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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da

tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gör-

dü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser
hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının

geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya
koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 30.000 resmin yer aldığı toplam 45.000 sayfalık
bir külliyattır ve bu külliyat 60 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki peygamberin hatı-
ralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur.
Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah'ın mührünün kullanılmış olmasının sembo-
lik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve
son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, ya-
yınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah'ın sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu
suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yö-
neltilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir
hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'ın mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duası ola-
rak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak, böy-
lelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel

imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkar-
cı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamaları-

nı gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindis-

tan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya,
Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Bre-
zilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Bul-
garistan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın daha

pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır.
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İs-

panyolca, Portekizce, Urduca, Arapça,
Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygur-

ca, Endonezyaca, Malayca, Ben-
goli, Sırpça, Bulgarca, Çin-



ce, Kishwahili (Tanzanya'da kullanı-
lıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kulla-

nılıyor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullanılıyor), Dani-
markaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt

dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmekte-
dir. 

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eser-
ler pek çok insanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşme-

sine vesile olmaktadır. Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki
hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkı-

na varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik,
çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçim-

de düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve fel-
sefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savun-

salar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür.
Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlar-

dır.
Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır.

Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın hidayetine ve-
sile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında herhangi bir mad-
di kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmelerini
sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok önemli bir
hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karmaşa
meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin bir et-
kisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına neden
olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik
eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun
Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu
hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden an-
layabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri
eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise, din-
sizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının,
insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne da-
ha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu

hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Ak-
si halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya
külliyatı, Allah'ın izniyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da

tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutlu-
luğa taşımaya bir vesile olacaktır.



Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n
nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve

dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kay-
betmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatma-
ca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm
insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z›
okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ay-

r›lmas› uygun görülmüfltür.
Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›n-
da imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini

ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuya-
n›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle
herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesin-
de, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme
konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden

etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›-

l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup
okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de

birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okun-
mas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda
ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en
etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebep-
leri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve

okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser ol-
du¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikimi-

nin bulundu¤una flahit olacakt›r.
Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara
dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara,

burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 

Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›

"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
Birinci Bask›: May›s 2006 / ‹kinci Bask›: Temmuz 2008
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arwinizm, Allah'›n varl›¤› ve birli-

¤ini, insanlar›n Rabbimiz'e karfl› so-

rumlu olduklar›n› inkar eder. Materya-

lizmin ve din ahlak›na uygun olmayan ak›mlar›n daya-

nak noktas›d›r. Bu nedenle bilimsel olarak çürütülmüfl ol-

mas›na ra¤men, ideolojik kayg›larla sürekli ayakta tutulma-

ya çal›fl›lmaktad›r. 

Evrenin ve insan›n, kör tesadüflerin eseri oldu¤u yan›lg›s›-

n› savunan Darwinist-materyalist ak›mlar, sözde bir tür hayvan

olan insanlar›n aras›ndaki iliflkilerin de hayvani olmas› gerekti¤i-

ni iddia ederler. Bu sapk›n görüfl, bencilli¤i, ac›mas›zl›¤›, kavga-

y›, çat›flmay›, adam öldürmeyi kendince makul görür. Merhamet,

sevgi, flefkat, sayg› gibi duygular› ise sözde evrim sürecini geri-

leten birer engel olarak kabul eder. Darwinist telkinlerle insan

sevgisinden uzak, zalim, saldırgan, çıkarcı insanlar yetiflir. 

Darwinizm, 150 y›l› aflk›n bir süredir dinsizli¤i, ahlak-

s›zl›¤›, anarfliyi, kavgay› ve çat›flmay› toplumlara telkin et-

mekte ve Darwinizm'in bu telkinleri büyük toplumsal

felaketlere sebep olmaktad›r. Savafllar, katliamlar,

anarfli ve terör olaylar›yla geçen 20. yüzy›l, bu

durumun bir delilidir.

Di¤er milletleri sözde

evrim sürecini tamam-

layamam›fl bir tür



hayvan olarak gören, ilerlemenin ancak çat›flmakla mümkün ol-

du¤unu sanan, insanlar aras›nda da vahfli do¤a kanunlar›n›n ge-

çerli oldu¤una inananlar dünyay› kan gölüne çevirmifllerdir. 

Günümüzde de Darwinist propaganda yo¤un olarak devam

etmektedir. Gençler, sorumsuz olduklar› telkinleri verilerek ah-

laks›zl›¤a, di¤er insanlar›n de¤ersiz oldu¤u söylenerek ac›mas›z-

ca onlar› ezmeye, çat›flman›n sözde makul oldu¤u iddia edilerek

kavgaya, anarfliye ve teröre itilmektedir. Pek çok ülke, Darwinizm

kaynakl› toplumsal sorunlarla mücadele etmektedir. 

Bu durum karfl›s›nda, insanl›¤›n Darwinizm'in tehlikelerine

ve aldatmacalar›na karfl› uyar›lmas› ve böylesine tehlikeli bir zih-

niyetin fikren etkisiz hale getirilmesi hayati öneme sahiptir. Ne

var ki, Darwinizm'i ve sebep oldu¤u tehlikeleri kavrayamayan in-

sanlar, Darwinizm'e karfl› yürütülen ilmi mücadelenin de önemi-

ni anlayamamaktad›r. 

Bu kifliler Darwinizm'le ilmen mücadele etmek yerine, bu

mücadeleyi göz ard› edebilmek ve bu mücadeleden kaç›nabilmek

için farkl› yollara baflvururlar. Baz›lar›, "Darwinizm asl›nda bu ka-

dar önemli bir konu de¤il" diyerek kendilerince bu fikri mücadeleyi

önemsiz görmeye ve göstermeye çal›fl›r. Baz›lar› da, ‹slam ile ev-

rim teorisi aras›nda sözde "orta bir yol" oluflturmay› hedefler. Bu-

nun için kendilerince Darwinizm'le ‹slam'› ba¤daflt›rmaya u¤ra-

fl›rlar. "Darwinizm'i Müslümanlaflt›rma çabas›" olarak adland›rabi-

lece¤imiz bu tutum, çok ciddi hatalar ve yan›lg›lar içermektedir.

Darwinizm'le ‹slamiyet aras›nda kendince fikri bir "uzlaflma" ara-

mak, Müslüman için asla söz konusu olmamal›d›r. Ortaya at›lma

sebebi, Allah'› ve yarat›l›fl› inkar etmek olan bir teori ile "uzlafl-

mak" samimi olarak iman edenler için mümkün de¤ildir. Üstelik,

Kuran ayetlerinde de, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde de ev-

rime iflaret eden tek bir aç›klama dahi bulunmamaktad›r. 
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Bu kitapta, hem Darwinizm'le ilmi mücadelenin önemi üze-

rinde durulacak, hem de bu büyük fikri mücadeleden kaç›nanla-

r›n öne sürdükleri mazeretler cevaplanacakt›r. Bilgi eksikli¤i ya

da konu hakk›nda yeterince düflünmemekten kaynaklanan bu

mazeretlerin ortadan kald›r›lmas›, Allah'›n izniyle, dinsizli¤e

karfl› verilen fikri mücadelenin gücünü ve etkisini artt›racakt›r.

fiu önemli gerçe¤i bir kez daha hat›rlatmak gerekir ki, inanç-

l› insanlar›n, yarat›l›fl gerçe¤ine tamamen karfl› olan bir teoriyi

tehlikesiz ve zarars›z görmeleri, onun geliflmesine seyirci kalma-

lar›, Darwinizm'in toplumda giderek yay›lmas›na ve kaç›n›lmaz

olarak ateizmi güçlendirmesine dolayl› bir destek olacakt›r. Bu

nedenle dindarlar›n, evrim teorisinin alt›nda yatan felsefeyi iyi

anlamalar› gerekir: Evrim teorisi, materyalist felsefenin sözde

"bilimsel" görünen bir üslupla ifade edilmesinden ibarettir. Ma-

teryalist felsefe ise "dinsizli¤in dini"dir.

Kuran'da " ... yeryüzünde bozgunculu¤u önleyecek fazilet

sahibi kifliler bulunmal› de¤il miydi?..." (Hud Suresi, 116) aye-

tiyle yeryüzünde huzurun ve düzenin bozulmas›na sebep olan

unsurlara karfl› fikren mücadele etmenin önemine iflaret edilmek-

tedir. Günümüzde insanl›¤›n huzurunu bozan, güvenlik ve bar›fl

ortam›n›n yaflanmas›na engel olan ak›mlar›n temelinde Darwi-

nizm vard›r. Samimi Müslümanlar›n da bu gerçe¤in bilincinde

olmalar›, bu tehlikeyi göz ard› etmek yerine, tüm imkanlar›n› se-

ferber ederek bu tehlikeyi fikren ortadan kald›rmak için gayret

etmeleri gerekir. 
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arwinizm’le ilmi mücadele et-

mekten kaç›nanlardaki ortak psiko-

loji Darwinizm'e karfl› hissedilen bir tür

eziklik duygusudur. Evrim teorisinin bilimsel bulgulara

dayand›¤›n› sananlar, bilimsellik karfl›s›nda çaresiz olduk-

lar›n› düflünürler. Evrimcilerin öne sürdükleri iddialar›n,

do¤rulu¤u ispatlanm›fl verilerle desteklendi¤ini, dolay›s›yla

kendilerinin bunlara cevap vermelerinin neredeyse imkans›z ol-

du¤unu zannederler. Cevap vermelerinin mümkün olmad›¤›n›

sand›klar› için de, daha en bafltan "teslim olmay›" kabul ederler. 

Oysa evrim teorisinin bilimsel bir teori oldu¤u yan›lg›s›, bu

konuda yap›lan yo¤un propagandan›n bir ürünüdür. Televizyon

haberlerinde, gazete ve dergi yaz›lar›nda sürekli, evrimin ispat-

lanm›fl, reddedilmesi mümkün olmayan bir teori oldu¤u imaj›

verilir. Evrim teorisini savunman›n bilimi savunmak oldu¤u,

evrimi reddetmenin ise bilime karfl› gelmek oldu¤u izleni-

mi oluflturulur. Ancak bilimsel bulgular bu propaganda-

n›n tam tersini göstermektedir. Bilim, evrimi destekle-

memekte tam tersine çürütmektedir. Tarafs›z ola-

rak bilimi savunan bir insa-

n›n evrimi savunmas›

da asl›nda mümkün de-



¤ildir. Evrim teorisinin bu derece gündemde tutulmas›, bilimsel

bir teori olmas› nedeniyle de¤il, materyalizmin ve dinsizli¤in da-

yanak noktas› olmas› nedeniyledir. Di¤er bir deyiflle, evrim pro-

pagandas› bilimsel nedenlerle de¤il, ideolojik kayg›larla yap›l-

maktad›r. 

Baz› Müslümanlar›n bilinçaltlar›nda "Darwinizm'le mücadele

etmenin imkans›z oldu¤unu" düflünmelerinin temelinde de bu yo-

¤un propagandan›n etkisi vard›r. Bu propagandalar sonucu, hiç-

bir do¤ruluk pay› olmad›¤› halde, evrime karfl› ç›kman›n bilime

karfl› ç›kmak oldu¤u kan›s› oluflur. Bilime karfl› ç›kmamak için de,

bilimsel oldu¤u san›lan evrim teorisiyle ‹slamiyet aras›nda "orta

bir yol" oluflturulmaya çal›fl›l›r. Ama asl›nda bu, Darwinizm'le fik-

ri mücadele etmekten kaç›nmak için bir yol oluflturmakt›r. 

Çünkü samimi olarak düflünen ve vicdan›yla hareket eden

bir kifli, evrim teorisinin do¤ru olmas›n›n mümkün olmad›¤›n›

kolayl›kla anlayabilir. Son derece hassas bir düzene ve kusursuz

bir mekanizmaya sahip olan canl›l›¤›n kör tesadüflerin eseri ol-

mas› mümkün de¤ildir. Darwinistler, bir avuç fluursuz atomun

biraraya gelerek, ya¤murlar›n, rüzgarlar›n, flimfleklerin, y›ld›r›m-

lar›n etkisiyle, düflünebilen, hissedebilen, sohbet edebilen, güzel

bir manzara gördü¤ünde zevk alabilen, bir kedi yavrusuna flefkat

duyabilen, yoksullara merhamet edebilen, yeni bulufllar yapabi-

len, senfoniler besteleyebilen, mimari eserler meydana geti-

rebilen insan› var etti¤ini iddia ederler. Bilinçsiz atom-

lar›n, rengarenk çiçekleri, birbirinden lezzetli, çeflit

çeflit meyveleri, her biri di¤erinden farkl›

mükemmel sistemlere sahip hayvanla-
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r› meydana getirdi¤ini söylerler. Oysa canl›lar›n yap›lar›, arka ar-

kaya gelen tesadüflerle oluflamayacak kadar kompleks ve mü-

kemmeldir. Meydana gelmeleri, üstün bir ak›l gerektirir. Ve elde

edilen her yeni bilgi, canl›lar›n üstün ak›l ve güç sahibi bir Yarat›-

c›'n›n yani Rabbimiz olan Allah'›n eseri oldu¤unu bir kez daha

göstermektedir. 

Ayr›ca bilimsel yay›nlar› takip eden bir insan da evrim teori-

sinin büyük bir ç›kmaz içinde oldu¤unu aç›kça görebilir. Bilimsel

yay›nlar, evrimci bilim adamlar›n›n itiraflar› ve çeliflkileriyle do-

ludur. Pek çok evrimci, Darwinizm'in canl›l›¤›n oluflumunu aç›k-

lamas›n›n mümkün olmad›¤›n› aç›kça itiraf etmektedir. Üstelik

say›s› gün geçtikçe artan birçok bilim adam› da, Darwinizm'in

içinde bulundu¤u durumun fark›na vararak, yarat›l›fl gerçe¤ini

savunmaktad›r. 

Dolay›s›yla, Darwinizm'le fikren, aç›k ve net bir flekilde mü-

cadele etmekten çekinilmesi gereken hiçbir husus yoktur. Bilimin

evrimi ispatlad›¤›n› sand›klar› için, bu konuyla yak›ndan ilgilen-

diklerinde kendilerinin de bu telkinlerin etkisinde kal›p inançla-

r›n›n sars›laca¤›ndan, dünya görüfllerinin de¤iflece¤inden kor-

kanlar›n endifleleri yersizdir. Bilim Darwinizm'i de¤il, Yarat›l›fl'›

göstermektedir. Darwinizm'in öne sürdü¤ü iddialar›n her biri,

yüzlerce bilimsel delille çürütülmüfltür. Müslümanlar›n

yapmas› gereken, bu delilleri de

kullanarak, Darwinizm'i fikren

tam anlam›yla etkisiz hale

getirmektir. 
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Darwinizm, Pasif ve Teslimiyetçi
Bir Anlay›flla Zarars›z Hale Getirilemez

Baz› Müslümanlar, tamamen spekülatif yöntemlerle ve ide-

olojik sebeplerle yap›lan evrim propagandalar›n› gözlerinde bü-

yütüp, bununla bafl edemeyeceklerini zannederek, flevkle ve he-

yecanla Darwinizm'le ilmen mücadele edeceklerine, pasif ve tes-

limiyetçi bir yol benimsemektedir.

Bu pasif ve teslimiyetçi tutumun en çirkin örneklerinden bi-

ri, daha önce de belirtti¤imiz gibi, Darwinizm'i sözde Müslüman-

laflt›rmaya çal›flmakt›r. Bu tutumlar›n› destekleyebilmek için de

Sümer dönemi toplumlar›ndan kalan putperest inançlar› kullana-

rak, alim olarak addettikleri kiflilerin sözlerini aktar›r ve "Din bu-

nu anlat›yor" mesaj› vermeye çal›fl›rlar. Oysa bu aç›kça, Darwi-

nizm'le fikri mücadele etmekten kaç›nmak için bir bahane yönte-

midir. Pasif, teslimiyetçi mücadelenin çok çirkin bir yönüdür. 

Bu kimseler, korkup fikren yenemeyeceklerini düflündükleri

Darwinizm'e karfl› bu yöntemi kullanarak, gizli ma¤lubane bir

mücadele fleklini uygulam›fl olurlar. Oysa Allah'a kalpten inanan,

O'nun üstün gücünü takdir eden bir Müslüman için bu mücade-

le flekli son derece küçük düflürücüdür. Salih bir Müslüman›n

mücadelesinin, pasif ve ma¤lubane olmas› mümkün de¤ildir.

"Biz de ayn› fleyi savunuyoruz" mant›¤› ile Darwinizm'e karfl› koy-
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mak söz konusu olamaz. Müslüman›n iman etti¤i gerçek, her fle-

yi Allah'›n yaratt›¤› gerçe¤idir. Dolay›s›yla bir Müslüman›n Dar-

winistler ile ayn› fleyi savunuyor olmas› mümkün de¤ildir. Müs-

lüman, Darwinizm'e karfl› aç›k, galibane bir fikri mücadele içinde

olmal›d›r. Allah'tan gere¤i gibi korkan bir Müslüman›n, Darwi-

nizm ile ayn› fikri ve ideolojiyi savunmas› mümkün de¤ildir. 

Darwinizm tehlikesinin fark›na varamam›fl, onun Allah

inanc›na karfl› mücadelesini anlayamam›fl olan bu insanlar›n,

yanl›fl yöntemler uygulamak yerine bu konuda hiç yorum yap-

mamalar› çok daha iyi olacakt›r. Fikri mücadeleden korku duyup,

güç yetiremedikleri konularda yanl›fl ve ak›ls›zca metodlara bafl-

vurmak yanl›fl bir tutumdur. Darwinizm, ciddi flekilde karfl› ko-

nulmas› ve tamamen ortadan kald›r›lmas› gereken büyük bir teh-

likedir. Bu büyük tehlikenin fark›na varmayarak Darwinizm'e

karfl› yap›lan fikri mücadeleye engel oluflturmak, büyük bir hata

ve Allah'a karfl› büyük bir sorumluluktur.
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Darwinizm'i ‹slam'la Ba¤daflt›rmaya
Çal›flanlar›n Çabalar› Boflunad›r

Allah Kuran'da, canl›l›¤›n ve evrenin yarat›l›fl› hakk›nda pek

çok ayet indirmifltir. Fakat bu ayetlerde, canl›lar›n birbirlerinden

türediklerine, aralar›nda evrimsel bir ba¤ oldu¤una dair hiçbir

bilgi ya da iflaret bulunmamaktad›r. Elbette Allah dileseydi canl›-

lar› evrimle de yaratabilirdi. Ancak Kuran'da bu yönde bir iflare-

te rastlanmamakta, evrimcilerin öne sürdü¤ü gibi türlerin aflama

aflama oluflumunu destekleyecek hiçbir ayet bulunmamaktad›r.

E¤er böyle bir yarat›l›fl flekli olsayd›, bunu, Kuran ayetlerinde de-

tayl› aç›klamalar› ile görmemiz mümkün olurdu. Ancak tam ter-

sine Kuran'da canl›l›¤›n ve evrenin Allah'›n "Ol" emriyle mucize-

vi flekilde var edildi¤i bildirilmektedir: 

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir

iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da he-

men oluverir. (Bakara Suresi, 117)

E¤er iddia edildi¤i gibi, gerçekten Hz. Adem'den önce yar›

maymun-yar› insan canl›lar yaflam›fl olsalar, canl›l›¤›n yarat›l›fl›n-

da mutasyonlar›n, do¤al seleksiyonlar›n etkisi olsa, Allah bunu

bize Kuran-› Kerim'de aç›k, net ve kolay anlafl›l›r bir biçimde ha-

ber verirdi. Ancak, Kuran'›n hiçbir ayetinde böyle bir bilgi bulun-

mamaktad›r. Tam tersine bir çok ayette, insan›n yoktan, en güzel

biçimde yarat›ld›¤› bildirilmektedir:

Do¤rusu, Biz insan› en güzel bir biçimde yaratt›k. (Tin Su-

resi, 4)

Gökleri ve yeri hak olmak üzere yaratt› ve size düzenli bir

biçim (suret) verdi; suretlerinizi de güzel yapt›. Dönüfl

O'nad›r. (Tegabün Suresi, 3)

Kuran'›n bütününe bak›ld›¤›nda, evrimsel yarat›l›fl iddias›n›
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savunanlar›n yapt›klar› aç›klamalar›n hiçbir geçerlili¤inin bulun-

mad›¤› aç›kça görülmektedir. Nitekim daha önce Kuran Darwi-

nizm'i Yalanl›yor adl› kitab›m›zda, evrimsel yarat›l›fl› savunan

Müslümanlar›n iddialar› tek tek cevaplanm›fl ve evrimsel yarat›-

l›fl iddias›n›n delilsiz oldu¤u gösterilmifltir. (Konuyla ilgili daha

detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Kuran Darwinizm'i Yalanl›yor,

Araflt›rma Yay›nc›l›k, 2005)

Baz› Müslümanlar bilgi yetersizli¤i nedeniyle, evrimsel bir

yarat›l›fl olabilece¤i yan›lg›s›na kap›lm›fl olabilirler. Ancak izledi-

¤i yolun yanl›fl veya hatal› oldu¤unu gördü¤ünde samimi bir

Müslüman›n yapmas› gereken, hatas›ndan vazgeçmesi ve do¤ru

olana uymas›d›r. Allah, Kuran'da iman edenlerin yapt›klar› hata-

larda ›srar etmemeleri gerekti¤ini haber vermifltir:

... Bir de onlar yapt›klar› (kötü fleylerde) bile bile ›srar et-

meyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 135)

Ayette bildirilen güzel ahlaka uyanlar, Darwinizm'i Müslü-

manlaflt›rmaya çal›flman›n ne kadar yanl›fl bir tutum oldu¤unu

fark etmeli ve bunu fark eder etmez tutumlar›n› de¤ifltirmelidir.

Bu tutum de¤iflikli¤inin en güzel belirtisi ise Darwinizm'e dolay-

l› destek veren konumunda olmaktan sak›nmak, net ve aç›k bir ta-

v›rla Darwinizm'in karfl›s›nda yer almak ve Darwinizm'e karfl›

verilen fikri mücadeleye destek vermek olacakt›r. 
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Darwinizm'i Kendilerince
Müslümanlaflt›rmaya Çal›flanlar, Meleklerin

ve Cinlerin Yarat›l›fl›n› Aç›klayamazlar

Üstün güç sahibi olan Rabbimiz, diledi¤ini diledi¤i flekilde

ve zamanda, örnek edinmeksizin yoktan var edendir. Allah birfle-

yin olmas›n› diledi¤inde, sadece ona "Olmas›n›" emreder:

Onu istedi¤imizde herhangi bir fley için sözümüz, ona yal-

n›zca "Ol" demekten ibarettir; o da hemen oluverir. (Nahl

Suresi, 40)

Allah her türlü eksiklikten ve noksanl›ktan münezzeh olan,

hiçbir fleye ihtiyac› olmayand›r. Dolay›s›yla Allah'›n yaratmas›

için de hiçbir sebebe, araca, aflamaya ihtiyaç yoktur. Dünyada

herfleyin belli sebeplere, do¤a kanunlar›na ba¤l› olmas› kimseyi

yan›ltmamal›d›r. Allah, tüm bu sebeplerin Yarat›c›s› olarak bun-

lardan tamamen münezzehtir. 

Ancak bu gerçekleri gere¤i gibi düflünmeyenler, çeflitli yan›l-

g›lara kap›labilirler. Kendilerince Darwinizm'le ‹slam aras›nda bir

uzlaflma oluflturmaya çal›flanlar da bu düflünme eksikli¤i nede-

niyle yan›lmaktad›rlar. Allah'›n üstün yaratma gücünü, yaratma

sanat›ndaki mükemmeli¤i takdir edemedikleri için "‹slami evrim"

gibi olmad›k yorumlarda bulunmaktad›rlar. ‹nsan›n evrimle geli-

flim gösterdi¤ini iddia eden bu kiflilere, meleklerin ve cinlerin na-

s›l yarat›ld›¤› soruldu¤unda ise cevaplar› "Allah yoktan yaratt›"

olacakt›r. Cinleri ve melekleri Allah'›n yaratt›¤›n› bilip kabul eden

bu kiflilerin, Allah'›n, insan› da ayn› flekilde yaratm›fl oldu¤unu

düflünememeleri, bunu akledememeleri ol-
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dukça vahimdir. Mele¤i "Ol" emri ile bir kerede yaratan Yüce

Rabbimiz'in, insan› da ayn› flekilde yaratm›fl oldu¤unu göreme-

meleri çok flafl›rt›c› bir durumdur.

Allah Kuran'da cinlerin, insanlardan farkl› olarak, ateflten

yarat›ld›klar›n› haber vermifltir: 

‹nsan›, ateflte piflmifl gibi kuru bir çamurdan yaratt›. Cann'›

(cinni) da 'yal›n-dumans›z bir ateflten' yaratt›. (Rahman Su-

resi, 14-15)

Kuran'da haber verildi¤i gibi, meleklerin yarat›l›fl› da insan›n

yarat›l›fl›ndan çok farkl›d›r. Ayette meleklerin yarat›l›fl› flöyle bil-

dirilmektedir:

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikifler, üçer ve dörder kanat-

l› melekleri elçiler k›lan Allah'›nd›r; O, yaratmada diledi¤i-

ni artt›r›r. fiüphesiz Allah, herfleye güç yetirendir. (Fat›r Su-

resi, 1)

Ayette yer alan ifadeden aç›kça anlafl›ld›¤› üzere melekler

görünüm olarak da insanlardan çok farkl›d›rlar. Ayr›ca Kuran'da

hem meleklerin hem de cinlerin insanlardan önce yarat›ld›¤› ha-
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ber verilmektedir. Allah ilk insan olan Hz. Adem'i yarataca¤› za-

man, önceden yaratm›fl oldu¤u meleklere ve bir cin olan ‹blis'e

Hz. Adem'e secde etmelerini emretmifltir. Ayette flöyle bildiril-

mektedir:

Hani meleklere: "Adem'e secde edin" demifltik; ‹blis'in d›-

fl›nda (di¤erleri) secde etmifllerdi. O cinlerdendi, böylelikle

Rabbinin emrinden d›flar› ç›km›flt›. Bu durumda Beni b›ra-

k›p onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa on-

lar sizin düflmanlar›n›zd›r. (Bu,) Zalimler için ne kadar kö-

tü bir (tercih) de¤ifltirmedir. (Kehf Suresi, 50)

Allah için yaratmak çok kolayd›r. Rabbimiz hiçbir sebep ol-

madan yoktan var edendir. Cinleri ve melekleri nas›l farkl› flekil-

lerde ve yoktan var ettiyse, insan› da evrime gerek olmadan, ayr›

bir varl›k olarak yoktan var etmifltir. Ayn› durum hayvanlar ve

bitkiler gibi di¤er canl›lar için de geçerlidir. Kuran'da bildirilen

aç›k gerçek fludur: Allah bu canl›lar›n hiçbirini evrimlefltirmeden,

yani türleri baflka türlere dönüfltürmeden bir anda yoktan var et-

mifltir. 

