se, tı raş ol sa, iyi bes len se" ra hat ça in sa na dö nü -

şe bi le ce ği ne da ir ba sit bir man tık la dü şün me ye baş lar lar. Bir kaç tek nik

ben zer lik, Dar wi nist tel ki nin ba şa rı lı ol ma sı na ze min sağ la mak ta dır.

İn sa na ben zer ba zı il kel dav ra nış şe kil le ri ni öğ ren miş olan may mun lar -

la il gi li prog ram lar, de fa lar ca Dar wi nist te le viz yon ve in ter net si te le rin -

de ya yın la na rak ön pla na çı ka rı lır. Bir may mu nun eği til di ğin de ne ler
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ya pa bi le ce ği ni gö ren ve Dar wi nizm hak kın da pek bir bil gi si ol ma yan

ba zı iz le yi ci ler, gör dük le ri nin üze ri ne ve ri len Dar wi nist tel kin den do -

la yı ta ma men yan lış bir ba kış açı sı na sa hip olur lar. May mu nun ser gi le -

di ği akıl cı dav ra nış lar, bu can lı la rın in sa nın es ki ata la rı ol du ğu na da ir

ya pı lan pro pa gan da yı güç len dir mek için de fa lar ca gös te ril mek te dir. 

Oy sa bu, bir baş ka Dar wi nist al dat ma ca dır. 

May mun la rın çe şit li özel lik le ri ne de niy le in sa na ben zer özel lik ler

gös ter mek te ol duk la rı doğ ru dur. Ama bu du rum in san ile may mu nun

ta ma men fark lı can lı lar ol du ğu ger çe ği ni de ğiş tir me mek te dir. May -

mun, Al lah'ın iz niy le bu dün ya üze rin de var ol du ğu sü re ce, may mun -

dan fark lı bir can lı ol ma ya cak, ne ka dar eği ti lir se eği til sin in san gi bi bir

dü şün me, al gı la ma, yo rum yap ma, ön gö rü lü ol ma, akıl cı dav ran ma,

mu ha ke me et me, plan lı ve bi linç li ha re ket et me, ko nuş ma gi bi özel lik -

le re sa hip ola ma ya cak tır. Ne ka dar yo ğun tek rar lar ya par sa yap sın, bir

may mun hiç bir za man uçak ta sa rım la rı ya pa ma ya cak, gök de len ler in -

şa ede me ye cek, şi ir ya za ma ya cak, la bo ra tu var lar da in sa nı in ce le ye me -

ye cek tir. Ne ka dar eği ti lir se eği til sin, bir pro je ta sar la ya ma ya cak, dü şü -

nüp plan la ya rak da ha üst bir me de ni yet se vi ye si ne ula şa ma ya cak tır.
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Çün kü may mun, Al lah'ın ken di si ne özel ola rak ver di ği ana to mik özel -

lik le re sa hip, ko nuş ma be ce ri sin den ve en önem li si in sa nı in san ya pan

bi linç, akıl ve ruh tan yok sun bir var lık tır. Onun sa de ce bir kaç ko nu da

ye te nek li ol ma sı, in sa nın ata sı ol du ğu na da ir id dia nın kuş ku suz ki hiç -

bir şe kil de ka nı tı ola maz. 

Dar wi nist ler bu id di ala rı or ta ya atar ken, in san ve hay van ara sın -

da ki en önem li far kı unut tur ma ya ça lı şır lar. İn san, "be nim" di yen, ken -

di var lı ğı nın far kın da olan, ne için ya ra tıl dı ğı nı, ne den var ol du ğu nu

dü şü ne bi len, mu ha ke me et me ye te ne ğiy le var olan bir can lı dır. İn san

bu se bep le di ğer can lı la rın tü mün den ola ğa nüs tü bir fark ile ay rı lır.

Ana to mik özel lik ler ve be ce ri ler, bu nun ya nın da çok kü çük bir ayırt

edi ci ni te li ğe sa hip tir. "Be nim" di yen, var lı ğı nın far kın da olan şu ur lu

var lık, hiç bir ma ter ya list açık la ma ile açık la na maz. Hiç bir ma ter ya list

açık la ma, ken di var lı ğı nın bi lin cin de ol ma yan, şu u ru ka pa lı bir can lı -

nın, ru hu olan ve var lı ğı nın şu u run da olan bir var lı ğa dö nü şü mü hi ka -

ye si ni izah ede mez. Dar wi nist ler, bu bi lim dı şı açık la ma ya is te dik le ri

ka dar sah te fo sil de lil ler gös ter me ye kalk sın lar (gös te ri len tüm fo sil le -

rin sah te ol du ğu or ta ya çık mış tır), in san da ki bi lin cin ve ru hun var lı ğı -

na as la hiç bir şe kil de açık la ma ge ti re me ye cek ler dir. İş te in sa nın sah te

ev ri min den söz eder ken ve bu ko nu da sa yı sız sah te ka fa ta sı nı de lil ola -

rak da yat ma ya ça lı şır ken, Dar wi nist le rin tek de ğin mek is te me dik le ri

ve on la rı tam an la mıy la ça re siz li ğe dü şü ren ko nu bu dur. 

Bü tün bun la rın ya nı sı ra, Dar wi nist le rin en bü yük de lil san dık la rı

ye te nek gös te ri sin de, may mun dan çok da ha ze ki özel lik ler ser gi le yen

can lı lar var dır. Kar ga, arı, kun duz, ter mit gi bi can lı lar; ki mi za man

may mun lar dan çok da ha ze ki ce ve çok da ha be ce ri ge rek ti ren dav ra -

nış lar ser gi le mek te dir ler. Do la yı sıy la ye te nek ve be ce ri ye da ya nan ben -

zer lik id dia sı, tü müy le ya nılt ma ca dır. 

Dar wi nist le rin ön ce lik le in sa nı in san ya pan; gör dük le rin den, duy -

duk la rın dan et ki len me si ni, on lar üze rin de dü şün me si ni, akıl gös ter -

me si ni, say gı, sev gi, ve fa gi bi an la yış la ra sa hip ol ma sı nı, mu ha ke me ve

yar gı da bu lun ma sı nı sağ la yan "ruh"un açık la ma sı nı yap ma la rı ge rek -
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mek te dir. Mad de nin mut lak var lı ğı na ina nan, in san bi lin ci ni yal nız ca

bir nö ron yı ğı nı ola rak gö ren bu zih ni yet, ru hun var lı ğı ger çe ği kar şı sın -

da tam an la mıy la sus kun dur. Dar wi nist ler uzun za man dır bi lin cin kö -

ke ni ve ha ya li ev ri mi hak kın da ça lış ma lar yap mak ta, da ha doğ ru bir de -

yiş le bu ko nu da pro pa gan da yön tem le ri üret me ye ça lış mak ta dır lar. Fa -

kat mad de sel var lı ğı ol ma yan bir kav ra mı mad de ile açık la ya bil me le ri,

hat ta bu na al ter na tif bir yo rum ge ti re bil me le ri im kan sız ol du ğun dan, bu

ko nu hak kın da hiç -

bir id dia da bu lu na -
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May mun lar, mil yon lar ca yıl da geç se as la sa nat ese ri mey da na ge ti re me ye -

cek, bes te ya pa ma ya cak lar dır. Çün kü bu can lı lar, ruh sa hi bi de ğil dir ler. 



ma mak ta dır lar. Çün kü bi lin cin kö ke ni, ya ni in sa nı in san ya pan ruh,

Al lah'a ait tir. Al lah, Ken di si'nden bir lü tuf ola rak bu nu in sa na bah şet -

miş ve onu di ğer can lı lar dan, özel lik le bu yö nüy le fark lı kıl mış tır. Dar -

wi nist al dat ma ca, bu ko nu da ça re siz ve ses siz dir. 

Al lah Ku ran'da, in sa nı Ken di ru hun dan ya rat tı ğı nı şöy le bil dir -

mek te dir: 

Ki O, ya rat tı ğı her şe yi en gü zel ya pan ve in sa nı ya rat ma ya bir ça mur -

dan baş la yan dır. Son ra onun so yu nu bir öz den (sü la le'den), bas ba ya ğı

bir su dan yap mış tır. Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona Ru -

hun dan üf le di. Si zin için de ku lak, göz ler ve gö nül ler var et ti. Ne az

şük re di yor su nuz? (Sec de Su re si, 7-9)
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Darwinistler sevgi, şefkat, merhamet, dostluk, vefanın

asıl kaynağı olan ruhun varlığını açıklayamazlar.



11. Dar wi nist ler Gör sel Tel kin ler le, Yap tık la rı Bü yü yü Yay -

gın laş tır ma ya Ça lı şır lar

Dar wi nist ya yın la rın ne re dey se tü mün de gör müş sü nüz dür. Yıl lar

bo yun ca Neb ras ka Ada mı ne re dey se en önem li ev rim de li li ola rak ta -

nı tıl ma ya ça lı şıl mış tır. Bu ha ya li var lı ğı ta nı tan ya zı la rın he men ya nı

ba şın da da çok ta nı dık bir re sim bu lu nur. Ha fif eğik yü rü yüş lü bir
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Pa si fik ada la rın dan New Ca le do ni a'da ya şa yan Cor vus mo ne du loi des

tü rü kar ga lar alet ya pı mın da şem pan ze ler den çok üs tün dür. 2003 yı lın da

kar ga la rı New Ca le do ni a ada sın da ki do ğal or ta mın da in ce le yen araş tır ma -

cı lar, bu can lı la rın kul lan dık la rı alet le rin bil gi si ni, bi rey ler ve ne sil ler ara sın -

da ak ta ra rak 'tek no lo jik iler le me' or ta ya koy duk la rı so nu cu na var mış lar dır.

Bu mu ci ze vi dav ra nış la rın son ör ne ğini, Ox ford Üni ver si te si la bo ra tu va rın -

da in ce le nen Betty isim li bir kar ga nın yap tık la rı oluş tur mak ta dır.

Betty hiç bir yön len dir me ol mak sı zın bir me tal çu bu ğu bir ama ca hiz -

met ede cek şe kil de bü ke rek alet ha li ne ge tir miş tir. Kar ga de rin bir ka bın di -

bin de bu lu nan yi ye ce ğe ga ga sıy la eri şe me yin ce la bo ra tu var da ken di bul -

du ğu bir me tal çu bu ğun ucu nu bü küp bir kan ca ha li ne ge tir miş tir. Da ha

son ra me tal çu bu ğu kul la na rak yi ye ce ği ko lay ca dı şa rı çı kar mış tır. Bu ra da

bi lim adam la rı nı hay re te dü şü ren önem li bir nok ta var dır. Betty, da ha ön ce

hiç kar şı laş ma dı ğı bir mal ze me nin bo yu ve es nek li ğiy le işe ya rar ol du ğu nu

an la ya bil miş tir. Es nek mal ze me yi tam da ama ca uy gun şe kil de bük me yi ba -

şar mış tır. Betty'nin bu ba şa rı sı nın te sa düf olup ol ma dı ğı nı gör mek is te yen

bi lim adam la rı kar ga yı test et tik le rin de 10 de ne me den 9'un da ay nı ba şa rı yı

gör müş ler dir. Bi lim adam la rı kü çü cük bey ni ne rağ men Betty'nin şem pan ze -

ler den da ha ile ri bir ze ka se vi ye si or ta ya koy du ğu nu be lirt miş ler dir. Dar wi -

nist ön yar gı la rı nı ko ru yan BBC, ko nuy la il gi li ola rak "Betty en ya kın ak ra ba -

la rı mı zı utan dır dı" yo ru mu nu yap mış tır.

Betty, "ze ki" dav ra nış lar da bu lu na bi len pek çok kuş tan sa de ce bi ri dir.

Bu ko nu da bi lim dün ya sın da ya pı lan da ha çok sa yı da ça lış ma var dır. (De -

tay lı bil gi için bkz. Ko nu şan Kuş lar Mu ci ze si, Ha run Yah ya) Tüm bun lar,

şem pan ze dav ra nış la rıy la il gi li ev rim ci id di ala rın da ha çok pro pa gan da

amaç lı sa vu nul du ğu nu or ta ya koy mak ta dır. Şu açık bir ger çek tir ki, şem -

pan ze le rin ze ka sın dan söz eden ve son ra da bu nu in san la şem pan ze ler ara -

sın da bir ak ra ba lık ol du ğu id di ası na da ya nak gi bi gös ter me ye ça lı şan her

yo rum yan lış tır.



may mun adam, ka rı sı, ya şa dı ğı or tam, elin de av la na ca ğı si lah vs. Re -

sim o ka dar de tay lı dır ki, söz ko nu su ha ya li var lık hak kın da zi hin ler de

ye ter li gö rü nüm oluş muş tur. Faz la araş tır ma im ka nı ol ma yan, ko nu

hak kın da bil gi siz oku yu cu la ra yö ne lik ola rak Dar wi nist ama ca ula şıl -

mış tır. Dar wi nist al dat ma ca nın far kın da ol ma yan oku yu cu lar, ai le siy le

bir lik te il kel bir or tam da ya şa yan bir may mun ada mın var lı ğı na ko lay -

lık la ik na ol muş lar dır. 

Oy sa bu ger çek de ğil dir. 

Neb ras ka Ada mı ola rak in san la ra ta nı tı lan bu ha ya li var lı ğın çı kış

nok ta sı tek bir diş tir. Da ha ön ce de tay la rı nı be lirt ti ği miz gi bi, bu diş de

bir ya ban do mu zu na ait tir. Ya ni in san lar üze rin de gör sel tel kin ler le

oluş tu rul ma ya ça lı şı lan ka na at, bir ya ban do mu zu nun azı di şin den yo -

la çı kı la rak mey da na ge ti ril miş tir. Her na sıl sa bu do muz di şin den, ha -

ya li Neb ras ka Ada mı nın ai le si nin gö rün tü le ri sağ lan mış tır. Bir baş ka

de yiş le, çok bü yük bir hi le ya pıl mış, in san la ra as lın da açık ça ya lan söy -

len miş tir. 

Bu tel kin me to du ha len de vam et mek te dir. De niz den ka ra ya doğ -

ru iler le me ye baş la yan, yüz geç le ri git gi de kol la ra dö nüş me ye baş la yan

ba lık res mi, ta ma men ha yal ürü nü bir çi zim den iba ret tir. Dar wi nist ler

hiç bir de li li ol ma yan böy le bir ge çi şi in san la ra inan dı ra bil mek için yi ne

ay nı yön te mi kul la nır lar. Bir sah te kar lı ğı ko nu eden bi lim der gi si ve ya

bi lim si te sin de, söz ko nu su ha be rin ya nın da ko nuy la ta ma men il gi siz

şe kil de, git gi de dik le şen ve in sa na dö nü şen may mun şe ma sı nı koy -

mak, ko nu nun ev rim le iliş ki len di ril me si ni sağ la mak ta dır. Her han gi bir

oku yu cu, ve ri len bu ha be ri, gör sel tel kin ler le ev ri min bir par ça sı hat ta

bir de li li ola rak al gı la ya bi lir. Ço ğu za man söz ko nu su ma ka le de ya zan -

la rı oku maz, ama bu ra da yer alan ev ri mi çağ rış tı ran re sim ha fı za sın da

ka lır. Ay nı ki şi, klon la ma ve ya ge nom pro je si ha ber le ri nin ya nı na ko -

nan ve ko nuy la ta ma men il gi siz olan ev rim re sim le ri ni de ay nı tel kin le

alır. Ge nom pro je sin de ki her han gi bir bi lim sel iler le me, ona ev ri min de

san ki bi lim sel ola rak de lil len di ril di ği iz le ni mi ni ve rir. 

İş te bu sah te gör sel tel kin, ti pik bir Dar wi nist pro pa gan da yön te -
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mi dir. Psi ko lo jik tel kin me tod la rı nın en sık kul la nı lan la rın dan dır. Oy -

sa bir ka fa ta sı fo si li üze ri ne ger çek leş ti ri len re kons trük si yon lar fark lı

sa nat çı la rın fark lı ha yal güç le ri ni yan sı tan bi rer sa nat ça lış ma sı dır sa -

de ce. Tıp kı Neb ras ka Ada mı ör ne ğin de ol du ğu gi bi. 

Kuş ku suz bu nun bi lim le hiç bir il gi si yok tur. Bun la rın ev rim le de

hiç bir il gi si yok tur. Bi lim sel de lil ge tir mek ten se, sah te bir tel kin yön te -

mi iz len mek te dir, o ka dar.

Jo nat han Wells bu Dar wi nist sah te kar lı ğı şu söz ler le ör nek len dir -

mek te dir: 

1972'de Ken ya'nın ku ze yin de bu lu nan meş hur bir fo sil ka fa ta sı, üst çe ne -

nin ka fa ta sı nın ge ri ka la nı na yer leş ti ri liş şek li ne de niy le sü rek li ola rak

gö rü nüm de ğiş ti ri yor du. Pa le an tro po log olan Alan Wal ker, Mic ha el Day

ve Ric hard Lea key "1470 ta rih li ka fa ta sı nın" iki bö lü mü nü in ce ler ken, Ro -

ger Le win ya pı lan ça lış ma la rın sa yı mı nı ya pı yor du. Le win'e gö re Wal ker

şu nu söy le miş ti: "Üst çe ne yi ile ri doğ ru kal dı ra bi lir ve ona uzun bir yüz

yer leş ti re bi lir sin ya da onun içi ne so kup yü zü kı sal ta bi lir sin... Bun lar dan

han gi si ni ya pa ca ğın ger çek te se nin ör gö rü le ri ne bağ lı dır. İn san la rın

onun la ne yap tık la rı nı gör mek çok il ginç." Le win, Lea key'in de ha di se yi

ye ni den ha tır lat tı ğı nı not edi yor: "Evet onu bu şe kil de tu tar san böy le gö -

rü nür, şu şe kil de tu tar san baş ka tür lü gö rü nür." 

Da ha son za man lar da, Na tio nal Ge og rap hic der gi si, 1470 yıl lı ka fa ta sıy la

ay nı tü re ait ol du ğu dü şü nü len ye di ke mik fo si li ka lıp la rın dan di şi bir fi -

gü rü ye ni den yap ma la rı için dört ta ne sa nat çı ya gö rev ver di. Sa nat çı lar -

dan bi ri, al nı ol ma yan, alt ve üst çe ne si ga ga lı bir di no zo run ki ne ben ze -

yen bir ya ra tık çiz di. Di ğer sa nat çı, nis pe ten iyi gö rü nüm lü fa kat ga rip

şe kil de uzun kol la ra sa hip mo dern bir Af ri kan-Ame ri kan bir ka dın çiz di.

Üçün cü sa nat çı, bir go ri lin ki ne ben ze yen kol la rı ve bir Holl ywo od kur -

du nun ki ne ben ze yen yü züy le sıs ka bir di şi çiz di. Dör dün cü sa nat çı ise,

vü cu du kıl la kap lı, ağa ca tır ma nan ve go ri lin ki ne ben ze yen ka lın kaş la rı -

nın al tın dan et ra fı göz le yen, bon cuk göz le re sa hip bir fi gür çiz di. 

Bu çar pı cı çi zim ler kü me si, tek bir fo sil ta kı mı nın çe şit li yol lar la na sıl ye -

ni den ya pı lan dı rı la bi le ce ği ni açık ça gös ter mek te dir. Ba zen, may mun-in -
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san zin ci ri ne ek le ne cek bir ara form ara yı şı, han gi çi zim en uy gun sa onu

al ma yı ter cih ede bi lir.175

Dar wi nist le rin bu sah te kar lı ğı ko lay ca ya pa bil me le rin de ki se bep,

so yu tü ken miş can lı fo sil le ri ni alıp, bun la rı di le dik le ri şek le so kup, is -

te dik le ri gö rü nüm de su na bil me le rin den dir. Dar wi nist ler üret tik le ri bu

re kons trük si yon la rı o ka dar yo ğun bir bi çim de kul la nır lar ki, cilt ler do -

lu su bir ev rim ki ta bı sırf bu sah te çi zim ler den olu şa bi lir. Hat ta bir do -

ğa ta ri hi mü ze si nin ma ter yal ola rak sa hip ol du ğu tek şey bu re kons -

trük si yon lar ola bi lir. İn san la ra yıl lar ca bu sah te çi zim le ri ve ma ket le ri

gös te rir, bun la rın ger çek ten ya şa mış ol du ğu na da ir tel kin ver me ye ça -

lı şır lar. El bet te bu mü ze le ri zi ya ret eden pek çok ki şi, pro fe sör le rin ve
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Klon la ma iş le mi nin,

can lı la rın ev rim ge -

çir me siy le bir il gi si

yok tur. Klon la ma da,

za ten Al lah'ın ya rat -

tı ğı bir can lı dan alı -

nan mev cut DNA,

baş ka bir ge ne ak -

ta rıl mak ta dır. Ay rı -

ca bu iş lem, yük sek

tek no lo jiy le do na tıl -

mış özel lab ra tu ar -

lar da, kon trol ve

göz lem al tın da ger -

çek leş ti ril mek te dir. 



bi lim adam la rı nın de ne ti min de olan, dev le tin des te ği ni al mış böy le bir

ta rih mü ze si nin ser gi le di ği her şe yin ya lan ve sah te ol du ğu na ih ti mal

ver me mek te dir. Hat ta sırf bu se bep le gör dük le rin den et ki len mek te, ka -

fa sı kü çük, çe ne si bü yük, eğik yü rü yen, vü cu du tüy ler le kap lı bu ha ya -

li can lı nın ta rih te bir za man da mut la ka ya şa mış ol du ğu na ka na at ge tir -

mek te dir. Ora da ki pek çok ki şi, bu gös te ri len sah te hey kel ve re sim le -

rin ger çek te hiç bir za man ya şa ma dı ğı nı, bun la rın ta ma mı nın sah te ol -

du ğu nu, bu nu hak lı çı ka ran tek bir fo sil ka nı tı bi le bu lun ma dı ğı nı, hat -

ta tam ter si ne fo sil ka yıt la rı nın bu id dia yı ta ma men ya lan la dı ğı nı bil -
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me mek te, hat ta bu nu araş tır ma mak ta dır bi le. Kar şı laş tı ğı tel kin öy le si -

ne güç lü dür ve bu nu des tek le yen öy le si ne kı dem li ki şi ler var dır ki, bu -

nun doğ ru lu ğu nu sor gu la mak on la ra man tık sız bi le ge le bi lir. Fa kat bu

yol la sü rek li al da tıl mak ta, sü rek li ola rak bir ya la na or tak ol mak ta dır lar. 

Do ğa ta ri hi mü ze le ri ne gi dil di ğin de, za ten ge nel lik le fo sil ler den

zi ya de bu sah te çi zim ler ve ya ha ya li ma ket var lık lar in san la ra ser gi le -

nir. Dar wi nist ler fo sil le ri gös te re mez ler, çün kü fo sil le rin tü mü mü kem -

mel can lı la ra ait tir. Fo sil le rin ta ma mı, can lı la rın mil yon lar ca yıl ön ce -

sin de de, tam ve ek sik siz, mü kem mel can lı lar ol duk la rı nı gös ter mek te -

dir ler. Da ha sı fo sil ler, gü nü müz can lı la rı nın mil yon lar ca yıl ön ce de

var ol duk la rı nı ve hiç bir şe kil de de ğiş me dik le ri ni de gös ter mek te dir -

ler. İş te bu du rum, pa le on to lo ji mü ze le ri nin tek kay na ğı ol ma sı ge re -

ken fo sil le rin dev re dı şı kal ma sı na se bep ol muş tur. Fo sil le rin tü mü ya -

ra tı lış ger çe ği ni is pat et ti ğin den Dar wi nist ler tam 300 mil yon fo si li sak -

la mış lar dır. As la ser gi le me miş, in san la ra gös ter me miş ler dir. 

Dar wi nist ler, çe şit li bi lim der gi le ri ni de gör sel tel kin mal ze me si

ola rak kul lan mak ta dır lar. Dar wi nist der gi ler bi lim sel de lil su na ma ya -

cak la rı için asıl ola rak pro pa gan da ya ağır lık ver mek te dir ler. Pro pa gan -

da nın en önem li ge re ği ola rak göz bo ya yı cı bir say fa dü ze ni, ka pak ve

say fa lar da kul la nı lan renk ler, ka pak ta sa rı mı, se çi len fo toğ raf lar ve hi -

tap şek li oku yu cu ya ge re ken me sa jı ver mek için ye ter li gö rü lür. Bu gö -

rü nü mün al tın da giz le nen bü yü, der gi yi alıp oku yan ki şi nin gör sel ola -

rak der gi nin gö rü nü mün den ve için de ki re sim ler den et ki len me si ni ve

içe rik ola rak da kul la nı lan ga rip La tin ce te rim le rin te si ri al tın da kal ma -

sı nı sağ la mak ta dır. 

Rek lam lar dan si ne ma film le ri ne, mü zik klip le rin den şar kı söz le ri -

ne, çiz gi film le re, ki tap la ra, ma ka le le re ka dar her tür lü fır sat bu bü yü -

nün bo zul ma ma sı için kul la nı lır. Amaç in san la rın ba zı ke li me le ri ve

cüm le ka lıp la rı nı ez be re bil me le ri ve gö rün tü le re aşi na ol ma la rı dır. Ha -

ya li may mun dan in sa na ge çiş aşa ma la rı, ya lan cı ara fo sil gö rün tü le ri,

sah te il kel in san can lan dır ma la rı ha ya tın her anı nı kap la mış tır. Ga ze te

ve der gi ler de kü çük ya da bü yük, bir ke li me ola rak ya da kap sam lı bir
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şe kil de, sü rek li bu ko nu üze rin de du ru lur. Bu şe kil de in san la rın üze -

rin de ki Dar wi nist bü yü nün et ki si nin bo zul ma ma sı amaç lan mak ta dır.

Ya ra tı lı şa kar şı ge liş ti ri len özel üs lup, ken di le rin ce yap tık la rı alay -

cı ta vır lar yi ne bu bü yü nün et ki si ni ta mam la ya bil mek için dir. Al lah

inan cı na yö ne lik fık ra la rın, ya zı la rın, ko nuş ma la rın, ka ri ka tür le rin tü -

mü nün (Al lah'ı ten zih ede riz) ne de ni, in san la rı Dar wi nist tel ki ne alış tı -

ra bil mek ama cı nı ta şır. İn san lar da, Al lah inan cı na olan her tür lü eği li -

mi or ta dan kal dı ra bil mek ve be yin le rin de Dar wi nizm'in te me li ni ata -

bil mek için ya pı lan bu çir kin gös te ri, dec ca lin oyu nu nun bir par ça sı dır. 

Fa kat bu bü yü ar tık bo zul muş tur. Dec cal des tek çi le ri ise içi ne düş -

tük le ri du ru mu tam an la mıy la kav ra ya ma mak ta dır lar. Dar wi nizm'in

ger çek ol ma dı ğı na da ir de lil le rin yal nız ca bir ke re an la tıl ma sı nın ar dın -

dan bir in sa nın ev rim te ori si ne olan inan cı nı sür dür me si söz ko nu su

ola maz. Bu nu yap mak için, Dar wi nist pro pa gan da yön tem le rin de ki gi -

bi, kar ma şık ke li me ler, La tin ce te rim ler ve gör sel tel kin ler ge rek me -

mek te dir. Ger çek le rin tek bir ke re, son de re ce sa de bir dil le an la tı mı,

Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni gös te ren de lil le rin tek bir ke re göz ler önü -

ne se ril me si ye ter li dir. Ha ya tı bo yun ca Dar wi nizm tel ki ni ni al mış bir

in san bi le, bu in kar edi le me ye cek ger çek ler kar şı sın da Dar wi nizm ya -

la nı na inan ma yı sür dü re mez. "İna nı yo rum" de se de bu doğ ru de ğil dir,

çün kü ar tık ger çek le ri bil mek te dir. Bir in sa nın, kap ka ran lık bir oda nın

için de, per de nin ar dın da ki Gü neş'i yal nız ca bir sa ni ye gör me si ye ter li -

dir. Otur du ğu oda ne ka dar ka ran lık olur sa ol sun, ar tık bu ki şi yi dı şa -

rı da ge ce ol du ğu na inan dır mak im kan sız dır. Şu an da ya şa nan du rum

da bun dan fark sız dır. Yıl lar ca son de re ce ba şa rı lı zan ne di len Dar wi nist

tel kin ler, ger çek le rin yal nız ca bir ke re ve bi lim sel de lil ler le açık lan ma -

sıy la or ta dan kalk mış, tüm et ki si ni kay bet miş tir. 

Rab bi miz, dec ca le uyan la rın du ru mu nu aye tin de şu şe kil de ha ber

ver miş tir:

İş te bun lar, ken di le ri ni hüs ra na uğ ra tan lar dır ve ya lan ola rak uy dur -

duk la rı (düz me tan rı lar da) on lar dan uzak la şıp-kay bol muş lar dır. (Hud

Su re si, 21)
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12. Dar wi nist ler, İn san la ra "So rum suz luk" Tel ki ni Ve rir ler 

Ta rih bo yun ca ma ter ya liz min en bü yük ama cı, in san la rı bir Ya ra -

tı cı'nın var lı ğı inan cın dan uzak laş tır mak ve in sa na, bir mad de den faz -

la bir şey ol ma dı ğı ya la nı nı aşı la ma ya ça lış mak tır. Bu ra da ki amaç, in -

sa na so rum suz luk tel ki ni ver mek ve onu söz de ev rim ge çi ren hay van -

dan baş ka bir şey ol ma dı ğı na inan dır mak tır. Dar wi nizm, ma ter ya list

man tı ğın bir de va mı ol du ğun dan, bu tel ki ni ver mek in san la rı Dar wi -

nizm'e da ha faz la yak laş tı rır. Çün kü so rum suz luk duy gu su, Al lah

inan cı tam kal bi ne yer leş me miş olan in san la ra ca zip ge le bi lir. So rum -

suz luk dü şün ce si ile in san lar dün ya nın zevk le ri ne da ha ra hat sa hip

ola bi le cek le ri ya nıl gı sı na ka pı lır lar. Ya şam la rı bo yun ca Al lah'a kar şı

ye ri ne ge tir me le ri ge re ken yü küm lü lük le rin far kın da de ğil miş gi bi

dav ra nır lar. Al lah'a iba det et mek, ahi re tin var lı ğı nı dü şü ne rek ya şa -

mak, nef sin tel ki ni olan kö tü lük ler den sa kın mak ve dai ma gü zel ah lak -

lı ol mak gi bi Ku ran ah la kı nın ge tir di ği so rum lu luk lar dan uzak la şa bi le -

cek le ri ne ve bu şe kil de ken di akıl la rın ca ra hat ede bi le cek le ri ne ina nır -

lar. Oy sa ra hat lık ola rak dü şün dük le ri bu sis tem, tam ter si ne bü yük bir

sı kın tı kay na ğı dır. Gü zel ah lak tan ka çı na rak ra hat ede ce ği ni zan ne den

ki şi, gü zel ah la kı ya şa ma ma nın ver di ği ma ne vi boş luk ta sü rek li sı kın tı

için de ya şar. Ben cil olun ca güç lü ola ca ğı nı, ada let siz dav ra nın ca men -

fa at sağ la ya ca ğı nı zan ne den ki şi, sü rek li ola rak bu çir kin lik le rin acı sı nı

ya şar. Gös ter di ği kö tü ah lak ken di si ne dö ner. Kim se nin kim se yi sev -

me di ği, kim se nin kim se için fe da kar lık ta bu lun ma dı ğı, kim se nin kim -

se ye ve fa gös ter me di ği, kim se nin kim se yi ko ru yup kol la ma dı ğı, ada le -

tin, şef ka tin, mer ha me tin ol ma dı ğı bir or tam da ya şa ma nın mad di ve

ma ne vi ka yıp la rıy la öm rü nü tü ke tir. Kı sa ca, Dar wi nist le rin ver dik le ri

so rum suz luk tel ki ni, ba zı kim se le rin zan net ti ği gi bi on la rın ha ya tı nı

ko lay laş tı ran de ğil, tam ter si ne zor laş tı ran, çir kin leş ti ren, mad di ve

ma ne vi ola rak on la ra azap ge ti ren bir ha le dö nü şür. Ni te kim bu gün

pek çok Ba tı ül ke si nin ya şa dı ğı sos yal çö kün tü dü şü nül dü ğün de bu

ger çek da ha iyi an la şı la cak tır. 

Tüm bun la ra rağ men dü şün mek ten ka çı nan ba zı in san lar Dar wi -
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nizm'e inan ma ya

da ha yat kın ha le ge -

le bi lir ler. Çün kü ba zı

in san lar, ki mi za man ya şam la rı nın "ba sit leş ti ği ni" zan -

ne de rek ra hat la ma eği li min de ola bi lir ler. Ço ğu ki şi ye

hay van dan tü re yen so rum suz bir var lık ol du ğu nu dü -

şün mek sa kın ca lı gel me mek te dir. Dar wi nizm de tam ola rak

bu nun ge re ği ni ya par, in sa nı ade ta bir bö cek ve ya bir si nek ile eşit tu tar. 

Ev rim ci pa le on to log Step hen Jay Go uld, bu man tı ğı şöy le özet le -

mek te dir: 

İn san, ha ya tın de va sa bü yük lük te ki ça lı lı ğın da son ra dan or ta ya çık mış,

bü yük öl çü de te sa dü fi mi nik bir sür gü nü tem sil et mek te dir sa de ce.176

Ate ist Ric hard Daw kins'in des tek ver di ği çe şit li ül ke ler de ger çek -

le şen oto büs afiş le ri, söz ko nu su çir kin pro pa gan da nın çok net ve açık

ör ne ği dir. Daw kins'in des tek çi li ği ni yap tı ğı oto büs afiş le ri, ate izm tel -

ki ni ni ver mek te ve böy le lik le ken din ce in san la ra "so rum suz ca ya şa ma -

nın ta dı nı çı kar ma la rı nı" öğüt le mek te dir. Faz la de rin dü şün me yen bir

in san bu çağ rı yı ol duk ça ger çek çi bu la bi lir ve söz ko nu su Dar wi nist

tel kin ol duk ça hız lı bir şe kil de ve ril miş olur. Her şey öy le si ne ba sit izah

edil miş tir ki, ki şi, na sıl bü yük bir ya nıl gı nın içi ne düş tü ğü nü, na sıl al -

da tıl dı ğı nı fark et mez bi le. 

Oy sa bu afiş ler, bü yük bir sah te kar lık tan, cid di bir ya nıl gı dan iba -

ret tir. Bir in san, iman et me se de Al lah'ın yü ce var lı ğı nın de lil le ri ni sü -

rek li gör mek te, is te se de is te me se de Al lah'ın ya rat tı ğı ka de ri ya şa mak -

ta dır. İman de lil le ri - ger çek ten gö re bi len ve ak le de bi len in san lar için -

her yer de dir. İn san, yal nız ca iman ve Al lah sev gi siy le mut lu lu ğa eri şe -

bi lir, ya şa dık la rın dan zevk ala bi lir. Dün ya da ki gü zel lik le ri in sa na ni -

met ola rak ya ra tan Al lah, el bet te Ken di si'ni en faz la se ve ne ve Ken di -
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si'ne en faz la ya kın ola na bu ni met le rin gü zel li ği ni ve zev ki ni tat tı ra -

cak tır. İn kar cı lar, ni me ti de zev ki de ve re nin Al lah ol du ğu nu unut tuk -

la rın dan, so rum suz ve sı nır sız ya şa dık la rın da mut lu lu ğa eri şe bi le cek -

le ri ni zan ne der ler. Oy sa Al lah'tan ga fil, sı nır sız ve so rum suz ya şa mak,

on la ra her za man zu lüm, sı kın tı ve yı kım ge tir miş tir. Ni met ler be la ya

dö nüş müş, alı na cak zevk ler dai ma hüs ran la so nuç lan mış tır. Bu in san -

lar, Al lah'a ya kın ol ma nın, Al lah'a iman et me nin gü zel lik le ri ni dü şü ne -

me dik le rin den, ni me tin tü mü nü Al lah'ın ve re ce ği ni kav ra ya ma dık la -

rın dan, böy le sah te pro pa gan da yön tem le ri nin ba şa rı lı ola ca ğı nı zan -

net mek te dir ler. Oy sa ne ken di le ri gü zel ve hu zur lu bir ha yat ya şa ya bi -

lir ler, ne de et raf la rın da ki in san la rı et ki le ye bi lir ler. (Daw kins'in sa vu -

nu cu lu ğu nu yap tı ğı ate ist oto büs afiş le ri, pek çok ül ke de tep ki gör müş,

Fin lan di ya gi bi ba zı Av ru pa ül ke le rin de aşı rı tep ki çek ti ğin den oto büs

şo för le ri boy ko ta git miş, oto büs şir ket le ri bu afiş le ri kul lan ma ma ka ra -

rı al mış, halk ta ra fın dan söz ko nu su afiş ler yır tıl mış tır. Bu nun so nu -

cun da pek çok yer de söz ko nu su afiş ler ya sak lan mış tır.177) 

Bu tel ki nin en yo ğun ve ril di ği bir baş ka yer ise okul lar dır. Bir yük -

sek okul ders ki ta bı olan Bio logy, öğ ren ci le re, "ha ya tın do ğa sı"nı öğ re -

nir ler ken şu dü şün ce yi akıl la rın da tut ma la rı ge rek ti ği ni öğ re tir: "Ev rim

te sa dü fi dir ve ta sar lan ma mış tır".178 Üni ver si te ders ki ta bı Li fe: The Sci -
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en ce of Bio logy'i oku yan öğ ren ci ler ise şu ifa dey le kar şı la şır lar: "Dar win -

ci dün ya gö rü şü, sa de ce ev rim sü reç le ri ni ka bul et mek de ğil, ay nı za -

man da ev rim sel de ği şi min ni hai bir amaç ve ya du ru ma yö ne lik ta sar lan -

ma mış ol du ğu gö rü şü nü de ka bul et mek an la mı na ge lir".179 Bir in sa nın

te sa dü fen var ol du ğu ya la nı nı, kör, şu ur suz rast lan tı la rın so nu cu ola rak

var ol du ğu al dat ma ca sı nı öğ re ten bir eği tim sis te mi kuş ku suz genç zi -

hin le rin anar şi yi, ça tış ma yı, kat lia mı, ez me yi, acı ma sız lı ğı, ben cil li ği ma -

kul gö ren son de re ce teh li ke li fi kir ler le ze hir len me si de mek tir ve bu tel -

kin le ri alan in san la rın is te ni len şe kil de yön len di ri le bil me le ri de müm -

kün gö rün mek te dir. Ör ne ğin Do ug -

las Fu tuy ma'nın Evo lu tio nary Bio logy

ad lı ders ki ta bı nın öğ ren ci le re öğ ret -

ti ği ya nıl gı şu dur: 
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Dar win'in kör, amaç sız do ğal ayık lan ma yo luy la iş le yen te sa dü fi, amaç -

sız de ği şim ler te ore mi, ni çin'le baş la yan ne re dey se tüm so ru la ra dev rim -

ci ye ni bir ce vap sun mak ta dır. Çe şit li or ga niz ma la rın var lık la rı ve özel -

lik le ri nin bu ta ma men me ka nik, me tar ya list açık la ma sı nın de rin ve te dir -

gin edi ci an la mı, in san dav ra nı şı dı şın da do ğa nın her han gi bir ye rin de

bir ta sa rı, amaç ya da he def bu lun du ğu na da ir bir ka nı ta rast la ma dı ğı -

mız dır, bu na ih ti ya cı mız yok za ten. 

Fu tuy ma bi lim dı şı açık la ma sı na şöy le de vam et mek te dir: 

Ön ce lik le Dar win'in ev rim te ori si, onu ta ki ben Marx'ın ma ter ya list ta rih

ve top lum an la yı şı (ye ter siz ve yan lış ol sa da) ve Fre ud'un in san dav ra nı -

şı la rı na yö ne lik atıf la rı, öte den be ri Ba tı dü şün ce si nin bü yük öl çü de sah -

ne si ol muş me ka nik çi lik ve ma ter ya lizm plat for mu na ha ya ti bir da ya nak

sağ la mış tır."178

Oy sa tüm bun lar bü yük bir al dat ma ca dır. 

İn san, her şe yi ba sit ve bi linç siz ola rak al gı la ya rak so rum lu luk la -

rın dan kur tul muş de ğil dir. So rum lu luk la rın dan kur tul ma duy gu su da

in san la rı ra hat la tıp mut lu ede cek de ğil dir. İn san bu duy gu yu üze rin -

den at tı ğın da, bir an da dün ya zevk le ri ne sa hip ol ma ya cak, bir an da

tüm dert le rin den kur tul ma ya cak tır. Ate ist ve Dar wi nist le rin bil me dik -

Darwinizm; genç zi hin le re anar şi yi, ça tış ma yı, kat lia mı,

cinayeti, acı ma sız lı ğı, ben cil li ği ma kul gösteren son de re -

ce teh li ke li bir pagan dinidir.



le ri ve ya ka bul et me yi red det tik le ri önem li bir ger çek var dır: Her şe yi

Al lah ya ra tır. Dün ya da ki ni met le ri de, zevk le ri de ya ra tan Al lah'tır.