HARUN YAHYA 23



Kuran'da Yer Alan, Allah'›n Sebepsiz
Yarat›fl›n›n Örnekleri

Darwinizm'le ‹slam aras›nda "bir orta yol" oluflturma yan›l-

g›s›na düflenlerin çarp›k mant›klar›yla aç›klamalar›n›n mümkün

olmad›¤› konulardan biri de Kuran'da yer alan, Rabbimiz'in mu-

cizevi yarat›fl örnekleridir. Bu örneklerde Allah'›n hiçbir sebep ol-

madan, mucizevi bir flekilde yaratt›¤› canl›lar bildirilmektedir.

Sümer efsanelerinin putperest hikayelerini bilim zannedenler, bu

örnekler karfl›s›nda çaresizdirler. 

Hz. ‹sa'n›n Çamurdan Yapt›¤› Kuflun 

Canlanmas›

Kuran'da Hz. ‹sa'n›n çamurdan kufl biçiminde birfley yapt›¤›,

sonra bunun içine üfledi¤inde, Allah'›n dilemesiyle, bu kuflun ha-

yat bulup canland›¤› haber verilmifltir:

Allah flöyle diyecek: "Ey Meryemo¤lu ‹sa, sana ve annene

olan nimetimi hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekle-

dim, beflikte iken de, yetiflkin iken de insanlarla konuflu-

yordun. Sana kitab›, hikmeti, Tevrat'› ve ‹ncil'i ö¤rettim. ‹z-

nimle çamurdan kufl biçiminde (bir fleyi) oluflturuyordun

da (yine) iznimle ona üfürdü¤ünde bir kufl oluveriyordu...

(Maide Suresi, 110)
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Bu kufl, hiçbir sebebe ba¤l› olmadan, Allah'›n dilemesi ve

mucizesiyle, can bulmufltur. Cans›z bir maddeden can sahibi olan

kufl, Yüce Allah'›n örneksiz, sebepsiz, üstün yarat›fl›n›n örnekle-

rinden biridir. Ve bu durumun, kendilerince Darwinizm'i Müslü-

manlaflt›rmaya çal›flanlar›n zihniyetleriyle aç›klanmas› mümkün

de¤ildir. 

Ölen Kufllar›n

Hz. ‹brahim'e Geri Dönmeleri

Allah'›n cans›z varl›klara mucizevi bir flekilde can verdi¤ini

gösteren örneklerden biri de Hz. ‹brahim k›ssas›nda haber veril-

mektedir:

Hani ‹brahim: "Rabbim, bana ölüleri nas›l diriltti¤ini gös-

ter" demiflti. (Allah ona:) "‹nanm›yor musun?" deyince,

"Hay›r (inand›m), ancak kalbimin tatmin olmas› için" dedi.

"Öyleyse, dört kufl tut. Onlar› kendine al›flt›r, sonra onlar›

(parçalay›p) her bir parças›n› bir da¤›n üzerine b›rak, sonra

da onlar› ça¤›r. Sana koflarak gelirler. Bil ki, flüphesiz Allah,

üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir." (Baka-

ra Suresi, 260)
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Ayette haber verildi¤i gibi, Hz. ‹brahim dört kuflun her

bir parças›n› bir da¤›n üzerine b›rakm›fl, ancak bu kufllar da-

ha sonra mucizevi bir flekilde yeniden canlanarak Hz. ‹bra-

him'e dönmüfllerdir. Bu, Rabbimiz'in tüm sebeplerden mü-

nezzeh oldu¤unu, hiçbir sebep olmadan canl›lar› yoktan var

etti¤ini gösteren bir örnektir. 

Hz. Zekeriya'n›n K›s›r Eflinden Çocu¤unun

Olmas›

Kuran'da örnek verilen mucizevi yarat›l›fl flekillerinden

biri de Hz. Zekeriya'n›n efli k›s›r iken bir çocuk ile müjdelen-

mesidir. Ayetlerde flu flekilde buyrulmaktad›r:

(Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, flüphesiz Biz seni, ad›

Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; biz bundan

önce ona hiçbir adafl k›lmam›fl›z." Dedi ki: "Rabbim,

kar›m k›s›r (bir kad›n) iken, benim nas›l o¤lum olabi-

lir? Ben de yafll›l›¤›n son basama¤›nday›m." (Ona ge-

len melek:) "‹flte böyle" dedi... (Meryem Suresi, 7-9)

Ayetlerde bildirildi¤i gibi, Allah için yaratmak çok ko-

layd›r; Allah'›n hiçbir sebebe ihtiyac› yoktur. Rabbimiz her

türlü eksiklikten ve noksanl›ktan münezzeh oland›r.

Ayr›ca Kuran'da bildirilen baz› dirilifl örnekleri de,

Allah'›n diledi¤ini, diledi¤i zamanda, diledi¤i flekilde yok-

tan yaratt›¤› gibi, hiçbir sebebe ihtiyac› olmadan diriltti¤ini

göstermektedir. 

Her insan ölüp topra¤a kar›flt›ktan sonra ahiret günün-

de yeni bir yarat›l›flla diriltilecektir. Ve insan›n bu dirilifli ilk

yarat›l›fl›na benzer bir flekilde olacakt›r. Bu gerçek ayette

flöyle haber verilmektedir:
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Andolsun, sizi ilk defa yaratt›¤›m›z gibi (bugün de) 'te-

ker teker, yapayaln›z ve yal›n (bir tarzda)' Bize geldiniz

ve size lutfettiklerimizi arkan›zda b›rakt›n›z... (Enam

Suresi, 94) 

Ayette insanlar›n ahiretteki yeniden yarat›l›fllar›n›n ilk ya-

rat›l›fllar› gibi olaca¤›na dikkat çekilmifltir. Ölüp toz toprak ha-

line gelen insan, Rabbimiz'in diriltmesiyle yeniden can bula-

cak, cans›z bir maddeyken insan haline gelecektir. K›yamet gü-

nünde insanlar›n bedenlerini yoktan var edecek olan Allah, ilk

insan olan Hz. Adem'i de cans›z bir madde olan çamurdan var

etmifltir: 

Hani Rabbin meleklere: "Gerçekten Ben, çamurdan bir

befler yarataca¤›m" demiflti. "Onu bir biçime sokup, ona

ruhumdan üfledi¤im zaman siz onun için hemen secde-

ye kapan›n." (Sad Suresi, 71-72)

Dolay›s›yla insan›n ilk yarat›l›fl› ile ahirette yeniden yara-

t›l›fl› birbirine benzemektedir ve bu aflama aflama de¤il, bir an-

da, mucizevi flekilde gerçekleflmifltir.

Ayr›ca Allah, dünyada da baz› kullar›na mucizevi dirilt-

mesinin örneklerini göstermifltir. Örne¤in Rabbimiz, Hz. Mu-

sa'n›n kavmine, ölüleri nas›l diriltti¤ini göstermek için, bir ce-

sede daha önce kestikleri bir ine¤in parças›yla vurmalar›n› bil-

dirmifltir. Ve bu kavim, Allah'›n mucizesiyle cesedin dirilifline

flahit olmufltur. Bu k›ssa ayetlerde flöyle bildirilmektedir: 

Hani siz bir kifliyi öldürmüfltünüz ve bu konuda birbiri-

nize düflmüfltünüz. Oysa Allah, gizlediklerinizi aç›¤a ç›-

karacakt›. Bunun için de: "Ona (cesede, kesti¤iniz ine-

¤in) bir parças›yla vurun" demifltik. Böylece, Allah ölü-

leri diriltir ve size ayetlerini gösterir; ki ak›llanas›n›z.

Bundan sonra kalpleriniz yine kat›laflt›; tafl gibi, hatta
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daha kat›. Çünkü tafllardan öyleleri vard›r ki, onlardan ›r-

maklar f›flk›r›r, öyleleri vard›r ki yar›l›r, ondan sular ç›kar,

öyleleri vard›r ki Allah korkusuyla yuvarlan›r. Allah yap-

t›klar›n›zdan gafil (habersiz) de¤ildir. (Bakara Suresi, 72-

74)

Bu konuda Kuran'da verilen bir di¤er örnek ise öldükten

sonra dirilmeye inanmayan bir kiflinin durumudur. Ayetlerde bil-

dirildi¤i gibi, Allah bu kifliyi yüz y›l ölü b›rakm›fl ve sonra da di-

riltmifltir. Kuran'da bu olay flöyle bildirilir:

Ya da alt› üstüne gelmifl, ›ss›z duran bir flehre u¤rayan gibi-

sini (görmedin mi?) Demiflti ki: "Allah, buras›n› ölümün-

den sonra nas›l diriltecekmifl?" Bunun üzerine Allah, onu

yüz y›l ölü b›rakt›, sonra onu diriltti. (Ve ona) Dedi ki: "Ne

kadar kald›n?" O: "Bir gün veya bir günden az kald›m" de-

di. (Allah ona:) "Hay›r, yüz y›l kald›n, böyleyken yiyece¤i-

ne ve içece¤ine bak, henüz bozulmam›fl; efle¤ine de bir bak;

seni insanlara ibret-belgesi k›lmam›z içindir. Kemiklere de

bir bak nas›l biraraya getiriyoruz, sonra da onlara et giydi-

riyoruz?" dedi. O, kendisine (bunlar) apaç›k belli olduktan

sonra dedi ki: "Biliyorum ki gerçekten Allah, herfleye güç

yetirendir." (Bakara Suresi, 259)

Bu konuda Kuran'da verilen örneklerden biri de Kehf Eh-

li'dir. ‹nançl› gençlerden oluflan Kehf Ehli (ma¤ara sahipleri), için-

de yaflad›klar› kavim Allah'a flirk koflarak, Allah'tan baflka ilahlar

edindi¤i için kavimlerinden uzaklafl›p, bir ma¤araya s›¤›nm›fllar-

d›r. Ancak Allah Kehf Ehli'ne üç yüz y›ldan fazla süren bir uyku

vermifl ve böylece onlar› mucizevi bir flekilde ma¤arada uyut-

mufltur. Daha sonra da onlar› bu uykular›ndan uyand›rm›flt›r. Bu

olay Kuran'da flöyle bildirilir:
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Böylelikle ma¤arada y›llar y›l› onlar›n kulaklar›na vurduk

(derin bir uyku verdik). (Kehf Suresi, 11)

Onlar ma¤aralar›nda üç yüz y›l kald›lar ve dokuz (y›l) daha

katt›lar. De ki: "Ne kadar kald›klar›n› Allah daha iyi bilir.

Göklerin ve yerin gayb› O'nundur. O, ne güzel görmekte ve

ne güzel iflitmektedir. O'nun d›fl›nda onlar›n bir velisi yok-

tur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak k›lmaz." (Kehf Su-

resi, 25-26)

Sonra iki gruptan hangisinin kald›klar› süreyi daha iyi he-

sap etti¤ini belirtmek için onlar› uyand›rd›k. Biz sana onla-

r›n haberlerini bir gerçek (olay) olarak aktar›yoruz. Gerçek-

ten onlar Rablerine iman etmifl gençlerdi ve biz de onlar›n

hidayetlerini artt›rm›flt›k. (Kehf Suresi, 12-13)

Bu örnekler, ‹slam'la Darwinizm aras›nda orta bir yol ara-

yanlar›n yan›ld›klar›n› bir kez daha göstermektedir. Çünkü söz

konusu kiflilerin mant›klar›yla, Kuran'da bildirilen bu örneklerin

hiçbiri aç›klanamaz. Bu kifliler Darwinistlerin fikri temelini olufl-

turan natüralist dogmadan etkilenmifl olduklar› için, canl›lar›n ve

insan›n kökenini de do¤a kanunlar›na göre aç›klamaya çal›flmak-

tad›rlar. Büyük bir hata olarak, Allah'›n bu do¤a kanunlar› ile s›-

n›rlanm›fl bir yarat›flla canl›lar› var etti¤ini (Allah'› tenzih ederiz)

düflünmektedirler. Dolay›s›yla mutasyon, do¤al seleksiyon, tür-

leflme gibi hayali mekanizmalarla, bir türün di¤erine dönüflmesi

yoluyla yarat›l›fl oldu¤unu zannetmektedirler. Bir Müslüman›n

böyle sapk›n bir mant›¤a kap›lmas› çok hatal› olur. Üstün güç sa-

hibi olan Rabbimiz, diledi¤ini diledi¤i flekilde yaratmaya güç ye-

tirendir. Samimi bir Müslüman, tüm eksikliklerden münezzeh

olan Yüce Allah'› gere¤i gibi takdir edebilmeli ve evrimci dogma-

lar›n, telkinlerin, aldatmacalar›n etkisinde asla kalmamal›d›r.
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Darwinizm'i "Önemsiz" Görmek
Ciddi Bir Yan›lg›d›r

Darwinizm'le yap›lmas› gereken fikri mücadelenin önemi

aç›kça ortada olmas›na ra¤men, baz› kimseler halen, "Neden Dar-

winizm konusu bu kadar önemli?" diyerek kendilerince bu ilmi mü-

cadeleyi küçümsemekte ya da "Zaten Darwin'e art›k inan›lm›yor,

dolay›s›yla bu konuda u¤raflmaya gerek yok" gibi gerçekle çeliflen

mant›klar öne sürerek Müslümanlar›n Darwinizm'le mücadelesi-

ni engellemeye çal›flmaktad›rlar. Bu ve benzeri iddialar, asl›nda

Darwinizm'le fikren mücadele etmekten kaç›nmak için öne sürü-

len mazaretlerdir. 

Oysa Darwinizm, herhangi bir bilimsel tez de¤il, insanlara

Allah'› inkar ettirmek için kurgulanan ve savunulan bir düflünce

sistemidir. Evrim teorisi ile materyalist felsefe, birbirini tamamla-

yan iki düflünce sistemidir. Eski Yunan'da do¤an bu birliktelik, 19.

yüzy›l›n ilkel bilim anlay›fl› içinde yeniden gündeme getirilmifl ve

evrim teorisi materyalizme sözde bir destek oluflturdu¤u için -bi-

limsel olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n- materyalistler taraf›ndan

derhal kabul görmüfltür.

fiu aç›k bir gerçektir ki, Darwinizm'in ve ondan dayanak bu-

lan materyalist felsefenin yaygınlaflmasıyla birlikte, "‹nsan ne-

dir?" sorusuna sapk›n cevaplar verilmeye bafllanm›flt›r. Daha ön-

ceden bu soruya "‹nsan, Allah'ın yarattı¤ı ve O'nun ö¤retti¤i güzel

ahlaka göre yaflaması gereken bir varlıktır" cevabını veren insanlar›n

bir k›sm›, pek çok aldat›c› telkin neticesinde, "‹nsan rastlantılarla

var olmufl, yaflam mücadelesiyle geliflmifl bir hayvandır" yan›lg›s›na

kap›lmaya bafllam›flt›r. 

Evrim teorisi, tesadüfleri, zaman› ve cans›z maddeleri ilah

olarak kabul edip, bu güçsüz, bilinçsiz varl›k ve kavramlara ken-
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dilerince yarat›c›l›k s›fat›n› vermektedir. Bir Müslüman böylesine

putperest temellere dayal› bir teoriye asla sahip ç›kmaz. ‹nançl› bir

insan, Yarat›c›m›z olan Allah'›n herfleyi yoktan var etti¤ine iman

eder ve bu inanca karfl› gelen her

türlü fikir ve inançla ilmen müca-

dele eder.
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Yaflanan çat›flmalar›n, anarfli ve te-
rörün temelinde, insanlar›n sözde
hayvan olduklar› ve ayakta kalabil-

mek için ac›mas›z olmalar›
gerekti¤i iddias›nda olan
Darwinizm vard›r. 
1. 19 fiubat 2001 tarihli
Newsweek. "Terör Glo-
ballefliyor"
2. 22 Mart 2004 tarihli
Newsweek, "Avrupa'n›n
11 Eylül'ü"
3. 15 Eylül 2004 tarihli
Paris Match, "Masumla-
r›n Katliam›"
4. 26 Nisan 1999 tarihli
Newsweek, "Gözyaflla-
r› ve Terör"



Taraftarlar›n›n propagandalar›na aldanarak Darwinizm'in

tehlikelerini göz ard› etmek ciddi bir hata olur. Darwinizm'in na-

s›l bir tehlike oldu¤unu kavrayamayan bir insan, bir müddet son-

ra bu sapk›n ideolojiyi makul görmeye bafllar. Darwinizm'i makul

görmek ise ateizmi, dinsizli¤i, materyalizmi makul görmek de-

mektir. Darwinizm'le ilmi mücadeleden kaç›nmak da, ateizmle,

dinsizlikle mücadeleden kaç›nmak demektir. Elbete bu, inançl›

bir insan için kabul edilebilir bir durum de¤ildir. 

fiunu unutmamak gerekir ki, dünyan›n farkl› köflelerinde

binlerce Müslüman›n, zavall› kad›nlar›n, çocuklar›n, yafll›lar›n

gördükleri zulmün, yaflad›klar› ac› ve s›k›nt›lar›n temelinde Dar-

winizm vard›r. Yüzlerce masum insan›n kan›n›n dökülmesine, in-

sanlar›n tedirginlik, korku ve endifle içinde yaflamalar›na neden

olan terör, Darwinizm'in telkinleriyle beslenmektedir. Faflizm ve

komünizm gibi geçti¤imiz yüzy›la damgas›n› vuran kanl› ideolo-

jiler Darwinizm'den güç bulmaktad›r. Pek çok toplumun yaflad›-

¤› ahlaki çöküntü, Darwinist propagandan›n neticesidir. (‹lerle-

yen bölümlerde bu konular detayl› olarak ele al›nacakt›r.) 

Müslümanlar›n sorumlulu¤u "yeryüzünde fitne kalmay›n-

caya kadar" ilmi mücadeleye devam etmektir. Günümüzün en

tehlikeli ve ciddi fitnesi ise, Darwinizm'dir. "Darwinizm, bilim

adamlar›n›n konusudur, bizi ilgilendirmez" gibi yan›lg›lara kap›lmak

yerine Müslümanlar›n yapmas› gereken, yeryüzünde büyük zul-

me neden olan bu ideolojiyi fikren etkisiz hale getirmektir. Aksi,

zulme r›za göstermek anlam›na gelebilir ki, samimi olarak iman

eden hiç kimse böyle bir sorumlulu¤u üstlenmek istemez. 
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Bu Büyük Fikri Mücadeleden Kaç›nman›n
Sorumlulu¤u

Salih müminler, tebli¤ sorumluluklar›n› büyük bir flevkle ye-

rine getirir ve din ahlak›n›n yay›lmas› için çaba gösterirler. Bu es-

nada, din ahlak›n›n yay›lmas›na ve yaflanmas›na engel olan unsur-

lar› da tam olarak tespit edip, bunlara karfl› etkin bir fikri mücade-

le verirler. Materyalizmin ve ateizmin sözde bilimsel dayana¤›

olan Darwinizm, günümüzde insanlar› din ahlak›ndan uzaklaflt›-

ran en önemli harekettir. Bu nedenle de müminlerin Darwinist

propaganda karfl›s›nda sessiz kalmalar› son derece yanl›fl olur. 

Hem Darwinizm'le fikren mücadele etmeyip, hem de dünya-

da yaflanan s›k›nt›lardan, Müslüman halklar›n çekti¤i çilelerden,

toplumsal dejenerasyondan rahats›zl›k duydu¤unu söylemenin bir

anlam› yoktur. Zira samimi olarak, zorluk ve s›k›nt› içindeki Müs-

lümanlara yard›m eli uzatmak isteyenler, açl›¤a, yoklu¤a, adalet-

sizli¤e kal›c› çözüm oluflmas›n›, çat›flmalar›n son bulmas›n›, bar›fl›n

hakim olmas›n›, Müslümanlar›n dünyan›n dört bir yan›nda sevgi

ve sayg› görmesini, kutsal de¤erlerimizin gere¤i gibi korunmas›n›

talep edenler, Darwinizm'le ilmen mücadele etmek zorundad›rlar.

Çünkü Darwinizm yok olmadan, bu isteklerinin gerçekleflmesi

mümkün de¤ildir. Darwinizm ayakta kald›¤› müddetçe, materya-

lizm ve ateizm etkinli¤ini devam ettirecek, insanlar da din ahlak›n-

dan uzaklaflacaklard›r. Din ahlak›ndan uzaklafl›lan ortamlarda ise

yukar›da say›lan sorunlar›n yaflanmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. 

Nas›l ki sivrisineklerle mücadelede as›l olan sivrisinekleri

üreten batakl›¤›n kurutulmas›ysa, toplumsal sorunlar›n çözümü

de Darwinizm'in fikren ortadan kald›r›lmas›d›r. ‹steyen tek tek

sivrisinekleri öldürmeye çal›flabilir, ancak batakl›k kurutulmad›¤›

müddetçe bir kifli bütün gününü sivrisinekleri yok ederek geçirse



de ertesi gün yeni sineklerle mücadele etmesi gerekecektir. 

Adaletsizliklerin, fakirli¤in, sosyal dengesizliklerin ortadan

kald›r›lmas›, çat›flmalar›n son bulmas› gibi konularda tek tek ça-

ba göstermek elbette gerekli ve önemlidir. Ancak köklü bir çözüm

oluflabilmesi ve istenilen neticenin elde edilmesi için Darwi-

nizm'in tam anlam›yla etkisiz hale getirilmesi flartt›r. Darwi-

nizm'in fikren yok edilmesiyle, bu sorunlar da do¤al olarak orta-

dan kalkacakt›r, çünkü bu sorunlar› oluflturan fikri temel y›k›lm›fl

olacakt›r. 

‹flte tüm Müslümanlar›n bu bilinçle, Darwinizm'e karfl› ilmi

mücadele etmenin ne kadar büyük bir sorumluluk oldu¤unu bir

kez daha düflünmeleri gerekir. Allah Kuran'da, bir özrü olmaks›z›n

oturanlar ile tüm imkanlar›n› seferber ederek çaba gösterenlerin

Allah Kat›nda alacaklar› karfl›l›¤›n bir olmad›¤›n› haber vermifltir:

Müminlerden, özür olmaks›z›n oturanlar ile, Allah yolun-

da mallar›yla ve canlar›yla cehd edenler (çaba harcayanlar)

eflit de¤ildir. Allah, mallar›yla ve canlar›yla cehd edenleri

(çaba harcayanlar›) oturanlara göre derece olarak üstün k›l-

m›flt›r... (Nisa Suresi, 95)

Elbette salih müminler, Allah'›n r›zas›n›n en fazlas›na talip-

tirler. Bu nedenle de tüm imkanlar›n› kullanarak dinsizli¤e ve

dinsizli¤in dayanak noktas› olan Darwinizm'e karfl› fikren müca-

dele etmekle yükümlüdürler. 

Kuran'da, "Gerçek flu ki, inkar edenler, (insanlar›) Allah'›n

yolundan engellemek için mallar›n› harcarlar; bundan böyle de

harcayacaklar..." (Enfal Suresi, 36) ayetiyle, inkarc›lar›n dinsizli¤i

yaymak için sürekli çaba göstereceklerine iflaret edilmifltir. ‹nkar-

c›lar›n gösterdi¤i bu çaba karfl›s›nda inançl› insanlar›n tepkisiz

kalmalar›, tehlikeyi görmezden gelmeleri, pasifli¤i tercih etmele-

ri, çekingen davranmalar› kabul edilemez. Üzerlerindeki büyük
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Dünyan›n dört bir yan›nda, Müslümanlar›n yaflad›klar› ac› ve s›k›nt›lara çözüm
oluflturmak, tüm iman edenlerin sorumlulu¤udur. Ancak, kal›c› bir çözüm olufltur-
mak için sivrisineklerle tek tek mücadele etmek yerine batakl›¤› kurutmak gerekir.
Tüm dünyada ac›, gözyafl› ve s›k›nt›ya neden olan batakl›k ise Darwinizm'dir. 
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sorumlulu¤un fark›na varan salih Müslümanlar, Darwinizm teh-

likesine karfl› atak, aktif ve cesur bir fikri mücadele içine girer, çe-

flitli mazeretler öne sürerek asla bu ilmi mücadeleden kaçmaya

çal›flmazlar. Zira, böyle bir mücadeleyi göz ard› etmenin, ahirette-

ki sorumlulu¤unun

büyük olabilece¤inin

bilincindedirler. 
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Müslümanlar Darwinist Telkinlere
Aldanmamal›d›r

Evrim teorisi günümüz bilimsel geliflmeleri karfl›s›nda tüm

dayanaklar›n› yitirmifltir. Gerek moleküler düzeyde, gerekse bi-

yoloji veya paleontoloji alanlar›nda yap›lan araflt›rmalar canl›la-

r›n evrimsel bir süreç sonunda meydana geldikleri yönündeki id-

dialar› tamamen geçersiz k›lm›flt›r. Ancak Darwinistler, yapt›klar›

demagojiler, yanl›fl örneklendirmeler, kelime oyunlar›, kulland›k-

lar› çarp›k mant›k örgüleri ve hatta kimi zaman sahtekarl›klarla

halk› yan›ltmaya çal›fl›rlar.