Do la yı sıy la in sa na dün ya da ki gü zel lik ler den zevk al ma ve ra hat ya -

şa ma his si ni ve re cek olan da Al lah'tır. Al lah di ler se, tüm ni met ler,

bol luk ve re fah lık için de bir in sa na en de rin mut suz luk la rı ve azap la rı

ya şa ta bi lir. İn san, tüm zevk le ri do yum suz ya şa mak için ne ka dar ça ba

gös te rir se gös ter sin, ona zev ki ve mut lu lu ğu ve re cek olan yal nız ca

Al lah'tır. İş te ate ist le rin ve Dar wi nist le rin en bü yük ya nıl gı la rı bu ger -

çek ten ga fil ol ma la rı dır. 

So rum suz ol du ğu nu dü şü nen bir in san, her kes gi bi sü rek li sev gi,

ra hat lık ve gü ven ara yı şı için de dir. Ama ken di si gi bi dü şü nen in san la -

rın oluş tur du ğu bir top lum için de bun la rın hiç bi ri ne sa hip de ğil dir. So -

rum suz in san ya şa mı bo yun ca, bir gün mut la ka öle ce ği ni unut ma ya ça -

lı şır. Oy sa sü rek li ölüm le mu ha tap tır. Et ra fın da ki le rin ölü mü nü iz ler,

has ta lık la ra, ka za la ra sü rek li ola rak şa hit olur. Bir bö ce ğin ölü mü bi le

kaç ma ya ça lış tı ğı ölü mü ona mut la ka ha tır la ta cak tır. Ölü mü ne ka dar

in kar et me ye ça lış sa da ölüm kor ku su tüm be de ni ni enin de so nun da

kap lar. Et ra fın da ölen ve ken di inan cı na gö re yok olup gi den in san lar

için üzün tü ye bo ğu lur. Ken di be de ni nin ge çen za ma na kar şı ko ya ma -

dı ğı nı, sü rek li ölü me doğ ru yak laş mak ta ol du ğu nu in kar ede me me ye

baş lar. Ölü mü red det mek ona ra hat lık de ğil, tam ter si ne kor ku, en di şe

ve sı kın tı ge ti rir. 

So rum suz ya şa mak in sa na as lın da tüm sı kın tı ve zor luk la rın ka pı -

sı nı açar. Her şe yin Al lah'ın

kon tro lün de ol du ğu nu tak dir

ede me yen bir in san ge le cek ten

öle si ye kor kar. Tüm rız kın sa -
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hi bi nin Al lah ol du ğu nu tak dir ede me yen bir ki şi, ha ya tı bo yun ca bir

yer ler den ka zanç sağ la ma hır sı pe şin de olur ve ne re dey se bü tün ha ya -

tı bu uğur da mah vo lur. Al lah'ın ahi ret te in sa nın tüm gü zel lik le re sa hip

ola bi le ce ği eş siz bir ha yat ya rat mış ol du ğu nu bil me yen bir in san, hep

ken di inan dı ğı sis tem için de ger çek sev gi nin, ger çek dost lu ğun, ger çek

ve fa nın ya şan ma sı nı bek ler. Oy sa ger çek sev gi ye bu dün ya da an cak

Al lah için ya şa dı ğı tak dir de sa hip ola cak tır. Al lah için ya şa ma dı ğı sü -

re ce hiç bir za man bu bek len ti si kar şı lık bu la maz. Ger çek sev gi ve ve fa -

ya ula şa ma dan öm rü nün hız la geç mek te ol du ğu nu fark eder. Hiç bir

ge ri dö nü şü yok tur. Ge le cek te ola cak la rı hep deh şet için de bek ler. 
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Her nefis ölümü tadıcıdır. Bu gerçekten kaçış yoktur...



Ken di inan cı na gö re, yal nız ca bu dün ya da ki bir kaç on yı la sa hip -

tir. Ahi ret inan cı ol ma dı ğın dan, bir kaç on yıl so nun da "yok ola ca ğı nı"

dü şü nür. Yok ola ca ğı nı bi le bi le bir kaç on yıl bu dün ya da ya şa mak in -

sa na na sıl bir mut lu luk, zevk ve hu zur ve re bi lir ki? El bet te ve re mez. İş -

te bu ne den le hiç bir ate ist, id di a et ti ği gi bi ha ya tın ta dı nı çı ka ra ma mak -

ta, ge le cek te ken di si ni ne le rin bek le di ği ni yal nız ca en di şe ve kor ku

için de iz le mek te dir. 

Böy le bir in san, ya şa mı nın so nu na gel di ğin de, tüm ha ya tı nın boş

ve so nuç suz bek len ti ler için de geç miş ol du ğu nu fark ede cek tir. İş te so -

rum suz lu ğun in sa na ge tir dik le ri bun lar dır. Bir in san eğer ahi re ti um -

mu yor sa, ba şı boş ve tüm de ğer ler den yok sun ya şa mak is ti yor sa, bu -

nun kor kunç so nuç la rıy la da er geç kar şı la şa cak tır. Ni te kim in ti har lar,

kav ga lar, sa vaş lar, ci na yet ler, kat li am lar, hır sız lık, te ca vüz ve yol suz -

luk lar, bu so rum suz ya şa mın bi rer so nu cu dur. 

Oy sa Al lah, "İn san, 'ken di ba şı na ve so rum suz' bı ra kı la ca ğı nı mı

sa nı yor?" (Kı ya met Su re si, 36) aye tin de be lirt ti ği gi bi, in sa nı so rum suz

ya rat ma mış tır. İn sa na hu zur ve re cek olan, in sa nı doğ ru ve gü zel ya şa -
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ma ya, en di şe, kor ku ve sı kın tı

duy ma dan bir ha yat ge çir me ye

yön len di re cek olan, yal nız ca Al -

lah kor ku su ve Al lah sev gi si dir.

Al lah'tan kor kan bir in san, Al -

lah'a he sap ve re ce ği ni bi lir, vic da -

nı na ay kı rı ya şa ya maz. Al lah'tan

kor kan bir in san baş ka sı na za rar

ve re mez, kö tü ah lak ser gi le ye mez,

in san la rı rast ge le var lık lar ola rak ka -

bul ede mez. Al lah'a gü ve nen bir in -

san ken di si ni ya ra ta nın, ya şa ta nın,

ken di si ne rı zık ve re nin, ken di si ne

sağ lık ve güç ve re nin Al lah ol du ğu nu
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ve bun la rı yal nız ca Al lah'tan is te ye bi le ce ği ni bi lir. Al lah'tan kor kan bir

in san, Al lah'ın ya rat tı ğı ha yır lı bir ka de re ta bi ol du ğu nu, bu dün ya da

yal nız ca im ti han edil di ği ni, asıl ha ya tın ahi ret te Al lah'ın tak dir ede ce -

ği son suz bir ya şam ol du ğu nu bi lir. İş te bu ne den le bu dün ya da sü rek -

li ola rak bir ça ba için de dir. Al lah'a kar şı so rum lu ol du ğu nu, Al lah'a he -

sap ve re ce ği ni, Al lah'ın ken di si ni ba şı boş ve so rum suz ya rat ma dı ğı nı

bi lir. 

Ni met ler onun için se vinç ve si le si dir, ni met le rin hak kı nı ve re cek,

on lar dan zevk ala cak olan da yal nız ca iman eden ler dir. İn san lar zevk -

le rin tü mü nü sı nır sız ola rak ya şa dık la rın da tat mi ne ula şa cak la rı nı zan -

ne der ler. Oy sa bu sı nır sız lık, ni met ler den bık ma, hat ta iğ ren me aşa ma -

sı na ge ti rir in sa nı. Zevk al ma yı bek le di ği gü zel lik ler, in san için bir an -

da be la ya, kül fe te dö nü şür. Ama ni met le ri Al lah için sev mek, Al lah ya -

rat tı ğı için ni met ler den zevk al mak baş ka bir ruh ha li dir. Bu nu ya şa yan

bir in sa nın al dı ğı zevk ola ğa nüs tü dür. Ve bu bi linç te ya şa ma nın kar şı -

lı ğı, Al lah'ın di le me siy le, dün ya da ve ahi ret te gü zel bir ya şam dır.

Al lah ayet le rin de şöy le bil di rir: 

Ha be ri niz ol sun; Al lah'ın ve li le ri, on lar için kor ku yok tur, mah zun da

ol ma ya cak lar dır. On lar iman eden ler ve (Al lah'tan) sa kı nan lar dır.

Müj de, dün ya ha ya tın da ve ahi ret te on la rın dır. Al lah'ın söz le ri için de -

ği şik lik yok tur. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (Yu nus Su re -

si, 62-64)

13. Dar wi nist ler, "Dar wi nizm ile Al lah İnan cı Çe liş mez"

Al dat ma ca sı nı Tel kin Eder ler 

Dar wi nizm'in te me li ni ma ter ya lizm oluş tu rur. Ma ter ya lizm ya nıl -

gı sı na gö re mad de son suz dur ve mad de nin üze rin de her han gi bir güç

yok tur. Bir baş ka de yiş le ma ter ya lizm, tüm ev re ni oluş tu ran mad de

üze rin de ona ha kim olan, onu sü rek li kon tro lü al tın da tu tan üs tün bir

Ya ra tı cı'nın var lı ğı nı red de der. (Al lah'ı ten zih ede riz.) Mad de nin mut -
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lak var lı ğı ön ka bu lüy le or ta ya atıl mış olan Dar wi nizm'i ayak ta tut ma

ça ba sı nın, bu ça ba için bü tün al dat ma ca la rın, sah te kar lık la rın gö ze

alın ma sı nın tek ne de ni, tüm var lık la rı üs tün ve güç lü bir Ya ra tı cı'nın

ya rat tı ğı ger çe ği nin ka bul edil me si ni en gel le me ye ça lış mak tır. Dar wi -

nist ler son 150 yıl dır bu ça ba nın pe şin de ol muş lar, bu nun için mü ca de -

le et miş ler dir. Dar wi nizm'in sah te bir din ola rak be nim sen me si nin en

bü yük se be bi iş te bu dur. 

An cak bu ger çek in san lar dan ge nel lik le giz le nir, çün kü bu du rum

ge niş halk kit le le ri nin Dar wi nizm'e sem pa ti duy ma sı nı en gel le ye cek tir.

Özel lik le Al lah'a iman edip de rin bir say gı du yan, inanç lı in san lar üze -

rin de olum suz bir et ki uyan dı ra cak tır. Dar wi nizm'in Al lah inan cı na

kar şı bir teo ri ol ma sı, Dar win dö ne min de de din dar ke sim le ri nin tep -

ki si ni çek miş, teo ri dö ne min in san la rı ta ra fın dan ko lay be -

nim sen me miş tir. Be nim sen me ye baş lan ma sı, Dar -

wi nist tel kin ler ve pro pa gan da lar so nu cun da ol -
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muş tur. Şu an da da okul lar da in sa nın may mun dan gel di ği ni, di no zor -

la rın ha va la nıp uç ma ya baş la dı ğı nı öğ re nen in san lar, ev rim te ori si nin

za rar sız bi lim sel bir teo ri ol du ğu ka nı sın da dır lar ge nel lik le. Te ori nin

ger çek yü zün den ise ha ber siz dir ler. Dün ya üze rin de ki din siz li ğin, dik -

ta yö ne tim le ri nin, sa vaş la rın, kat li am la rın, za lim li ğin, de je ne ras yo nun,

te rö rün, ül ke miz de Meh met çi ği mi zin şe hit edil me si nin te mel se be bi -

nin bi lim sel lik ten uzak bu sap kın teo ri ol du ğu nu bil me mek te dir ler. 

Dar wi nist ler de sa vun duk la rı dog ma nın ger çek yü zü nü giz le me ye

ça lı şır lar. İş te bu ne den le, Al lah'a iman eden kit le le ri yön len di re bil mek,

Dar wi nizm'i ken di le rin ce za rar sız gös te re bil mek ve on la rın da des te ği -

ni ka za na bil mek için Dar wi nizm'in din le çe liş me di ği ya la nı nı yay ma ya

ça lı şır lar. Bu yol la ta raf tar ka za na cak la rı na ve ev rim te ori si kar şı sın da

ya pı lan fik ri mü ca de le nin da ha za yıf la ya ca ğı na inan mak ta dır lar. Bu

amaç la or ta ya at tık la rı "ev rim sel ya ra tı lış" ya la nı, son de re ce man tık sız

ve tu tar sız ol ma sı na rağ men, el al tın dan des tek len mek te, Dar wi nist ler
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ta ra fın dan sü rek li gün de me ge ti ril mek te dir. Hat ta bu nun için, Dar -

win'in ken di si nin bi le din dar bir ki şi li ği nin ol du ğu al dat ma ca sı na baş -

vu rul mak ta dır. Ate ist ve Dar wi nist Ric hard Daw kins, bu ko nu da gö rev

ya pan bir Dar wi nist lo bi nin var lı ğı nı şu söz ler le iti raf et mek te dir:

Özel lik le oluş tu rul muş bir çe şit ev ri mi ko ru ma lo bi si var. Bun la rın bü -

yük bir ço ğun lu ğu nu ate ist ler oluş tu ru yor. Ama bu ki şi ler, gö zü dön müş

şe kil de, ortalı ve makul din darlarla dost ol mak is ti yor lar. Ve bu nu ya pa -

bil me nin tek yo lu, ev rim ile din ara sın da hiç bir uyuş maz lık ol ma dı ğı nı

söy le mek tir. 179

Oy sa ev rim ile din hiç bir şart ta hiç bir şe kil de bağ da şa maz. Dar wi -

nist ler, ken di le ri Al lah'a inan ma dık la rı, te sa düf le ri ilah laş tır dık la rı

(Al lah'ı ten zih ede riz), ya ra tı lış ger çe ği ne ta ma men kar şı ol duk la rı ve

bu uğur da mü ca de le yü rüt tük le ri hal de, bir an da Al lah'ın ka ina tı ev -

rim le ya rat tı ğı al dat ma ca sı nın en bü yük sa vun cu su ha li ne ge lir ler. Oy -

sa Dar wi nist ler, ma ter ya liz me olan bağ lı lık la rı ne de niy le, Al lah inan cı -

nı hiç bir za man ka bul et mez ler. Dar wi nist ol mak, Al lah inan cı nı red -

det me yi de be ra be rin de ge ti rir. Bir in sa nın, bi lim sel hiç bir de li li ol ma -

yan, te sa düf le ri ilah laş tı ran bu pa gan di ni nin des tek çi si ol ma sı nın tek

ne de ni Al lah'ın var lı ğı nı red de de bil mek tir (Al lah'ı ten zih ede riz). Ve

Dar wi nist le rin, in san la rı Al lah inan cın dan uzak laş tı ra bil mek için yap -

ma ya cak la rı şey yok tur. 

İş te bu se bep le, bu al dat ma ca ya kar şı dik kat li olun ma lı dır!

Ga ze te ci Larry Wit ham, Dar wi nizm'in sah te bir din ol du ğu nun
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açık lan dı ğı ve Dar wi nist

dik ta tör lü ğün bas kı ve da yat ma la rı nın

an la tıl dı ğı Ex pel led "No In tel li gen ce Al lo wed"

bel ge se lin de ko nuy la il gi li şu açık la ma yı yap mış tır: 

Ev rim te ori le ri nin tü mün de ke sin ola rak id di a edi len şey, ya      Al lah'ın

ol ma dı ğı (Al lah'ı ten zih ede riz) ve ya Al lah'ın, ya rat tık la rı üze rin de hiç bir

kon tro lü ol ma dı ğı dır (Al lah'ı ten zih ede riz). Bu se bep le, do ğal ola rak, pek

çok ev rim ci nin de söy le di ği gi bi, ev rim, ate izm için en güç lü araç tır.180

İş te Dar wi nist ler, Al lah inan cı nı ke sin ola rak red det tik le ri hal de,

in san la ra kar şı bu çir kin oyu nu oy nar lar. Oy sa bu çir kin al dat ma ca ya

ina nan lar, şu ger çe ği dü şü ne me mek te dir ler: Yü ce Al lah kuş ku suz tüm

var lık la rı çe şit li ve si le ler le ya rat ma ya ka dir dir. Rab bi miz, di ler se can -

lı la rı ev ri mi ve si le edip de ya ra ta bi lir di. Fa kat böy le ya rat ma mış tır.

Tüm var lık lar, yer yü zü üze rin de yok tan var ol muş lar, yok tan ya ra tıl -

mış lar dır. 

Fa kat Ku ran'da ev ri me işa ret eden tek bir ayet da hi yok tur. Ku -

ran'a gö re tüm ev ren ve can lı lar, Rab bi miz'in "Ol" em ri ile ya ra tıl mış -

tır. Al lah, in dir di ği tüm ila hi din ler ile in san la ra, tüm ka ina tı yok tan,

tek bir emir ile ya rat tı ğı nı ve ona di le di ği bi çim de şe kil ver di ği ni bil -

dir miş tir. Ni te kim yer yü zün de ki de lil le re bak tı ğı mız da da ya-

ratılışın, Ku ran'da ta rif edil di ği şe kil de ol du ğu nu gö rü rüz.

Bu lu nan her can lı fo si li mü kem mel dir. Ani den,

mü kem mel gö rü nüm le riy le or ta ya çık mış

ve hiç bir de ği şi me uğ ra ma mış -
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lar dır. Can lı lar, mil yon lar ca yıl bo yun ca de ğiş me miş ler dir. Can lı lı ğın

can sız lık tan oluş ma ih ti ma li yok tur. Tek bir pro tei nin bi le te sa dü fen

var ol ma sı im kan sız dır. Ola ğa nüs tü komp leks lik te ki can lı tür le ri nin

bir bi ri ne dö nü şüm le ri gi bi bir id di a, bi lim sel lik ten ta ma men uzak tır.

Bir can lı ya yep ye ni, fay da lı bir bil gi ek le ye cek bir me ka niz ma yok tur.

Bi lim, tüm can lı la rın pro te in le ri ne, hat ta atom la rı na ka dar muh te şem

bir komp leks li ğe sa hip ol duk la rı nı, ani den or ta ya çık tık la rı nı ve bir bir -

le ri ne dö nüş me dik le ri ni ke sin ve red de di le mez de lil ler le or ta ya koy -

muş tur. Do la yı sıy la Al lah'ın ev rim le ya rat tı ğı na da ir bir id di a, bü yük

bir ya lan dır, Dar wi nist al dat ma ca nın bir par ça sı dır. (Ko nuy la il gi li de -

tay lı bil gi için ba kı nız, Ha run Yah ya, Ku ran Dar wi nizm'i Ya lan lı yor)

Ya ra tıl mış olan her şey Al lah'ın yüce kud re ti nin bir

de li li dir. Ku ran'da pek çok ayet te, Al lah'ın bu

üs tün ya ra tı şı ha ber ve ril miş tir: 

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra -

tan dır. O, bir işin ol ma sı na ka rar ve rir se, ona

yal nız ca "Ol" der, o da he men olu ve rir. (Ba ka -

ra Su re si, 117)
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Şüp he siz, Al lah Ka tın da İsa'nın du ru mu, Adem'in du ru mu gi bi dir.

Onu top rak tan ya rat tı, son ra ona "Ol" de me siy le o da he men olu ver di.