Darwinist yay›nlar dikkatle incelendi¤inde evrimcilerin bu

oyunlar›n› görmek mümkündür. Klasik Darwinist taktik ve tel-

kinlerden baz›lar›n› flu flekilde s›ralayabiliriz:

1. Evrimciler, Somut Deliller De¤il,

Hayali Hikayeler Anlat›rlar: 

Darwinist yay›nlarda, neredeyse hiçbir zaman somut bilim-

sel delillere dayal› bir anlat›m yoktur. Evrim teorisinin temel aç-

mazlar› birkaç cümle ile geçifltirilir, öte yandan do¤a tarihi konu-

sunda pek çok masals› senaryo yaz›l›r. ‹lk canl›l›¤›n cans›z mad-

delerden nas›l meydana geldi¤i, fosil kay›tlar›ndaki büyük bofl-

luklar, canl›lardaki kompleks sistemler gibi temel konular›n üze-

rinde hiç durulmaz. Çünkü aç›klanan her ayr›nt› evrimcilerin

amaçlar›na ters düflecek ve kendi teorilerinin çürüklü¤ünü gözler

önüne serecektir. 

Örne¤in Darwinistler, kufllar›n kökenini anlat›rken uzun

uzun dinozorlar›n sinek kovalarken nas›l kanat gelifltirdiklerini

anlat›rlar. Ancak, saniyede yaklafl›k 500 kere kanat ç›rpabilen

HARUN YAHYA 39

AA dd nn aa nn   OO kk tt aa rr



sine¤in nas›l olufltu¤unu hiçbir zaman aç›klayamazlar. Ya da, can-

l›l›¤›n ilk oluflumunu anlat›rken, uzun uzun dünyan›n o dönem-

lerdeki koflullar›n› anlat›r, atmosferin özelliklerini s›ralar ve s›cak

bir su birikintisi içinde canl›l›¤›n yap› tafl› olan hücrenin olufltu-

¤unu söyleyip geçerler. Ama, 21. yüzy›l›n teknolojik imkanlar›n-

da laboratuvarlarda dahi elde edilemeyen, son derece kompleks

organellere sahip hücreyi, fluursuz atomlar›n nas›l olup da mey-

dana getirdiklerini ve bu hücreden binlerce çeflit canl›n›n nas›l

olufltu¤unu aç›klayamazlar. Arkeolojik kaz›larda elde edilen bul-

gular›, kendi ön yarg›lar›na göre yorumlay›p hayali bir insanl›k

tarihinin evrimi flemas› olufltururlar. Bulduklar› birkaç kemik par-

ças›na, tafl eflyaya bakarak dönemin insanlar›n›n ma¤aralarda üst-

40 DARWIN‹ZM ‹LE ‹LM‹ MÜCADELEN‹N ÖNEM‹
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Evrimci yay›nlar, hiçbir bilimsel de¤eri olmayan
hikayelerle doludur. Bunlardan biri de dinozor-
lar›n kufllara dönüfltü¤ü masal›d›r. Bu iddia, bi-
limsel olarak lanse edilmesine ra¤men, tek bir
delil ile bile desteklenmemifltir. Darwinistlerin
flimdiye dek ön plana çıkardıkları bütün dino-
kufl sözde delilleri çürütülmüfltür. Üstelik bun-
ların bazılarının sahtekarlık ürünü oldu¤u ortaya
çıkarılmıfltır.
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lerinde hayvan postlar›yla nas›l sözde ilkel bir yaflam sürdükleri-

ni uzun uzad›ya anlat›rlar. Ancak, yüz binlerce y›l öncesine ait

metal eflya parçalar›n›, on binlerce y›ll›k mükemmel esteti¤e sahip

ma¤ara duvarlar› resimlerini, sözde tafl devri insanlar›n›n baflar›-

l› beyin ameliyatlar› yapmalar›n›, geçmifl medeniyetlerden günü-

müze kalan eserlerdeki sanat›, kabiliyeti, akl› aç›klayamazlar. Sü-

rekli olarak tüm canl›l›¤›n kademe kademe birbirinden evrimlefle-

rek geliflti¤ini iddia ederler. Bu iddiaya göre, tarih boyunca yar›

sürüngen yar› kufl, yar› omurgal› yar› omurgas›z gibi pek çok "ara

geçifl formu"nun var olmas› gerekir. Ve bu varl›klar›n da fosil ka-

y›tlar›nda örnekleri bulunmal›d›r. Denizler kurudu¤u için karaya

ç›kmak zorunda kalan bal›klar›n sözde nas›l sürüngene dönüfltü-

¤ünü uzun uzun anlatan bir evrimciye, bu iddias›n› delilendire-

cek herhangi bir fosil örne¤i olup olmad›¤›n› sorsan›z, bu sorunu-

za hiçbir cevap alamazs›n›z. Çünkü Darwinistler 150 y›l› aflk›n za-

mand›r, ara türlerin fosillerini aramalar›na ra¤men tek bir örnek

dahi bulamam›fllard›r. Bulduklar› tüm fosiller, canl›l›¤›n birden

bire ortaya ç›kt›¤›n› yani yarat›ld›¤›n› göstermektedir. Ne var ki,

Darwinist yay›nlarda bu gerçekten bahsedilmez, bunun yerine fo-

sil kay›tlar› konusu sürekli geçifltirilir. 

Darwinistlerin bu üslubu, gere¤i gibi düflünmeyen ya da ye-

terince bilgi sahibi olmayan kimselerde, kesin delillerle kan›tlan-

m›fl bilimsel bir teoriyle karfl› karfl›ya kald›klar› düflüncesini olufl-

turabilir. Ama bu düflünce tamamen yanl›flt›r. Darwinistlere yö-

neltilecek "Neden?" ve "Nas›l?" sorular›, onlar› içlerinde bulun-

duklar› açmazla karfl› karfl›ya b›rakacakt›r. Çünkü bu sorulara ve-

rebilecekleri mant›kl› ve bilimsel cevaplar› yoktur. K›saca, evrim

teorisi bir varsay›mdan ibarettir. Bir varsayımın bilimsel sayılabil-

mesi için test edilebilmesi veya bulgularla do¤rulanmas› gerekir,

ancak evrimci hikayeler bu kriterlerden yoksundur.



2. Darwinistler, Evrim Teorisine ‹nanman›n,

Bilimselli¤in fiart› Oldu¤unu ‹ddia Ederler

En bilinen Darwinist propagandalardan biri de "Evrim teori-

sine inanmayan dogmatiktir", "Evrim teorisine inanmayan bilimsel de-

¤ildir" fleklindeki as›ls›z sloganlard›r. Darwinistlerin bu telkinleri,

kimi zaman baz› inançl› insanlar›n da yan›lmas›na neden olur. 

Oysa bu, evrimcilerin "bilim"den ne anlad›klar›yla ilgili ön

yarg›l› bir yorumdur. Darwinist zihniyetin bahsetti¤i bilim, arafl-

t›ran, inceleyen ve bulgular› tarafs›z olarak de¤erlendirip, bu bul-

gular›n gösterdi¤i sonuçlar› kabul eden bir bilim de¤ildir. Darwi-

nistlere göre bilim, kendi inançlar›n› ve düflüncelerini do¤rula-

mak zorundad›r ve ortaya ç›kan sonuçlar evrimcilerin dogmalar›-

na uygun flekilde çarp›t›larak yorumland›¤› sürece kabul edilebi-

lir. Di¤er bir deyiflle evrimciler bulgular› de¤il, ön yarg›l› yorum-

lar›n› bilim gibi lanse ederler. Darwinist bilim do¤ruyu arama ça-

bas› de¤il, do¤ruyu yönlendirme ve çarp›tma çabas›d›r. 

Darwinist bilim adamlar›n›n dogmalar›na göre, bilim mater-

yalist olmak zorundad›r. Bu durum, bilimin normalde yüklenmek

zorunda olmadı¤ı birtakım felsefi kabulleri, bilimsel arafltırmanın

standartları olarak yerlefltirmeyi öngörür. Bu çarp›k bak›fl aç›s›na

göre, elde edilen her veri, materyalist dünya görüflü do¤rultusun-

da yorumlanmal›d›r. Dolay›s›yla, bu yan›lg›ya göre, materyalist

olmayan yorum bilimsel de de¤ildir. Darwinistlerin bu sapk›n

düflüncesini, Kansas Devlet Üniversitesi'nde doktor olan Scott

Todd, Nature dergisinde yayınlanan bir mektubunda "Tüm veriler

bir Yaratıcı'ya iflaret etse dahi bu bilimde dıfllanır, çünkü naturalist de-

¤ildir." sözleriyle ifade etmektedir.1 

Nitekim, bilimin hemen tüm dallar›nda elde edilen bulgula-

r›n hepsi Yarat›l›fl Gerçe¤i'ni gözler önüne sermesine ra¤men, bu
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bilgilerin medyada yeterince yer almamas›n›n, akademik çevre-

lerce ›srarla göz ard› edilmesinin temelinde de, baz› çevrelerin

"Bilim materyalist olmak zorundad›r" dogmas› vard›r. E¤er Darwi-

nistler, samimi olarak bilimin gösterdi¤i gerçe¤e uymak istiyorlar-

sa, bilimin teorilerini geçersiz k›ld›¤›n› kabullenmeleri gerekir. Bi-

limin gösterdi¤i gerçe¤i kabullenemeyenlerin ise, bilim ad›na id-

dialarda bulunmalar›n›n, neyin bilimsel olup neyin bilimsel olma-

d›¤› hakk›nda yorumlar yapmalar›n›n bir anlam› yoktur. 

Dolay›s›yla Müslümanlar›n da, Darwinistlerin bu telkinle-

rinden etkilenmeleri son derece yersiz olur. 21. yüzy›lda bilimin

geldi¤i konum, evrim teorisine inanmayan›n de¤il, inanan›n bi-

lim d›fl› oldu¤unu ispatlam›flt›r. 
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Çeflitli yay›n organlar›n-
da sürekli yer alan evrim
haberleri bilimsel hiçbir
de¤er tafl›mayan pro-
pagandadan ibarettir.



3. Darwinistler, Evrimi Çürüten Bilimsel

Delilleri Saklar veya Göz Ard› Ederler

Darwinistlerin teorilerini ayakta tutmak için baflvurduklar›

yöntemler aras›nda, "sahte deliller üretmek ve gerçek delilleri

saklamak" önemli bir yer tutar. Sahte fosiller üretmek, deneylerde

sahtekarl›klar yapmak, hayali çizimleri bilimsel delillermifl gibi

lanse etmek evrimcilerin s›kça uygulad›klar› taktiklerdir. Darwi-

nizm'in tarihi bunun örnekleriyle doludur.

Örne¤in, 43 y›l boyunca insan›n sözde evrimini kan›tlayan

bir delil gibi sunulan Piltdown Adam›, insan ve orangutan kemik-

lerinin birlefltirilmesiyle üretilmifl sahte bir fosildi. Ancak y›llarca,

British Museum'da, sözde evrimin bir delili gibi halka gösterildi.

1922 y›l›nda bulunan bir az› diflinden yola ç›k›larak kurgulanan

Nebraska Adam› da, evrimcilerin sahtekarl›klar›n›n bir baflka ör-

ne¤iydi. Bir difle dayan›larak yar› maymun yar› insan hayali bir

varl›ktan bahsediliyordu. Bir müddet sonra diflin bir yaban do-

muzuna ait oldu¤u ortaya ç›kt›. Y›llar boyunca Alman biyolog

Ernst Haeckel'›n embriyo çizimleri, evrim sürecinin sözde bir de-

lili gibi kullan›ld›. Oysa Haeckel bu çizimlerde tahrifat yapm›fl,

embriyolara baz› hayali organlar eklemifl, baz›lar›ndan ise organ-

lar› ç›karm›fl, büyüklükleri çok farkl› olan embriyolar› ayn› boyda

gibi göstermiflti. Haeckel'›n çizimlerde sahtekarl›k yapt›¤›, 20.

yüzy›l›n bafllar›nda kesin olarak ortaya ç›kt›, hatta Haeckel'›n

kendisi de bunu itiraf etti. Burada sadece birkaç örne¤ini verdi¤i-

miz sahtekarl›klar›n Darwinist literatürde çok fazla örne¤i vard›r.

Darwinistler, halk›n bilim konusundaki bilgi eksikli¤inden fayda-

lanarak birçok çarp›t›lm›fl bilgiyi evrimin sözde delili gibi sunar-

lar. Bir yandan da, evrim teorisini çürüten delilleri göz ard› eder

ve özenle saklarlar. Bu deliller asla kamuoyunun bilgisine sunul-

maz. 
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Bilim tarihi evrimcilerin sahtekarl›klar›yla
doludur. Yaklafl›k 150 y›ld›r devam eden ka-
z›larda evrim teorisini destekleyen tek bir
bulgu dahi elde
edilmemifltir. Bu
durum karfl›s›nda
Darwinistler, sah-
te fosiller meyda-
na getirmek, ha-
yali çizimler yap-
mak gibi çeflitli
hilelere baflvur-
mufllard›r.

Piltdown ve Nebraska Adamla-
r› bu sahtekarl›klar›n en ünlü-
lerindendir. Afla¤›daki resimde
Piltdown Adamı skandalının
do¤um yeri olan Piltdown'da
yapılan bir kazı ve kaz›da elde
edilen parça görülmektedir.



Yarat›l›fl Gerçe¤i'ni ispatlayan

yüzlerce yaflayan fosil, halktan

özenle gizlenen delillerdendir. Bu

fosiller, milyonlarca y›l önce yafla-

yan canl›larla günümüz canl›lar›

aras›nda hiçbir fark olmad›¤›n›, canl›lar›n hiçbir flekilde evrim ge-

çirmediklerini göstermektedir. Ama halk›n büyük k›sm› bu fosil-

lerin varl›¤›ndan habersizdir. Çünkü bu fosiller evrimci müzele-

rin bodrum katlar›nda, üniversitelerin paleontoloji bölümlerinin

depolar›nda saklan›r. Gün›fl›¤›na asla ç›kar›lmaz.

HARUN YAHYA 47

AA dd nn aa nn   OO kk tt aa rr

Ernst Haeckel

Haeckel'›n embriyo çizimleri y›llarca ev-
rim teorisine delilmifl gibi lanse edilmifl-
tir. Ancak daha sonra Haeckel'›n bu çi-
zimlerde sahtekarl›k yapt›¤› anlafl›lm›flt›r.
Buna ra¤men, halk›n konu hakk›ndaki
bilgisizli¤inden faydalan›larak, bu sahte
çizimlerle kamuoyu günümüzde dahi ya-
n›lt›lmaktad›r. 



Darwinistlerin gerçekleri saklamak ve çarp›tmak için göster-

dikleri çaba Müslümanlar›n üzerinde etkili olmamal›d›r. "Bilim

adam› olduklar›na göre mutlaka do¤ru söylüyorlard›r" diye düflünmek

ve bu yüzden evrimcilerin her dediklerine inanmak kuflkusuz bü-

yük bir yan›lg› olur. Çünkü evrimci bilim adamlar›, ideolojileri

u¤runa gerçekleri saklamaktan, bilimsel verileri çarp›tmaktan,

sahte deliller üretmekten çekinmemektedirler. 

Darwinizm'in gücünün k›r›lmas› için, Darwinistlerin sahte-

karl›klar›n›n ve aldatmacalar›n›n gün ›fl›¤›na ç›kar›lmas› son dere-

ce önemlidir. Müslümanlar, Darwinistlerin hilelerini fark etmeli

ve bu hileleri deflifre ederek halk›n aldat›lmas›n› engellemelidir-

ler. Bu, dinsizli¤in sebep oldu¤u belalar›n ortadan kald›r›lmas› ve

yeryüzüne güzel ahlak›n hakim olmas› için gereklidir.
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24 milyon y›ll›k ar› fosili 
(Dominik amberi)

Amber içindeki 24 milyon y›l-
l›k t›rt›l fosili, t›rt›llar›n tarih
boyunca hep ayn› flekilde var
olduklar›n›n yani hiçbir evrim
geçirmediklerinin bir delilidir. 
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210 milyon y›ll›k kemikli
bal›k fosili

55-35 milyon
y›ll›k yengeç
fosili

135 milyon y›ll›k
bir tür denizy›ld›z›
fosili

355-295 milyon
y›ll›k örümcek
fosili

300 milyon y›ll›k
kaplumba¤a fosili

33.7-53 milyon
y›ll›k kurba¤a
fosili
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Kurba¤alar›n kökeninde de bir evrim süreci
yoktur. Bilinen en eski kurba¤alar, bal›klar-
dan tamamen farkl›d›r ve kendilerine has ya-
p›lar›yla ortaya ç›km›fllard›r. Ve günümüzdeki
kurba¤alarla ayn› özelliklere sahiptirler. Do-
minik Cumhuriyeti'nde bulunan amber içinde-

ki kurba¤a fosili
yaklafl›k 25 mil-
yon y›ll›kt›r ve

yaflayan örnek-
leriyle aras›nda
hiçbir fark yoktur. 

25 milyon
y›ll›k termit
fosili.

Amber içinde 50 milyon
y›ll›k akrep fosili.

40 milyon y›ll›k ker-
tenkele fosili amberi.
Amberin içinde ker-
tenkelenin kafas›, ön
bacak kemikleri ve
baz› dokular bulunu-
yor. Amber içindeki
kertenkelenin tüm
özellikleri, günümüz
kertenkelelerininki-
lerle ayn›d›r. 
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300 milyon yıllık hamam böce¤i fosili,
günümüzde yaflayan hamam böcekleriyle

tamamen ayn› özelliklere sahiptir. 300
milyon y›ll›k bu yaflayan fosil,

Darwin'in evrim teorisini kesin
olarak reddetmektedir. 

146-65 milyon y›ll›k
Nautilus fosili ve alt›nda
günümüzde yaflayan 
Nautilus.

120 milyon
y›ll›k kufl
tüyü fosili.

450 milyon y›ll›k atnal› yengeci fosili. Fosilin günü-
müzde yaflayan atnal› yengeçlerinden hiçbir fark›
yoktur. Günümüzden yaklafl›k yar›m milyar y›l önce
de ayn› özelliklere ve ayn› kompleks donan›mlara
sahiptir. Bu gerçek, Darwinistlere göre canl›lar›n
evrim geçirmeleri gereken bir dönemde evrimin
hiçbir flekilde yaflanmad›¤›n› aç›kça ispatlamaktad›r.
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Solda, Çuha
çiçe¤i fosili ve
yukar›da,
günümüzde
yaflayan çuha
çiçe¤i.

Ç›nar (Macginitea) yapra¤› fosili.
55 milyon y›ll›k.

Yaklafl›k 20 mil-
yon yafl›nda bir
tür çam kozala¤›
fosili.

35 milyon
y›ll›k Sö¤üt
a¤ac› yap-
ra¤›.

Solda, Pecopteris miltani,
365-290 milyon y›l önce yaflam›fl
olan bir bitkidir. Günümüzdeki
örnekleriyle hiçbir fark› yoktur.
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125 milyon y›l önce yaflayan
Ginko a¤ac› yapra¤› fosili ve
günümüzdeki hali.

Birkaç milyon y›ll›k
Akçaa¤aç yapra¤›n›n
fosili ve günümüzdeki
Akçaa¤aç yapraklar›. 

Montana'da bulunan
ve Paleosen devrin-
den (65-55 milyon y›l
önce) kalma bu hufl
a¤ac› fosili üç boyut-
ludur. 
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25 milyon y›ll›k
Mantis böce¤i
amberi

Mezozoik döneme
ait (245-65 milyon
y›l aras›) vatoz fosi-
li, günümüz denizle-
rinde yaflayan va-
tozlar›n sahip oldu¤u tüm özelliklere sa-
hiptir. Yaklafl›k 250 milyon y›ll›k bu can-

l›, evrimsel süreç iddias›n›n tama-
men bir hayal oldu¤unu aç›kça

göstermektedir. 

400 milyon y›ll›k denizy›ld›z› fosili



4. "Ço¤unlu¤un Evrim Teorisine

‹nanmas›n›n, Darwinizm'in Do¤rulu¤unu

Gösterdi¤i" Yalan›

Darwinistlerin propaganda sloganlar›ndan biri de, "Teori, bi-

lim dünyas›n›n geneli taraf›ndan kabul edilmektedir" yalan›d›r. Bir

baflka deyiflle, evrimciler çevrelerindeki insanlara, kendilerinin

daima ço¤unluk olduklar› ve ço¤unlu¤un da her zaman hakl› ol-

du¤u yönünde telkinde bulunurlar. "Bu kadar insan evrimi savun-

du¤una, üniversitelerde evrime inananlar a¤›rl›kta oldu¤una göre teori

do¤rudur" gibi gerçe¤i yans›tmayan bir mant›kla kitleler üzerinde

psikolojik bask› oluflturmaya çal›fl›rlar. Müslümanlar›n bu bask›-

dan etkilenmemeleri ve Darwinistlerin bu yalan›na aldanmama-

lar› gerekir.

Son 20-30 y›l içinde, evrim teorisini reddeden bilim adamla-

r›n›n say›s› h›zla artmaktad›r. Bunlar›n ço¤u evrendeki ve canl›-

lardaki kusursuz yarat›l›fl› görerek, Darwinizm dogmas›ndan

kendilerini kurtarmaktad›rlar. Bu bilim adamlar›n›n, evrimin ge-

çersizli¤ini ortaya koyan say›s›z çal›flmas› vard›r. Her biri baflta

Avrupa ve Amerika olmak üzere, dünyan›n çeflitli ülkelerindeki

önde gelen üniversitelere mensup olan bu kifliler, biyoloji, biyo-

kimya, mikrobiyoloji, anatomi, paleontoloji gibi bilim dallar›nda

uzman olup, kariyer sahibi akademisyenlerdir.

Kald› ki, e¤er gerçekten evrimciler ço¤unlukta olsalar dahi,

bunun bir de¤eri olmaz. Ço¤unlu¤un sahip oldu¤u anlay›fl›

"Mutlaka do¤rudur" diye kabul etmek do¤ru de¤ildir. Bu gerçe¤in

Darwinizm'le fikri mücadeleden kaç›nan Müslümanlar taraf›n-

dan da biliniyor olmas› gerekir. Kuran'da bildirildi¤i gibi, tarihte-

ki pek çok inkarc› topluluk Allah'› ve dinini inkar etmek için ken-

dilerinin ço¤unlukta olduklar›n› söyleyerek, insanlar› hak yoldan
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döndürmeye çal›flm›fllard›r. Allah, bu çarp›k mant›¤a karfl›

iman edenleri uyarmakta ve ço¤unlu¤a uyman›n insanlar›

büyük aldan›fllara sürükleyebilece¤ini flöyle haber ver-

mektedir:

Yeryüzünde olanlar›n ço¤unlu¤una uyacak olursan,

seni Allah'›n yolundan flafl›rt›p-sapt›r›rlar. Onlar an-

cak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle

yalan söylerler.' (Enam Suresi, 116)

Okuduklar›n› ya da izlediklerini dikkatle inceleyen,

konuyu biraz daha derin düflünen kimse, karfl› karfl›ya ol-

du¤u Darwinist propagandan›n fark›na varabilir. Samimi

olarak iman eden Müslümanlar›n önemli özelliklerin-

den biri de feraset sahibi olmalar›, yani do¤ruyu yan-

l›fltan ay›rabilecek bir anlay›fla sahip olmalar›d›r. Allah,

Kendisi'nden korkup sak›nanlar›n bu güzel özelli¤ini

Kuran'da flu flekilde bildirmifltir:

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sak›-

n›rsan›z, size do¤ruyu yanl›fltan ay›ran

bir nur ve anlay›fl (furkan) verir, kötü-

lüklerinizi örter ve sizi ba¤›fllar. Allah bü-

yük fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29)

Allah korkusuyla hareket eden, vicda-

n›n›n sesini dinleyen kifliler, Allah'›n iz-

niyle, Darwinizm'in nas›l bir

tehlike oldu¤unu, bu tehli-

kenin nas›l etkisiz hale geti-

rilebilece¤ini kolayl›kla göre-

bilirler. Bilgisizlik, gere¤i gibi

düflünmeme, gaflete kap›l-
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ma gibi nedenlerle konunun öneminin fark›na vara-

mayanlar›n da, kendilerine anlat›ld›¤›nda gerçe¤i gö-

rüp anlamalar› gerekir. fiunu bir kez daha hat›rlatmak

gerekir ki, Darwinizm inançl› insanlar›n kabul edebi-

lece¤i, makul görebilece¤i bir ideoloji de¤ildir. Darwi-

nizm, dinsizli¤in dinidir. Ve samimi her Müslüman

dinsizli¤e karfl› ilmen mücadele etmekle sorumludur.

Dünya hayat›ndaki bu büyük sorumlulu¤u göz ard›

etmek, ahirette piflmanl›k duymaya sebep olabilir. Bu

nedenle Darwinizm karfl›s›nda çaresiz, pasif, aciz ve

teslimiyetçi bir yap› göstermekten aciliyetle vazgeçil-

meli, tüm imkanlar kullan›larak Darwinizm'e karfl›

fikri mücadele verilmelidir. ‹nkarc› bir ideolojiye karfl›

acizlik Müslümanlara yak›flmayan bir durumdur.