(Al-i İm ran Su re si, 59)

O, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya ra tan dır. O'nun "Ol" de di ği gün (her

şey) olu ve rir, O'nun sö zü hak tır. Sur'a üfü rül dü ğü gün, mülk O'nun -

dur. O, gay bı ve mü şa he de edi le bi le ni bi len dir. O, hü küm ve hik met

sa hi bi olan dır, ha ber dar olan dır. (Enam Su re si, 73)

Onu is te di ği miz de her han gi bir şey için sö zü müz, ona yal nız ca "Ol"

de mek ten iba ret tir; o da he men olu ve rir. (Nahl Su re si, 40)

Gök le ri ve ye ri ya ra tan, on la rın bir ben ze ri ni ya rat ma ğa ka dir de ğil

mi? El bet te (öy le dir); O, ya ra tan dır, bi len dir. Bir şe yi di le di ği za man,

O'nun em ri yal nız ca: "Ol" de me si dir; o da he men olu ve rir. (Ya sin Su re -

si, 81-82) 

Gü nü müz de bi lim, ma ter ya list-ev rim ci id dia nın ge çer siz li ği ni

gös ter mek te dir. Ev rim te ori si nin id di ası nın ak si ne, çev re mi zi sa ran her
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bir ya ra tı lış de li li kai nat ta te sa dü fe as la yer ol ma dı ğı nı in san la ra ka nıt -

la mış tır. Eğer yer yü zün de Al lah'ın ev ri mi ve si le ede rek ya rat tı ğı na da -

ir de lil ler bu lun muş ol say dı ve Al lah Ku ran'da bu nu bi ze bil dir sey di,

"Rab bi miz ev rim le ya rat mış" dü şün ce si el bet te ina nan lar ta ra fın dan

he men ka bul edi lir ve sa vu nu lur du. An cak Al lah Ku ran'da "Ol" em riy -

le ya rat tı ğı nı ha ber ver mek te dir ve ev rim le ya ra tı şa da ir hiç bir ayet

yok tur. Üs te lik, ke sin ve net ola rak ev ri me da ir tek bir bi lim sel de lil bu -

lun ma mak ta dır. Şu du rum da ger çek ler açık tır. Gök le rin, yer yü zü nün

ve tüm can lı var lık la rın in ce len me si ile or ta ya çı kan her de tay Al lah'ın

bü yük güç ve kudretinin bi rer de li li ni te li ğin de dir. Tüm var lık lar, ulu

Rab bi miz Al lah'ın em ri ile bir an da, yok tan ya ra tıl mış lar dır. Kuş ku suz

ya rat mak için Al lah'ın se bep le re ih ti ya cı yok tur. (Al lah'ı ten zih ede riz.)

Dar wi nist le rin kav ra ma la rı ge re ken en önem li nok ta bu dur. Al lah bir

aye tin de şöy le bu yu rur: 

Al lah, ken di si ne mülk ver di, di ye Rab bi ko nu sun da İb ra him'le tar tış -

ma ya gi re ni gör me din mi? Ha ni İb ra him: "Be nim Rab bim di ril tir ve öl -

dü rür" de miş ti; o da: "Ben de öl dü rür ve di ril ti rim" de miş ti. (O za man)

İb ra him: "Şüp he yok, Al lah Gü neş'i do ğu dan ge ti rir, (ha di) sen de onu

ba tı dan ge tir" de yin ce, o in kar cı böy le ce afal la yıp kal mış tı. Al lah, za -

lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er dir mez. (Ba ka ra Su re si, 258)

Al lah'ın ev rim le ya rat tı ğı tel ki ni ni ver me ye ça lı şan lar, cin le rin ve

me lek le rin na sıl ya ra tıl dık la rı nı da açık la ma lı dır lar. Bu ki şi ler, me lek -

le rin ve cin le rin ya ra tı lı şı ko nu su gün de me ge lin ce sus kun ka lır lar.

Al lah cin le rin ve me lek le rin ya ra tı lı şı nı ayet le rin de bil di rir: 
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An dol sun, in sa nı ku ru bir ça -

mur dan, şe kil len miş bir bal çık tan ya rat tık.

Ve Cann'ı da da ha ön ce 'nü fuz eden ka vu ru cu'

ateş ten ya rat mış tık. (Hicr Su re si, 26-27)

Hamd, gök le ri ve ye ri ya ra tan, iki şer, üçer ve dör der

ka nat lı me lek le ri el çi ler kı lan Al lah'ın dır; O, ya rat ma da di -

le di ği ni art tı rır. Şüp he siz     Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (Fa tır

Su re si, 1) 

İn sa nın ve can lı la rın ev rim le mey da na gel di ği ni id di a eden ler,

nur dan ya ra tıl mış me lek le rin, ateş ten ya ra tıl mış cin le rin olu şu mu nu

el bet te ki ev rim le açık la ya maz lar. Al lah'ın kad ri ni tak dir ede me yen,

Al lah'ın tüm se bep ler den mü nez zeh ol du ğu nu fark ede me yen ve Rab -

bi miz'in her şe yi sa de ce "Ol" em riy le ya rat tı ğı nı ka bul ede me yen in san -

lar için me lek le rin ve cin le rin var lı ğı, tüm sah te id di ala rı or ta dan kal dı -

rır. Çün kü cin le rin ve me lek le rin var lı ğı şu açık ger çe ği or ta ya çı ka rır:

Me lek ler ve cin ler ev rim le ya ra tıl ma dık la rı gi bi, in san da ev rim le ya ra -

tıl ma mış tır.

Dar wi nizm'i kö rü kö rü ne sa vu nan lar, Ku ran'da be lir ti len Hz. Mu -

sa (a.s.)'ın asa sı nın yı la na dö nüş me si ni ve Hz. İsa (a.s.)'ın ça mur dan

yap tı ğı ku şun can lan ma sı nı as la açık la ya maz lar. Yü ce Al lah Hz. Mu sa

(a.s.)'ın asa sı nın yı la na dö nüş me si ni ayet le rin de şu şe kil de ha ber ve rir: 

De di ki: "O, be nim asam dır; ona da yan mak ta, onun la da var la rım için

ağaç lar dan yap rak dü şür mek te yim, on da be nim için da ha baş ka ya rar -

lar da var." De di ki: "Onu at, ey Mu sa." Böy le ce, onu at tı; (bir de ne gör -

sün) o he men hız la ko şan (ko ca man) bir yı lan (olu ver miş). (Ta ha Su re -

si, 18-20)
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Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve rin ce)

bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor.

(A'raf Su re si, 117)

Hz. Mu sa (a.s.)'ın da ya nıp ağaç tan yap rak dü şür dü ğü asa sı,

Al lah'ın em ri ile bir an da can lı, üre yen, bes le nen, mü kem mel, tam ve

ku sur suz bir yı lan ha li ne gel miş tir. Bir tah ta par ça sı, Al lah'ın di le me -

siy le anın da mü kem mel bir yı la na dö nüş müş tür. Bu de lil, Ku ran'da ev -

rim te ori si ne de lil ol du ğu id di ası nı ke sin ola rak or ta dan kal dır mak ta -

dır. Rab bi miz, di le me siy le, Hz. İsa'nın ça mur dan yap tı ğı ku şu can lı bir

ku şa dö nüş tür me si ni aye tin de şu şe kil de ha ber ve rir:

Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan ni me ti -

mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik te iken de, ye -

tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na Ki tab'ı, hik me ti, Tev rat'ı

ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi çi min de (bir şe yi) oluş tu -

ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü ğün de bir kuş olu ve ri yor du.

Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) Be nim iz -

nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı yor dun. İs ra i lo ğul la rı'na apa çık bel ge ler le

gel di ğin de on lar dan in ka ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir"
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de miş ler di (de) İs ra i lo ğul la rı'nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (Mai de

Su re si, 110)

Hz. İsa (a.s.)'ın ça mur dan yap tı ğı kuş, Al lah'ın iz ni ve di le me siy le

bir an da can lı, mü kem mel, tam ve ku sur suz ka nat ya pı sı ile uça bi len,

üre ye bi len, bes le ne bi len ku şa dö nüş mek te dir. İş te bu yok tan ya ra tı lış,

Dar wi nist le rin as la açık la ma sı nı ya pa ma ya cak la rı bü yük bir mu ci ze -

dir. Ve yer yü zün de ki tüm can lı la rın yok tan ya ra tı lı şı na bir de lil dir.

Tüm bun la rın or ta ya koy du ğu açık bir so nuç var dır. Ev rim ile

Al lah inan cıy la çe liş me di ği ni id di a eden  Dar wi nist ler, as lın da din dar

in san la rı bü yük bir al dat ma ca ya sü rük le me ye ça lış mak ta, on la rın sa -

mi mi inanç la rı nı is tis mar et mek için uğ raş mak ta dır lar. Bu gün Al lah

inan cı nın kar şı sın da ki en bü yük teh li ke ler den ve en bü yük kar şıt lar -

dan bi ri Dar wi nizm'dir. Dar wi nizm doğ ru dan Al lah inan cı na kar şı

mü ca de le ha lin de olan dec ca lin en et ki li ve en ge niş çap lı oyu nu dur.

Al lah inan cı na sa hip sa mi mi din dar la rın, bu teh li ke yi gö rüp bu na kar -

şı yo ğun bir il mi fa ali yet için de ol ma la rı ge rek mek te dir. Bu bü yük teh -

li ke yi za rar sız sa nıp onun des tek çi si ol mak, teh li ke yi da ha da bü yü te -

cek, Al lah inan cı na kar şı mü ca de le ha lin de olan teh li ke li bir akı ma des -

tek sağ la ya cak tır. Unu tul ma ma lı dır ki, Dar wi nizm, sah te ve sap kın bir

pa gan di ni dir ve ye ga ne ama cı, in san la rı din siz li ğe sü rük le mek tir. 
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Ma ter ya lizm yüz yıl lar dır Al lah inan cı na kar şı, as lın da baş tan kay -

be dil miş olan psi ko lo jik bir mü ca de le için de dir. Al lah'ın ba tıl ola nı mu -

hak kak ge çer siz kı la ca ğı nı kav ra ya ma yan ma ter ya list ler, ken di akıl la -

rın ca bu mü ca de le ye var güç le riy le de vam eder ler. Ev re nin Big Bang'le

sı fır ha cim den var ol du ğu, ya ni yok tan ya ra tıl dı ğı ve Al lah'ın ayet le -

rin de işa ret edil di ği gi bi ge niş le mek te ol du ğu is pat edil miş, fa kat ma -

ter ya list ler mad de nin eze li ve ebe di ol du ğu saf sa ta sı na in san la rı yön -

len di re bil mek için man tık sız id di alar la bu ger çe ğe kar şı mü ca de le yü -

rüt müş ler dir. Ku an tum fi zi ği, mad de nin yal nız ca ışık dal ga la rın dan

iba ret ol du ğu nu gös ter miş, fa kat ma ter ya list ler mad de nin mut lak var -

lı ğı nı sa vu nup mad de dı şın da hiç bir şe yi ka bul et me dik le rin den, bu

ger çe ği sü rek li ola rak in kar ede cek yol lar ara mış lar dır. Sa yı sız bi lim sel

ge liş me ve özel lik le pa le on to lo ji de el de edi len bul gu lar, ev rim te ori si -

nin ge çer siz ol du ğu nu bi lim sel ola rak is pat la mış, fa kat ma ter ya list ler

yi ne de can lı la rın ev rim leş ti ği al dat ma ca sı nı tel kin ede rek baş tan ye nil -
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gi ye uğ ra mış mü ca de le le ri ne ken di le rin ce de vam et miş ler dir. Bi lim,

ma ter ya liz me dar be vur duk ça, ma ter ya list kar şı çık ma sü rek li gün de -

me gel miş tir. Ma ter ya lizm, bi lim sel de lil le re, psi ko lo jik mü ca de le ile

kar şı lık ver miş tir. Dar wi nizm al dat ma ca sı ile ya pıl ma ya ça lı şı lan da iş -

te tam ola rak bu dur. 

Bu öy le bir şey dir ki, No bel ödül lü pro fe sör le ri, bi lim adam la rı nı,

pa le on to log la rı, mik ro bi yo log la rı, zoo log la rı, bi lim ya zar la rı nı bir ara -

ya ge ti re rek "su yun için de mo le kül ler var dı; ça mur, te sa düf ve za ma -

nın et ki siy le hüc re ol du" gi bi akıl al maz bir al dat ma ca yı hiç utan ma -

dan, hiç çe kin me den sa vu nu nur ha le ge tir miş tir. Bu in san lar, öy le bir

bü yü mey da na ge tir miş ler dir ki, mil yon lar ca in san, bu psi ko lo jik mü -

ca de le nin et ki siy le su ya dü şen yağ ta ne cik le ri nin hüc re ha li ne gel me si -

ne, bir ba lı ğın su dan yü rü ye yü rü ye çık ma sı na, ta rih te ilk ku şun di no -

zor yu mur ta sın dan çı ka rak uç ma ya baş la dı ğı na, may mun la rın za man

için de te sa dü fen ge li şe rek ke şif ler ya pan, me de ni yet ler ku ran, tek -

no lo ji ler ge liş ti ren, bil gi sa yar ya zı lım la rı oluş tu ran, uza ya ro ket

gön de ren in sa na dö nüş tü ğü ne inan ma ya baş lar. 

Bir bi lim ada mı, o za ma na ka dar hiç kim se nin keş fe de me di ği,

hüc re nin ola ğa nüs tü ya pı sı nın "yal nız ca bir bö lü mü nü" keş fet ti ği için

No bel ödü lü ne la yık gö rü lür. Ama ay nı bi lim ada mı, ödü lü nü al dık tan

son ra öğ ren ci le ri ne o hüc re nin bir ça mur bi ri kin ti sin den rast ge le oluş -

tu ğu ma sa lı nı an lat mak ta hiç bir sa kın ca gör mez. Ay nı bi lim ada mı, sa -

yı sız bi lim sel ça lış ma nın al tın da im za sı ol ma sı na rağ men, öğ ren ci le ri -

ne bü yük bi rer sah te kar lık ör ne ği olan Pilt down ada mı nı, Ha ec kel'in

em bri yo çi zim le ri ni, sa na yi ke le bek le ri ni ev ri min en bü yük de lil le riy -

miş gi bi an lat mak tan çe kin mez. 
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Allah'tır. Darwinist aldatmacadan kurtulan

dünya, artık bu gerçeğin açıkça farkındadır. 



İşte deccal sistemi olan ateist masonluğun oluşturduğu büyünün

etkisi, bu kadar acınacak hale getirir Darwinistleri. Deccal, Darwinizm

ile neredeyse bütün beyinlere ulaşmış, insanları uzun bir süre boyunca

aldatmış, yalan söylemiş, sahtekarlık yapmıştır. İnsanların pek çoğu

körü körüne, bilinçsizce, farkında olmadan bu yalana uymuş, yıllarca

kendisini adeta hayvan soyunun bir parçası olarak görmüş, hatta bu se-

beple vahşileşmiş, umursuzlaşmış, Allah'a karşı sorumluluklarından

uzaklaşmıştır. Deccal, yani ateist masonluk, Darwinizm'i kullanarak

dünyanın en büyük aldatmacalarından
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birini yeryüzüne yaymıştır. Deccalin etkisi ile Darwinizm, tarihin en

büyük kitle aldatmacası haline gelmiştir. 

Fa kat dec cal sis te mi ni ya yan ateist ma son la rın bu alan da ki ba şa rı -

sı, sah te bir ba şa rı dır. Dar wi nizm al dat ma ca sı ar tık so na er miş tir.

İçin de bu lun du ğu muz 21. yüz yıl da ar tık Dar wi nizm'in bü tün sah -

te kar lık la rı or ta ya çık mış tır. Dar wi nist le rin 150 yıl dır öne sür dük le ri

tüm ara form ör nek le ri nin sah te ol du ğu an la şıl mış tır. Dün ya nın he men

her ye ri ka zıl mış, 500 mil yon dan faz la fo sil çı ka rıl mış ama bun la rın tek

bir ta ne si nin bi le ara form ol ma dı ğı açık ça gö rül müş tür. Fo sil le rin ta -

ma mı nın mü kem mel can lı la rı tem sil et ti ği, bü yük bir ço ğun lu ğu nun

da gü nü müz can lı la rı na ait ol du ğu an la şıl mış tır. İn san lar, bu ka nıt ile,

can lı la rın bu gün kü gö rü nüm le riy le or ta ya çık tık la rı nı ve hiç bir de ği -

şim ge çir me dik le ri ni an la mış lar dır. İş te in san lar, bu ger çek ile, Dar wi -

nist le rin ne den fo sil le ri sak la dık la rı nı, ne den bi lim sel de lil le ri in san lar -

dan giz le me ye ça lış tık la rı nı da an la mış lar dır. Ev rim te ori si nin, mik ro -

bi yo lo ji, pa le on to lo ji, mo le kü ler bi yo lo ji, ge ne tik gi bi bi lim le rin or ta ya

koy du ğu so nuç lar kar şı sın da ger çek leş me si im kan sız bir teo ri ol du ğu

ke sin ola rak is pat lan mış tır.

Bü tün bun la rın ya nı sı ra, Dar wi nist le rin Al lah inan cı na ve ya ra tı -

lış ger çe ği ne kar şıt bir tu tum için de ol duk la rı ve bu nun ne de ni nin de

Dar wi nizm'i, sap kın bir din ola rak be nim se me le ri ol du ğu gö rül müş -

tür. Böy le lik le Dar wi nist le rin, in san la rı al da ta bil mek için ne den tür lü

tür lü al dat ma ca ve sah te kar lı ğa baş vur duk la rı da an la şıl mış tır. İn san -

la rın kar şı sın da, ev ri mi red de den çok faz la de lil var dır. Ar tık in san lar,

ev ri min bir al dat ma ca ol du ğu nun açık ça far kı na var mış lar dır. Ev rim

te ori si nin tek bir de lil le bi le des tek len me di ği nin ar tık bi lin cin de dir ler.

Dar wi nist al dat ma ca nın et ki si ne gir me le ri ar tık, Al lah'ın di le me siy le,

im kan sız dır. 
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Darwinizm aldatmacası, yaratılışı ispat eden 300 milyon

fosil karşısında artık tamamen sona ermiştir. 



İn san lar ev rim te ori si nin ge çer siz li ği nin de lil le ri ni gös te ren ser gi -

le re git miş, ya şa yan fo sil le ri in ce le miş ler dir. Fo sil le rin her bi ri ne ken di

el le riy le do kun muş lar, on la rı ken di göz le riy le gör müş ler dir. Can lı la rın

mil yon lar ca yıl bo yun ca de ğiş me den kal mış ol duk la rı nı, hiç bir ev rim

ge çir me dik le ri ni hay ran lık için de öğ ren miş ler dir. Ya ra tı lış At la sı'nın

her bir say fa sı nı dik kat le in ce le miş, gü nü müz de ya şa yan can lı tür le ri -

nin mil yon lar ca yıl ön ce de ay nı şe kil de ol duk la rı na ken di le ri ka na at

ge tir miş ler dir. Yer yü zü nün; araş tı rı lıp in ce len di ği her an, sü rek li ola -

rak ya ra tı lış ger çe ği ni des tek le yen ka nıt lar sun du ğu nu an la mış du -

rum da dır lar. Dar wi nist le re ya pı lan; dün ya nın en ün lü mey dan la rın da

"yal nız ca tek bir ara fo sil gös ter me le ri" çağ rı sı nın, de rin bir ses siz lik le

kar şı lık bul du ğu nu da açık ça ve şaş kın lık la gör müş ler dir. Dar wi nizm

pro pa gan da sı nın tüm yön tem le ri de şif re edil miş ve in san la ra bu al dat -

ma ca nın des tek çi si ol ma ma la rı ge rek ti ği, ki tap lar, DVD'ler, in ter net ya -

yın la rı, kon fe rans lar ve te le viz yon rö por taj la rı yo luy la kap sam lı ola rak

an la tıl mış tır. 
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Al dat ma ca nın ka nıt la rı nı gö ren in san lar, dün ya ça pın da bü yük

bir fik ri ay dın lan ma ya şa mış ve bun ca yıl dır al da tıl mış ol duk la rın dan

do la yı hak lı bir tep ki gös ter miş, okul lar da ço cuk la rı na Dar wi nizm saf -

sa ta sı nın oku tul ma sı nı tep ki ile kar şı la mış, ya pıl ma sı plan la nan ev rim

ser gi le ri ne, ev rim kon fe rans la rı na ya ni Dar wi nist pro pa gan da ya iti raz

et miş, Dar wi nist le re açık ça mey dan oku muş lar dır. Öğ ren ci ler, bi yo lo ji

ders le rin de, Dar wi nizm yan lı sı öğ ret men le ri ile ev rim te ori si nin bi lim -

sel man tık sız lı ğı na ve de lil siz li ği ne da ir tar tış ma la ra gir miş ler dir.

Uzun yıl lar bo yun ca ev rim te ori si nin ger çek yü zü nü bil me dik le ri için

kan dı rıl mak ta olan in san lar, bi linç len me le ri nin ve Dar wi nizm'in iç yü -

zü nü gör me le ri nin ar dın dan, yıl lar bo yun ca na sıl al da tıl dık la rı nı şaş -

kın lık la fark et miş ve bu na yük sek ses le iti raz et miş ler dir. Ar tık Dar wi -

nist ler de bil mek te dir ler ki, Dar wi nizm dün ya ça pın da öl müş tür ve

tek rar aya ğa kal kıp in san la rı ay nı yön tem ler le kan dır ma sı Al lah'ın iz -

niy le im kan sız dır. Dün ya ça pın da ki bu bü yük fik ri ay dın lan ma nın en

önem li gös ter ge le rin den bi ri çe şit li med ya ku ru luş la rı ve in ter net si te -

le ri ta ra fın dan ya pı lan an ket ler dir. Ör ne ğin, As so cia ted Press Ajan sı ve

NBC'nin yap tı ğı ulu sal an ke tin so nuç la rı na gö re, Ame ri ka lı la rın %86'sı

ar tık ya ra tı lış ger çe ği nin de okul lar da oku tul ma sı nı is te mek te dir.181 Al -

man ya'nın Süd de uts che Zei tung ga ze te si in ter net si te sin de 8 Tem muz

2007 ta ri hin de ya pı lan an ke tin so nu cu na gö re, ev re mi red de den le rin

ora nı %87'dir. Al man ya Di e Welt ga ze te si in ter net si te si nin 17 Ni san

2008 ta rih li an ke ti ne gö re, bu oran %86'dır. İs viç re'nin Blick ga ze te si in -

ter net si te si nin yap tı ğı 4 Ma yıs 2007 ta ri hin de yap tı ğı an ke te gö re, ya -

ra tı lış ger çe ği ne ina nan la rın ora nı %85'dir. Fran sa Sci en ce Ac tua lités ga -

ze te si in ter net si te si nin 16 Şu bat 2007 ta rih li an ke ti ne gö re ev ri me inan -

ma yan lar %92'dir. Yi ne 2 Şu bat 2009 ta rih li Gu ar di an ga ze te si nin ha be -

ri ne gö re, İn gil te re'de ya pı lan bir an ket, İn gi liz le rin yal nız ca %25'inin

Dar win'in ev rim te ori si ne inan dık la rı nı gös ter mek te dir. Yi ne, Fran sız

Nou vel Ob ser va te ur ve Sci en ce et Ave nir or tak in ter net si te sin de

06.07.2009 ta ri hin de ya yın la nan bir ha be re gö re, Fran sız okul la rın da,
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ev rim te ori si ne ina nan öğ ren ci le rin sa yı sın da bir hay li dü şüş ol du ğu

sap tan mış ve söz ko nu su ya yın bu du ru mu Ya ra tı lış At la sı'nın Fran -

sa'da ki et ki le ri ne bağ la mış tır. Dar wi nist pro fe sör ler, Dar wi nizm'in al -

dı ğı bu bü yük ya ra yı ol duk ça "cid di", "üzü cü", Dar wi nizm adı na

"utanç ve ri ci" ola rak ni te len dir miş ler dir.182

İs veç li em bri yo log So ren Lov trup, Dar wi nizm al dat ma ca sı nın bu -

gün gel di ği du rum ile il gi li ola rak şu yo ru mu yap mak ta dır: 

Sa nı rım hiç kim se bi li min tüm alan la rı nın sah te bir te ori ye ba ğım lı ol ma -

sı nın bü yük bir yan lış ol du ğu nu in kar et me ye cek tir. Ama bi yo lo ji de ger -

çek leş miş olan du rum bu dur: Uzun za man dır in san lar ev rim prob lem le -

ri ni "Dar win" söz lü ğü ne öz gü bir şe kil de tar tış mak ta dır lar - 'adap tas yon',

'se lek si yon bas kı sı', 'do ğal se lek si yon' vs - bu nu ya pa rak do ğal olay la rın

açık la ma sı na kat kı da bu lu na cak la rı na inan mak ta dır lar. Ama bu nu ba şa -

ra ma mak ta dır lar...

İna nı yo rum ki bir gün Dar win mi ti bi lim ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı

ola rak ye ri ni ala cak tır.183

Şu an da Dar wi nizm'in, bi lim ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ol du -

ğu ger çe ği ol duk ça hız lı bir şe kil de tüm dün ya ya ya yıl mak ta dır. Ya ra -

tı lış ger çe ği ne kar şı, Av ru pa Kon se yi gi bi res mi ku rum lar ta ra fın dan

ger çek leş ti ri len en gel le me ler, Dar wi nist le rin bu ko nu da ki şid det li pa -

ni ği ni göz ler önü ne ser mek te dir. Ta rih te hiç bir za man, dev let le ri tem -

sil eden bir par la men to nun bir al dat ma ca ya ar ka çık tı ğı ve bir sah te kar -

lı ğı des tek le mek için res mi bir ka rar al dı ğı gö rül me miş tir. İş te Dar wi -

nist pa ni ğin Dar wi nizm yan lı la rı nı 21. yüz yıl da ge tir di ği du rum bu -

dur. Dar wi nist ler, bas kı cı hü kü met ka rar la rı nın, ev ri mi ders le re mec -

bu ri ola rak da hil et me nin, yar gı yı ta raf lı bir şe kil de kul la na rak ya ra tı -

lış ger çe ği ni öğ ren ci ler den özen le giz le me ye ça lış ma nın, tek yan lı da -

yat ma yap ma nın bu al dat ma ca yı ayak ta tut ma ya de vam ede ce ği ni zan -

net mek te dir ler. Oy sa dün ya da ki mil yar lar ca in sa nın Dar wi nizm al dat -

ma ca sı na kar şı sa mi mi ka na at le ri, bas kı ve zor la uy gu la nan tüm yön -

tem le rin ve bun dan el de edi len ne ti ce nin çok üs tün de dir.
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1- "Ev rim te ori siy le be -

ra ber Ya ra tı lış çı lık ve

Akıl lı Ta sa rım gi bi ko nu -

lar da halk okul la rın da

öğ re til me li mi" so ru su -

na in san la rın %93'ü

"evet" de di.

2- Fran sız Sci en ce Ac tua lités si te si,

Fran sa'da Ya ra tı lış At la sı'nın da ğı tı -

mın dan son ra mey da na ge len bü yük

et ki nin ar dın dan, hal ka açık bir an -

ket dü zen le miş tir. Bu an ke tin so -

nuç la rı na gö re Fran sa'da Dar wi -

nizm'in yer le bir ol du ğu an la şıl mış -

tır. "Ev rim Ko nu sun da ki Dü şün ce le -

ri niz" baş lık lı an ket so nuç la rı na gö -

re, hal kın %92'si nin ev ri me inan ma -

dı ğı or ta ya çık mış tır.

3- Da ni mar ka'nın yük sek ti raj lı gün lük ya yın la rın dan

Eks tra Bla det ga ze te si nin in ter net si te sin de yer ver di -

ği an ket so nuç la rı na gö re, "Da ni mar ka lı lar ar tık ev ri -

me inan mı yor". An ket te ki "�n san la rın May mun dan Gel -

di ği ni Dü şü nü yor mu su nuz?" so ru su na, Da ni mar ka

hal kı nın %88'i "Ha yır" ce va bı nı ver miş tir.

4- Al man ya'nın en

önem li ya yın la rın dan Di e

Welt ga ze te si nin in ter net

si te sin de, ya ra tı lış ko nu -

lu bir an ket dü zen len di.

An ket te so ru lan "Si ze

gö re ya şam na sıl oluş -

tu?" so ru su na ka tı lım cı -

la rın %86'sı "Al lah ya rat -

tı" şek lin de ce vap ver di.

3

4

2

1



253

Adnan Oktar (Harun Yahya)

7- �n gil te re'nin Lon dra şeh -

rin de ba sı lan The Eve ning

Stan dard ga ze te si nin in ter -

net si te si, "Ya ra tı lış çı lık

okul lar da oku tul ma lı mı?"

so ru su ile bir an ket dü zen le -

di. Ekim 2008 ta rih li bu an -

ket so nuç la rı na gö re, �n gi liz

hal kı nın %73'ü bu so ru ya

"Evet" ce va bı nı ver di.

6- Al man ya'nın en bü yük ga ze te le rin den

Süd de uts che Zei tung'un in ter net si te sin -

de, ev ri min ger çek le şip ger çek leş me di ğiy -

le il gi li dü zen le nen an ke te gö re, in sa nın

bir Ya ra tı cı'nın ese ri ol du ğu na ina nan la rın

ora nı %87 çık mış tır.

5- �s viç re'nin yay gın

oku nan ga ze te le rin -

den Blick'in in ter net

si te sin de dü zen le -

nen an ket te, ya ra tı lı -

şa ina nan la rın ora nı

%85 ola rak çık mış -

tır.

5

6

7



Hiç bir Dar wi nist, ge tir di ği ya sak çı bir ya sa ile in san la rın zih nen

inan dı ğı ke sin bir ka naa ti de ğiş ti re mez. Hiç bir Dar wi nist, sa yı sız de -

lil le ya lan lan mış bir te ori yi zor kul la na rak, sü rek li da ya ta rak in san la -

ra inan dı ra maz. Bu im kan sız dır. Dar wi nist oyun ar tık so na er miş tir.

İn san lar bu gün 21. yüz yıl da ger çek le re di le dik le ri gi bi, is te dik le ri

kay nak lar dan ula şa bil mek te dir ler. Do la yı sıy la ya sak la ma, en gel le me

ve bas kı, Dar wi nist le re hiç bir za man is te dik -

le ri so nu cu ver me ye cek, Dar wi nist al dat -

ma ca ya kar şı fik ri tep ki git gi de ar ta rak

de vam ede cek tir. 

Alem le rin Rab bi olan Yü ce

Al lah tüm var lık la rın Ha ki -

mi'dir. Dec ca lin oyun la rı bu

ger çe ği in san lar dan giz le ye -

me ye cek tir. Al lah bir aye -

tin de şöy le bu yur mak -

ta dır: 
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On lar, Al lah'ın nu ru nu ağız la rıy la sön dür mek is ti yor lar. Oy sa Al lah,

Ken di nu ru nu ta mam la yı cı dır; ka fir ler hoş gör me se bi le. (Saff Su re si, 8)

Dec ca lin Kur du ğu Tu zak lar da Al lah'ın Kon tro lün de dir 

Şu gerçek hiçbir zaman unutulmamalıdır: Bir buçuk asırdır insan-

ları aldatan Darwinizm fitnesinin kaynağı olan deccal, Allah'ın kontro-

lünde olan bir varlıktır. Deccaliyetin yani ateist masonluğun fitnesi, sa-

mimi iman edenler hariç, neredeyse tüm insanları içine alabilecek bü-

yüklükte bir fitnedir. Fakat ateist masonların tuzağı ne kadar büyük

olursa olsun, akılda tutulması gereken gerçek, kurulan tüm tuzaklara

en güzel karşılığı verecek olanın Yüce Allah olduğudur. Allah, insanla-

rı denemek, salih Müslümanları ortaya çıkarmak, onları eğitmek ve da-

ha pek çok hikmet gereğince, şeytanın yeryüzündeki faaliyetlerini ve

dolayısıyla deccaliyeti de kader içinde var etmiştir ve deccaliyet mutlak

mağlup olacak şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla inkar edenlerin tuzak-

ları, Allah'ın izni ile, hiçbir zaman başarıya ulaşa-

mayacaktır. Allah, bir ayetinde bu sırrı şöy-

le haber vermektedir:
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Ger çek şu ki, on lar hi le li-dü zen ler kur du lar. Oy sa on la rın dü zen le ri,

dağ la rı yer le rin den oy na ta cak da ol sa, Al lah Ka tın da on la ra ha zır lan -

mış dü zen (kö tü bir kar şı lık) var dır. (İb ra him Su re si, 46)

Ta rih bo yun ca in kar eden ler ve in san la rı in ka ra sü rük le mek is te -

yen ler çe şit li tu zak lar kur muş lar dır. An cak ku ru lan tüm tu zak lar,

Al lah'ın ade tul la hı ge re ğin ce bo zul muş ve ken di sa hi bi ne dön müş tür.

Bu, Al lah'ın bir ka nu nu dur. Rab bi miz, ayet le rin de şöy le bil di rir:

... On la ra bir uya rı cı-kor ku tu cu gel di ğin de (bu,) nef ret le rin den baş ka -

sı nı ar tır ma dı (Hem de) Yer yü zün de bü yük lük tas la ya rak ve kö tü lü ğü

ta sar la yıp dü zen le ye rek. Oy sa hi le li dü zen, ken di sa hi bin den baş ka sı -

nı sa rıp-ku şat maz. Ar tık on lar ön ce ki le rin sün ne tin den baş ka sı nı mı

göz le mek te dir ler? Sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir de ği şik lik

bu la maz sın ve sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir dö nü şüm de bu -

la maz sın. (Fa tır Su re si, 42-43)

Aynı son, deccali sistem olan ateist masonluğun kurduğu tuzaklar

ve onun fikir sistemi için de geçerlidir. Darwinizm insanları Allah'ın

yolundan alıkoyabilmek için ateist masonlar tarafından kurulmuş özel

bir tuzaktır. Ancak kurulan tuzaklar ne kadar büyük, oluşturulan plan

ne kadar kapsamlı ve etkili olursa olsun hepsi Allah'ın kontrolü altın-

dadır. Deccal de, onun hileli düzeni de yalnızca Allah'ın dilemesi ile

vardır. "Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz" (İnsan Suresi, 30) ayetiy-

le de buyurulduğu gibi, Allah dilemedikçe hiç kimse bir şey dileyeme-

yemez; bir tuzak kurmaya da, bu tuzağı hayata geçirmeye de kuşkusuz

hiç kimse güç yetiremez.

Dar wi nizm şu an da ay nı du rum da dır. Dec ca lin kur du ğu bu tu -

zak, Al lah'ın vaa di ge re ğin ce bo zul ma ya uğ ra mış tır. Dar wi nist ler, yap -

tık la rı çir kin pla nın baş tan bo zul muş ola rak ya ra tıl dı ğı nı bil me dik le -

rin den, pro pa gan da la rı nın et ki li ol du ğu nu gör dük le rin de boş bir se -

vin ce ka pıl mış ve ba şa rı ya ula şa bi le cek le ri ni zan net miş ler dir. Al lah'ın

ken di le ri ni mut la ka boz gu na uğ ra ta ca ğı nı, tüm dün ya ya hük me der ler -

ken bir an da alay ko nu su ola cak la rı nı tah min bi le et me miş ler dir.

Al lah'ın ya rat tı ğı ka nu nun; hak ola nın, mut la ka ga lip ge le ce ği ni an la -
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mak tan uzak tır lar. Tu zak lar ba şa rı sız ol duk ça ye ni tu zak lar pe şin de

koş mak ta, fa kat bun la rın da bo zul muş ola rak ya ra tıl dı ğı nı ak le de me -

mek te dir ler. Oy sa dec ca lin tüm sap kın sis te mi, mut la ka ye nil gi ye uğ -

rar ve uğ ra mak ta dır. 

Al lah, in kar cı la rın kur du ğu tu zak la rın ken di le ri ne ge ri dö ne ce ği -

ni Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

Yok sa hi le li-bir dü zen mi kur mak is ti yor lar? Fa kat (asıl) 'o in kar eden -

ler hi le li-dü ze ne dü şe cek olan lar dır. (Tur Su re si, 42)

Bu gün Dar wi nizm sa vu nu cu su ol mak, ade ta bir utanç ve si le si dir.

Dar wi nist ya yın la rın ye ni sah te ha ber le ri sü rek li gün de me ta şı ma ça -

ba la rı, Dar wi nist le rin ça re siz ce kon fe rans ve re bi le cek ki şi ara ma la rı, el -

le rin de ara fo sil ol ma dı ğın dan üze rin de yal nız ca ha ya li çi zim le rin yer

al dı ğı kar ton pos ter ler le ev rim ser gi le ri dü zen le me ye ça lış ma la rı, Dar -

wi nist bi lim adam la rı nın ya şa yan fo sil ser gi le ri ne ve ya Ya ra tı lış At la -

sı'na ver dik le ri tep ki ler bo şu na dır. Ar tık iş iş ten geç miş tir. Dar wi nizm

bi lim ta ri hi nin en bü yük ye nil gi si ne uğ ra mış tır. Al lah'ın di le me siy le bu

tu zak bo zul muş tur. Al lah, hak kı hak ola rak pe kiş ti rip tüm yer yü zü ne

ha kim kı la cak tır. Al lah bir aye tin de şöy le bu yu rur: 

... Al lah, ba tı lı yok edip-or ta dan kal dı rır ve Ken di ke li me le riy le hak kı

hak ola rak pe kiş ti rir (ger çek leş ti rir). Çün kü O, si ne le rin özün de ola nı

bi len dir. (Şu ra Su re si, 24)

Al dat ma ca nın Son Bul ma sıy la Baş vu ru lan Ye ni Bir

Psi ko lo jik Yön tem: "Bir Şey Ol ma dı ki!" Fel se fe si

Dar wi nizm'in bir ya lan ol du ğu nun açık ça söy len me si, ev rim te -

ori si ni ya lan la yan de lil le rin bi rer bi rer tüm de tay la rıy la or ta ya ko nul -

ma sı, kuş ku suz 150 yıl lık ta ri hi bo yun ca ev rim te ori si nin hiç kar şı laş -

ma dı ğı bir şey di. İn san la rın bü yük kıs mı, inanç la rı na ay kı rı gel me si ne

ve sah te bir din ol du ğu nu açık ça an la mış ol ma la rı na rağ men, Dar wi -

nizm'e kar şı hep sus kun du ru yor, bu çar pık sis te mi mec bu ren ka bu le

zor la nı yor lar dı. Eğit men ler, ak la, man tı ğa, bi lim sel de lil le re ve inanç la -

257

Adnan Oktar (Harun Yahya)



258

Darwinist Deccaliyetin Ölümü

Şey ta nın hi le li dü ze ni za yıf tır, dec cal sis te mi ye nil gi ye uğ ra -

mış tır. Kuran ah la kı nın ge tir di ği sev gi ve dost luk tüm dün ya ya

ha kim olmaktadır.



rı na ters düş me si ne rağ men, öğ ren ci le ri ne ev ri mi öğ ret mek zo run da

ka lı yor lar dı. Çün kü bu in san lar üze rin de yo ğun bir cay dır ma po li ti ka -

sı uy gu la nı yor du. Dar wi nizm, an cak bas kı, şid det ve zor ba lık la ya şa tı -

la bi li yor du. 

Ama ar tık du rum de ğiş miş tir. Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ke sin ve

in kar edi le mez bi lim sel ka nıt lar la or ta ya kon muş tur. Dar wi nizm'in bü -

yük bir ya lan ol du ğu, yıl lar dır in san la rı al dat tı ğı, sah te kar lık lar la ayak -

ta tu tul ma ya ça lı şıl dı ğı açık ve ke sin bir şe kil de is pat lan mış tır. Muh te -

şem eser Ya ra tı lış At la sı, bi lim adam la rı nın, üni ver si te pro fe sör le ri nin,

ül ke yö ne ti ci le ri nin ev le ri ne gir miş, öğ ren ci ler de da hil ol mak üze re

ko nu ya il gi du yan her kes bu ese re in ter net ten ko lay ca ula şa bil miş ler -

dir. Bu du rum, Dar wi nist ler ta ra fın dan şaş kın lık la, deh şet le, kor ku ve

en di şey le kar şı lan mış; ev rim yan lı la rı ken di akıl la rın ca Ya ra tı lış At la -

sı'nın okun ma sı nı en gel le me ye ça lış mış fa kat ba şa rı lı ola ma mış lar dır.

Te ori le ri nin bü yük bir aç maz ile kar şı kar şı ya ol du ğu nu ken di le ri de

açık ça gör me ye baş la mış lar dır. 

Bu ger çek ler kar şı sın da Dar wi nist ler cep he sin de ar tık de rin bir

ses siz lik ha kim dir. Bir ta kım ko yu Dar wi nist ler ise, ev ri mi çü rü ten çok

sa yı da bi lim sel de li lin su nul ma sı nın ve in san la rın bu na il gi gös te rip

ger çe ği gör me le ri nin üze ri ne, Dar wi nizm'in çö kü şü nü fark et miş ol ma -

la rı na rağ men, ade ta oyun ca ğı elin den alın mış ço cuk gi bi "bir şey ol ma -

dı ki" man tı ğı nı uy gu la ma ya ge çir miş ler dir. "Her ne olur sa ol sun ben

yi ne de Dar wi nizm'e ina nı yo rum ve sa vun ma ya de vam ede ce ğim" di -

ye rek, bu du ru mun et ki si ni ken di le rin ce his set tir me me ye ça lış mak ta -

dır lar. Oy sa bu da, hiç bir ne ti ce ye ulaş ma ya cak olan bir baş ka Dar wi -

nist oyun dur. 