Unutmamak gerekir ki, samimi olarak iman

edenlerin fikri mücadelesi bafltan kazan›lm›fl bir

mücadeledir. Müminler, Darwinizm de dahil ol-

mak üzere tüm inkarc› ideolojilere karfl› üstün gele-

ceklerdir. Allah, iman edenleri Kuran'da flöyle

müjdelemifltir:

Kim Allah'›, Resulü'nü ve iman edenleri

dost (veli) edinirse, hiç flüphe

yok, galip gelecek olan-

lar, Allah'›n taraftarla-

r›d›r. (Maide Suresi, 56)

... Allah, kafirlere mü-

minlerin aleyhinde

kesinlikle yol ver-

mez. (Nisa Suresi,

141)
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Dolay›s›yla iman edenler dinsizlikle yapt›klar› fikri mücade-

lede, üstün olduklar›n›n bilinciyle ve hakk› savunuyor olman›n

flerefiyle hareket etmelidirler. Allah'›n izniyle Darwinizm fitnesi

muhakkak sona erecek, Rabbimiz "hak olan›, bat›l olan›n" üstüne

geçirecektir. ‹man edenlerin çabas› ise, bu ilmi zaferin ecrini ala-

bilmek olmal›d›r. 

Darwinizm Bilimsel Olarak Çürütülmüfltür

Evrim teorisi, do¤adaki 1,5 milyona yak›n canl› türünün, bi-

linçsiz do¤a olaylar› sonucunda ortaya ç›kt›klar› iddias›ndad›r.

Evrimcilere göre, önce cans›z maddenin içinde kimyasal reaksi-

yonlarla canl› bir hücre oluflmufltur. (Böyle bir fleyin gerçekleflemeye-

ce¤ini gösteren pek çok bilimsel kan›t vard›r. Araflt›rmac›lar, ilk dünya

atmosferinde oldu¤u belirlenen gazlarla yine o atmosferdeki flartlar› bi-

raraya getirerek yapt›klar› deneylerde canl›l›¤›n en ufak yap› tafllar›-

n› bile elde edememifllerdir.) Canl› bir organizman›n oluflumu

günümüz teknoloji ve bilim düzeyi ile her türlü bi-

linçli müdahaleye ra¤men baflar›lamazken, kör

tesadüflerin bunu baflard›¤›n› iddia etmenin

elbette ki ak›l ve mant›kla ba¤daflan bir

yönü yoktur. Yine evrimcilerin hika-

yesine göre, bu ilk hücre ile

bafllayan yaflam giderek

daha kompleks hale gel-

mifl ve farkl›laflm›flt›r;

bakterilerle bafllayan ha-

yali evrim süreci, en so-

nunda insan› meydana

getirmifltir. K›sacas› bilim
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d›fl› bu iddiaya göre, do¤adaki birtak›m bilinçsiz mekanizmalar›n

canl›lar› sürekli olarak gelifltirmifl olmalar› gerekir. ‹flte Darwinist-

lerin bu aflamada öne sürdükleri ve evrimi meydana getirdi-

¤ini iddia ettikleri iki mekanizma vard›r: Do¤al selek-

siyon ve mutasyonlar. Bilimsel bulgular, her iki

mekanizman›n da, evrimcilerin iddia etti¤i gi-

bi bir gücü olmad›¤›n› ortaya koymufltur. 

Do¤al seleksiyon, do¤al seçilim

demektir. Buna göre güçlü olanlar

ve do¤al flartlara uyum gös-

terebilenler hayatta kal›r-

lar, di¤erleri ise elenerek

yok olurlar. Örne¤in bir

bölgede hava flartlar›n›n

de¤iflerek ›s›n›n giderek

düflmesi, o bölgede ya-

flayan hayvan popülas-

yonlar› içinde düflük ›s›-

lara dayan›ks›z olan bi-

reylerin ay›klanmas› anla-

m›na gelir. Uzun vadede

sadece so¤u¤a dayan›kl›

olan bireyler hayatta kal›r

ve popülasyonun tümü

bunlardan oluflur. Veya va-

flaklar›n sald›r› tehditi alt›nda

yaflayan tavflanlardan çevre-

ye en iyi uyum sa¤layanlar

veya en h›zl› kaçanlar ha-

yatta kal›rlar. Ama dikkat
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edilirse burada yeni bir özellik ortaya ç›kmamakta, mevcut hay-

vanlar farkl› bir türe dönüflmemekte, farkl› bir özellik kazanma-

maktad›rlar. Bir baflka örnek vermek gerekirse, bir aslan sald›r›-

s›ndan kaçan geyik sürüsü içinde en h›zl› koflanlar hayatta kala-

cak, yavafl olanlar ise eleneceklerdir. Ancak h›zl› koflan bu geyik-

ler hiçbir zaman ata veya bir baflka hayvana dönüflmeyecek, hep

geyik olarak kalacaklard›r. Dolay›s›yla do¤al seleksiyon meka-

nizmas› evrimlefltirici bir özelli¤e sahip de¤ildir. Nitekim kendisi

de bir evrimci olan ‹ngiltere Do¤a Tarihi Müzesi bafl paleontolo-

¤u Colin Patterson, bu gerçe¤i flöyle itiraf etmektedir:

Hiç kimse do¤al seleksiyon mekanizmalar›yla yeni bir tür

üretememifltir. Hiç kimse böyle bir fleyin yak›n›na bile yakla-

flamam›flt›r. Bugün neo-Darwinizm'in en çok tart›fl›lan konusu

da budur.2

Mutasyon ise, canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›fl etki-

ler ya da DNA'daki kopyalama hatalar› sonucu oluflan bozulma-

lard›r. Mutasyonlar elbette ki de¤iflikli¤e sebep olabilir, ancak bu

de¤ifliklikler hiçbir zaman olumlu yönde olmaz, daima bozucu

niteliktedir. Di¤er bir deyiflle mutasyonlar canl›lar› gelifltiremez,

aksine her zaman için canl›lara zarar verirler. Günümüze kadar

gözlemlenmifl tüm mutasyonlar, ço¤u zaman zararl›, nadiren de

etkisizdirler. Geliflen bilim bugün milyonlarca zararl› mutasyonu

tan›mlay›p bunlar›n sebep olduklar› hastal›klar› ortaya koyarken,

evrimci bilim adamlar›n›n genetik bilgiyi art›r›c› hiçbir mutasyon

örne¤i verememeleri, evrim teorisini çok büyük bir ç›kmaza sok-

maktad›r. Frans›z Bilimler Akademisi'nin (Academie des Scien-

ces) eski baflkan› olan Pierre Paul-Grassé'nin mutasyonlar hak-

k›nda yapt›¤› yorum, bu noktada oldukça aç›klay›c›d›r. Grassé,

mutasyonlar› "yaz›l› bir metnin kopyalanmas› s›ras›nda yap›-

lan harf hatalar›"na benzetmifltir. Ve her harf hatas› gibi mutas-
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yonlar da bilgi oluflturmaz, aksine var olan bilgiyi bozarlar. Gras-

sé bu gerçe¤i flöyle aç›klam›flt›r:

Mutasyonlar, zaman içinde son derece düzensiz biçimde mey-

dana gelirler. Birbirlerini tamamlay›c› bir özellikleri yoktur ve

birbirini izleyen nesiller üzerinde belirli bir yöne do¤ru kümü-

latif (gittikçe artan) bir etkileri olmaz. Zaten var olan yap›y›

de¤ifltirirler, ama bunu tamamen düzensiz bir biçimde yapar-

lar... Bir canl› vücudunda çok küçük bile olsa bir düzensizlik

olufltu¤unda ise, bunun sonucu ölüm olur. Yaflam olgusu ile

anarfli (düzensizlik) aras›nda hiçbir olas› uzlaflma yoktur.3

Bir aslan›n kovalad›¤› sürüde en h›zl› koflanlar hayatta kal›r. Ama aslan›n
sald›r›s›ndan kurtulanlar, yeni bir tür meydana getirmezler. Yani, do¤al se-
leksiyon yeni bir tür meydana getirecek veya mevcut bir türü gelifltirecek bir
mekanizma de¤ildir.



‹flte bu nedenle, mutasyonlar, yine Grassé'nin ifadesiyle "ne

kadar çok say›da olursa olsunlar, herhangi bir evrim meydana getirmez-

ler." Mutasyonlar›n bu etkisini depremlere benzetebiliriz. Nas›l ki

bir deprem bir flehri gelifltirmez, daha iyi hale getirmez, hatta ona

y›k›m getirirse, mutasyonlar da ayn› flekilde daima olumsuz de-

¤iflikliklere sebep olurlar. Bu bak›mdan evrimcilerin mutasyonla-

ra dayal› iddialar› da tümüyle geçersizdir.

Darwinizm'in tüm canl›lar›n birbirlerinden türedikleri iddi-

as›n› çürüten delillerden biri de fosil kay›tlar›d›r. Örnek olarak ev-

rimciler bal›klar›n, denizy›ld›zlar› veya deniz solucanlar› gibi

omurgas›z deniz canl›lar›ndan evrimleflti¤ini iddia ederler. Öyle

ise, bu iki farkl› canl› grubu aras›nda kademeli bir evrim sa¤laya-

cak çok say›da "ara geçifl formu" yaflam›fl olmal›d›r. Yani bal›k

özellikleri ile denizy›ld›zlar› gibi omurgas›z canl› özelliklerini ay-

n› anda tafl›yan çok say›da türün fosil kal›nt›s›na rastlamam›z ge-

rekir. Ne var ki günümüzde geçmiflte yaflam›fl bal›klar›n ve deniz-

y›ld›zlar›n›n her birine ait yüzlerce fosil bulunmufl olmas›na ra¤-

men, evrimcilerin bu iddias›n› do¤rulayan tek bir tane bile ara

geçifl formu fosili bulunmam›flt›r. Ara geçifl formlar›n›n olma-

mas› ise, aç›kça "evrim hiçbir zaman yaflanmad›" anlam›na gel-

mektedir.

Lund Üniversitesi'nden ‹sveçli evrimci botanikçi Prof. N.

Heribert Nilsson, Darwinizm'in fosil kay›tlar› karfl›s›ndaki yenil-

gisini flöyle itiraf eder:

Evrimi, 40 y›ldan fazla süren bir çaba ile kan›tlama tefleb-

büslerim sonunda baflar›s›zl›kla sonuçland›… Fosil materya-

li flu anda o kadar tamd›r ki, yeni s›n›flar oluflturmak mümkün

olmufltur ve geçifl dizilerinin bulunmay›fl›, materyal eksikli¤i

ile aç›klanamaz durumdad›r. (Fosil kay›tlar›ndaki) boflluklar

gerçektir, asla tamamlanamayacaklard›r.4
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Darwinizm'e en genel hatlar›yla bak›ld›¤›nda bile geçersizli-

¤i, çürük temeller üzerine kurulu oldu¤u hemen anlafl›lmaktad›r.

Detaylara inildi¤inde ise durum çok daha netleflmektedir. (Evrim

teorsinin çöküflüyle ilgili daha detayl› bilgi için bkz. Harun Yah-

ya, Evrim Aldatmacas›, Araflt›rma Yay›nc›l›k, Ekim 2005)
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Mutasyonlar rastgele meydana geldikleri için hemen hemen her zaman mu-
tasyon geçiren canl›ya zarar verirler. Mutasyonlar hiçbir flekilde canl›ya yeni
bir organ ya da yeni bir özellik kazand›rmazlar. Ancak baca¤›n s›rttan, kula-
¤›n kar›ndan ç›kmas› gibi anormalliklere sebep olurlar. Mutasyonlar›n sebep
olaca¤› de¤ifliklikler ancak Hiroflima, Nagazaki veya Çernobil'deki insanlar›n
u¤rad›¤› türden de¤ifliklikler olabilir: Yani ölüler, sakatlar ve hastalar... 



EVR‹M TEOR‹S‹N‹N ‹Ç‹NDE BULUNDU⁄U

Ç›KMAZI ‹T‹RAF EDEN B‹L‹M ADAMLARI

Evrim teorisi hakk›nda, teorinin kurucusu Charles Darwin'in dahi çok

büyük kuflkular› vard›. Charles Darwin, teorisinin canl›l›¤›n oluflumunu

aç›klamas›n›n mümkün olmad›¤›n›n fark›ndayd›. Bunu kimi zaman eserle-

rinin sat›r aralar›nda, kimi zaman da özel mektuplar›nda itiraf ediyordu:

Okur, yap›t›m›n (Türlerin Kökeni) bu bölümüne varmadan önce bir y›-

¤›n güçlükle karfl›laflm›fl olacakt›r. Bunlar›n baz›lar› bugüne dek

üzerlerinde belirli bir ölçüde duraksamadan düflünemedi¤im ka-

dar çetindir.5

Teoriye karfl› hakl› olarak yöneltilmifl itirazlar›n ve teorinin karfl›lafl-

t›¤› güçlüklerin a¤›rl›¤› alt›nda y›llarca ve onlar›n a¤›rl›¤›ndan

kuflkulanamayacak kadar çok ezildim.6

Oldukça iyi biliyorum ki, spekülasyonlar›m meflru bilimin s›n›rla-

r›n›n oldukça ilerisine uzanm›flt›r.7

Charles Darwin'den sonra da, evrim teorisini destekleyebilecek bir

tane dahi bilimsel bulgu bulamayan evrimciler, içinde bulunduklar› açma-

z› zaman zaman itiraf ettiler. Ancak bunlar›n büyük ço¤unlu¤u, bunu iti-

raf etmelerine ra¤men, materyalizmden kopmak istemedikleri için gerçe¤i

kabullenemediler. Afla¤›da, Darwinizm'in canl›l›¤›n oluflumunu aç›klama-

s›n›n mümkün olmad›¤›n› itiraf eden bilim adamlar›ndan baz›lar›n›n bir

kaç aç›klamas›na yer verilmifltir. Daha fazla örnek için Evrimcilerin ‹tirafla-

r› adl› kitab› inceleyebilirsiniz. (Harun Yahya, Evrimcilerin ‹tiraflar›, Araflt›r-

ma Yay›nc›l›k, Ekim 2005)

Dr. Robert Milikan (Nobel ödüllü bir evrimci):

fiu çok ac›kl›: Biz bilim adamlar› flu ana kadar hiçbir bilim adam›n›n

kan›tlayamad›¤› evrimi kan›tlamaya çal›fl›yoruz.8

Jerry Coyne (Chicago Üniversitesi Evrim ve Ekoloji Bölümü'nden): 

Neo-Darwinist görüfl için çok az delil oldu¤unu söylemeliyiz: Bu gö-

rüflün teorik temelleri ve deneysel delilleri oldukça zay›ft›r.9
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Prof. Fred Hoyle (Cambridge Üniversitesi'nden ‹ngiliz matematik-

çi ve astronom): 

Asl›nda, yaflam›n ak›l sahibi bir varl›k taraf›ndan meydana getirildi-

¤i o kadar aç›kt›r ki, insan bu aç›k gerçe¤in neden yayg›n olarak ka-

bul edilmedi¤ini merak etmektedir. Bunun (kabul edilmeyiflin) nede-

ni, bilimsel de¤il, psikolojiktir.10

Profesör Stephen Jay Gould (Harvard Üniversitesi'nde Jeoloji ve

Paleoantropoloji Profesörü ve 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki bafll›ca ev-

rim sözcülerinden): 

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-

n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,

bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.11

D. L. Stern (Evrimci zoolog):

Evrimsel biyolojinin en eski problemlerinden biri genifl çapta çözül-

memifl olarak duruyor. Hangi mutasyonlar, evrimsel aç›dan faydal›

olan fenotip çeflitlili¤ini oluflturabilir? Bunlar ne tür moleküler de¤i-

fliklikleri gerektirir?12

B. G. Ranganathan: 

Ne geçmifl fosil kay›tlar›nda evrimi kan›tlayacak ara-geçifl formuna

ait organlar› yar› oluflmufl herhangi bir hayvana veya bitkiye ne de

günümüzde evrimin hala devam etti¤ini iflaret eden yar› geliflmifl bir

hayvana veya bitkiye rastlanmam›flt›r.13

Dr. Albert Fleischman (Zoolog): 

Çöküflte olan Darwin'in teorisi, do¤a aleminde ispatlanmas› gereken

tek gerçek de¤ildir. Bilimsel araflt›rmalar›n bir sonucu de¤ildir, ama

kesin olarak hayal gücünün bir ürünüdür.14

Norman Macbeth: 

Maalesef evrim alan›ndaki aç›klamalar›n ço¤u iyi de¤il. Do¤rusu

bunlar›n aç›klama olarak de¤erlendirilmeleri bile çok zordur. Öneri,

önsezi ve bofl hayallerdir, hipotez olarak adland›r›lmalar› bile yanl›fl

olur.15
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Darwinizm'e Karfl› Yürütülen
Fikri Mücadeleyi Görmezden Gelmemek

Darwinizm'e karfl› fikren mücadele etmekten kaç›nanlar,

Darwinist tehlikeyi tam anlam›yla kavrayamad›klar› gibi, yap›lan

fikri mücadeleyi de görmezden gelmeye çal›flmaktad›rlar. Oysa

özellikle ülkemizde son 20 y›ld›r Darwinizm'e karfl› çok kapsam-

l› bir ilmi mücadele verilmektedir. Bu ilmi mücadele, dünya ça-

p›nda da etkisini göstermektedir. Örne¤in, evrimci yay›nlar›yla

tan›nan National Geographic dergisinin Kas›m 2004 say›s›n›n ‹ngi-

lizce ve Almanca bask›s›nda, "Was Darwin Wrong?" (Darwin Ya-

n›lm›fl m›yd›?) bafll›kl› kapak haberi yer alm›flt›r. Bu haberde ev-
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National Geographic der-
gisinde Darwinizm'e karfl›
yürütülen fikri mücadeley-
le ilgili yer alan haber



rim teorisinin yan›lg›lar›n› ortaya koyan kifli ve gruplara dikkat

çekilirken, Harun Yahya ve çal›flmalar›ndan da bahsedilmifltir.

Harun Yahya'n›n çal›flmalar›n›n Darwinist çevrelerde büyük ra-

hats›zl›k meydana getirdi¤ini aç›kça ortaya koyan bu haberde, flu

ifadelere yer verilmifltir:

Kuran'da bildirildi¤i gibi evrenin alt› günde yarat›lm›fl oldu-

¤unun belirtildi¤i Evrim Aldatmacas› kitab›n›n yazar› ‹slami ya-

rat›l›flç› Harun Yahya, evrim teorisini flöyle tan›ml›yor: Bu te-

ori, dünya sistemini yönlendiren güçler taraf›ndan bizlere em-

poze edilmeye çal›fl›lan

bir aldatmacadan bafl-

ka birfley de¤ildir.

Dünyaca ünlü

New Scientist dergisi

ise, 22 Nisan 2000 ta-

rihli haberinde flu

yorumu yapm›flt›r:

Harun Yahya ulusla-

raras› bir kahraman

haline geldi. Kitap-

lar› ‹slam dünyas›-

n›n dört bir yan›na

da¤›lm›fl durumda. 
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Bu haberde Harun
Yahya "uluslararas›
bir kahraman" olarak
nitelendirilmifltir.



Bir di¤er ünlü bilim

dergisi Science 18 May›s 2001

tarihli say›s›nda yay›nlanan

Robert Koenig imzal› ve

"Creationism Take Root

Where Europe, Asia Meet"

(Avrupa ile Asya'n›n Bulufl-

tu¤u Yerde Yarat›l›flç›l›k

Kökleniyor) bafll›kl› yaz›da

da, Harun Yahya'n›n evrim

teorisinin aldatmacalar›na

karfl› yapt›¤› bilimsel müca-

deleye, Evrim Aldatmacas›

isimli kitab›n uluslararas›

baflar›s›na ve Türkiye'deki

evrimcilerin çaresizliklerine genifl yer verilmifltir. Yaz›da evrim te-

orisini bilimsel anlamda çürütmeyi hedefleyen bu genifl çapl› aka-

demik hareketin "Kuzey Amerika d›fl›nda, dünyan›n en kuvvet-

li anti-evrimci hareketi" oldu¤unun ve "di¤er Müslüman ülke-

lere de h›zla yay›ld›¤›n›n" alt› çizilmektedir.

Yaz›da üzerinde durulan bir di¤er konu ise Evrim Aldatmaca-

s› kitab›n›n uluslararas› baflar›s› ve baz› Türk evrimci bilim adam-

lar›n›n "bu kitaplar›n ülkenin baz› bölgelerinde okullarda oku-

tulan ders kitaplar›ndan daha etkin oldu¤undan flikayet ettik-

leri" fleklindedir. Türk evrimcilerin endifleleri makalede "... Bura-

daki birçok (evrimci) bilim adam›, evrimcilerin kamuoyu nez-

dinde Türk yarat›l›flç›lar›n›n karfl›s›nda itibar kaybetmelerin-

den endifle duyuyor" cümleleriyle yer alm›flt›r.

Darwinizm'e karfl› yürütülen büyük ilmi mücadelenin etkisi-

ni yans›tan bir di¤er örnek de, Amerikan Ulusal Bilim E¤itimi
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Merkezi (NSCE)'nin yay›n-

lad›¤› dergide yer alan ha-

berdir. Amerikan Bilimler

Akademisi taraf›ndan desteklenen dergi, aslen evrim taraftar› ol-

mas›na ra¤men, Kas›m-Aral›k 1999 tarihli say›s›n›, Harun Yah-

ya'n›n evrim teorisinin çöküflü konulu çal›flmalar›na ay›rm›flt›r.

"Islamic Scientific Creationism in Turkey" (Türkiye'de ‹slami Bi-

limsel Yarat›l›flç›l›k) bafll›¤›yla kapaktan verilen haberde, yap›lan

çal›flmalar detayl› olarak incelenmifltir.
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üm evrenin ve canl›l›¤›n kör tesa-

düflerin eseri oldu¤unu iddia eden

Darwinizm, günümüzün en tehlikeli ide-

olojisidir. Materyalizm, komünizm ve faflizm baflta ol-

mak üzere, insanl›¤a felaket getiren tüm zararl› ideolojik

ak›mlar›n sözde bilimsel dayana¤› olan Darwinizm, yaklafl›k

150 y›ld›r ideolojik kayg›larla ayakta tutulmaya çal›fl›lmakta-

d›r.

Ancak Darwinizm hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmayan

ya da bu materyalist ideoloji hakk›nda derinlemesine düflünme-

mifl olan kimseler, Darwinizm'in nas›l bir tehlike oldu¤unun far-

k›na varamayabilirler. Evrim teorisinin ortaya at›ld›¤›ndan bu

yana sosyal ve ahlaki olarak ne büyük felaketlere yol açt›¤›n›

bilmedikleri için de, Darwinizm'le yap›lan fikri mücadelenin

ne kadar hayati oldu¤unu anlayam›yor olabilirler. Oysa

Allah'›n varl›¤›n› ve birli¤ini, insanlar›n Rabbimiz'e karfl›

sorumlu oldu¤u gerçe¤ini reddeden Darwinist ideoloji,

insanlara kör tesadüflerin eseri ve sözde bir tür hay-

van olduklar› telkinlerini yaparak büyük y›k›mlara

zemin haz›rlar. Hayat› bir

mücadele alan› olarak

kabul eder, zay›flar›

ezilmeye ve yenilmeye



mahkum bireyler olarak gösterirken, sadece güçlülerin ayakta ka-

laca¤› iddias›nda bulunur. ‹flte bu nedenle Darwinizm'le ilmi mü-

cadele çok önemli ve çok aciliyetlidir. Bu mücadeleyi "gereksiz"

ya da "önemsiz" göstermeye çal›flmak ise çok büyük hatalar içe-

ren bir giriflimdir. 

Darwinizm'le yap›lan ilmi mücadelenin önemini kavramak

isteyen bir kifli, bu teorinin hangi iddiayla ortaya ç›kt›¤›n›, köken-

lerini ve 150 y›ld›r insanl›k üzerinde yapt›¤› büyük y›k›m› incele-

melidir. Bu araflt›rma, söz konusu kifliye evrim teorisinin asla

Allah inanc›yla ba¤daflamayaca¤›n›, Allah inanc› ile evrim teorisi

aras›nda bir orta yol bulman›n kesinlik-

le mümkün olmad›¤›n› gösterecektir.

Bunun nedeni Darwinizm'in, mater-

yalist ve ateist kökenleridir.
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Darwinizm'in ortaya ç›k›fl›n›n toplumsal hayat üzerindeki

olumsuz etkileri dikkatle incelendi¤inde, Darwinizm öncesi ve

Darwinizm sonras› olarak iki farkl› dönemin varl›¤› hemen fark

edilir. Darwinizm öncesinde materyalist ideoloji zay›ft›r, toplu-

mun geneli taraf›ndan destek görmemekte, etki alan› sadece kü-

çük az›nl›k gruplar›yla s›n›rl› kalmaktad›r. ‹nsanlar›n ço¤unlu¤u

Allah korkusu ve Allah sevgisinden temel bulan ahlaki de¤erlere

önem vermektedir. ‹nsanl›¤›n ve evrenin nas›l olufltu¤u sorusunu

büyük ço¤unluk, "Allah yaratt›" fleklinde cevaplamaktad›r. Ma-
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Din ahlak› insanlara sevgi, flefkat, merha-
met, anlay›fl gibi güzel özellikler kazand›r›r.
Darwinizm ise insanlara sorumsuzluk ve
amaçs›zl›k telkini verir. Darwinist telkinler
insan sevgisinden uzak, ac›mas›z, bencil,
ç›karc› bireylerin yetiflmesine neden olur. 
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teryalist-ateist görüfller toplumun ço¤unlu¤u taraf›ndan tepkiyle

karfl›lanmaktad›r. Çünkü bu çevrelerin inkarlar›n› destekleyebile-

cekleri bir teorileri yoktur. Ancak evrim teorisinin ortaya at›lma-

s›yla birlikte çok fley de¤iflmifltir. Evrim teorisi, materyalizme söz-

de bilimsel bir dayanak olarak insanlara sunulmufl, hiçbir do¤ru-

luk pay› olmamas›na ra¤men canl›l›¤›n ortaya ç›k›fl›n› aç›klayan

bir teori gibi tan›t›lm›flt›r. Sahte deliller, hileler, sahtekarl›klar, çar-

p›tmalar, aldatmacalar, göz boyamalar ve demagoji gibi çok yön-

lü propaganda yöntemleriyle insanlara telkin edilmifl, bunun ne-

ticesinde de genifl kabul görmüfltür. 

Darwinizm'in önce ‹ngiltere'de daha sonra da tüm Avrupa

ve Amerika'da ateizme sa¤lad›¤› destek, Oxford Üniversite-

si'nden Prof. Alister McGrath taraf›ndan flöyle ifade edilir:

Charles Darwin'in evrim teorisinin, Viktorya ‹ngilteresi'nde

için için hareketlenmeye bafllayan inanç krizini alevlendirdi¤i

tart›fl›lmaz bir gerçektir. Bat› dünyas›n› ateizme yöneltti¤i id-

dia edilecek bir teori varsa, o da hiç kuflkusuz Charles Dar-
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win'in Türlerin Kökeni kitab›nda ortaya koydu¤u teoridir...16

‹lerleyen bölümlerde daha detayl› olarak görece¤imiz gibi,

günümüzde de Rusya, Çin ve baz› Avrupa ülkeleri baflta olmak

üzere, dünyan›n büyük bölümünde bilimin geçersiz k›ld›¤› evrim

teorisi halen etkinli¤ini sürdürmekte, insanlar›n din ahlak›ndan

uzaklaflmas›na sebep olmaktad›r. 

Darwinizm'in ak›l ve bilim d›fl› telkinleriyle insanlar, çocuk

yafltan itibaren ac› ve zulümle sonuçlanacak bir yola yöneltilmek-

tedir. Tüm dünya okullar›nda, lise ve üniversite y›llar›nda, insanın

sözde geliflmifl bir hayvan cinsi oldu¤u, toplumlar arasında orman

kanunlarının geçerli oldu¤u, güçlü olanların her zaman haklı da

olsa zayıf olanları ezece¤i, hayatın adeta bir "yaflam mücadelesi"

oldu¤u yalanlar›yla aldat›lan gençler, yaflad›klar› toplumda büyük

sorunlara neden olmaktad›rlar. ‹nsan sevgisinden uzak, zalim, sal-

dırgan, bencil, ahlaki de¤erlere önem vermeyen nesiller yetifltiren

Darwinist sistemde, ço¤u ülke kendi vatandafllarıyla büyük so-

runlar yaflamaktad›r. Holiganlar, neo-naziler, faflistler, komünist-

ler, anarflistler, teröristler bu ülkeleri yaflanmaz hale getirmekte,

yöneticiler de, sorunun neden kaynaklandı¤ını çok iyi bildikleri

halde, bu durumu düzeltmeye güç yetirememektedirler.

Oysa yap›lmas› gereken, sorunun temel kayna¤›n›n ortadan

kald›r›lmas›, yani Darwinizm'in fikren etkisiz hale getirilmesidir.

Zira, yaflanan pek çok örnek adli ve askeri tedbirlerin tek bafl›na

yeterli olmad›¤›n› göstermifltir. Unutulmamal›d›r ki, ısırgan otla-

rını biçmekle ısırganlar tükenmez. Biçilen yerlerden daha gür ve

çok dallı olarak geliflir. Çözüm, ısırgan otunu kökünden ç›kar›p

atmakt›r. Günümüzde pek çok toplumun yaflad›¤› ahlaki ve top-

lumsal sorunlar›n temelinde de, Darwinist telkinler yer almakta-

d›r. Ve bu Darwinist telkinlerin yanl›fll›¤› ortaya konulmad›kça,

sorunlar kal›c› çözüme kavuflmayacakt›r. 
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12 fiubat 2001 tarihli Newsweek
dergisi, ba¤›ml›l›kla mücadele ko-
nusuna kapa¤›nda yer vermifl ve
pek çok ülkede uyuflturucu kulla-
n›m›n›n çok önemli bir sorun ha-
line geldi¤ine dikkat çekmifltir. 

Time dergisinin
"Kay›p Gençlik"
bafll›kl› haberinde,
gençler aras›nda
dejenerasyonun
yay›lmas› üzerinde
durulmufltur. 
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Baflta gençler aras›nda olmak üzere ahlaki dejenerasyonun ve suç oranlar›-
n›n artmas›n›n ard›nda yatan gerçek, Darwinizm'in telkinleridir. Gençlere sü-
rekli, sözde bir hayvan türü olduklar›, de¤ersiz ve amaçs›z olduklar›, çat›flma-
n›n hayat›n adeta bir kanunu oldu¤u telkin edilip, daha sonra da neden deje-
nere olduklar›n› sorgulamak samimi bir tutum de¤ildir. Ahlaki dejenerasyo-
nun önüne geçmek, Darwinist telkinlere son verilmesi ve din ahlak›n›n anla-
t›lmas›yla mümkündür. 
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Darwinizm'in, 'do-
¤an›n bir mücade-
le ve çat›flma yeri
oldu¤u' yalan›
toplumlara uygu-
land›¤›nda, sonuç
ac›, kan ve gözya-
fl› olmufltur. 



Vahflet ‹deolojilerinin Temelinde
Darwinizm Vard›r

Darwinizm'le ‹slam dini aras›nda sözde bir orta yol bulmaya

çal›flan, kendilerince bu sapk›n teoriyi Müslümanlaflt›rabilecekle-

rini sananlar, teorinin insanl›k üzerindeki tahribat›n› görmezden

gelirler. Faflizm, komünizm gibi vahflet ideolojilerinin Darwi-

nizm'le hayat buldu¤unu göz ard› ederler. Oysa, 20. yüzy›lda ya-

flanan savafllar›, çat›flmalar›, anarfli ve kargafla olaylar›n› inceledi-

¤imizde, karfl›m›za hep Darwinizm ç›kar. 

Evrim teorisi, ortaya at›ld›ktan k›sa bir süre sonra biyoloji ve

paleontoloji gibi bilim dallar›n›n d›fl›na ç›karak, insan iliflkilerin-

den tarihin yorumlanmas›na, politikadan toplum hayat›na kadar

birçok alanda etkili olmaya bafllam›flt›r. Özellikle de Darwi-

nizm'in "do¤an›n bir mücadele ve çat›flma yeri oldu¤u" yalan›

toplumlara uyguland›¤›nda, Hitler'in üstün ›rk› oluflturma sap-

lant›s›, Marx'›n "‹nsanl›k tarihi s›n›f çat›flmalar›n›n tarihidir" yan›lg›-

s›, kapitalizmin "güçlülerin zay›flar›n üzerine basarak daha da

güçlenmelerini" öngörmesi, üçüncü dünya ülkelerinin emperya-

list ülkeler taraf›ndan ac›mas›zca sömürülmeleri, insanl›k d›fl›

muamelelere maruz kalmalar›, zencilerin hala ›rkç› sald›r›lar ve

ayr›mc›l›kla yüz yüze olmas›, sözde bilimsel bir k›l›f kazanm›flt›r.

‹nsanlar› kendilerince geliflmifl bir hayvan gibi görenler, zay›f

olanlar›n üzerine basarak yükselmekten, hasta ve zay›f olanlar›

bir flekilde yok etmekten, farkl› ve afla¤› gördükleri ›rklar› ortadan

kald›rmak için katliamlar yapmaktan çekinmemifllerdir. Çünkü

bilim maskesi takm›fl teorileri, onlara bunun sözde "do¤an›n bir

kanunu" oldu¤unu söylemektedir. 
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Faflizmin Darwinist Temelleri

Faflizmin temel dayanak noktas› Darwinizm'dir. Çünkü:

1) Darwinizm, ırkçılı¤a sözde meflruiyet kazandırm›flt›r: Avru-

palı beyaz ırkın, Asyalılar, zenciler, Türkler gibi bazı ırklara

göre daha üstün oldu¤u yalan›n› öne sürmüfl, bu nedenle üs-

tün ırkın afla¤ı ırka her yolla hakim olabilece¤ini iddia etmifl-

tir.

2) Darwinizm, kan dökücülü¤e sözde meflruiyet kazandırm›fl-

t›r: Do¤ada ölesiye bir "yaflam mücadelesi" oldu¤unu ve bu

mücadelenin hem ırklar hem de bireyler arasında yaflandı¤ını,

her ırkın veya bireyin kendi çıkarları için di¤erlerini "saf dıflı

etmesi"nin sözde do¤al oldu¤unu iddia etmifltir.

Nazizm ise, Darwinizm'in en karanl›k yüzlerinden biridir. 
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Hitler, Alman milletinin asli

unsurunu oluflturan ari ›rk›n, di¤er

tüm ›rklardan üstün oldu¤una ve

onlar› yönetmesi gerekti¤ine inan-

m›flt›. Ari ›rk›n yak›nda bin y›ll›k bir

dünya imparatorlu¤u kuraca¤›n› ha-

yal ediyordu. Hitler'in, bu ›rkç› te-

orilerine buldu¤u sözde bilimsel

dayanak ise, Darwin'in evrim te-

orisiydi. Ünlü kitab› Kavgam'›n

ad›n›, Darwin'in do¤ada bu-

lundu¤unu iddia etti¤i "ya-

flam mücadelesi" yan›lg›-

s›ndan esinlenerek be-

lirlemiflti. Hitler de,

HARUN YAHYA 81

AA dd nn aa nn   OO kk tt aa rr



ayn› Darwin gibi,

kendince Avrupal›

olmayan ›rklar› may-

munlarla ayn› statü-

ye koyuyor ve flöyle

diyordu: "Kuzey Avrupa Almanlar›n› insanl›k tarihinden ç›kar›n,

geriye maymun dans›ndan baflka bir fley kalmaz".17

Hitler, 1933 y›l›nda, Nürnberg toplant›s›nda "Yüksek ›rk›n

afla¤› ›rklar› idare etti¤ini, bunun tabiatta görülen bir hak oldu¤u-

nu ve tek mant›kl› gerçek oldu¤unu" ileri sürdü.18 Kendince Ari

›rk›n üstünlü¤üne inanan Hitler, bu ›rk›n sözde üstünlü¤ünün

do¤a taraf›ndan verildi¤ini iddia ediyordu. Nazi hareketinin ni-

hai hedefi de buydu. Bu hedefe ulaflmak için ilk ad›m, afla¤› ›rk-

lar›, üstün ›rk oldu¤una inand›klar› Aryan ›rk›ndan ay›rmak, izo-

le etmekti. ‹flte Naziler bu noktada, Darwinizm'i uygulamaya ge-

çirdiler ve yine Darwinizm'den kaynaklanan "öjeni teorisi"ni yü-

rürlü¤e koydular. 

Darwinizm,

Öjeni Katliam›n› Teflvik ve Tasdik Eder 

20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda çok say›da taraftar toplayan öjeni
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Hitler'in Kavgam kita-
b›nda Darwinizm'in
Hitler üzerindeki etkisi
aç›kça görülür.



teorisi, sakat ve hasta insanlar›n ay›klanmas› ve sa¤l›kl› bireylerin

ço¤alt›lmas› yoluyla bir insan ›rk›n›n "›slah edilmesi" anlam›na

geliyordu. Öjeni teorisinin sapk›n ö¤retilerine göre, nas›l sa¤l›kl›

hayvanlar birbirleriyle çiftlefltirilerek iyi hayvan cinsleri oluflturu-

luyorsa, bir insan ›rk› da ›slah edilebilirdi. Öjeni kuram›n› ortaya

atan kifliler, tahmin edilebilece¤i gibi Darwinistlerdi. ‹ngiltere'de-

ki öjeni ak›m›n›n bafl›n›, Charles Darwin'in kuzeni Francis Galton

ve o¤lu Leonard Darwin çekiyordu. Öjeni fikrinin, Darwinizm'in

do¤al bir sonucu oldu¤u çok aç›kt›. Nitekim öjeni kavram›n› sa-

vunan yay›nlarda bu gerçek özellikle vurgulan›yor, "Öjeni, insa-

n›n kendi evrimini kendisinin yönlendirmesidir" deniyordu. 

Öjeniyi Almanya'da ilk benimseyen ve yayan kifli ise, evrim-

ci biyolog Earnst Haeckel oldu. Haeckel, Darwin'in yak›n bir dos-

tu ve destekçisiydi. Yeni do¤an sakat bebeklerin zaman geçirilme-

den öldürülmesini, böylece toplumun evriminin h›zland›r›lmas›-

n› önermiflti. Zalimlikte daha da ileri gitmifl ve cüzzaml›lar›n,

kanserlilerin ve ak›l hastalar›n›n da öldürülmeleri gerekti¤ini,

yoksa bu kiflilerin topluma yük olacaklar›n› ve evrimi yavafllata-

caklar›n› savunmufltu. Haeckel 1919 y›l›nda öldü. Ama fikirleri

Naziler'e miras kald›. Hitler iktidara geldikten k›sa bir süre sonra,

resmi bir öjeni politikas› bafllatt›. Hitler'in bu yeni politikas›n› flu

cümleleri özetliyordu: 

Devlet için, zihin ve beden e¤itiminin önemli bir yeri vard›r,

ancak insan seçimi de en az bunun kadar önemlidir. Devletin,

genetik olarak hastal›kl› veya alenen hasta olan bireylerin üre-

me için uygun olmad›klar›n› deklare etme sorumlulu¤u var-

d›r... Ve bu sorumlulu¤u hiçbir anlay›fl göstermeden ve bafl-

kalar›n›n da anlamalar›n› beklemeden ac›mas›zca uygula-

mal›d›r... 600 y›ll›k bir zaman dilimi boyunca vücudu sakat

olan veya fiziksel olarak hasta olan kimselerin üremesini
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durdurmak... insan sa¤l›¤›nda bugün elde edilemeyen bir

geliflim sa¤layacakt›r. E¤er ›rk›n en sa¤l›kl› olan üyeleri plan-

l› bir flekilde ürerlerse sonuçta bugün hala tafl›d›¤›m›z hem

ruhsal hem de bedensel aç›dan bozuk tohumlar›n olmad›¤›....

bir ›rk oluflacakt›r.19

Hitler'in bu ac›mas›z politikas›n›n gere¤i olarak, Alman top-

lumu içindeki ak›l hastalar›, sakatlar, do¤ufl-
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Darwinist telkinlerle hareket eden bi-
lim adamlar›, insanlar›n kafataslar›n›
ölçerek hayali kriterler belirlemifller-
dir. Daha sonra da bunlara göre kimi
insanlar› sözde az geliflmifl olarak ni-
telendirmifl ve bu insanlara ak›l almaz
zulümler uygulam›fllard›r.



tan körler ve kal›tsal hastal›klara sahip olanlar, özel "sterilizasyon

merkezleri"nde topland›lar. Bu kiflilere, Alman ›rk›n›n safl›¤›n› ve

evrimsel ilerleyiflini bozan parazitler olarak bak›l›yordu. Nitekim

bir süre sonra toplumdan soyutlanan bu insanlar, Hitler'den ge-

len gizli bir talimata dayan›larak öldürülmeye baflland›. 

Asl›nda 20. yüzy›la say›s›z bela getiren as›l neden, Hitler ve

Naziler gibi dinsizlerin ac›mas›z karakterleriydi. Allah'›n varl›¤›-

n› inkar eden ve insanlar›n evrimleflerek geliflmifl hayvanlar ol-

duklar› yalan›na inanan bu insanlar, kendilerini bafl›bofl, kimseye

hesap verme sorumlulu¤u olmayan varl›klar olarak görüyorlard›.

Allah'tan ve ahiretten korkmad›klar› için ahlaks›zl›kta ve zalim-

likte s›n›r tan›mam›fl, milyonlarca insan›n can›na bu nedenle ac›-

mas›zca k›ym›fllard›. 
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Faflist Mussolini'den

Darwinist Katliamlar

Evrim teorisinin faflizme verdi¤i

destek Almanya ve Hitler'le s›n›rl›

kalmad›. Nas›l Hitler, Darwinizm'i

kullanarak politikas›n› belirlediyse,

ça¤dafl› ve müttefiki Benito

Mussolini de ‹talya'y› em-

peryalist ve faflist temeller

üzerine oturtmak için ayn› Darwinist

kavramlardan ve iddialardan faydaland›. fiiddetin

tarihte itici güç oldu¤una ve savafl›n devrim getirece¤ine inanan

Mussolini tam bir Darwinistti. ‹mparatorlu¤unun zay›flamas›n›,
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sözde "Evrimin en önemli itici gücü olan savafltan kaçmaya çal›fl-

mas›na" ba¤l›yordu.20

Di¤er Darwinist-Faflistler gibi Mussolini'nin de savaflç›, sal-

d›rgan, bask›c› politikalar› birçok insan›n katledilmesine, evsiz,

ailesiz kalmas›na ve ülkenin harap olmas›na neden oldu. "Kara

Gömlekliler" ad›n› verdi¤i her türlü fliddet ve zorbal›k eylemini

gerçeklefltiren yar› askeri birlikler oluflturdu. Kara gömlekliler va-

s›tas›yla sadece kendi ülkesinde de¤il, di¤er ülkelerde de fliddet

ve bask› uygulad›. 1935 y›l›nda Etiyopya'y› iflgal ederek 1941 y›l›-

na kadar 15 bin insan› katlettirdi. Etiyopya iflgalini, Darwinizm'in
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›rkç› görüflleriyle destekleyerek kendince makul göstermekten de

geri kalmad›. Mussolini'nin sapk›n bak›fl aç›s›na göre Etiyopyal›-

lar siyah ›rktan olduklar› için afla¤›yd›lar ve ‹talyanlar gibi üstün

bir ›rk taraf›ndan yönetilmek onlar için bir fleref olmal›yd›. Di¤er

yandan 3 Ekim 1911 y›l›nda, ‹talya'n›n Libya'y› iflgal etmesiyle

bafllayan ve Müslümanlara karfl› yap›lan zulmü devam ettirdi,

hatta Müslümanlara yönelik sald›r›lar› daha da art›rd›. ‹flgal an-

cak Mussolini'nin ölümü ile 10 fiubat 1947 y›l›nda yap›lan bir an-

laflma ile sona erdi. Bu süre içinde 1,5 milyon Müslüman ac›ma-

s›zca katledildi, yüz binlercesi de yaraland›. 

Hitler ve Mussolini örneklerinde görüldü¤ü gibi, güçlülerin

ve zalimlerin hakl› ve üstün oldu¤u, kaba kuvvetin, fliddetin, sal-

d›r›n›n ve savafl›n geliflmenin ve baflar›n›n tek yolu olarak görül-

dü¤ü faflizm, Darwin'in "Güçlü olan yaflar, zay›flar ölür, yaflamak

için k›yas›ya mücadele gerekir" yalanlar›n›n bir uygulamas›yd› ve

milyonlarca insana eziyet edilmesine neden oldu.

Milyonlar›n Hayat›n› Kaybetti¤i

II. Dünya Savafl›, Darwinizm'in Eseridir

Faflist ideologlar, Darwinizm'den ald›klar› ilhamla savafl› da

kendilerince bir gereklilik olarak görmüfllerdi. Ve bu iddiayla II.

Dünya Savafl›'n› bafllatm›fl, gerek kendi halklar›na, gerekse di¤er

dünya halklar›na çok çeflitli ac›lar yaflatm›fllard›. Bu aç›dan II.

Dünya Savafl›'nda yaflanan ac›lar›n bafll›ca sorumlular› aras›nda

Charles Darwin'in de bulundu¤unu söylemek son derece do¤ru

bir tespit olacakt›r. Prof. Dr. Jerry Bergman, Darwinizm'in II. Dün-

ya Savafl›'n›n üzerindeki etkisi hakk›nda flöyle bir tespitte bulun-

maktad›r:

Darwinist fikirlerin Alman düflünce sistemi ve uygulamas›
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üzerinde çok büyük bir etkiye sahip oldu¤una dair deliller çok

aç›kt›r... Asl›nda Darwinist fikirlerin II. Dünya Savafl›'n›n

ç›kmas›, 40 milyon insan›n ölümü ve yaklafl›k olarak 6 tril-

yon dolar›n kaybedilmesinde çok büyük bir etkisi vard›. Ev-

rimin gerçek oldu¤una kesin olarak inanan Hitler kendisini in-

sano¤lunun modern kurtar›c›s› olarak görmüfltü... Daha üstün

bir ›rk üretmek suretiyle, dünya Hitler'e, insanl›¤› evrimin da-

ha üst bir seviyesine ç›karm›fl olan adam olarak bakacakt›.21

Elbette Darwin teorisini ortaya atmadan önce de dünyada

say›s›z savafl yaflanm›flt›r. Ancak, evrim teorisinin etkisiyle savafl

ilk kez, bilim taraf›ndan sahte bir onay görmüfl ve desteklenmifl-

ti. Max Nordau, Amerika'da genifl bir yank› uyand›ran "The Phi-

losophy and Morals of War" (Savafl›n Felsefesi ve Ahlak›) isimli

makalesinde Darwin'in savafllar konusunda oynad›¤› kötü role

flöyle dikkat çekiyordu: 

Tüm savafl taraftarlar›n›n en büyük otoritesi Darwin'dir. Ev-

rim teorisi ilan edildi¤inden beri do¤al barbarl›klar›n› Darwin

ismiyle kapatarak, sahip olduklar› zalim içgüdülerinin bilimin

son sözü oldu¤unu iddia etmektedirler.22

Darwinizm, savaflla sonuçlanacak her türlü fikri ve sözde bi-

limsel zemini haz›rlam›fl ve savafl› insanl›¤›n yücelmesinin vazge-

çilmez bir flart› olarak gören despotlar, milyonlarca insan›n katle-

dilmesine sebep olmufllard›r. Darwinizm'in zemin haz›rlad›¤›

vahfletler gerek tarihçiler, gerek sosyologlar, gerekse bizzat evrim-

ciler taraf›ndan aç›k bir flekilde dile getirilirken, bar›fl, sevgi ve

hoflgörü dini olan ‹slam ile Darwinizm'i uzlaflt›rmaya çal›flman›n

çok büyük bir yan›lg› oldu¤u aç›kt›r. Müslümanlar böyle bir ya-

n›lg›ya düflmekten fliddetle kaç›nmal›, masum insanlar›n ac›ma-

s›zca katledilmesini kendince meflrulaflt›ran bir ideolojiye karfl›,

aç›k ve net olarak fikren mücadele etmekten çekinmemelidir. 
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19. yüzy›lda Darwin canl›l›¤›n yarat›lmad›¤›, tesadüfen olufltu¤u ve insan›n
hayvanlarla ortak bir atadan tesadüfler sonucunda meydana gelmifl olan
en geliflmifl organizma oldu¤u yalan›n› ortaya att›¤›nda, belki ço¤u kimse
bu iddian›n sonuçlar›n› tahmin edememiflti. Ancak 20. yüzy›lda bu iddi-
an›n sonucu çok ac› tecrübelerle yafland›. ‹nsanlar› kendilerince geliflmifl
bir hayvan gibi görenler, zay›f olanlar›n üzerine basarak yükselmekten,
hasta ve zay›f olanlar› bir flekilde yok etmekten, farkl› ve afla¤› gördükleri
›rklar› ortadan kald›rmak için katliamlar yapmaktan hiç çekinmediler. 



GÜNÜMÜZÜN DARWIN‹ZM UYGULAYICILARI:

NEO-NAZ‹LER

Hitler, Mussolini gibi faflist liderler ve onlara ba¤l› olan Nazi örgüt-

lenmeleri (SA, SS, Gestapo vs.) veya Mussolini'nin "Kara Gömleklileri" bu-

gün tarihe kar›flm›fl gibi görünseler de, onlar›n fikirlerini izleyen neo-faflist

örgütler hala faaliyet halindeler. Özellikle son y›llarda, Avrupa'n›n birçok

ülkesinde ›rkç› ve faflist hareketler yeni bir uyan›fl içindeler. Bu hareketle-

rin en bafl›nda ise Almanya'daki Neo-Naziler geliyor. Neo-Naziler, iflsiz-

güçsüz sokak serserilerinden, uyuflturucu müptelalar›ndan, cani ruhlu in-

sanlardan oluflmaktad›r ve faflist karakterin tüm özelliklerini üzerlerinde

tafl›maktad›r. 

Neo-Naziler de ayn› Hitler ve di¤er Naziler gibi Darwinist anlay›fl›

benimsemifllerdir. Nazi ve ›rkç›l›k propagandas› amac›yla haz›rlad›klar›

internet sayfalar›nda, Darwin'in sözleri ve Darwin'e yönelttikleri methiye-

ler yer almaktad›r. Sayfalar›nda, Darwinizm'in kabul edilmesi gereken bir

teori oldu¤unu öne sürmektedirler.

Darwin'in ve Hitler gibi faflistlerin mirasç›lar› olan bu gruplar sald›-

r›lar›na ve katliamlar›na hala devam etmektedirler. Bu insanl›ktan ç›km›fl

güruhlar›n eylemlerinin önüne geçmekte ise adli tedbirler yeterli olma-

maktad›r. Bu zulme kesin olarak dur demenin yolu, adli tedbirlerin yan› s›-

ra ciddi anlamda bir fikri mücadele yürütmektir. Irkç›l›¤› bir do¤a kanunu

olarak gören bu insanlar›n, Darwinizm, ilmi olarak çürütülmedi¤i sürece,

yapt›klar› zulümler de son bulmayacakt›r. 
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Komünist Liderler ‹çin 
Darwinizm Bir Devlet Politikas›d›r

20. yüzy›lda insanl›¤a en çok zarar getiren ideoloji kuflkusuz

komünizmdi. Karl Marx ve Friedrich Engels adl› iki Alman filo-

zof taraf›ndan 19. yüzy›lda tarihi zirvesine ulaflan komünizm,

tüm dünyada Nazilerin ve emperyalist devletlerin soyk›r›mlar›n›

dahi geride b›racak kadar çok kan döktü. Masum insanlar›n can›-

na k›yd›, insanlar aras›nda dehflet, korku ve ümitsizlik yayd›. Her

ne kadar 1991 y›l›nda komünizmin y›k›ld›¤› kabul edilse de, arka-

s›nda b›rakt›¤› enkaz hala durmaktad›r. Bugün hala, komünizmin

ve Marksizmin karanl›k yüzü ve insanlar› din ahlak›ndan uzak-

laflt›ran materyalist felsefesi, bir zamanlar komünizmin hakim ol-

du¤u toplumlar üzerindeki etkisini devam ettirmektedir. 