Al lah'ın, "...Hiç şüp he siz, şey ta nın hi le li-dü ze ni pek za yıf tır."

(Ni sa Su re si, 76) aye tin de be lirt ti ği gi bi dec ca lin dü ze ni olan Dar wi -

nizm çok ça buk çö ken bir sis tem dir. Öy le ki, pro te in le rin te sa dü fen

olu şa ma ya ca ğı nın, ara fo sil ol ma dı ğı nın ka nıt lan ma sıy la bi ter. Bir Dar -

wi nist, bu bil gi den son ra ar tık bir da ha Dar wi nist ola maz. An cak man -

tık sız bir inat la, "ben ina nı yo rum ve inan ma ya de vam ede ce ğim" di ye -
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bi lir. Ama bu da ger çek dü şün ce le ri de ğil dir. Dar wi nizm'e inan ma sı ar -

tık im kan sız dır. Ade ta ağ zı na sü rü len acı bi ber den do la yı ağ zı nın hiç

yan ma dı ğı nı id di a eden inat çı bir ço cuk gi bi, şu an ki Dar wi nizm sa vu -

nu cu la rı nın ba zı la rı da ay nı ina dı sür dür mek te dir ler. Fa kat kuş ku suz

bir ço cu ğun ağ zı nın yan ma dı ğı nı id di a et me si önem li de ğil dir. So nuç -

ta ne ka dar red de der se red det sin, ağ zı na sü rü len acı bi ber ne de niy le

acı yı his set miş tir. Do la yı sıy la, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni is pat la yan

sa yı sız bi lim sel de li lin ar dın dan, şu an da dün ya da Dar wi nizm'in bir al -

dat ma ca ol du ğu nu bil me yen muh te me len tek bir Dar wi nist bu lun ma -

mak ta dır. 

Ar tık Dar wi nist ler, ev rim te ori si ni ko ru ya bil mek için in san la rı al -

dat ma ya ça lış ma nın hiç bir fay da ver me di ği nin far kın da dır lar. Ar tık,

150 yıl dır ha ya li se nar yo lar la ve çe şit li sah te kar lık lar la su ni ola rak var

et miş ol duk la rı ve zor la ayak ta tut ma ya ça lış tık la rı Dar wi nizm so na er -

miş du rum da dır. Bu ha yal ürü nü hi ka ye nin ger çek ol ma dı ğı nı bir ke re

öğ ren di ğin de, bir Dar wi nist'in ar tık bu sap kın inan cı sür dür me si

müm kün de ğil dir. Dar wi nist ler, bu ka dar za man bo yun ca yal nız ca

söz de bir kur ta rı cı bek le miş ler dir. Bir bi lim ada mı nın çı kıp, yıl lar dır

bek le nen ha ya li ara fo sil le ri or ta ya çı ka ra ca ğı nı zan net miş ler dir. Ama

şu an da bu nun hiç bir za man ol ma ya ca ğı ger çe ği ni göz le riy le gör müş,

bu na be yin le riy le inan mış du rum da dır lar. Not re Da me Üni ver si te si

fel se fe pro fe sö rü Pe ter van In wo gen'in şu söz le ri dik ka te de ğer bir ger -

çe ğe işa ret et mek te dir: 

Eğer Dar wi nist ler bi lim sel ger çek ler le do lu bir ki ta bı, önem se me ye rek,

yan lış an la ya rak ve ya ona gü lüp ge çe rek kar şı lar lar sa, bu du rum bu gün

Dar wi nizm'in bi lim sel bir teo ri ol mak tan çok bir ide olo ji ol du ğu yö nün -

de ki git gi de ya yı lan şüp he ler için önem li bir ka nıt ola cak tır.184

Dar wi nist ler her ne ka dar "bir şey ol ma dı ki" de yip dur sa lar da,

gös te ri len tep ki ler den, alı nan ted bir ler den, ya şa nan yo ğun pa nik ten bu

ye nil gi nin bü yük bir şok et ki si yap mış ol du ğu açık ça an la şıl mak ta dır.

El bet te yıl lar ca Dar wi nizm ya la nı na inan mış ve iler le yen ya şı na ka dar

al da tıl mış ol mak bir bi lim ada mı nın ağı rı na gi de bi lir. Ge nel de in san lar
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al da tıl mış ve o al dat ma ca yı kö rü kö rü ne sa vun muş ol ma yı ka bul et -

mek is te mez ler. Bu ne den le tüm bun lar dan ilk ka çış yo lu Dar wi nizm

aley hin de ki de lil le re kar şı "inan mı yo rum" id da sıy la or ta ya çık mak tır.

Ama as lın da bu ki şi, or ta ya ko nu lan de lil le rin doğ ru ol du ğu na %100

inan mış tır. Al tı ay ka dar son ra ona so rul du ğun da, öf ke si da ha din gin -

leş miş ola cak, ce vap la rı baş ka la şa cak tır. Muh te me len "Dar wi nizm ola -

bi lir de ol ma ya bi lir de" di ye cek tir. Ka çış yol la rı bul ma ya ça lı şa cak, "ye -

ni de lil ler ile ri de or ta ya çı ka bi lir" gi bi or ta lı bir man tık öne sü re cek tir.

Oy sa bu sap kın ide olo ji nin de lil siz bir al dat ma ca ol du ğu nu çok iyi bi -

li yor dur. Fa kat ani ka bul ona zor ge le bi lir. Ama as lın da, Dar wi nizm bu

ki şi için tam an la mıy la bit miş tir. 

Za man la yağ ta ne cik le ri nin su ya dü şe rek pro tei ne dö nüş tük le ri

fik ri ni sa vun muş ol mak ken di si ne de saç ma ve ina nıl ma sı güç ge le cek -

tir. Tek bir ta ne da hi ara fo sil ol ma dı ğı ger çe ği ni na sıl an la ya ma dı ğı nı

hay ret le an la ya cak, ken di du ru mu na şa şa cak, bel ki de 150 yıl bo yun ca

böy le bir saf sa ta yı sa vun muş ol ma -

nın şaş kın lı ğı nı ya şa ya cak tır.

Dar wi nizm bü yü sü ne

ka pıl mış ol ma nın,

bir ya la na des tek -
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Yağ ta ne cik le ri su ya dü şe rek

pro tei ne dö nüş üp, can lı lık oluş -

tu ra maz lar...



çi ol muş ol ma nın utan cı nı du ya cak tır. Bu gün gü nü mü zün en tut ku lu

Dar wi nist le ri bi le bu ruh ha li ni ya şa mak ta dır lar. Çe şit li ifa de le rin den

bu an la şıl mak ta, şüp he ye düş tük le ri açık ça gö rül mek te, ki mi za man

bu nu açık ça iti raf et mek te dir ler. Oy sa yan lış olan inanç tan dön mek,

doğ ru ola nı ka bul et mek için hiç bir za man geç de ğil dir. Ha ta dan dö -

nüp doğ ru la rı ka bul et mek bü yük bir er dem dir. Ge rek bi lim sel de lil le -

ri gör dük ten son ra ya pı la cak en doğ ru şey, Dar wi nizm'in bü yük bir

saf sa ta ol du ğu nu açık ça ka bul et mek tir.

Red din Ar dın da ki Ka bul 

Dar wi nist le rin, red üs lup la rı nın ar dın da ki giz le ye me dik le ri ka bul

çe şit li bi lim adam la rı ve biz zat Dar wi nist ler ta ra fın dan şu şe kil de ifa de

edil mek te dir. 

Bi yo log Wil li am Fix: 

Araş tır ma nın ön pla nın da olan bi lim adam la rı kla sik Dar wi nizm'e öl dü -

rü cü bir dar be vur muş tur. Bu ha be ri doğ ru dan in san la ra ve re mi yor lar,

bu nu yal nız ca tek nik ya zı la rı na ve giz li tav si ye le ri ne sak lı yor lar.185

Dar wi nist an tro po log Ro bert A. Mar tin: 

1972 yı lın da, Ame ri kan Do ğa Ta ri hi Mü ze si'nden Ni les El dred ge ve Har -

vard Üni ver si te si'nden Step hen Jay Go uld, "sıç ra ma lı ev rim" kav ra mı nı

or ta ya atan bir ma ka le ya yın la dı. Ev rim ya vaş, dü zen li ve aşa ma lı bir şe -

kil de iler li yor ise, bu du rum da tür ler ara sın da bu lun ma sı ge re ken tüm

ara ge çiş form la rı nın ne re de ol du ğu nu sor du lar. Bel ki de bun la rı bul ma -

nın bu ka dar zor ol ma sı nın ne de ni, as lın da mev cut ol ma ma la rı dır.186

Il li no is Üni ver si te si eko lo ji bö lü mün den Dar wi nist T. H. Fraz zet ta: 

Her ge çen yıl, ev ri min ol duk ça ba sit gö rüş le ri çö kü şe doğ ru git me ye de -

vam edi yor.187

Fran sız Dar wi nist Je an Pi er re Leh man: 

Geç miş te ki kla sik ha liy le Dar wi nizm ar tık en ka za dö nüş müş tür.188

Bi lim edi tö rü Dar wi nist Gor don Rat tray Tay lor: 

Top la nan de lil ler bi yo log la rın keş fet ti ği muh te şem bi çim de ko or di ne edi -
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len ya pı la rın ve mü kem mel uyum gös te ren dav ra nış la rın açık lan ma sı

için te sa düf le rin ye ter li ol ma dı ğı nı gös te ri yor. İki Ame ri ka lı bi yo lo ğun

kı sa sü re ön ce açık la dık la rı gi bi: 'Asıl bul ma ca, da ha doğ ru su ev rim me -

ka niz ma sı nın ne ol du ğu prob le mi hiç bir çö zü me ulaş ma mış tır.

Kı sa ca, bir yüz yıl dan da ha uzun bir sü re dir bi yo lo ji çev re le rin de ha kim

olan dog ma çök mek te dir.189

Fi zik pro fe sö rü Dar wi nist H. S. Lip son: 

Can lı var lık la rın her han gi bir özel li ği nin olu şu mu nu açık la ma ye te ne ğin -

den do la yı ev rim te ori sin den her za man bi raz şüp he de ol mu şum dur (ör -

ne ğin zü ra fa nın uzun boy nu). Bu ne den le geç ti ği miz otuz yıl dan faz la bir

za man için de bi yo lo jik ke şif le rin ev rim te ori si ne uyum gös te rip gös ter -

me di ği ni an la ma ya ça lış tım. Fa kat uyum gös ter di ği ni san mı yo rum. ... Ba -

na gö re, bu teo ri ar tık ayak ta dur ma mak ta dır.190

Eko lo ji ve ev rim bi yo lo ji si pro fe sö rü Dar wi nist E. O. Wi ley: 

(Nor man) Mac Beth ev ri me ye ni ba kış açı sıy la bak ma mı zı ve in san la ra ve

ge re kir se ken di mi ze Dar wi nizm ve sen te tik teo ri hak kın da şüp he le ri miz

ol du ğu nu, bu ne den le de tar tış ma ya açık ol du ğu mu zu iti raf et me mi zi

öner mek te dir. Ben ce bun lar mü kem mel öne ri ler dir.191

Ga ze te ci Larry Wit ham 

Dü zi ne ler ce, dü zi ne ler ce bi lim ada mı ile rö por taj yap tım. Ken di ara la rın -

da iken ve ya gü ven dik le ri bir ga ze te ci ile ko nuş tuk la rın da, "bu in dir ge -

ne mez komp leks lik te" ve ya "mo le kü ler bi yo lo ji kriz için de" gi bi ifa de ler -

de bu lu nu yor lar, ama bu nu top lum için de açık ça di le ge ti re mi yor lar.192

İş te Dar wi nizm'in gel di ği son nok ta bu dur. Dar wi nist ler yıl lar ca

can la baş la sa vun duk la rı ken di te ori le rin den ar tık şüp he et mek te dir ler.

Dar wi nizm'in dün ya al dat ma ca sı ar tık so na er miş tir. 

Dar wi nizm'in tut ku lu ta raf tar la rı, bel ki de şim di ye dek Al lah

inan cı na kar şı gi riş tik le ri bu sa va şı (Al lah'ı ten zih ede riz) kay be de bi le -

cek le ri ni dü şün mü yor lar dı. Sa hip ol duk la rı kay nak lar, et ki le dik le ri

çev re, bü yü le dik le ri in san lar ve bir ta kım dev let le rin des te ği, za hi ren

ken di le ri ni güç lü gör me le ri ne ne den olu yor du. Ev rim te ori si nin okul -

lar da oku tul ma sı, ye ni ye ti şen genç le rin ev rim eği ti miy le bü yü yüp, ya -
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şam bo yu bu eği tim le mu ha tap ol ma la rı nı sağ lı yor du.

Dün ya nın ile ri ge len ga ze te le ri, der gi le ri, te le viz yon ka nal -

la rı sü rek li ola rak Dar wi nizm pro pa gan da sı ya pı yor, da ha da

önem li si pek çok ül ke de yö ne tim de ki et ki li ki şi ler Dar wi nizm'in des -

tek çi li ği ni ya pı yor du. Son dö nem ler de ol du ğu gi bi, ül ke le ri tem sil

eden Av ru pa Par la men to su gi bi güç ler ko lay lık la Dar wi nizm yan lı sı

ka rar la rı alıp bun la rı ra hat lık la yü rür lü ğe ko ya bi li yor lar dı. 
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Dar wi nist ler, genç le ri sü rek li ev rim saf sa ta sı nın tel kin le riy le ye -

tiş ti re rek, Dar wi nizm'in bü yü sü nü yok et mek is te mi yor lar. Av ru -

pa Par la men to su gi bi ku rum la rın Ya ra tı lış At la sı'nı okullarda ya -

sak la mak is te me sin de ki amaç da, iş te bu Dar wi nist bü yü yü

ayak ta tut ma  çabasındandır. 



Fa kat ar tık bu yön tem ler Dar wi nist le re bir fay da ge tir mi yor. 

Gü nü mü zün geç miş ten far kı, ulus la ra ra sı top lan tı lar da alı nan bu

ka rar la rın geç miş te in san lar üze rin de et ki li ol ma sı ve Dar wi nizm bü -

yü sü ne ka pıl mış olan in san la rı da ha faz la Dar wi nizm'e yak laş tı ra bil me

ama cı na ula şı la bil me siy di. Oy sa şu an da ge li nen nok ta da, Av ru pa

Kon se yi top lan tı sın da Ya ra tı lış At la sı kür sü de ha va ya kal dı rı la rak, bu

ki ta ba kar şı na sıl mü ca de le edi le bi le ce ği tar tı şıl mış ve Dar wi nizm'in

uğ ra dı ğı mağ lu bi ye tin oluş tur du ğu öf ke açık ça his se dil miş tir. 

Tüm bun lar kuş ku suz ki bir ye nil gi gös ter ge si dir. Bun lar, Dar wi -

nizm'e kar şı yü rü tü len bi lim sel ve akıl cı il mi mü ca de le nin et ki li ol du -

ğu nu gös ter mek te dir. Ev rim ci Pro fe sör Ümit Sa yın, Sci en ce der gi si ne

yap tı ğı bir açık la ma da Ha run Yah ya eser le ri nin et ki siy le ge li nen du ru -

mu şu söz ler le ifa de et miş tir: 

Ar tık ya ra tı lış çı la ra kar şı bir sa vaş yok. Sa va şı on lar ka zan dı lar, 1998'de

Tür ki ye Bi lim ler Aka de mi si'nden al tı pro fe sö rü ya ra tı lış çı la ra kar şı ko -

nuş ma la rı için mo ti ve et miş tim. Ar tık, bu gün bir ki şi yi bi le mo ti ve et mek

im kan sız.193

El bet te hiç kim se, doğ ru ol ma dı ğı nı bi le bi le, de şif re ol du ğu nu gö -

re gö re Dar wi nizm ya la nı nı kon fe rans sa lon la rın da an lat ma ya gi riş me -

ye cek tir. Çün kü Dar wi nist le rin, ya ra tı lış ger çe ği ne kar şı ge ti re bi le cek -

le ri tek bir de lil ve tek bir bi lim sel açık la ma bu lun ma mak ta dır. 

Dar wi nizm bü yü sü nün et ki si nin yok ol ma sı, şüp he siz Dar wi -

nizm'i tam an la mıy la or ta dan kal dır mış tır. Çün kü bu sap kın din, dec -

ca lin bü yü sis te mi ile sür dü rül me ye ça lı şıl mak ta dır. Dec ca lin bü yü sü

da ğıl dı ğın da ise, te ori nin bi lim sel te me li ol ma dı ğın dan, ar tık te ori yi

ayak ta tu ta bi le cek hiç bir un sur kal ma mış tır. Ar tık dec ca li sis tem olan

ateist ma son lu ğun Dar wi nizm'i can lı tu ta bil mek için kul la na bi le ce ği

hiç bir yön tem işe ya ra ma ya cak tır. Geç miş yüz yıl lar da in san la rın can la

baş la sa vun duk la rı Dün ya'nın dev bir kap lum ba ğa nın sır tın da dur du -

ğu hi ka ye le ri şu an da biz le re ne ka dar man tık sız ge li yor sa, Dar wi nizm

de ge le cek ne sil ler için ay nı şe kil de ko me di un su ru ola cak tır. İn san lar,

No bel ödül lü pro fe sör le rin, üni ver si te öğ re tim üye le ri nin, bi lim adam -
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la rı nın böy le bir ko me di ye na sıl inan dık la rı na ve na sıl böy le bir saf sa -

ta nın pe şin den sü rük len dik le ri ne an lam ve re me ye cek ler dir. 20. yüz yıl,

tüm Dar wi nist bi lim çev re le ri için bir utanç yüz yı lı ola rak anı la cak tır. 

De ccali Sis tem, İsa Me sih (a.s.)'ın Nuzûlü ve Hz. Meh di 

(a.s.)'ın Zu hu ru İçin Özel Ola rak Ya ra tıl mış tır 

Yü ce Rab bi miz, dün ya ha ya tı nın so nu nun yak laş tı ğı ahir za man

adı ve ri len dö nem de, tüm zor luk la rın, sa vaş la rın, te rör, de je ne ras yon

ve kor ku la rın hü küm sür dü ğü bir za man da, dün ya ya mü ba rek bir şah -

sı gön de re cek ve onun ve si le siy le her tür lü zul mü ve ada let siz li ği so na

er di re cek tir. Bu mü ba rek şa hıs Hz. Meh di (a.s.)'dır. Hz. Meh di (a.s.)'ın

zu hu ru nun ar dın dan Hz. İsa (a.s.) ye ni den yer yü zü ne ge le cek ve Hz.

Meh di (a.s.) ile bir lik te, tüm dün ya ya İs lam ah la kı nı ha kim kı la cak tır. 

Hz. İsa (a.s.)'ın ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın çıkışından önce dünyanın

büyük bir herc-ü merc içinde kalacağı ve dünyaya dinsizliği, ahlaki çö-

küntüyü, zulmü, haksızlığı ve kan dökmeyi yayacak deccaliyetin orta-

ya çıkacağı bildirilmiştir. Allah, adetullahı gereği zıt düşünceleri birlik-

te yaratır. Allah, Hz. Musa'yı yarattığında onun zıttı olan Firavun'u da

yaratmıştır. Hz. İbrahim'i yaratan Allah, ona karşı gelecek olan

Nemrut'u da yaratmıştır. Allah, ahir zaman dediğimiz ve rivayetlere

göre içinde bulunduğumuz bu dönemde ise ateist masonların idaresin-

deki deccaliyeti ve deccaliyetin önemli oyunlarından biri olan

Darwinizm'i yaratmıştır. Ahir zamanda Hz. İsa (a.s.)'ın ve Hz. Mehdi

(a.s.)'ın insanları güzel ahlaka, imana, huzura ve güvenliğe davet etme-

leri karşısında; kargaşayı ve çatışmayı savunan, acımasızlığı ve bencil-

liği telkin eden, insanları yıkıma ve helake sürükleyen deccaliyet, yani

ateist masonluk, bu amaçla Darwinizm'i kullanmaktadır. 