20. yüzy›lda dünyan›n dört bir köflesinde terör estiren bu

ideoloji, asl›nda antik ça¤dan beri var olan bir düflünceyi temsil

ediyordu. Bu düflünce, materyalist yani maddeyi tek de¤er olarak

gören felsefe idi. Komünizm, bu felsefe üzerine bina edilerek, 19.

yüzy›lda dünya gündemine getirildi. Komünizmin fikir babalar›

Marx ve Engels, materyalist felsefeyi "diyalektik" ad› verilen yeni

bir yöntemle aç›klamaya çal›flt›lar. Diyalektik, evrendeki tüm ge-

liflmenin, çat›flma sayesinde elde edildi¤i varsay›m›yd›. Marx ve

Engels, bu varsay›ma dayanarak tüm dünya tarihini yorumlama-

ya girifltiler. Marx, insanl›k tarihinin bir çat›flmadan ibaret oldu-

¤unu, mevcut çat›flman›n iflçiler ve kapitalistler aras›nda geçti¤i-

ni ve yak›nda iflçilerin ayaklan›p komünist bir devrim yapacakla-

r›n› iddia ediyordu. 

Komünizmin iki kurucusunun en belirgin özellikleri ise, her

materyalist gibi Allah inanc›na büyük bir düflmanl›k beslemele-

riydi. Her ikisi de koyu birer ateist olan Marx ve Engels, dini
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inançlar›n yok edilmesini komünizm aç›-

s›ndan zorunlu görüyorlard›. Ancak

Marx'›n ve Engels'in önemli bir eksikleri

vard›; daha genifl bir kitleyi etkileri alt›-

na alabilmek için ideolojilerine bilim-

sel bir görünüm vermeleri gerekiyor-

du. ‹flte 20. yüzy›lda yaflanan ac›lara,

kaosa, toplu k›y›mlara, kardefli kar-

defle k›rd›ran eylemlere ve bölücü-

lü¤e imza atan tehlikeli ittifak, bu

noktada ortaya ç›kt›. Darwin'in,

Türlerin Kökeni adl› kitab›nda

öne sürdü¤ü temel iddialar,

Marx ve Engels'in arad›klar› aç›kla-

malard›. Darwin, canl›lar›n "yaflam

mücadelesi" sonucunda, yani "diya-

lektik bir çat›flma"yla ortaya ç›kt›klar›n› iddia ediyordu. Dahas›,

yarat›l›fl› inkar ederek dini inançlar› reddediyordu. Bu, Marx ve

Engels için bulunmaz bir f›rsatt›. 

Darwinizm, komünizm için o kadar büyük bir önem tafl›yor-

du ki, Engels, Darwin'in kitab› yay›nlan›r yay›nlanmaz Marx'a

flöyle yazd›: "fiu anda kitab›n› okumakta oldu¤um Darwin, tek

kelimeyle muhteflem".23 Marx ise 19 Aral›k 1860 tarihinde En-

gels'e yazd›¤› cevab›nda flöyle diyordu: "Bizim görüfllerimizin

do¤al tarih temelini içeren kitap, iflte budur."24 Marx, bir baflka

sosyalist dostu Lasalle'a 16 Ocak 1861'de yazd›¤› mektupta ise,

"Darwin'in yap›t› büyük bir yap›tt›r. Tarihteki s›n›f mücadele-

sinin do¤a bilimleri aç›s›ndan temelini oluflturuyor."25 diyerek,

evrim teorisinin komünizm için önemini aç›kl›yordu. 
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Yaklafl›k 100 y›ld›r dünyay› kana bulayan komünist ide-
oloji, her zaman Darwinizm'le içiçe oldu. Bugün de ha-
la komünistler, Darwinizm'in en önde gelen savunucu-
lar› konumundad›r. Hemen her ülkede, evrim teorisini
›srarla savunan çevrelere bak›ld›¤›nda, Marksistle-
rin hep en ön safta olduklar› görülür. Çünkü ev-
rim teorisi, Karl Marx'›n söyledi¤i gibi, do¤a
bilimleri aç›s›ndan komünist ideolojinin te-
melini oluflturmaktad›r ve komünizmin din-
sizli¤ine en önemli sahte bilimsel deste¤i
vermektedir. 



Marx, Darwin'e olan sempatisini ise en önemli eseri olan Das

Kapital'i Darwin'e ithaf ederek göstermiflti. Kitab›n Almanca bas-

k›s›na el yaz›s›yla flöyle yazm›flt›: "Charles Darwin'e, gerçek bir

hayran› olan Karl Marx'tan".26

Engels de, Darwin'e olan hayranl›¤›n› farkl› bir yerde flöyle

ifade ediyordu:

Tabiat metafizik olarak de¤il, diyalektik olarak ifllemektedir.

Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in ad›

an›lmal›d›r.27

Engels, Darwin'i, Marx ile efl tutacak flekilde kendince övü-

yor ve "Darwin nas›l organik do¤adaki evrim yasas›n› keflfettiyse,

Marx da insano¤lunun tarihindeki evrim yasas›n› keflfetti" diyor-

du.28 Marksizm-Darwinizm ba¤lant›s› bugün herkesçe kabul edi-

len çok aç›k bir gerçektir. Karl Marx'›n hayat›n› anlatan kitaplar-

da dahi bu ba¤lant› mutlaka belirtilmektedir. Örne¤in, Karl Marx

biyografisinde bu ba¤lant› flöyle tarif edilir:

Darwinizm, Marksist felsefeyi destekleyen, gerçekli¤ini kan›t-

layan ve gelifltiren bir dizi gerçe¤i takdim etti. Darwinist ev-

rimci fikirlerin yay›lmas›, toplumda bir bütün olarak Marksist

düflüncelerin emekçi halk taraf›ndan kavran›lmas› için elverifl-

li zemin yaratt›… Marx, Engels ve Lenin, Darwin'in düflünce-

lerine büyük de¤er verdiler ve bunlar›n tafl›d›¤› büyük bilim-

sel öneme iflaret ettiler, böylelikle bu düflüncelerin yayg›nlafl-

mas›na h›z kazand›rd›lar.29

Tarihin en az›l› katillerinden biri olan Mao da, koyu bir Dar-

winistti. Mao'nun emirleri do¤rultusunda 10 milyona yakın insan

do¤rudan öldürüldü, ona itaat etmeyen 20 milyona yakın insan

ise cezaevlerinde yaflamlarını kaybetti. Mao, kurdu¤u bu düzenin

felsefi dayana¤›n› ise, "Çin sosyalizminin temeli, Darwin'e ve

Evrim Teorisi'ne dayanmaktad›r" diyerek aç›kça belirtmiflti.30 Bir
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Marksist, ateist ve evrimci olan Mao, "ileriye do¤ru büyük s›çra-

ma" olarak isimlendirdi¤i hareketin okuma materyallerinin Char-

les Darwin'in eserleri ve ayr›ca evrim teorisini destekleyen di¤er

materyaller olaca¤› emrini vermifltir.31 Çin komünistleri 1950'ler-

de iktidara geldiklerinde evrim teorisini ideolojilerinin temeli ola-

rak ald›lar. Hatta Çinli entelektüeller evrim teorisini çok önceden

kabul etmifllerdi bile:

19. yüzy›lda Bat›, Çin'i, izole olan ve eski gelenekleri sürdüren

bir uyuyan dev olarak görüyordu. Çok az Avrupal›, Çinli en-

telektüellerin Darwin'in evrim teorisini hevesle benimse-

diklerini ve de¤iflim için ümid vaat etti¤ini kavrad›klar›n›

anlad›. Çinli yazar Hu Shih'e göre 1898'de Thomas Huxley'in

Evrim ve Etik kitab› yay›mland›¤›nda Çinli entellektüeller

taraf›ndan h›zla onayland›. Zengin kifliler ucuz Çin yay›mla-

r›na sponsorluk ettiler, böylece kitlelere genifl bir flekilde ya-

y›labildi.32

Tüm bu bilgiler, Darwinizm karfl›s›nda pasif ve aciz bir yak-

lafl›m sergileyen, bu sapk›n teoriyle yap›lan fikri mücadeleyi ge-

reksiz gören ya da görmezden gelenlerin ne kadar büyük bir ya-

n›lg› içinde olduklar›n› bir kez daha göstermektedir. Darwinizm'i

kendilerince zarars›z bilimsel bir teori olarak görenler, komünist

ideolojinin temel dayanak noktas› olan, tüm Marksist ideologla-

r›n cansiperane destekledikleri bir teoriyle karfl› karfl›ya oldukla-

r›n› unutmamal›d›rlar. Marksist, Leninist ve Maocu yay›nlar›n ve

liderlerin dillerinden düflürmedikleri, hayat›n her alan›na uygu-

lamaya çal›flt›klar› evrim teorisini ‹slam'la ba¤daflt›rmaya çal›flan-

lar›n, ne kadar büyük bir aldan›fl içinde olduklar›n› fark etmeleri-

nin en kolay yolu ise, bu teorinin gerçek yüzüne gözlerini kapa-

mamalar› olacakt›r. 
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Darwinist Komünizmin Ac› Bilançosu

Darwinist-materyalist görüflü benimseyen teröristler, sözde

ilkel atalar› oldu¤unu iddia ettikleri hayvanlar gibi da¤lara ç›kt›-

lar, ma¤aralarda çok kötü koflullarda yaflad›lar. Hiç düflünmeden

adam öldürebildiler, bebeklerin, yafll›lar›n, masumlar›n canlar›na

k›yabildiler. Kendilerini ve di¤er insanlar›, Allah'›n yaratt›¤›, ru-

ha, akla, vicdana ve anlay›fla sahip varl›klar olarak görmedikleri

için, hayvan›n hayvana yapt›¤›n›, birbirlerine yapt›lar. Komüniz-

min kanl› bilançosu, Komünizmin Kara Kitab› adl› eserde flöyle

özetlenmektedir:

SSCB,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 milyon ölü

Çin,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 milyon ölü

Vietnam,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 milyon ölü

Kuzey Kore,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 milyon ölü

Kamboçya,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 milyon ölü

Do¤u Avrupa,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 milyon ölü

Latin Amerika,  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 150 bin ölü

Afrika,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7 milyon ölü

Afganistan,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 milyon ölü

Uluslararas› komünist hareket ve 

iktidarda olmayan komünist partiler, . . . 10.000 civar›nda ölü

Toplam ölü say›s› 100 milyona yaklaflmaktad›r."33
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Komünizmin ve materyalizmin din düflmanl›¤› ise, Bolflevik

ihtilali ve sonras›nda tüm fliddetiyle kendini gösterdi. Stalin'in

y›kt›rd›¤› onlarca kilise ve cami, komünizmin din düflmanl›¤›n›n

göstergelerinden sadece bir tanesiydi. Toplumun büyük ço¤unlu-

¤u dindar olmas›na ra¤men, insanlar›n ibadetlerini yerine getir-

meleri engelleniyordu. H›ristiyanlar›n kiliseye gittikleri pazar gü-

nünü devreden ç›karmak için ortak tatil günü kavram› kald›r›ld›.

Herkes befl gün çal›flacak, herhangi bir gün tatil yapacakt›. 1936

y›l›na gelindi¤inde camilerin % 65'i, kiliselerin % 70'i yak›l›p y›k›l-

m›flt›. Arnavutluk'un komünist lideri ve dinsizli¤i ile tan›nan En-

ver Hoca 1967'de Arnavutluk'u dünyan›n ilk dinsiz ülkesi ilan et-

ti. Din adamlar› sebepsiz yere gözalt›na al›nd›lar, bir k›sm› gözal-

t›ndayken öldürüldü. 1948 y›l›nda iki piskopos 5000 din adam› ile

birlikte kurfluna dizildi. Ayn› flekilde Müslümanlar da öldürülü-

yorlard›. Ülkenin Nendori gazetesi de, 327'si Katolik mabet olmak

üzere, toplam 2 bin 169 cami ve kilisenin kapat›ld›¤›n› duyurdu. 

Bugün diyalektik materyalizm ve komünizm görünürde

çökmüfl gibidir. Ancak bu bir aldatmacadır. Çünkü bu düflünce

farklı isimler altında dünyanın birçok ülke-

sinde sinsice faaliyetlerini sürdürmek-

te, hatta ülkemizde bölücü terörü
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bizzat organize etmektedir. Dolayısıyla, materyalizmin gizlice fa-

aliyet gösteriyor olmas› vicdan ve akıl sahibi insanları gevflekli¤e

sürüklememelidir. Bu tehlikeli ideolojilerle ve bu ideolojilerin

destekçisi olan Darwinizm'le ilmi mücadele flartt›r. 

Darwinizm, Vahfleti Kendince
Meflru Gören Bireyler Yetifltirir

Komünizm de faflizm de insanlık düflmanıdır. Yakıp yıkma-

yı, insanlara korku, endifle, elem, dehflet yaflatmayı, kendi ülkesi-

nin askerine, polisine saldırmayı, masumlar› göz k›rpmadan öl-

dürmeyi emreder. Hem faflist hem de komünist rejim ve örgütle-

re ortak bir psikoloji hakimdir: Bu sistemde, insani duygular, ac›-

ma, insaf etme, vicdan gibi hisler tamamen yok edilir. ‹nsan top-

lumlar›, vahfli hayvanlar›n yaflamak ve beslenmek savaflt›klar›

katliam arenalar›na dönüfltürülür. Nas›l vahfli bir hayvan besin ve

yerleflim yeri elde etmek için kendi türüyle k›yas›ya bir çat›flma-

ya girerse, insanlar›n da ayn› flekilde "hayvanlar" gibi davranma-

lar› öngörülür. Çünkü Darwin'in dogmas›, onlara asl›nda bir hay-

van olduklar›n› ve hayvanlar nas›l yaflam için mücadele ediyor-

larsa kendilerinin de öyle davranmas› gerekti¤ini ö¤retmektedir.

P.J. Darlington, bir evrimci olarak, Evolution For Naturalists

(Natüralistler ‹çin Evrim) isimli kitab›nda vahfletin, evrim teorisi-

nin do¤al bir sonucu oldu¤una ve hatta bunun meflru görülmesi

gerekti¤ine dair bat›l inanc›n› flöyle itiraf eder:

Birinci nokta bencillik ve vahflet içimizdeki do¤al bir fleydir, en

uzak atam›zdan bize miras kalm›flt›r… O zaman vahflilik in-

sanlar için normaldir; evrimin bir ürünüdür.34

Bir evrimcinin bu itiraf›ndan da anlafl›ld›¤› üzere, Darwin'in

evrim teorisini yol gösterici olarak kabul eden ideolojilerin, di¤er
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insanlar› hayvan olarak alg›lamas›, onlara hayvanlara uygun gör-

dü¤ü muameleler göstermesi, onlara zulmetmesi kendilerince

son derece do¤ald›r. Çünkü bu kifli, Darwinist ideolojiyi benimse-

yerek, bir Yarat›c›m›z oldu¤unu, kendisinin yeryüzünde bulunufl

amac›n› ve ahirette dünyada yapt›klar›ndan dolay› Allah'›n huzu-

runda hesap verece¤ini unutur. Bunun sonucu olarak da Allah

korkusu ortadan kalkan her insan gibi, yaln›zca kendi ç›karlar›n›

düflünen bir bencil, ac›mas›z bir zalim, hatta gözü dönmüfl bir ka-

til haline gelir. 

Gençlerini Darwinist ve materyalist ideolojiyle yetifltiren ba-

z› Batılı milletler, 150 yıldır "komünist", "faflist" veya "neo-nazi"

diye bilinen saldırgan ve acımasız insanlar üretmektedirler. Son-

ra da kendi ürettikleri bu suç makinelerinin kan dökmesini, dev-

letine ve milletine düflman olmasını engelleyememektedirler. Bu

ülkelerin en büyük hatası, önce Darwinist e¤itimle bu suç maki-

nelerini üretmek, sonra da bunları nasıl dizginleyeceklerini düflü-

nerek çaresizce yollar aramaktır.

Oysa yap›lmas› gereken aç›kt›r: Darwinizm ilmi mücadeley-

le fikren ortadan kald›r›lmal›d›r. Bunun yolu ise Darwinist e¤i-

timden vazgeçmek, insanlara sorumsuz bir hayvan olmadıkları-

nı, Allah'ın yarattı¤ı, ruh sahibi, ahirette yaptıklarından hesap ve-

recek bireyler olduklarını anlatmaktır. 

Zararl› ideolojilerin kökeni olan Darwinizm'in fikren çöker-

tilmesiyle, ortada sadece tek bir gerçek kalacakt›r. O da, tüm in-

sanlar› ve kainat› Allah'›n yaratt›¤› gerçe¤idir. Bunu anlayan in-

sanlar, samimi olarak din ahlak›na yöneleceklerdir. ‹nsanlar›n din

ahlak›na yönelmesiyle, yeryüzündeki ac›lar, s›k›nt›lar, katliamlar,

belalar, adaletsizlikler, yoksulluklar gidecek, ayd›nl›k, ferahl›k,

zenginlik, bolluk, sa¤l›k, bereket gelecektir. Bunun içinse bat›l

olan, insanl›¤a zarar getiren her fikrin, hak olan, insanl›¤a güzel-
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lik getirecek olan fikirle çürütülmesi ve ma¤lup edilmesi gerekir.

Tafla karfl›l›k tafl atmak, yumru¤a karfl› yumrukla cevap vermek,

sald›rgana karfl› sald›rgan olmak çözüm de¤ildir. Çözüm, bunlar›

yapanlar›n fikirlerini çökertmek ve yerine koymalar› gereken tek

do¤ruyu sab›rla ve güzellikle onlara anlatmakt›r.

Çatıflmaların, anarflinin, terörün, ayaklanmaların, kargafla-

nın, zulmün, vahfletin, acımasızlı¤ın, mazlumları ezmenin haya-

tın kaçınılmaz gerçekleri oldu¤unu düflünenler yan›l-

maktad›r. ‹nsanlar arasında do¤al olan, barıflın,

huzurun, güvenli¤in, kardeflli¤in, dostlu¤un, sa-
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mimiyetin, hoflgörünün, sevecenli¤in, flefkatin, anlayı-

flın, hürmetin hakim oldu¤u ortamlardır. Bu da

ancak Darwinizm'in fikren ortadan kald›-

r›lmas› ve din ahlak›n›n hakim olma-

s›yla sa¤lanabilir.
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Ahlaki Dejenerasyon 
Darwinist Hayat Görüflünün Bir Sonucudur

Darwinizm'in dünya üzerindeki etkisini küçümseyen ya da

görmezden gelenler, insanlar›n din ahlak›ndan uzaklafl›p, dinsiz-

li¤e yönelmelerinin gerçek nedenlerinin de fark›nda de¤ildirler.

Oysa Darwinizm'in insanl›¤a getirdi¤i en büyük bela hiç kuflku-

suz, insanlar› dinsizli¤e sürüklemesidir. Çünkü din ahlak›ndan

uzaklaflm›fl toplumlarda, k›sa sürede fliddetli bir ahlaki ve mane-

vi y›k›m oluflur. Günümüz toplumlar›nda da bu durumun örnek-

leri görülmektedir. 

Günümüzde Darwinizm'i bilinçli olarak savunan insanlar›n

say›s› çok fazla de¤ildir. Ancak bu k›s›tl› az›nl›k, toplumsal hayata

hemen her alanda yön veren kiflilerdir ve kendi dünya görüfllerini

büyük bir kitleye telkin etme imkanlar› vard›r. Örne¤in üniversi-

telerin ö¤retim görevlilerinin ço¤unlu¤u, sinema yönetmenlerinin

büyük bir bölümü, dünyaca tan›nan yay›nevlerinin, gazete ve der-

gilerin editörleri ve yazarlar› a¤›rl›kl› olarak materyalist ve Darwi-

nisttirler. Dolay›s›yla bu kesimin hitap etti¤i kitleler de, onlar›n tel-

kinlerini almakta, onlar›n evrimci ve din ahlak›na uygun olmayan

düflüncelerini benimsemektedirler. Sonuç olarak da ortaya bu ba-

t›l fikirlerin yayg›n olarak kabul gördü¤ü toplumlar ç›kmaktad›r.

Darwinistlerin sosyal yaflamdaki bu genifl çapl› hakimiyeti,

insanlar üzerinde adeta çok güçlü bir "hipnoz" etkisi oluflturmak-

tad›r. Özellikle de gençler, Darwinist ve materyalist telkinlere ko-

layca kap›labilmektedir. Okuduklar› dergiler, kitaplar, seyrettikle-

ri filmler, izledikleri tiyatrolar veya müzik klipleri, dinledikleri

flark›lar›n sözleri ve en önemlisi okulda ald›klar› e¤itim arac›l›¤›y-

la gençlerin dünyaya bak›fl aç›lar›n› ve düflünce yap›lar›n› yönlen-

dirmek son derece kolay olmaktad›r. Nitekim, insanlar›n evrim
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teorisini, bütün aldatmacalar›na ve bilimsellikten uzak yap›s›na

ra¤men, 150 y›ld›r bilimsel bir gerçek zannetmelerinin nedeni de

Darwinistlerin bu yo¤un propagandas›d›r.

Vurgulanmas› gereken bir di¤er önemli konu ise günümüz-

de dinsizli¤in propagandas›n›n genelde aç›kça yap›lmamas›d›r.

Söz konusu ateist, materyalist çevrelerin dini konularla veya din-

darl›¤›yla tan›nan insanlarla kendilerince alay etmeleri, flark› söz-

lerinde, romanlarda, filmlerde, gazete bafll›klar›nda, f›kralarda

Allah'a, kadere ve dine yönelik sayg›ya uygun ol-

mayan sözleri kullanmalar› (Allah'› tenzih ederiz),
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bu sinsi yöntemlerden sadece birkaç›d›r. 

Darwinizm'in konular› ise, dinsizlik propagandas›n›n en s›k

kullan›lan malzemeleridir. En ilgisiz konularda dahi, atalar›m›z›n

maymunlarla ortak oldu¤u yalan› s›k s›k vurgulan›r. ‹nsan psiko-

lojisinin tahlilinde bile evrim teorisinin iddialar›, sat›r aralar›nda

verilir. Böylece, soruldu¤unda Allah'a ve dine inand›¤›n› söylese

bile, asl›nda dini, ahireti, ahlaki sorumluluklar› kendilerince hafi-

fe alan (Allah'› tenzih ederiz), düflünmeyen, Allah'tan korkmayan

ve gerçekte de O'na inanmayan insan topluluklar› oluflur. Allah

korkusuna ve imana sahip olmayan insanlar ise, hiçbir konuda s›-

n›r tan›maz ve atalar› oldu¤unu zannettikleri hayvanlarla benzer

bir hayat yaflamaya bafllarlar. Örne¤in Allah'tan korkup sak›nma-

yan insanlar›n iffetlerini korumalar› beklenemez; çünkü bunun

için riayet etmeleri gereken bir s›n›r olmad›¤›n› düflünürler. Di¤er

insanlar›n gözünden sakland›klar› sürece her türlü ahlaks›zl›¤›

yapabilirler. Nitekim günümüzde dünya çap›nda özellikle genç-

ler aras›nda ve toplumlar›n belirli kesimlerinde, giderek s›n›r› da-

ha da aflan, ahlaki de¤erleri göz ard› eden bir anlay›fl›n yayg›nlafl-

mas›, insanlar›n Darwinist telkinler sonucu din ahlak›ndan uzak-

laflmalar›n›n bir sonucudur. Kendilerini bafl›bofl b›rak›lm›fl gören

ve kimseye hesap vermeyeceklerini zanneden insanlar, her geçen

gün daha da dejenere bir yap› göstermektedirler. Zina, baz› yay›n

organlar›n›n neredeyse överek ve özendirerek anlatt›¤›, hatta her-

kesi davet etti¤i, kimse taraf›ndan garipsenmeyen bir fiil haline

gelmifltir. Dikkatli incelenirse, cinayetin, fuhuflun, doland›r›c›l›-

¤›n, sahtekarl›¤›n her türlüsü, rüflvet almak, rüflvet vermek, yalan

söylemek; k›sacas› bilinen tüm ahlaks›zca davran›fllar›n temelin-

de dinsizlik oldu¤u görülür. Bu dinsizli¤in yay›lma yöntemleri-

nin en etkilisi ise, Darwinizm'in "bafl›bofl, tesadüfler sonucu olufl-

mufl insan" yalan›n›n toplumlara ›srarla telkin edilmesidir.
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The Lie: Evolution (Bir Yalan: Evrim) isimli kitab›n yazar› Ken

Ham, Darwinizm'in sebep oldu¤u dinsizli¤e dikkat çekerek flöyle

demektedir: 

E¤er Allah'› inkar eder ve dini inançlar›n yerine flans ve rast-

lant›larla dolu olan baflka bir inanç koyarsan›z, yanl›fl ve do¤-

ru için bir temel kalmaz. Kurallar, siz nas›l yapmak isterseniz

öyle olur. Mutlakl›k yoktur, tutulmas› gereken prensipler yok-

tur. ‹nsanlar kendi kurallar›n› yazarlar.35

Burada flu gerçe¤i hat›rlatmak gerekir: Baz› kimseler, insan-

lar›n kendi koyduklar› kurallarla da ahlaki de¤erlerin korunabile-

ce¤ini, toplumsal düzenin sa¤lanabilece¤ini düflünebilirler. An-

cak bu do¤ru bir tespit de¤ildir. Elbette, toplum düzenini sa¤la-

yan kanunlar ve kurallar olmas› flartt›r. Ve bu kurallar, ahlaki de-

¤erlerin muhafaza edilmesinde yard›mc› olurlar. Ancak bu kural-

lara tam anlam›yla uyulmas›, düzenin herkesin raz› ve rahat ola-

ca¤› flekilde korunmas› ancak Allah'a ve ahiret gününe iman›n ge-

tirdi¤i güzel ahlakla mümkündür. 

Theodious Dobzhansky de, Darwinizm'in ahlaki dejeneras-

yona zemin haz›rlad›¤›n› kabul eden Darwinistlerden biridir.

Darwinizm'in temeli olan "do¤al seleksiyon" düflüncesinin top-

lumlar›n ahlaki de¤erlerini zay›flatt›¤›n› flöyle ifade eder: 

Do¤al Seleksiyon egoizmi, zevk düflkünlü¤ünü, cesaret yerine

korkakl›¤›, sahtekarl›¤› ve istismar› tercih eder. Toplum eti¤i ise

"do¤al" tav›rlar› yasaklar ve bunlar›n aksi olan nezaket, cömert-

lik ve hatta di¤erlerinin, toplumun, milletin ve nihayet tüm in-

sanl›¤›n iyili¤i için kendini feda etmek gibi özellikleri yüceltir. 36

Dobzhansky'nin sözleri çok önemli bir gerçe¤e dikkat çek-

mektedir: Cömertlik, fedakarl›k, vefa, sadakat, yard›mseverlik gi-

bi güzel ahlak özellikleri Darwinist zihniyetin asla kabul etmeye-

ce¤i erdemlerdir. Çünkü Darwinizm bunlar› sözde evrimi gerile-
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tici birer engel gibi görür. Darwinizm'e göre, hayali evrim süreci-

nin devam edebilmesi için insanlar ac›mas›z, bencil, sevgisiz, ve-

fas›z olmak zorundad›r. Böyle bir anlay›fl›n yayg›n kabul gördü-

¤ü bir toplumda huzurdan, güvenden ve istikrardan bahsetme-

nin imkans›z oldu¤u ise aç›kt›r. 

Nitekim dikkatli bir gözle incelendi¤inde, Darwinist zihni-

yetin neden oldu¤u derin tahribat›n izleri hemen fark edilebilir.

‹nsanlar›n, yard›mlaflma, fedakarl›k, sayg› ve sevgi ba¤lar› olma-

dan, birbirlerinden kopuk yaflamalar›n›n, sözde ilerlemenin ve

uygarlaflman›n bir sonucu oldu¤u toplumlara telkin edilmekte-

dir. Daha fazla üretim ve geliflme için böyle bir sonuca katlan›l-

mas› gerekti¤i yalan› s›k s›k tekrarlanmaktad›r. Gerçekte ise bu,

geliflmenin ve uygarl›¤›n de¤il, insanlar›n

kendilerini "hayvan seviyesi"ne getir-

melerinin bir sonucudur. Oysa insan,

Allah'›n ak›l, bilinç, vicdan ve ruh

sahibi olarak yaratt›¤›, tüm di¤er

canl›lardan bu özellikleri ile ta-
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mamen ayr›lan bir varl›kt›r. Ancak Darwinist-materyalist ahlak›n

büyüsü alt›ndaki baz› insanlar bu özelliklerini unuturlar ve ço¤u

zaman hayvanlarda dahi görülmeyecek basitliklere, ahlaks›zl›kla-

ra, vicdans›zl›klara ve fluursuzluklara tenezzül ederler. Sonra da

"Bizim soyumuz zaten hayvan, bunlar da onlardan kalan genetik mi-

ras" diyerek, kendi iradesizliklerine ve fluursuzluklar›na sözde bi-

limsel bir zemin haz›rlarlar. 

Birçok Darwinist davran›fl bilimci, bu çarp›k mant›ktan yola

ç›karak, insanlar›n suça e¤ilim göstermelerinin nedeninin, hay-

van olan atalar›ndan kendilerine kalan bir miras oldu¤unu iddia

etmektedir. Evrimci Stephen Jay Gould, Ever Since Darwin (Dar-

win'den Bu Yana) isimli kitab›nda ilk olarak ‹talyan fizikçi Lomb-

roso taraf›ndan öne sürülen bu iddiay› flöyle aktar›r:

Suçlulu¤a iliflkin biyolojik kuramlar pek yeni say›lmazd›, ama

Cesare Lombroso (‹talyan bir hekim) bu tart›flmaya yepyeni,

evrimsel bir yön verdi. Do¤ufltan suçlular sadece zihinsel den-

gesi bozuk ya da hasta de¤illerdi; daha önceki bir evrimsel

aflamaya geri düflmüfl, sözcü¤ün tam anlam›yla soya çekmifl-

lerdi. ‹lkel ve maymunsu atalar›m›z›n kal›tsal özellikleri gene-

tik repertuar›m›zda korunur. Baz› bireyler normalden çok faz-

la atasal özelli¤e sahip olarak do¤ar. Davran›fllar› geçmiflin ba-

z› yaban›l toplumlar› için uygun olsa bile, bugün bu davran›fl-

lara suç diyoruz. Do¤ufltan suçluya ac›yabiliriz çünkü kendine

hakim olamaz...37

Yani Darwinistler'in iddialar›na göre, bir insan›n di¤erini öl-

dürmesi, ona ac› çektirmesi, h›rs›zl›k yapmas›, kavga ç›karmas›,

ona, sözde maymun atalar›ndan genetik olarak aktar›lm›fl bir mi-

rast›r. Dolay›s›yla bu as›ls›z iddiaya göre, iflledi¤i suçlar o insana

ait de¤ildir ve mazur görülmelidir. Bu ak›l ve mant›k d›fl› iddi-

alardan da anlafl›ld›¤› gibi, Darwinist düflünce, insan›n sahip ol-
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du¤u vicdan›, iradeyi, karar verme, muhakeme etme yetenekleri-

ni tamamen hiçe sayar ve insan›, ayn› hayvanlar gibi içgüdüleriy-

le hareket eden, ak›ls›z bir mahluk olarak kabul eder. Bu sapk›n

anlay›fl, vahfli bir aslan nas›l içindeki sald›rganl›¤› dizginleyemez,

öfkesini yenerek, affederek, sab›r göstererek erdemli bir tav›r gös-

teremezse, insan›n da ayn› flekilde davranaca¤›n› iddia eder. Böy-

le insanlar›n bar›nd›¤› bir toplumun huzursuz, güvensiz, kargafla,

kavga, çat›flma içinde olaca¤› aflikard›r. 

Darwinistlere ve materyalistlerin yan›lg›lar›na göre tüm ev-

ren, insanlar da dahil olmak üzere kaosun ve rastlant›lar›n eseri-

dir. Bu bat›l anlay›fl›n toplumlara telkin edilmesiyle, bafl›bofl oldu-

¤unu zanneden, sorumsuz insanlar oluflur. Amac› olmayan bir in-

san ise düflünmez, kendisini gelifltirmeyi hedef edinmez; umur-

suzdur, alayc›d›r, vurdumduymazd›r, hiçbir fleyden etkilenmez,

vicdan›n› kullanmaz, hiçbir s›n›r ve kural tan›maz. Sahip oldu¤u

hiçbir erdem ve güzellik olmaz. O da kendi sapk›n anlay›fl›na gö-

re, kendisi gibi geliflmifl bir hayvan olan di¤er varl›klar›n yapt›¤›

flekilde bu dünyada besinini bulabilmeli, ço¤alabilmeli, baz› ihti-

yaçlar›n› karfl›lad›ktan sonra, mümkün oldu¤unca zevk ve e¤len-

cesine bakarak, ölümü beklemelidir. Bu, hayvanlar aleminin ya-

flant›s›n›n insana uyarlanm›fl bir versiyonudur. Ve dikkat edilirse

her ne kadar insanlar›n büyük bir bölümü Darwinizm'in teknik

detaylar›n› bilmese de, Darwinistlerin insanlar için öngördükleri

bu hayat› yaflamaktad›rlar.

Bu insanlar bir yandan da amaçs›z ve yok olup gidecek bir

hayat› yafl›yor olmaktan dolay› müthifl bir karamsarl›¤a, kötüm-

serli¤e ve ümitsizli¤e kap›l›rlar. Ölümle birlikte herfleyin yok olup

hiçlik olaca¤›n› düflünmek bu insanlar›n içlerine kapanmalar›na,

mutsuz olmalar›na neden olur. ‹ntiharlar›n, psikolojik sorunlar›n,

depresyonlar›n ard›nda yatan nedenlerden biri de Darwinist bü-
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yünün insanlar›n psikolojileri üzerindeki bu olumsuz etkileridir. 

Tüm kainat› yoktan var eden, sonsuz güç ve kudret sahibi

olan Rabbimiz'in herfleyi bir amaçla yaratt›¤›n› unutan ya da göz

ard› eden toplumlar, mutlaka ahlaki ve manevi çöküntüye u¤ra-

maya mahkumdurlar. Zenginlik, refah, ekonomik kalk›nma tek ba-

fl›na bu insanlara hiçbir flekilde huzur ve güvenlik getirmez. Akl›-

n›n, vicdan›n›n emrettiklerine uymayan, kendisini bafl›bofl ve

amaçs›z bir varl›k olarak gören insanlar› dünyada mutsuzlu¤a,

ümitsizli¤e, karamsarl›¤a kapt›ran çok fley vard›r. En önemlisi ise,

ölümle birlikte yok olup gideceklerini zanneden bu insanlar›n, öl-

dükten sonra karfl›laflacaklar› as›l hayat› görünce duyacaklar› pifl-

manl›k, mutsuzluk ve karamsarl›kt›r. Oysa, Allah'a ve ahiretin var-

l›¤›na inanan bir insan as›l hayat›n, dünyada de¤il ahirette oldu¤u-

nun bilincindedir. Daima Allah'›n r›zas›n› ve cennetini kazanma-

n›n ümidini ve sevincini tafl›r. Her olayda Allah'a tevekkül eder;

dolay›s›yla hiçbir zaman ümitsizli¤e ve karamsarl›¤a kap›lmaz. 

Görüldü¤ü gibi Darwinizm'in hedefledi¤i dünya modelinin

‹slam ahlak›yla ba¤daflmas›, uyuflmas›, ikisinin aras›nda bir orta

yol bulunmas› hiçbir flekilde mümkün de¤ildir. Çünkü ikisi birbi-
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rinin tam z›dd›d›r. ‹slam dininin insanlara tavsiye etti¤i tüm ahla-

ki de¤erler, Darwinist ahlak taraf›ndan reddedilmektedir. Darwi-

nizm'de sevgi, flefkat, merhamet, paylaflma, yard›mlaflma, ihtiyaç

içinde olana yard›m etme, fedakarl›kta bulunma sözde bir zaaf

olarak kabul edilirken, bu ahlak özellikleri ‹slam ahlak›n›n teme-

lini oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla kendilerince Darwinizm'i ma-

sum göstermeye çal›flan, ‹slam diniyle uzlaflabilece¤i gibi bir ya-

n›lg›ya kap›lan kimselerin bu konuda bir kez daha derin düflün-

meleri, Darwinizm karfl›s›ndaki ezik, aciz ve pasif tutumdan vaz-

geçmeleri gerekmektedir. Gazetelerde, dergilerde, televizyonda

gördükleri evrim propagandas› yapan programlar, haberler, yaz›-

lar, sözde bilim ad›na yap›lm›fl birer çal›flma olman›n çok daha

ötesinde bir anlam tafl›maktad›rlar. Darwinizm lehindeki her bir

çal›flma, bu konu hakk›nda bilgisiz olan zihinlere yöneltilmifl ze-

hirli bir ok kadar tehlikelidir. Bu zehirli propagandan›n önüne

geçmek, tehlikenin büyüklü¤ünü fark etmek ve bu tehlikeyle olan

ilmi mücadeleyi geciktirmemek hayati önem tafl›maktad›r.

Terör, Darwinizm'le Yaflam Sahas› Bulur

Son y›llarda terör dünyan›n en güçlü ülkelerini dahi tehdit

eder hale gelmifltir. Hiçbir ülke terör sald›r›lar›ndan yana güven-

de de¤ildir. Al›nan önlemler, ç›kar›lan yeni kanunlar, art›r›lan po-

lisiye tedbirler bu tehdidin önünü almaktan çok uzakt›r. Art›k

herkes terörün ne kadar büyük bir bela oldu¤unun fark›ndad›r,

ancak ço¤u insan bu belan›n ideolojik temelinin Darwinizm oldu-

¤unun fark›nda de¤ildir. Darwinizm'in insanların bilinçaltına aflı-

ladı¤ı "‹nsan, çatıflan hayvandır" yalan›n›n son derece etkili oldu¤u

aç›kt›r. Darwinizm insanlara bir "dünya görüflü" ve "yöntem" ta-

rif etmektedir. Bu sapk›n dünya görüflünün ve yöntemin temel
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kavramı ise, "kendinden olmayanla çatıflmak"tır.

Dünya üzerinde farklı inançlar, farklı dünya görüflleri, farklı

felsefeler vardır. Bunlar ya kendilerinden olmayanların varlıklarına

saygı gösterebilir, onlarla diyalog kurmaya çalıflabilir, "insancıl" bir

yöntem izleyebilirler. Ya da kendilerinden olmayanlarla çatıflmak,

kavga etmek, onlara zarar vererek kendi felsefelerine göre avantaj

kazanmak yolunu seçebilir, yani "hayvani" davranabilirler.

Dünya üzerinde terörün yay›lmas›, bu ikinci yolun tercih

edilmesinin bir sonucudur. Dolay›s›yla terörle mücadele söz ko-

nusu oldu¤unda da as›l yap›lmas› gereken, terörün temel daya-

nak noktas›n› ortadan kald›rmak, yani Darwinizm ile ilmi olarak

mücadele etmektir. Darwinizm fikren ortadan kald›r›ld›¤›nda,

sözde bilimsel dayanaklar› kalmayaca¤› için terörist örgütlenme-

ler çöker, terörizm belas› da sona erer. 

Ancak, Darwinizm ayakta tutulmaya devam edildi¤i, insan-

lara Darwinist yalanlar telkin edilip ö¤retildi¤i müddetçe, terö-

rün son bulmas› mümkün de¤ildir. Bir yandan okullarda Darwi-

nizm'i ö¤retip di¤er yandan gençlerin terörist örgütlenmelere ka-

t›lmalar›na flafl›rmak bir çeliflkidir. Zira bir insan›n terörist olabil-

mesi için, önce karfl›s›ndakinin insan olmad›¤›na, çat›flman›n do-

¤an›n kural› oldu¤una, öldürmenin ve katletmenin sözde makul

oldu¤una, hiç kimseye karfl› sorumlu olmad›¤›na inanmas›, yani

Darwinist olmas› gerekir. Y›llarca fluursuz atomlar›n bir araya ge-

lerek canl›l›¤› meydana getirdi¤i, kendisinin de bir madde y›¤›n›

hatta bir tür hayvan oldu¤u, çat›flma olmadan ilerlemenin müm-

kün olmayaca¤› aldatmacalar›yla yetiflen bir insana, "sevgiden,

hoflgörüden, merhametten, bar›flsever" olmaktan bahsetmenin bir

anlam› yoktur. Ya da bu insan›n "nas›l olup da ac›mas›zca ma-

sumlar› katledebildi¤ini" sorgulamak bir sonuç vermez. Bu insan-

dan, baflkalar›na sayg› göstermesini, kanunlara uymas›n›, devleti-
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ne itaat etmesini beklemek anlams›zd›r. 

fiunu tekrar etmek gerekir ki, dünyadaki katliamlar›n, hun-

harca ifllenen cinayetlerin, insanlara uygulanan zulmün, terörün,

bölücülü¤ün, din ve devlet düflmanl›¤›n›n arkas›nda Darwinizm

ve materyalizm e¤itimi alm›fl kifliler bulunmaktad›r. ‹flte bu yüz-

den baflta Bat› dünyas›nda olmak üzere, Darwinist e¤itime son

verilmesi zaruridir. Dünya devletlerinin birço¤u e¤itim sistemle-

rinde materyalizme ve Darwinizm'e önemli bir yer ayırmakta,

gençlere bunları ö¤retmek için milyonlarca dolar harcamaktadır-

lar. Daha sonra da ülkelerinde meydana gelen terör olaylarıyla

mücadele etmek için yine milyonlarca dolar sarf etmektedirler.

Okullar›nda, e¤itim kurumlar›nda, üniversitelerinde Darwinist-

materyalist e¤itim verilen, televizyonlar›nda, gazetelerinde Dar-

winist zihniyet telkin edilen bir ülkede, "Anarfli ve kargaflayla neden

bafledemiyoruz?" sorusu samimi bir yaklafl›m de¤ildir. Önce Dar-

winist-materyalist e¤itim verip, sonra da bu zihniyetin ürünü

olan eylemlerinden dolay› insanlar› sorgulayan dünya devletleri

büyük bir çeliflki içindedir.

Oysa terörü önlemek konusunda samimi iseler, öncelikle

anarflizmin ve terörün temelini oluflturan, insanlı¤a "çatıflma"yı,

güçlülerin galip geldi¤i bir "yaflam mücadelesi"ni kendince haklı

gösteren materyalist-Darwinist e¤itimden vazgeçmelidirler. Mil-

yonlarca doları, materyalizmin ve Darwinizm'in bilimsellikten

uzak, hurafelerle dolu, gerçek dıflı fikirler oldu¤unu ö¤retmek

için kulland›klar› takdirde, sorun zaten kökten hallolacaktır. 

Buraya kadar ele ald›¤›m›z bilgiler, Darwinizm'in ne kadar

büyük bir bela oldu¤unu aç›kça gözler önüne sermektedir. Bu

gerçeklere ra¤men, Darwinizm'in bir tehlike oluflturmad›¤›n› ya

da bitti¤ini düflünenler, bu yan›lg›lar›n› çevrelerinde yayg›nlaflt›-

ranlar, söz konusu teorinin geliflmesine bilerek ya da bilmeyerek
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yard›mc› olurlar. Çünkü bu flekilde bir bilgi verdiklerinde, top-

lumda böyle bir tehlike olmad›¤› kan›s› oluflur. Buna ba¤l› olarak

Darwinist propagandaya, sahtekarl›k ve telkinlere karfl› fikri ve

bilimsel bir duyarl›l›k geliflmez, önlem al›nmaz. Buna karfl›n ev-

rim teorisini savunan insanlar ise köhneleflmifl bilgilerle de olsa

kendilerince haz›rl›k yapmaya devam eder, her f›rsatta teorilerini

hararetle savunurlar. Çeflitli sahtekarl›klar ve çarp›tmalarla da ol-

sa fikirlerini ayakta tutmaya çal›fl›rlar. 

Tüm Müslümanlar için, din ahlak›na karfl› olan, Allah'›n var-

l›¤›n› inkar eden her fikri, ilmi mücadele ile çürütmek, hakk› kul-

lanarak bat›l› yok etmek önemli bir sorumluluktur. Bu sorumlulu-

¤u göz ard› ederek, inkar düflüncesi ile sözde ortak bir noktada

"anlaflmak", karfl› tarafa taviz vermek ya da onlar›n fikirlerine tes-

lim olmak çok büyük hata olur. ‹flte bu nedenle evrim aldatmaca-

s›na kanan baz› Müslümanlar, savunduklar› fikri bir kez daha dü-

flünmelidirler. Örne¤in komünizmin yay›ld›¤› bir toplumda Müs-

lüman›n görevi "komünizmi ‹slamlaflt›rmaya çal›flmak" de¤ildir.

Bu, hiçbir olumlu sonuç vermeyecek, aksine komünizme fayda

sa¤layacak ç›kmaz bir yoldur. Müslüman›n görevi, komünizmi

tüm bir felsefe olarak çürütmek, fikren y›kmak ve buna karfl› ‹s-

lam'›n hakikatini ortaya koymakt›r. Ayn› flekilde Darwinizm'e

karfl› da Müslüman›n görevi "Darwinizm'i ‹slamlaflt›rmaya çal›fl-

mak" de¤il, bu büyük yalan› fikren çürütmek, y›kmak ve buna

karfl› yarat›l›fl gerçe¤ini ortaya koymakt›r. Bu nedenle tüm Müs-

lümanlar›n bu bilinçle hareket etmeleri, dünya üzerindeki ateist

felsefelerin hepsine birden dayanak teflkil eden Darwinizm'e arka

ç›kmamalar› gerekir. O halde yap›lmas› gereken, e¤itim kurumla-

r›nda, kitaplarda, bas›n ve yay›n organlar›nda, toplumsal plat-

formlarda, k›sacas› her yerde, evrim hurafeleri ile dünya gençli¤i-

nin beyinlerinin y›kanmas›na izin vermemek ve onlar› Kuran'›n
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ve bilimin öngördü¤ü ak›lc›l›¤a, derin düflünmeye yöneltmektir.

150 y›ld›r devam etmesine ra¤men, hiçbir bilimsel de¤eri olma-

yan bu sahte telkini yenmek ise kolayd›r. 

Bugüne kadar birçok samimi Müslüman evrim teorisini ka-

bul etmifl, bu bat›l teori ile ‹slam dini aras›nda uzlafl› yollar› ara-

m›fl, hatta farkl› ortamlarda bu teoriyi savunmufl olabilir. Ancak

Müslüman hatas›n› fark etti¤i anda, hemen do¤ru yola yönelme-

lidir. Bu ‹slam ahlak›n›n bir gere¤idir. Darwinizm'in toplum üze-

rindeki y›k›c› etkisini bilmeden önce bu teoriye

destek olmakla, teorinin as›rlard›r oluflturdu¤u

zararlar›n› ö¤rendikten sonra bu bat›l inanca

destek olmak bir de¤ildir. Güzel ve erdemli

olan tav›r gerçekleri ö¤rendikten sonra

söz konusu kiflinin hemen harekete

geçmesi, vicdan›n›n sesini dinleyip

bu zararl› ideolojiye karfl› fikri mü-

cadeleye destek olmas›d›r. Müslü-

manlar›n tek bir vücut olup, Dar-

winizm'le yapacaklar› ilmi müca-

dele hiç flüphesiz çok k›sa zaman-

da sonuç verecek, ve bu bat›l teori

tarihin karanl›k sayfalar›nda yeri-

ni alacakt›r. Temennimiz bu ha-

tal› tav›rda ›srar edilmeme-

si, bir hata sonucu

Darwinizm yan›n-

da yer alan baz›

Müslümanlar›n gerçeklere

gözlerini kapamamas›d›r. 
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Okullarda fliddetin yayg›nlaflmas› pek çok
Avrupa toplumunda ve Amerika'da ciddi
bir sorundur. Gençlerin fliddete yönelme-
sinin temelinde ise Darwinist telkinlerin
büyük etkisi vard›r. Okul s›ralar›nda, in-
sanlar›n sözde birer hayvan oldu¤unu,
bencil ve sald›gan olman›n insan›n do¤a-
s›n›n gere¤i oldu¤u yalan›n› ö¤renen ço-
cuklar, gözlerini k›rpmadan okul arkadafl-
lar›n› veya ö¤retmenlerini katledebilmek-
tedirler. E¤er Bat›l› toplumlar okullarda ya-
flanan fliddete samimi olarak son vermek
istiyorlarsa, Darwinist e¤itimden vazgeç-
melidirler. 

1. Time dergisi, "Silahl› ve Tehlikeli" bafll›-
¤›yla kapak konusunda ele ald›¤› haberin-
de, Amerika'da okullarda meydana gelen
fliddet olaylar›na dikkat çekmifltir. 
2.  Newsweek dergisinin "Okul Bahçesin-
de Katiller" bafll›kl› haberinde, Arkan-
sas'da bir lisede meydana gelen fliddet
olay› haber yap›lm›flt›r.

3. Newsweek dergisinin "Canavarlar Yan Komflumuz mu? Onlar› Buna Ne
Yöneltti?" bafll›kl› haberinde bir baflka okul katliam› incelenmektedir. Bu ka-
tilamda, ortada resimleri görülen iki genç 13 arkadafllar›n›n ölümüne sebep
olmufllard›r. 
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Darwinizm'in Olumsuz Etkisi Sürüyor

Kitab›n önceki bölümlerinde de s›k s›k vurgulad›¤›m›z gibi,

inançl› insanlar›n bir bölümü evrim teorisinin geçmiflte kald›¤›n›,

günümüz bilim dünyas›nda art›k kabul görmedi¤ini, dolay›s›yla

Müslümanlar aç›s›ndan o kadar önemsenecek bir tehlikenin söz

konusu olmad›¤›n› zannederler. Bu nedenle de bu teorinin sahte-

karl›klar›n›, bilim d›fl› iddialar›n›, dünya üzerinde meydana getir-

di¤i büyük felaketleri ortaya koymay› kendilerince önemsiz gö-

rürler. Darwinizm'in insanlar› din ahlak›ndan uzaklaflt›ran büyük

bir bela oldu¤u gerçe¤inin anlat›lmas›ndan rahats›z olurlar. Dar-

winizm'le ilmi mücadele yürüten kimseleri ve yapt›klar› dünya

çap›ndaki faaliyetleri de kendilerince gereksiz görüp, küçümser-

ler. 