Bü yük İs lam ali mi Be di üz za man Sa id Nur si Haz ret le ri, Emir dağ

La hi ka sı'nda Hz. Meh di (a.s.)'ın bi rin ci gö re vi nin, Dar wi nizm'in ve ma -

ter ya liz min in san lar üze rin de ki et ki si ni tam ola rak kal dı rıp, bu dec ca li

akım la rı fik ren yer le bir et mek ol du ğu nu ifa de et miş tir. Be di üz za man,
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Hz. Meh di (a.s.)'ın, Dar wi nizm ve ma ter ya liz me kar şı ka za na ca ğı ke sin

ba şa rı ile in san la rın ima nı na ve si le ola ca ğı nı şöy le ha ber ver miş tir: 

Çok de fa mek tup la rım da işa ret et ti ğim gi bi, Meh di Al-i Re sul'ün (Pey -

gam be ri miz (sav)'in so yun dan ge len Hz. Meh di'nin) tem sil et ti ği kud si

(mu kad des, kut sal) ce ma ati nin şah sı ma ne vi si nin üç va zi fe si var. ... Bi -

rin ci si: Fen ve fel se fe nin ta sal lu tiy le (et ki siy le) ve mad diy yun ve ta biy yun

(ma ter ya lizm ve Dar wi nizm inan cı nı) be şer (in san lık) için de in ti sar et me siy le

(ya yıl ma sıy la) her şey den ev vel fel se fe yi ve mad di yun fik ri ni (mad de ci dü şün ce -

yi) tam sus tu ra cak bir tarz da ima nı kur tar mak tır."194

Dolayısıyla Hz. Mehdi (a.s.)'ın asli görevlerinden bir tanesi, mater-

yalist ve Darwinist felsefeyi fikren tam anlamıyla ortadan kaldırmak ve

Allah inancını dünyaya hakim etmektir. Ateist masonların ahir zaman-

da kitlelere yaydığı bu sapkın din, Allah'ın izniyle Hz. Mehdi (a.s.) ta-

rafından ilmen yok edilecektir. 
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Al dat ma cay la tüm dün ya yı kan dır ma yı ba şar mış ol ma la rı, Dar wi -

nist dik ta tör lü ğün tüm dün ya üze rin de sah te bir ege men lik kur muş ol -

ma sı, Dar wi nist le ri ya nılt mak ta dır. Dar wi nist ler, bu sah te ba şa rı nın

Al lah'ın ya rat tı ğı im ti ha nın bir sır rı ol du ğu nu fark ede me dik le rin den,

bu nu ger çek bir ba şa rı zan net miş ve yı kıl ma ya cak la rı nı san mış lar dır.

Oy sa böy le sah te ba şa rı lar, ger çek ve doğ ru ola nın or ta ya çı kıp üs tün

gel me si için ger çek le şir. So nu cun da ise mut la ka, Al lah'ın is te di ği,

Al lah'ı yü cel ten dü şün ce ga lip olup üs tün ge lir. 

Şu an da Dar wi nizm'in du ru mu da böy le dir. Sah te kar lık la el de

edi len dün ya ha ki mi ye ti bü yük bir he zi me te doğ ru git mek te dir. Çün -

kü bu, Dar wi nizm'in ka de ri dir. Dar win, Al lah di le di ği için Dar wi -

nizm'i or ta ya at mış tır. Dar wi nizm, Al lah di le di ği için dün -

ya ya ha kim ol muş tur. Ve şim di bu sap kın inanç,

Al lah di le di ği ve Al lah'ın ka der de tak dir

et ti ği va kit gel di ği için kök lü ve bü -
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yük bir ye nil gi ye

uğ ra  mak ta  dır .

İn san lar, Al lah'ın

be lir le di ği bir ka -

der da hi lin de Dar -

wi nizm fit ne si ne uy -

muş lar dır. Şim di de, yi ne

Al lah'ın be lir le di ği ka der

için de, Hz. İsa (a.s.) ve

Hz. Meh di (a.s.)'a uya -

cak lar dır ve tüm dün ya,

Hz. Meh di (a.s.)'ın, Dar wi -

nizm'i, ma ter ya liz mi, kı sa ca sı

tüm dec ca li sis tem le ri or ta dan kal dı rıp fik ren yok et me -

siy le bu sap kın fit ne den kur tul ma nın hu zu ru na ka vu şa -

cak tır. 
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Tüm dec ca li sis tem ler, yok ol ma ya ve ye nil gi ye uğ ra ma ya mah -

kum ola rak ya ra tıl mış tır. Dar wi nizm de böy le dir ve Al lah'ın di le me siy -

le bü yük bir ye nil gi ve yok oluş için de dir. Ta ri hin en bü yük kit le al dat -

ma ca sı olan Dar wi nizm, ta ri hin en bü yük ye nil gi si ni ya şa mak ta dır.

Dar wi nizm ta ri hi, ge le cek ne sil le rin şaş kın lık için de an dı ğı bir utanç

dö ne mi ola rak ha tır la na cak tır. 
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Yü ce Al lah, hük müne baş eği len, tüm var lık la rı kon tro lü ve

ira de si al tın da tu tan dır. Al lah'ın be lir le di ği nin dı şın da sap kın bir din

oluş tu rup, bu uğur da ça ba gös ter dik le ri ni zan ne den Dar wi nist ler, as -

lın da is te se ler de is te me se ler de, Al lah'ın hük mü ne bo yun eğ miş ola rak

ya şar lar. Al lah bir aye tin de şöy le bil dir miş tir: 

Pe ki on lar, Al lah'ın di nin den baş ka bir din mi arı yor lar? Oy sa gök ler -

de ve yer de her ne var sa -is te se de, is te me se de- O'na tes lim ol muş tur

ve O'na dön dü rül mek te dir ler. (Al-i İm ran Su re si, 83)

Dec ca lin oyu nu na ge len Dar wi nist ler de da hil tüm var lık lar, mut -

la ka bir gün Al lah'ın hu zu run da top la na cak lar dır. Rab bi miz'in Ka tın da

he sa ba çe ki le cek ve yap tık la rın dan, dü şün dük le rin den, uy gu la dık la -

rın dan do la yı sor gu la na cak lar dır. He sap gü nü ke sin bir ger çek tir. İş te

bu ne den le ateist ma son la rın et ki si al tın da kal mış olan tüm Dar wi nist -

le rin, ger çek le ri açık ça gör dük leri şu gün ler de, inat çı ve gu rur lu ıs rar -

lar dan vaz ge çip, vic dan la rı na uy ma la rı ve doğ ru yo lu ter cih et me le ri

kur tu lu şa gi den en önem li yol dur. Al lah'ın hük mü hak tır, mut la ka ger -

çek le şe cek tir ve ku rul muş hiç bir dü zen, Al lah di le me dik çe, bu nun

önü ne ge çe me ye cek tir. Dar wi nizm al dat ma ca sı na bağ lı kal ma da ıs rar

eden, bu ya la nın pe şin den koş ma ya ve in san la rı al dat ma ya de vam et -

mek te ka rar lı olan her in sa nın bu ger çe ği hiç bir za man unut ma ma sı ge -

rek mek te dir. 

Ar tık sen, öğüt ve rip-ha tır lat. 

Sen, yal nız ca bir öğüt ve ri ci-bir ha tır la tı cı sın. 

On la ra 'zor ve bas kı' kul la na cak de ğil sin. 

An cak kim yüz çe vi rir ve in kar eder se, 

Al lah, onu en bü yük azap ile azap lan dı rır. 

Şüp he siz on la rın dö nüş le ri Biz'edir. 

Son ra on la rı he sa ba çek mek de el bet te Biz'e ait tir. (Ğa şi ye Su re si, 21-26)
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Dar wi nizm, dün ya ta ri hi nin en man tık dı şı, en akıl al maz ba tıl di -

ni dir. Can lı lı ğın her de ta yın da mü kem mel bir dü zen ve akıl ol ma sı na

rağ men, Dar wi nizm bun la rın tü mü nün söz de bi linç siz ve te sa dü fi sü -

reç le rin ürü nü ol du ğu yo ru mu nu ya par. Pro te in, la bo ra tu var lar da bi le

tek ba şı na üre ti le me ye cek son de re ce komp leks ya pı da bir mo le kül dür

ve elek tron mik ros ko bu nun al tın da böy le si ne komp leks bir ya şa mın ol -

ma sı ger çek an lam da hay ran lık uyan dı rı cı dır. Fa kat Dar wi nizm bu

mu az zam ya ra tı lış kar şı sın da da hi "te sa dü fen oluş tu" yo ru mu nu ya -

par. Can lı lar bir bir le rin den ol duk ça fark lı özel lik ler de ve ni te lik ler de

ya ra tıl mış lar dır ve sa hip ol duk la rı or gan ve ya pı la rın bir bir le ri ne dö -

nüş me si nin im kan sız ol du ğu açık ve red de di le mez bir şe kil de or ta ya

çık mış tır. Fa kat Dar wi nizm dün ya da ki mu az zam can lı çe şit li li ği nin tek

bir bak te ri den tü re di ği ni id di a eder. Dar wi nizm'in id di ala rı nın ger çek

ol du ğu na, can lı la rın ev rim leş tik le ri ne da ir tek bir ta ne bi le de lil bu lun -

ma mak ta dır. Fa kat bu na rağ men, Dar wi nist der gi ler her haf ta ye ni bir

sah te fo sil ya yın la mak ta dır. Yer yü zün de açık bir dü zen ve ih ti şam var -
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dır. Fa kat Dar wi nizm bü tün bun la rın söz de ka os tan, kar ma şa ve dü -

zen siz lik ten ken di ken di ne, kör te sa düf ler ne ti ce sin de or ta ya çık tı ğı nı

id di a eder. Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, Dar wi -

nizm'in dün ya ça pın da ka bu lü ne, akıl lı bir in sa nın her han gi bir man tık

ve de lil bu la bil me si im kan sız dır. 

Fa kat bu al dat ma ca he de fi ne ulaş mış tır. Ha dis ler de dec ca lin fit ne -

si nin bü tün dün ya yı sa ra ca ğı ha ber ve ril miş tir. Ger çek ten de bü tün

dün ya, dec ca li sis tem olan ateist ma son lu ğun et ki siy le ba tıl bir sis te mi,

bi linç siz ce, şu ur suz ca ka bul et miş tir. Her mil let ten, her inanç tan çok

sa yı da in san, bu ba tıl sis te me uyum gös te rir ha le gel miş tir. İn san lar,

böy le bir ba tıl di ne uyum gös ter me nin ken di le ri için na sıl bir aç maz

oluş tu ra ca ğı nı tah min ede me miş ler dir. Pek ço ğu bu te ori yi, ger çek ten
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de bi lim sel zan net miş, bu nu her han gi bir teo ri ola rak gör müş, bu nun

ken di dün ya la rı, ken di ge le cek le ri için ne ka dar bü yük teh li ke ler içer -

di ği ni an la ma mış lar dır. Ön gö rü lü dav ra na ma mış, in sa nın söz de ev -

rim leş miş bir hay van ol du ğu nu id di a eden bir ya la nın, in san lar, top -

lum lar, dev let ler üze rin de na sıl tah rip edi ci bir et ki oluş tu ra ca ğı nı ön -

ce den gö re me miş ler dir. Sap kın bir fi kir sis te mi nin her yan dan ken di le -

ri ni sa rıp ku şat tı ğı nı, ço cuk la rı nı, ül ke le ri ni, ya şa dık la rı or ta mı olum -

suz et ki le di ği ni fark ede me miş ler dir. Bu sap kın fi kir sis te mi nin; et raf -

la rın da ki sal dı rı la rın, kat li am la rın, ci na yet le rin, hır sız lık la rın, ah lak sız -

lı ğın, de je ne ras yo nun, anar şiz min, sa vaş la rın, te rö rün te mel se be bi ni

oluş tur du ğu nu ve git gi de bu ba tak lı ğın içi ne bat tık la rı nı an la ya ma mış -

lar dır. Ço cuk la rı na Dar wi nizm'i öğ ret me nin, on la rı kö tü ah lak lı, is yan -
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Dar wi nist eği tim de vam eder ken,

Dar wi nizm'in dün ya ya ge tir di ği be -

la la rın son bul ma sı oldukça zordur. 



kar, de je ne re ha le ge ti re ce ği ni, in sa ni va sıf lar dan uzak laş tı ra ca ğı nı dü -

şü ne me miş ler dir. Dec ca li sis tem olan ateist ma son luk, o ka dar sin si bir

şe kil de yak laş mış, o ka dar bü yük bir oyun oy na mış tır ki, in san la rın bü -

yük ço ğun lu ğu far kın da ol ma dan, baş la rı na ne ge le ce ği ni bil me den bu

oyu nun esi ri ol muş lar dır. Şu an dün ya nın için de bu lun du ğu du rum,

bu gaf le tin ve Dar wi nizm be la sı na kar şı gös te ri len bu umur suz lu ğun

so nu cu dur. 

İn san la rın bü yük kıs mı nın far kın da ola rak ve ya ol ma dan dec ca lin

sa vun du ğu ya şam tar zı na uy ma la rı nın, dec ca li ye tin de dik le ri ni yap -

ma la rı nın kuş ku suz çok za rar ve ri ci so nuç la rı ol muş tur. Dec ca lin ba tıl

di ni ne ta bi ol mak, Al lah'ın ra zı ol du ğu gü zel ah lak tan, Rab bi miz'in
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hoş nut lu ğun dan uzak laş mak an la mı na ge lir. Dün ya nın ge niş bir ke si -

min de Ku ran ah la kı na uy gun ol ma yan bir ya şam sür dü rül me si nin te -

mel se be bi bu dur. Al lah Ku ran'da, in san la rın bir bir le ri ne iyi li ği em re -

dip kö tü lük ten men et me le ri ni öğüt ler. Bu gün dün ya nın pek çok ye rin -

de bu bü yük so rum lu luk ye ri ne ge ti ril me mek te, tam ter si ne in san lar

hep kö tü ola na doğ ru yön len di ril mek te dir. Al lah, in san la rı ben cil lik -

ten, cim ri lik ten, nan kör lük ten, ve fa sız lık tan, men fa at düş kün lü ğün -

den, ha ra ma gir mek ten, kıs kanç lık, kö tü söz söy le mek ten ve ada let siz -

lik ten, is raf tan, gu rur, bü yük len me ve öf ke den sa kın dır mış tır. Şu an da

ise pek çok top lum da bu ah lak an la yı şı nın tam ter si ya şan mak ta dır.

Ku ran'a uyan Müs lü man lar ara sın da kar şın da ki nin nef si ni ken di nef -

sin den ön de tut mak, ona her ko nu da mut la ka ön ce lik ver mek esas tır.

Fa kat şu an in san la rın bü yük bir kıs mı yal nız ca ken di men fa at le ri ni gö -

zet mek te ve bu uğur da çok kü çük dü şü rü cü ta vır la ra da hi te nez zül et -

mek te dir. Ku ran'a gö re hak sız ye re bir can al mak ha ram dır. Şu an da ise

iş le nen ci na yet le rin sa yı sı hay ret uyan dı ra cak ka dar faz la dır. Ku ran'a
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Tüm dünyada kardeşliğin, sevginin, barışın

yaşanması ancak Kuran ahlakının yaşan-

ması ile mümkün olabilir.



gö re her kes bir di ğe ri nin hak kı nı gö zet mek le yü küm lü dür.Oysa şu an

dünyanın pek çok ülkesinde sistem, insanların birbirlerinin hakkını

elinden alma, birbirlerini aldatma sistemi üzerine kurulmuştur.

Kuran'a göre malın ihtiyaç olandan fazlası yoksul olana verilir. Yine

dünyanın pek çok ülkesinde şu anki sistemde yoksul sürekli daha da

fazla sömürülmekte, adeta yok edilmeye çalışılmakta, zengin olan ise

daha fazla mala sahip olabilmek için hırs yapmaktadır.  

Al lah'ın Ku ran'da be lirt ti ği ah la kın tam ter si nin ya şan ma sı, dec ca -

lin kur du ğu sis te min bir so nu cu dur. İn san la rın bü yük ço ğun lu ğu, dec -

ca lin sis te mi ne uy ma la rı nın bir so nu cu ola rak fe rah lık için de ya şa ya bi -

le cek ken ya şa ya ma mak ta, mut lu ola bi le cek ken ola ma mak ta, ni met le re

ka vu şa bi le cek ken be re ket siz lik için de ya şa mak ta dır lar. Dec ca lin sis te -

mi in san lar için bü yük bir ka bus, bir be la ol muş tur. 

Fa kat dec ca li yet ar tık fik ren öl müş tür. Ateist masonların tüm

oyun la rı or ta ya çı ka rıl mış, yok edil miş tir. Dec ca li ye tin ayak ta du rup

tu tu na ca ğı hiç bir dal kal ma mış tır. İn san la rı ar tık da ha faz la al da ta ma -

mak ta, Dar wi nizm al dat ma ca sı na kim se yi inan dı ra ma mak ta dır. 
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Bu nu Al lah'ın iz niy le ge le cek te de ya pa ma ya cak tır. Çün kü

Al lah'ın va adi ne gö re ba tıl, mut la ka yok olup git me ye mah kum dur.

Al lah, bu dü ze ni in san la rın Al lah'ın kad ri ni ge re ği gi bi tak dir ede bil -

me si, hak ola nı açık ça gö re bil me le ri için ya rat mış tır. Yok sa kuş ku suz,

dec cal sis te mi ni or ta dan kal dır mak ve Ku ran ah la kı nı tüm dün ya ya ha -

kim kıl mak için Al lah'ın "Ol" em ri ye ter li dir. Dec cal, ken di tu za ğı nı bü -

yük ve güç lü san mış tır. Oy sa Al lah'ın tu za ğı kar şı sın da hüs ra na uğ ra -

mış tır. Alem le rin Rab bi olan Al lah ayet le rin de şöy le bil di rir:

Eğer o ül ke ler hal kı inan sa lar dı ve kor kup-sa kın sa lar dı, ger çek ten

üzer le ri ne hem gök ten, hem yer den (sa yı sız) bol luk lar (be re ket ler)

açar dık; an cak on lar ya lan la dı lar, Biz de on la rı ka za na gel dik le ri ne de -

niy le ya ka la yı ver dik.

O ül ke ler hal kı, ge ce le ri uyur ken, on la ra zor lu aza bı mı zın gel me ye ce -

ğin den gü ven de miy di ler?

Ya da o ül ke ler hal kı, kuş luk vak ti eğ len ce ye dal mış ken, on la ra zor lu-

aza bı mı zın gel me ye ce ğin den gü ven de miy di ler?

(Ve ya) On lar, Al lah'ın tu za ğın dan gü ven de mi idi ler? Al lah'ın bir tu -

zak kur ma sın dan, hüs ra na uğ ra yan bir top lu luk tan baş ka sı (akıl sız ca)

gü ven de ol maz. (Araf Su re si, 96-99)
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Akıl ve vic dan sa hi bi bir in sa nın so rum lu lu ğu, ak lın, man tı ğın,

vic da nın ve bi li min gös ter di ği doğ ru la ra uy mak ve her var lı ğı

Al lah'ın ya rat tı ğı ger çe ği ni ka bul et mek tir. Kuş ku suz Yü ce Rab -

bi miz'in in san la rın öv gü sü ne, tes li mi ye ti ne, tak di ri ne ve iba de ti -

ne ih ti ya cı yok tur. İh ti ya cı olan yal nız ca in sa nın ken di si dir. Al lah'a

kar şı bü yük len mek in sa na dün ya da ve ahi ret te hüs ran dan baş ka bir

şey ge tir me ye cek tir. Al lah'a tes lim ol mak ise, dün ya da ha yır lı ve gü zel
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bir ya şa mın, ahi ret te ise bu dün ya ile kı yas lan ma ya cak

son suz ve bü yük ni met le re ka vuş ma nın bir ve si le si dir. Ama hep -

si nin üze rin de, in sa na en bü yük mü ka fat Al lah'ın rı za sı ola cak tır.

Dec ca lin ye nil gi si ise son su za ka dar de vam ede -

cek tir. Dar wi nizm'in çö kü şü bu nun en

önem li gös ter ge si dir. Önem li olan bun -

dan son ra vic da nın gös ter di ği yo la uy mak,

bir öm rü dec ca lin esi ri ola rak har ca ma mak -

tır. Eğer bir in sa nın ak lı ve şu u ru ye rin dey se,

ya pıl ma sı ge re ken bu dur. 

Her var lı ğın sa hi bi ve hakimi olan Al lah bir aye tin de

şöy le bu yu rur: 

Azap si ze ge lip çat ma dan ev vel, Rab bi ni ze yö ne lip-dö nün ve O'na tes -

lim olun. Son ra si ze yar dım edil mez. Rab bi niz den, si ze in di ri le nin en

gü ze li ne uyun; siz hiç şu u run da de ğil ken, azap apan sız si ze ge lip çat -

ma dan ev vel. (Zü mer Su re si, 54-55)
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Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsa-

tadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadü-

fen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık

bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evri-

min hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 450 milyona yakın fo-

silin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve can-

lıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır.

Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen

propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yo-

rumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapı-

lan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teori-

sinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bi-

lim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.

Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiala-

rın tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok

bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji,

biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim

adamı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini

Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.



Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek

çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya de-

vam ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, bura-

da da özetlemekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti

olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi

bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles

Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı.

Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ay-

rı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanıl-

gılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman için-

de küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir

"man tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar win'in

ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş -

lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi,

te ori pek çok önem li so ru kar şı -

sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de -

ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra -

fın dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel

bul gu la rın te ori si ni güç len di re -

ce ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın -

da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li -

şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın

tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı

bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 
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Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in -

ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la

açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te

ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul -

gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir

tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar

yıl önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı

hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup

da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçek-

ten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıt-

larında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak

tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üze-

rinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmış-

tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye gö-

re, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkar-

mış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı

bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş -

ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit
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bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan

"spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen

bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu

dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan

oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de -

ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş

ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di -

ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin

üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip

bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in

Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise,

bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le -

ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir ka -

bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın -

lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü

Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri -

me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin

ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun

ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var -

dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız

mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id -

di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş -

tür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular

Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2.)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı

uzun sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık

ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di -

ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 
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20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya

at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le -

ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç -

la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef

hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık

nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936)

New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en

ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü -

zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz -

la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye -

rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami -

no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne -

yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya

ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı.

("New Evidence on Evolution of Early

Atmosphere and Life", Bulletin of the American

Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982, s.

1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra

Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at mos fer

or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti.

(Stanley Miller, Molecular Evolution of

Life: Current Status of the Prebiotic

Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7.)

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin

287



Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak

için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü len tüm

ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so -

nuç lan dı. San Di ego Scripps Ens ti tü -

sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da,

ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da

ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği

şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di -
ği miz de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le
kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey
Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettik-

leri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sa-

hip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik

ürünlerden daha   komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş

laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir

hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlan-

tılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla

açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gel-

meden çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan

proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihti-

mali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen

288

Darwinist Deccaliyetin Ölümü

Stan ley 

Mil ler



oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına

bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek

için yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de

birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin

hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin var-

lığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olma-

dan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabil-

mesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için,

eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var ol-

ması gerekmektedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan

DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın

içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan

olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta -

kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama

bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da

ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge -

le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha -

ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır.

San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or -

gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger -

çe ği şöy le iti raf eder:
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Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük -

le ik asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da

rast lan tı sal ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır.

Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün

de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya

çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run -

da kal mak ta dır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth,

Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine

ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan

evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek-

te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si -

yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki -

ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek -

si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü -

ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka -

la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan

teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha -

yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu -

şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la-

rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.
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Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin

Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do -

ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı.

(Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,

Harvard University Press, 1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na -

rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız

bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi -

zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri -

ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin

La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la -

rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı

uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı

ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba -

li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?,

Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li -

miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki

ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se -

lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma

ola rak kal mış olu yor du.
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Char les Dar win'in önem li fa kat az bi li nen bir özel li ği, Av ru pa lı be yaz ırk la rı di ğer
in san ırk la rı na gö re çok da ha "ile ri" sa yan bir ırk çı ol ma sı dır. Dar win, in san la rın
may mun ben ze ri can lı lar dan ev rim leş ti ği ni önbarbare sü rer ken, ba zı ırk la rın çok
da ha faz la ge liş ti ği ni, ba zı la rı nın ise ha la may mun su özel lik ler ta şı dı ğı nı id di a et -
miş tir. Tür le rin Kö ke ni'nden son ra ya yın la dı ğı İn sa nın Tü re yi şi (The Des cent of
Man) ad lı ki ta bın da, "in san ırk la rı ara sı eşit siz li ğin apa çık lı ğı" gi bi yo rum lar yap -
mış tır.1 Dar win söz ko nu su ki ta bın da zen ci ler ve Avus tral ya yer li le ri gi bi ırk la rı go -
ril ler le ay nı sta tü ye sok muş, son ra da bun la rın "me de ni ırk lar" ta ra fın dan za man -
la yok edi le cek le ri ke ha ne tin de bu lu na rak şöy le de miş tir:

Bel ki de yüz yıl lar ka dar sür me ye cek ya kın bir ge le cek te, me de ni in san ırk la rı,
vah şi ırk la rı ta ma men yer yü zün den si le cek ler ve on la rın ye ri ne ge çe cek ler. Öte
yan dan in san sı may mun lar da… kuş ku suz eli mi ne edi le cek ler. Böy le ce in san ile
en ya kın ak ra ba la rı ara sın da ki boş luk da ha da ge niş le ye cek. Bu sa ye de or ta da
şu an ki Av ru pa lı ırk lar dan bi le da ha me de ni olan ırk lar ve şu an ki zen ci ler den,
Avus tral ya yer li le rin den ve go ril ler den bi le da ha ge ri de olan ba bun tü rü may -
mun lar ka la cak tır.2

Dar win'in bu saç ma fi kir le ri yal nız ca te ori de kal ma mış tır. Dar wi nizm, or ta ya atıl -
dı ğı ta rih ten iti ba ren ırk çı lı ğın en önem li söz de bi lim sel da ya na ğı ol muş tur. Can -

Edi tör lü ğü nü Char les Dar win'in oğ lu

Fran cis Dar win'in yap tı ğı "The Li fe and

Let ters Of Char les Dar win" (Char les

Dar win'in Ha ya tı ve Mek tup la rı) isim li

ki ta bın gi riş say fa sı.

Söz ko nu su ki ta bın 285. (sol da) ve 286. (sağ da) say fa la rın da ki Türk le re ha ka ret le do lu olan

Dar win'in mek tup la rı. Dar win'in bu ra da "Kaf kas ya lı (Ca uca si an) ırk lar" de di ği ırk lar, Av ru pa -

lı lar'dır. (Mo dern an tro po lo ji, Av ru pa lı ırk la rın Kaf kas ya böl ge sin den gel dik le ri ni ka bul eder.)
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lı la rın bir ya şam mü ca de le si için de ev rim leş tik le ri ni var sa yan Dar wi nizm, top lum -
la ra uy gu lan mış ve or ta ya "Sos yal Dar wi nizm" ola rak bi li nen akım çık mış tır.

Sos yal Dar wi nizm, in san ırk la rı nın, ev ri min çe şit li ba sa mak la rın da yer al dık la rı -
nı, Av ru pa lı ırk la rın "en ile ri" ırk lar ol du ğu nu sa vun muş, di ğer pek çok ır kın ise ha -
la "may mun su" özel lik ler ta şı dı ğı nı id di a et miş tir. 

Dar win ken din ce "aşa ğı ırk lar" ola rak gör dü ğü mil let le rin ara sın da, Yü ce Türk
Mil le ti'ni de say mış tır! Ev rim te ori si nin ku ru cu su, W. Gra ham'a yaz dı ğı 3 Tem muz
1881 ta rih li mek tu bun da, bu ırk çı dü şün ce si ni şöy le ifa de et miş ti: 

Do ğal se lek si yo na da ya lı kav ga nın, me de ni ye tin iler le yi şi ne si zin zan net ti ği niz -
den da ha faz la ya rar sağ la dı ğı nı ve sağ la mak ta ol du ğu nu gös te re bi li rim. Dü şü -
nün ki, bir kaç yüz yıl ön ce Av ru pa Türk ler ta ra fın dan is ti la edil di ğin de, Av ru pa
mil let le ri ne ka dar bü yük bir teh li key le kar şı kar şı ya gel miş ler di, şim di ise bu çok
saç ma bir dü şün ce dir. Av ru pa lı ırk lar ola rak bi li nen me de ni ırk lar, ya şam mü ca -
de le sin de TÜRK LE RE kar şı ga lip gel miş ler dir. Dün ya nın çok da uzak ol ma yan
bir ge le ce ği ne bak tı ğım da, BU TÜR AŞAĞI IRK LA RIN ço ğu nun me de ni leş miş
yük sek ırk lar ta ra fın dan eli mi ne edi le ce ği ni (yok edi le ce ği ni) gö rü yo rum.3

Gö rül dü ğü gi bi Char les Dar win, Bü yük Ön der Ata türk'ün "Türk Mil le ti'nin ka rak -
te ri yük sek tir, Türk Mil le ti ça lış kan dır, Türk Mil le ti ze ki dir" ve "Türk lük, be nim en
de rin gü ven kay na ğım, en en gin övünç da ya na ğım ol du" gi bi söz le riy le öv dü ğü
ne cip Türk Mil le ti için "aşa ğı ırk" ifadesini kul lan mak ta dır. Oy sa şüp he siz in san lar
ara sın da bir ırk fark lı lı ğı ve ay rı mı ola maz. Bir mil let, an cak kül tür ve ah la kıy la yük -
se le bi lir ve üs tün lük el de ede bi lir. Bü yük Türk Mil le ti ise çok kök lü bir kül tü re ve
üs tün bir ah la ka sa hip olan, bu özel lik le riy le ta ri he yön ver miş şe ref li bir mil let tir.
Ta rih te ki se kiz bü yük dün ya dev le tin den üçü nün sa hi bi olan Türk Mil le ti'nin kur -
du ğu me de ni yet ler, Türk'ün yük sek kül tür, akıl, ah lak ve inan cıy la mey da na ge tir -
di ği eser ler dir. 

Dar win ise, "aşa ğı ırk" gi bi sal dır gan ifa de ler le ger çek te o dö nem de ki Av ru pa lı
em per ya list dev let le rin Türk düş man lı ğı nı or ta ya koy muş tur. Türk le rin ha ki mi yet ve
gü cü nü eli mi ne et me ye (yok et me ye) ça ba la yan bu güç ler ara dık la rı fik ri te me li Dar -
wi nizm'de bul muş lar dır.

Bu güç ler, Türk'ün Kur tu luş Sa va şı'nda, bu çir kin dü şün ce le ri ni uy gu la ma ya ça -
lış mış lar, an cak Türk Mil le ti'nin az mi, ak lı, ce sa re ti ve ka rar lı lı ğı sa ye sin de bü yük
bir hüs ra na uğ ra mış lar dır.

Bir ırk çı ve Türk düş ma nı olan Dar win'in bi lim kar şı sın da ge çer siz olan te ori le ri -
ni bu gün Tür ki ye'de sa vu nan lar ise bel ki de far kın da ol ma dan ay nı si ya si he def le -
re hiz met et mek te dir ler.

1 Ben ja min Far ring ton, What Dar win Re ally Sa id. Lon don: Sphe re Bo oks, 1971, s. 54-56.
2 Char les Dar win, The Des cent of Man, 2. bas kı, New York: A L. Burt Co., 1874, s. 178.
3 Fran cis Dar win, The Li fe and Let ters of Char les Dar win, Cilt 1. New York: D. App le ton and
Com pany, 1888, s. 285-286.



Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la -

rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le

neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun

ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la -

rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı

so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak

geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu

model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca

canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız

kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara

dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teori-

yi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlı-

ları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sa-

hiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak

zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açık-

lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola -
rak mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç

Darwinist Deccaliyetin Ölümü

�n san lar üze rin de göz lem le nen tüm mu -

tas yon lar za rar lı dır. Çün kü can lı DNA'sı

çok komp leks bir dü ze ne sa hip tir. Bu mo -

le kül üze rin de olu şan her han gi rast ge le

bir et ki or ga niz ma ya an cak za rar ve re -

cek tir. Mu tas yon la rın se bep ola ca ğı de ği -

şik lik ler an cak ölü ler, sa kat lar ve has ta -

lar dır. Yan da mu tas yo na uğ ra mış mey ve

si ne ği res mi gö rül mek te dir. 
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özel lik, mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re -
me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or -
ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya
et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le -
cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü -
yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola -
cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir.
(Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the
First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş -

ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı

ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı"

ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden,

sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö -

rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim

me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti -

ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da

hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me -

ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış

ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğu-

nun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbir-

lerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir

diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.

Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman

dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 
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Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız

"ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir

yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı

sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini ta-

şırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar

ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de,

sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış

olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını

verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların

sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gere-

kir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında

rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıkla-

mıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-
ge çiş çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış
ol duk la rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu -
lu na bi lir. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172,
280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin

bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük

bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni ki-

tabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümün-

de şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türe-
mişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz?
Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak
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Fosiller, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığının ispatıdır. Fosil kayıtlarının ortaya

koyduğu gibi, canlılar sahip oldukları tüm özelliklerle bir anda var olmuşlar ve

soyları devam ettiği müddetçe en küçük bir değişiklik geçirmemişlerdir. Balıklar

hep balık, böcekler hep böcek, sürüngenler hep sürüngen olarak var olmuştur.

Türlerin aşama aşama oluştuğu iddiasının bilimsel hiçbir geçerliliği yoktur. Tüm

canlıları Yüce Allah yaratmıştır.

54 - 37 mil yon

yıl lık gü neş

ba lı ğı fo si li

295 milyon yıl-

lık deniz kes-

tanesi fosili

125 milyon

yıllık köpüklü

Ağustos bö-

ceği fosili

50 milyon yıllık sekoya yaprağı

fosili
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Buğday Biti
Dö nem: Se no zo ik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 25 mil yon yıl

Ringa Balığı
Dö nem: Senozoik za man,
Eosen dö nemi
Yaş: 54-37 mil yon yıl

Fosil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin önün de  çok bü yük bir en gel dir. Çün kü bu ka -
yıt lar, can lı tür le ri nin, ara la rın da hiç bir ev rim sel ge çiş for mu bu lun ma dan,
bir an da ve ek sik siz ya pı la rıy la or ta ya çık tık la rı nı gösterir. Bu ger çek, tür le -
rin ay rı ay rı ya ra tıl dık la rı nın is pa tı dır. 
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Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Yavru Tavşan
Dö nem: Senozoik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 30 mil yon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
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tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı,
fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında
gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her
tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The
Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı -

na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len

bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü -

zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı -

nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev -

rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği -
miz de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak
ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani -
den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (Derek A. Ager,
"The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British
Geological Association, c. 87, 1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş

for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar.

Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin

ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü -

nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku -

sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol -

ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın -

dan da ka bul edi lir:
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Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı -
la bi le cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya
ta ma men mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar -
dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim
sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le -
rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer
ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de
son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge -
re kir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York:
Pantheon Books, 1983. s. 197.)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni",

Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın

sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 mil-

yon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları

arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle

hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can -

lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de -

ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re

301

Adnan Oktar (Harun Yahya)



ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri

üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa -

de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la

hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard,

"The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for

Doubt", Nature, c. 258, s. 389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya -

ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı -

lar, Aust ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı

can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş -

tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara -

sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori -

si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst

Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu

ka bul eder. (J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr",

Scientific American, Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho -

mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra -

ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın

son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün -

ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek -

te dir. (Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical

Antropology, 1. baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D.

Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press,

1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok

mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve

Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar -

dır. (Time, Kasım 1996)
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Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası -

nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si

pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma -

sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid
(in sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol -
du? Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha -
sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren -
di gös ter me mek te dir ler. (S. J. Gould, Natural History, c. 85,
1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta -

kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro -

pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo -

su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil
ka lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile
may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu
gös ter me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler,
ger çek dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re umut
bağ la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne di le dik -
le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı may mun ya rı
in san yüz ler oluş turur lar. 

S A H T E



uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl

araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan

Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su

can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var -

mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola -

rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal -

la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö-

re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi -

zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi -

lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da

ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma"

kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu

ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak
var sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın
fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne
ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy -
le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar -
gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly
Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger
Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne

ina nan bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön

yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.
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Can sız ve şu ur suz atom lar, canlılık meydana getiremezler



Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se -

niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la -

rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te -

dir. Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom -

lar bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da

ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge -

tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan

kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya

ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han -

gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş -

tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya -

lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek

ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win

For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin

içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu nan fos -

for, azot, kar bon, ok si jen, de mir,

mag nez yum gi bi ele ment ler -
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den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an -

cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri

de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no

asit, is te dik le ri ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te -

dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz -

lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim

adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa

ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril -

le rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne

ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa

yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı,

as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la -

rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı,

el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri,

zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk

ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş -

tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı,

bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra -

maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra

art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra

ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş -

tu ra maz lar. Mad de, an cak Yüce Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat

bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı

bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le

dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer

ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na

kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters

ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal -

le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni -

len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem -

den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi -

den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin

bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka -

ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar

ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir

dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl

tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır.

Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın,

son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net -

lik ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka -

dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti -

nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır

bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için

fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar

ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu

an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te

far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir

gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le -

mek te si niz. 
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Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya,

gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu

bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç

bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar -

ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir

za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka -

me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz -

ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze,

oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi -

ra ra ya gel di ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne

dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur -

suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran

alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün

de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de

ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top -

la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di -

re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri -

ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy -

ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se -

se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü

de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be -

yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le -

ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız.

Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül-

se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı -
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lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses

ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan

mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji -

ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku -

la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü -

yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü -

nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da

ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü -

zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu -

dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz -

dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır -

tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al -

gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha -

zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır.

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük

bir ger çek da ha var dır.

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Gö zü ve ku la ğı, ka me ra ve ses ka yıt ci haz la rı ile kı yas la dı ğı mız da,

bu or gan la rı mı zın söz ko nu su tek no lo ji ürün le rin den çok da ha

komp leks, çok da ha mü kem mel ya ra tıl mış ol du ğu nu gö rü rüz.



Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim-

ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok

de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç -

bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü,

ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun -

la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret

ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce -

vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu

ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la -

ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti -

yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir -

kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu,

renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan

kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu -

lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha -

ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim

me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori -

nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu

du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak
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bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li

ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış -

tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır.

Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös -

ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..
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Ha re ket

Dü şün meDo kun ma

Ko nuş ma

Gör me

Tat al ma

Ko ku al ma

�şit me

Bü tün ha ya tı mı zı bey ni mi zin için de ya şa rız. Gör dü ğü müz in san lar, kok la dı ğı mız çi -

çek ler, din le di ği miz mü zik, tat tı ğı mız mey ve ler, eli miz de his set ti ği miz ıs lak lık... Bun -

la rın hep si bey ni miz de olu şur. Ger çek te ise bey ni miz de, ne renk ler, ne ses ler, ne de

gö rün tü ler var dır. Be yin de bu lu na bi le cek tek şey elek trik sin yal le ri dir. Kı sa ca sı biz,

bey ni miz de ki elek trik sin yal le ri nin oluş tur du ğu bir dün ya da ya şa rız. Bu bir gö rüş ve -

ya var sa yım de ğil, dün ya yı na sıl al gı la dı ğı mız la il gi li bi lim sel bir açık la ma dır.
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Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di -

sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev -

re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i

de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için

be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden

ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric -

hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy-

le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka -
bul edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya
ma ter ya list bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön -
tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri -
ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma
ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz.
Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık -
la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Richard
Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York
Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28.)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, madde-

den başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız,

bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı can-

lı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, bö-

ceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin

kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle,

cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu,

hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendile-

rince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bi-

lim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 



Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan in-

sanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi

ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları

yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo -

ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her

in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran

ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la

an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük

bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran

ve bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar

yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi

bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların,

bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağı-

na inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adam-

ları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teo-

risi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kul-

lanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu de-

rece aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan ta-

nımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan ger-

çekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yok-

tur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e

tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putla-

ra, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yap-

tıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir

körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir

akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve

313

Adnan Oktar (Harun Yahya)



gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bil-

dirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar

için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku -

lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır.

Ve bü yük azap on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var -

dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler.

Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun -

lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le

inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka -

rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki

biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si,

14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı,

in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu

bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret

ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar -

yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la -

şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve

can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga -

ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen

ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya

ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da -

na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba -

zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa
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(as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz.

Mu sa (as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a,

ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş -

ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le -

re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la -

tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz -

le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya)

bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la

-Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleye-

bilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya

koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydur-

duklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la -

tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le -

yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü -

tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du -

lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re -

si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek

etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anla-

şılması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de

bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma id-

dialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu

iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığın-

da ve "büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim,

yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan,

ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teori-

sinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:
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Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar -

da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le -

rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü -

rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil -

me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Malcolm Muggeridge, The

End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san -

lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si

dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak

ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir

ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al -

dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan -

dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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