Oysa bu kimseler çok büyük bir yan›lg› içindedirler ve aç›k

gerçeklere gözlerini kapam›fl durumdad›rlar. Onlar›n düflündük-

lerinin aksine, günümüzde evrim teorisi -bilim karfl›s›nda tüm

dayanaklar›n› yitirdi¤i halde- yaln›zca ideolojik yönü nedeniyle

genifl bir kesim taraf›ndan savunulmaktad›r. Pek çok ülkede, üni-

versitelerde, medyada ve e¤itim kurumlar›nda Darwinistler son

derece etkindir. Üstelik bu etki sürekli art›fl göstermektedir. Bilim-

sel gerçekler bu teoriyi tarihin karanl›k sayfalar›na gömmüfl olsa

da, Darwinizm'e ba¤l›l›k bir zay›flama göstermemektedir. Mater-

yalist ve ateist dünya görüflünün sözde bilimsel dayana¤›n› olufl-

turan evrim teorisi, her ne pahas›na olursa olsun belli çevreler ta-

raf›ndan kesintisiz bir flekilde desteklenmektedir. Darwinizm'in

materyalist kayg›larla desteklendi¤ini, evrim teorisini elefltiren

bilim adamlar›ndan biri olan Amerikal› profesör Phillip Johnson,

Marksist zoolog Richard Lewontin'in iddialar›n› de¤erlendirdi¤i

bir yaz›s›nda flöyle aç›klamaktad›r:
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Darwinizm, felsefi olarak tarafs›z olmas› gereken (bilimsel) ka-

n›tlara de¤il, materyalizme olan "a priori" (önceden kabul edil-

mifl, do¤ru varsayılmıfl) sadakate dayal›d›r. Felsefeyi bilimden

ay›rd›¤›n›zda, kibir kulesi y›k›l›verir. Toplum bunu tam olarak

anlad›¤›nda, Lewontin'in Darwinizm'i, bilimsel müfredattan

silinmeye bafllayacak ve tarihin tozlu raflar›nda Lewontin'in

Marksist görüfllerinin yan›nda yerini alacakt›r.38

Evrimciler bilim dünyas›nda adeta bir bask› sistemi kurmufl-

lard›r. Gerek bilimsel yay›nlarda, gerek medyada hep tek tarafl›

yorumlar yap›lmakta ve evrim teorisi adeta kesin bir gerçek gibi

sunulmaktad›r. Özellikle de genifl bir kitle üzerinde etkili olan bir

k›s›m medya, son derece alakas›z bulgu ve konular› dahi evrimin

yeni bir kan›t› gibi yans›tmaktad›r. Bu haberlerle gerçekler sapt›-

r›lmakta, insanlar kand›r›lmaktad›r. Dünyan›n pek çok ülkesinde

okullarda ve üniversitelerde Darwinist akademisyenler destek-

lenmekte, Allah inanc›na sahip bilim adamlar›n›n ise akademik

kariyerleri engellenmeye çal›fl›lmaktad›r. Darwinizm'i reddettik-

leri için ço¤unun kitaplar›, makaleleri bilimsel yay›nlarda yer al-

mamakta, bir taraftan da hiçbir do¤ruluk ifade etmedi¤i halde

"gericilikle" suçlanmaktad›rlar. Ço¤u Bat› ülkelesinde e¤er bir bi-

lim adam› akademik kariyer yapmak istiyorsa, Darwinci safsata-

lara göz yummak, hatta bunlar› ister istemez savunmak zorunda-

d›r. Aksi takdirde akademik kariyerinde yükselmesi, hatta bulun-

du¤u üniversitede kal›c› olmas› dahi çok zordur. 

Biyokimya profesörü Micheal Behe, bilim dünyas›nda ma-

teryalizmin hakim oldu¤unu ve bilimin halka nas›l yans›t›ld›¤›n›

flöyle ifade eder:

Evrenin nas›l çal›flt›¤›yla ilgili neredeyse tüm bilgiler, ay›rt

edilmeden, önce kat› bir materyalist filtreden geçirilir. Daha

sonra halka sunulur... Bilimsel literatür tamamen bu anlay›fl›
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yans›t›r. Çal›flmalar ço¤unlukla, hem genelde hem de özel ko-

nularda, do¤an›n bilinen ve emin olunan iflleyiflinden bahse-

der. Okul kitaplar› bu kanaati ö¤rencilere ileterek görevlerini

yerine getirmifl olurlar. Bu tan›mlamalar, boflluklardan veya

cevaplanamayan sorulardan hiç bahsetmez. Bunun yerine,

herfleyin bilindi¤i, en az›ndan hemen herfleyin bilindi¤i ve la-

boratuvarlarda test edildi¤i izlenimi verilir. E¤er teoriye uy-

mayan bir kan›t varsa, o zaman da teoriden de¤il kan›ttan flüp-

he edilir... Sorun, mant›kl› iddialara dayal› olmayan, sosyal

bask›yla yayg›nlaflt›r›lan materyalizmdir.39

Micheal Behe'nin de dikkat çekti¤i Darwinistlerin bu yakla-

fl›m›, evrimci Frank Harold'›n The Way of The Cell (Hücrenin ‹flle-

yifli) kitab›nda aç›kça ifade edilmektedir:

Bir prensip meselesi olarak, tesadüflerin ve gereklili¤in yerine

ak›ll› bir düzenin kabul edilmesine karfl› ç›kmal›y›z. Ancak öte

yandan, Darwinist yorumlar›n, herhangi bir biyokimyasal sis-

temi aç›klamaktan çok uzak oldu¤unu, bunlar›n sadece böyle

olmas›n› dileyen spekülasyonlardan ibaret oldu¤unu kabul et-

memiz gerekir.40

Görüldü¤ü gibi Harold, evrim teorisinin canl›l›¤›n oluflumu-

nu aç›klamas›n›n mümkün olmad›¤›n› kabul etmekte, ancak ev-

rendeki ve canl›lardaki düzeni yaratan Üstün bir Akl›n yani

Allah'›n varl›¤›n› kabul etmemektedir. Bunun "prensiplerine" ay-

k›r› oldu¤unu söylemektedir. Frank Harold'›n bahsetti¤i prensip-

ler, materyalist prensiplerdir ve bilim dünyas›nda oldukça yay-

g›nd›r. 

Phillip Johnson ise, evrim teorisinin dini inançlara karfl› na-

s›l bir tür silah olarak kullan›ld›¤›n› flöyle anlatmaktad›r:

Modern bilimin liderleri, kendilerini bir Yarat›c›'n›n var oldu-

¤unu kabul edenlere karfl› giriflilen bir savafl›n öncüleri olarak
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görmekteler... Darwinizm ise, bu savaflta yeri doldurulamaz bir

ideolojik rol oynamaktad›r. ‹flte bu nedenle, bugün bilim çevre-

leri, Darwinizm'i test etmeyi de¤il, ne olursa olsun korumay›

kendilerine amaç edinmifllerdir. Bilimsel araflt›rmalar›n kural-

lar› da, bu ideolojiyi do¤rulayacak flekilde belirlenmektedir.41

Johnson'›n da belirtti¤i gibi, evrimci bilim adamlar› akade-

milerde, üniversitelerde bir çeflit "diktatörlük" oluflturmufllard›r.

Bu kifliler baz› üniversiteleri Darwinist e¤itim yuvalar› haline ge-

tirmekte ve buralarda materyalist felsefeyi bilim zanneden insan-

lar yetifltirmektedirler. ‹nançl› insanlar›n ise akademik kariyer sa-

hibi olmamas› gerekti¤i düflünülmektedir. Bunun en belirgin ör-

neklerinden birini ülkemiz evrimcilerinden Prof. Dr. Ali Demir-

soy, "E¤er bir bilim adam› herhangi bir flekilde Tanr›'ya inan›rsa üniver-

sitede bulunmamas› laz›m. Allah'a inanan› üniversiteden atar›m" ben-

zeri ifadeler kullanarak, ön yarg›l› evrimci bak›fl aç›s›n› tüm aç›k-

l›¤›yla ortaya koymufltur. 

‹nançl› bilim adamlar›n›n yarat›l›fl›n bilimsel delillerini orta-

ya koymalar›, bilim dünyas›n›n ço¤unlu¤u, özellikle de materya-

list düflüncenin hakim oldu¤u kurumlar ve akademiler taraf›n-

dan tepkiyle karfl›lanmakta, ancak ateizm veya materyalizm pro-

pagandas› yap›lmas›na asla karfl› ç›k›lmamaktad›r. Phillip John-

son bu durumu flöyle ifade etmektedir:

Akademi (Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi), Richard Daw-

kins bilimsel otoritesini kullanarak ateizmi teflvik etti¤inde veya

Carl Sagan Cosmos dizisinde 'evrenin sonsuzdan beri var oldu-

¤unu ve hep var olaca¤›n›" söyledi¤inde, tepki göstermez. Tam

tersine, Akademi Sagan'› madalyayla ödüllendirmifltir.42

Belki de baz› inançl› insanlar bu gerçekleri bilmedikleri için

olaylar› hatal› bir iyimserlik içinde de¤erlendirmekte ve bu ne-

denle de Darwinizm'i kendilerince tehlikeli bulmamaktad›rlar.
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Oysa söz konusu materyalist ve ateist çevreler Darwinizm'den al-

d›klar› sözde bilimsel destekle, din ahlak›na ve dindarlara karfl›

ciddi bir mücadele yürütmektedirler. Dünyan›n dört bir yan›nda-

ki Müslümanlar materyalist, ateist, inkarc› çevrelerin zulümleriy-

le, bask› ve y›ld›rma politikalar›yla karfl› karfl›ya bulunmaktad›r-

lar. Müslümanlar bu Darwinist diktatörlük nedeniyle inançlar›n›

yaflayamaz, düflüncelerini ifade edemez, do¤rular› dile getiremez

hale gelmektedirler. ‹flte bu nedenle "Darwinizm tehlike arz etmi-

yor" diyen Müslümanlar›n acilen bu yan›lg›dan uzaklaflmalar› ge-

rekmektedir. Tüm dünyada evrim teorisi arac›l›¤›yla din ahlak›na

karfl› ciddi bir fikri sald›r› yürütülürken, bu teorinin tehlike olma-

d›¤›n› söylemek ve Darwinizm'i zarars›z görmek son derece hata-

l› bir davran›fl olacakt›r. 

Darwinizm ‹nsanlar› Aldatmaya
Devam Ediyor 

fiunu unutmamak gerekir ki, Darwinizm, dünya çap›nda or-

ganize bir harekettir. Özellikle de Avrupa Birli¤i ülkelerinin çok

büyük bir bölümünde, Rusya'da, Çin'de ve di¤er pek çok ül-

kede evrim teorisi halk›n çok büyük bir bölümü taraf›n-

dan onay görmekte, yarat›l›fl gerçe¤i ise reddedil-

mektedir. Dünyan›n dört bir yan›ndaki üniver-

sitelerde evrim teorisi tek geçerli kuram ka-

bul edilmekte, ilkö¤retim ku-
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rumlar›ndan itibaren

okullarda ö¤rencilere

evrim teorisi tek gerçek

gibi ö¤retilmektedir. Ya-

rat›l›fl gerçe¤inden bahsetmek dahi

birçok ülkede yasaklanm›fl durumdad›r. Bu du-

rum uzun y›llard›r bu flekildedir. Özellikle de Avrupa

ülkelerinde düzenlenen anketler, Fransa, Almanya, ‹ngil-

tere baflta olmak üzere bir çok ülkede insanlar›n büyük ço-

¤unlu¤unun evrim teorisini bilimsel bir gerçek olarak kabul

etti¤ini ortaya koymufltur. Evrim aldatmacas›na kanan bu insan-

lar, Allah'a imandan ve din ahlak›ndan da uzaklaflmaktad›rlar. 

Dünyaca tan›nm›fl bilim dergilerinden Nature'da yap›lan bir

araflt›rmaya göre günümüz bilim dünyas› tarih boyunca hiç olma-

d›¤› kadar Allah'›n varl›¤›n› reddetmektedir. Amerikan Ulusal Bi-

limler Akademisi üyeleri aras›nda yap›lan bir araflt›rmada, sadece

yüzde 7 oran›ndaki üye Allah'›n varl›¤›na inand›¤›n›, yüzde 93

üye ise inançs›zl›¤›n› ifade etmifltir. Bu sonuçlar karfl›s›nda, tan›n-

m›fl evrimci biyolog Ernst Mayr flu yorumu yapm›flt›r: "Sonuca

bak›l›rsa hepimiz ateistiz."43

Bu durum daha önce de belirtti¤imiz gibi, baz› inançl› kimse-

lerin söylediklerinin tam tersini bizlere göstermektedir. Darwi-

nizm halen genifl çevreler üzerinde etkindir ve bilim dünyas›nda

da hakim hayat görüflüdür. Üstelik sadece bilimsel bir teori de¤il,
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insanlar› Allah'a imandan uzaklaflt›ran en önemli sebeplerden bi-

ridir. Nature'da yay›nlanan bu araflt›rma 1914 y›l›nda da gerçeklefl-

tirilmifl, Allah'a inananlar›n oran› o dönem yüzde 35.2 olarak be-

lirlenmifltir. Aradan geçen 90 y›lda bilim adamlar›n›n büyük ço-

¤unlu¤u Allah inanc›ndan neredeyse tamamen uzaklaflm›fl, ma-

teryalist ve ateist bir düflünce yap›s›na sahip olmufllard›r. Dikkat

edilmesi gereken en önemli husus ise, bu dönemin evrim teorisi-

nin bilim dünyas›nda hakimiyet kazand›¤› dönem olmas›d›r.44

Dünya ekonomi ve politikas›nda etkin olan baz› Asya ülke-

lerinde de inançs›zl›k çok yayg›n durumdad›r. Bunlar›n bafl›nda

Çin gelmektedir. Çin'de halk›n yüzde 71'i kendini dinsiz veya ate-

ist olarak tan›mlamaktad›r.45 Özellikle de Avrupa ülkelerinde ya-

flanan din ahlak›ndan uzaklaflma son y›llarda çeflitli araflt›rmala-

ra, kitaplara ve makalelere konu olmaktad›r. Avrupa'n›n H›risti-

yan kökenlerini reddetmesi, h›zla din ahlak›ndan uzaklaflmas›,

ateizmin güç kazanmas›, kiliseye ba¤l›l›¤›n çok zay›flamas›, Ame-

rika'da güçlenen Darwinizm karfl›t› çal›flmalar›n Avrupa'da yank›

bulmamas›, okullarda evrim teorisinin okutulmas› konusunda

Avrupa ülkelerinde kararl› bir tutum gözlenmesi ve karfl›t görüfl-

lere hiç yaflam imkan› tan›nmamas›, bu çal›flmalar›n temelini

oluflturmaktad›r. Associated Press'in yay›nlad›¤› bir araflt›rmada

da Bat› Avrupa'da inançs›zl›¤›n yükseliflte oldu¤u ortaya kon-

mufltur. Bu araflt›rman›n ortaya koydu¤u sonuçlara göre, Fransa

dini de¤erlerin aç›kça ifade edilmesine en çok karfl› olan ülkedir

ve ülkedeki ateistlerin oran› ortalama %19'dur. Yine ayn› araflt›r-

man›n sonuçlar›na göre, bu derece çok inançs›z kimsenin oldu¤u

bir baflka ülke ise Güney Kore'dir. 46

Söz konusu tart›flmalar Avrupa Birli¤i'nin anayasas›n›n olufl-

mas› s›ras›nda daha da artm›flt›r. Bu anayasada dini inançlara yö-

nelik hiçbir ifadenin yer almamas›, dindar çevrelerden tepki gör-
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müfl, ancak bu gibi tepkiler kesin bir flekilde reddedilmifltir. Vati-

kan'dan yap›lan resmi aç›klamalarda ise günümüz Avrupas›'n›n,

H›ristiyan de¤erleri üzerine kurulu bir toplum görüntüsü verme-

di¤i ifade edilmifltir.47 CBN'de yer alan "Is Europe The New 'Dark

Continent'?" (Avrupa Yeni 'Karanl›k K›ta' m›?) bafll›kl› makalede

1000 y›l boyunca H›ristiyan medeniyetinin merkezi olan Avru-

pa'da art›k bu dönemin bitti¤i ifade edilmifl ve çeflitli uzmanlar›n

görüfllerine yer verilmifltir.48 The Cube and the Cathedral: Europe,

America, and Politics Without God, (Küp ve Katedral: Tanr›s›z Avru-

pa, Amerika ve Politika) isimli kitab›n yazar› ve Washington'daki

Ethics and Public Policy Center (EPPC – Etik ve Toplum Politika

Merkezi) yöneticilerinden George Weigel, Avrupa'da inançs›zl›¤›n

art›fl›n› bir röportaj›nda flu flekilde yorumlam›flt›r:

Avrupal› kendisini modern ve özgür olabilmek için radikal se-

küler olmas› gerekti¤i konusunda flartland›rm›flt›r. Bu flartlan-

man›n, Avrupa'da günlük yaflam ve kültür üzerinde hayati ve

elbette ölümcül etkisi vard›r. Avrupa'n›n ahlaki de¤erlerindeki

krizin temelinde, bu kanaatin ve toplumda yaratt›¤› sorunlar›n

etkisi bulunmaktad›r.49
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BM taraf›ndan yap›lan bir anket de, Avrupa ülkelerinde Dar-

winizm'in ve ateizmin yükseliflini gözler önüne seren delillerden

bir di¤eridir. Ankete göre Avrupal›lar›n yaln›zca %18'i insan›

Allah'›n yaratt›¤›na inanmakta, %82'si ise insan›n di¤er türlerden

evrimleflerek meydana geldi¤ini sanmaktad›r. Ülkelere tek tek

bakl›ld›¤›nda durum flöyledir: 

- Almanya:        %35'i Katolik, %36's› ise Protestan olan halk›n

yaln›zca %14'ü Yarat›l›fl'a inanmaktad›r.

- Fransa:            Yarat›l›fl gerçe¤ine inananlar yaklafl›k %18 ora-

n›ndad›r. Fransa'da ateistlerin oran› yüzde 19 civar›ndad›r.50

- ‹ngiltere:         Halk›n %20'si Yarat›l›fl'a inanmaktad›r. Evrim

teorisine inananlar ise 26 Ocak 2006 y›l›nda yap›lan bir araflt›r-

maya göre yaklafl›k yüzde 50 oran›ndad›r. Okullarda sadece

evrim teorisinin okutulmas› gerekti¤ini söyleyenlerin oran› ise

yüzde 70 oran›ndad›r.51 Yap›lan araflt›rmalar ‹ngiltere'nin h›zla

inançs›z bir ülke olma yolunda ilerledi¤ini, sadece göçmenle-

rin dini inançlar›n› yaflad›klar›n›, ‹ngiliz halk›n›n ise dinden

uzaklaflt›¤›n› göstermektedir. Bas›nda yer alan bir habere göre

ise ‹ngiltere'de okullarda ateizmin ö¤retilmesi planlanmakta-

d›r.52

- ‹spanya:            Nüfusun büyük bölümünü Katoliklerin olufl-

turdu¤u ‹spanya'da, insanlar› Allah'›n yaratt›¤› gerçe¤ine ina-

nanlar›n oran› %13'tür.

- Norveç:              Yarat›l›fl'a inananlar, toplumun %19'unu olufl-

turmaktad›r.

- Finlandiya:   Yarat›l›fl'a inananlar›n oran› %16'd›r.

- ‹sveç:          Allah'›n insanlar› yaratt›¤›na inananlar›n oran›

%12'dir.

- Danimarka:   Halk›n %9'u Yarat›l›fl'a inanmaktad›r. 

- Belçika:         Yarat›l›fl gerçe¤ine inananlar›n oran› %10'dur. 

- ‹sviçre:         Halk›n %24'ü Yarat›l›fl gerçe¤ine inanmaktad›r.53
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Afla¤›daki tabloda ise Avrupa ülkelerinde ateistlerin ve

inançs›zlar›n nüfusa oran› gösterilmektedir:

Ülke                                         Ateist ve inançs›zlar›n yüzdesi

‹sveç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46-85

Danimarka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43-80

Norveç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31-72

Çek Cumhuriyeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-61

Finlandiya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-60

Fransa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43-54

Almanya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41-49

Macaristan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-46

Hollandoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-44

‹ngiltere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31-44

Belçika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-43

‹sviçre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-27

Avusturya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-26

‹spanya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-24

Yunanistan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

‹talya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-15
Kaynak: http://www.pitzer.edu/academics/faculty/zuckerman/atheism.html

Bu veriler,a bilimsel tüm bulgular›n evrimi yalanlad›¤›n›,

Darwinizm'in hayal ürünü hikayelerden öteye gitmedi¤ini, bili-

min gösterdi¤i gerçe¤in Yarat›l›fl oldu¤unu anlatman›n önemini

bir kez daha ispatlamaktad›r. ‹nsanlar› Allah'›n, ahiretin ve hesap

gününün varl›¤›na inanmaktan, Allah'›n raz› oldu¤u flekilde ya-

flamaktan al›koyan Darwinist dünya görüflünün ortadan kald›r›l-

mas› için tüm Müslümanlar›n birlik olup, çok genifl kapsaml› bir

fikri mücadele yürütmeleri aciliyetlidir. Bu faaliyetleri engelleme-

ye çal›flman›n, önemsiz görmenin ya da göstermenin ise çok hata-

l› bir davran›fl olaca¤› aç›kt›r. 

HARUN YAHYA 135

AA dd nn aa nn   OO kk tt aa rr





arwinizm'e karfl› yürütülecek ilmi

mücadelenin son derece kapsaml› ol-

mas› ve dünya çap›nda yürütülmesi flartt›r.

Çünkü Darwinizm, tüm toplumlar› hedef almakta, in-

sanl›¤› büyük felaketlere sürüklemektedir. Gazete ve dergi

yaz›lar›, belgesel filmleri, televizyon programlar› arac›l›¤›yla

yo¤un olarak devam ettirilen Darwinizm propagandas›na kar-

fl›, bu sapk›n ideolojinin bilimsel olarak hiçbir de¤erinin olma-

d›¤› ve ne gibi tehlikeler içerdi¤i herkese anlat›lmal›d›r. Evrim te-

orisinin bilimsel olarak çöktü¤ünü, Darwinist propagandan›n içi

bofl telkinlerden ibaret oldu¤unu görenlerin say›s› artt›kça, Dar-

winizm belas›n›n etkisi azalacakt›r. ‹nsanlar› inançs›zl›¤a ve din-

sizli¤e sürükleyen Darwinizm'in fikren ortadan kalkmas›yla,

din ahlak› h›zla yay›lacak, yeryüzüne bar›fl, güvenlik ve huzur

hakim olacakt›r. 

Büyük ‹slam alimi Bediüzzaman Said Nursi de eserle-

rinde Darwinist ve materyalist felsefelere karfl› yürütüle-

cek ilmi mücadelenin üzerinde durmufltur. Özellikle

ahir zamanda bu fikri mücadelenin çok daha bü-

yük önem kazanaca¤›na

dikkat çekmifltir. Ahir

zaman›n en büyük fit-



nesi olan Deccal'in, Darwinist ve materyalist ak›mlar›n lideri ko-

numunda olaca¤›n› ifade eden Bediüzzaman, bu konuda Müslü-

manlar› flöyle uyarm›flt›r: 

Tabiiyyun (tabiatç›l›k, Darwinizm), maddiyyun (maddeci-

lik, materyalizm) felsefesinden tevellüd eden (kaynaklanan)

bir cereyan-› Nemrudane (inkarc› ak›m), gittikçe ahir zamanda

felsefe-i maddiye (materyalizm felsefesi) vas›tas›yla intiflar

ederek (güçlenerek) kuvvet bulup, uluhiyeti (Allah'›n varl›¤›-

n›) inkar edecek bir dereceye gelir... Ve onlar›n bafl›na geçen

en büyükleri, ispirtizma ve manyetizman›n hadisat› nev'in-

den (hipnotize edici ve büyüleyici) müdhifl harikalara (ola-

¤anüstü özelliklere) mazhar (sahip) olan Deccal ise; daha ile-

ri gidip, cebbarane suri (fliddete dayal›) hükü-

metini bir nevi rububiyet (üstünlük) ta-

savvur edip (san›p)...54

Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gi-

bi Darwinizm, Deccaliyet'in en

önemli arac›d›r. Deccaliyet'in dini

konumundad›r. ‹nsanlar› inkara,

dinsizli¤e, ahlaks›zl›¤a sürükleyen

Deccaliyet, bunu yaparken dinsiz-

li¤in sözde bilimsel k›l›f› olan Dar-

winizm'i kullan›r. Bu durumda baz›

Müslümanlar›n, Darwinizm'e karfl›

fikren mücadele etmenin gereksiz
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oldu¤unu öne sürmeleri, Deccaliyet ile mücadelenin gereksiz ol-

du¤unu söylemekle ayn› anlama gelir, ki bunu hiçbir Müslüman

kendisine yak›flt›rmamal›d›r. "Darwinizm'le u¤raflmaya ne gerek

var?" demek, "Deccal diledi¤i gibi fitnesini yayg›nlaflt›rs›n, bizi ilgi-

lendirmez" anlam›na gelir. "Darwinizm o kadar önemli bir konu de-

¤il" demek, Deccaliyet'i göz ard› etmek, gizlemek demektir. Sa-

mimi bir Müslüman Deccaliyet'i kendi eliyle gizlemez. Tam tersi-

ne tüm oyunlar›n› ve hilelerini deflifre ederek, Deccaliyet'i fikren

yok etmeyi hedefler. 

Müslümanlar›n Deccaliyet ve Deccaliyet'in silah› konumun-

daki Darwinizm'le mücadeleleri ise mutlaka ilmi olmal›d›r. Dar-

winizm, silahla, fliddet eylemleriyle, sald›rganl›kla yok olmaz. Bi-

limsel delillerle aç›klanarak etkisiz hale getirilir. Peygamberimiz

(sav) bir hadis-i flerifinde, Deccaliyet'in ahir zamanda "tuzun su-

da erimesi" gibi eriyerek yok olaca¤›n› bildirmifltir. Deccaliyet'i

"tuz"a, Deccaliyet'i fikren yok edecek sistemi ise "su"ya benzet-

mifltir:

‹flte o s›rada Allah'›n düflman› olan DECCAL MES‹H, Hz.

‹sa'y› gördü¤ünde TUZUN SUDA ER‹MES‹ G‹B‹ ER‹R G‹-

DER..55

Ahir zamanda Deccaliyet'i eritip yok edecek su, ilimdir. Tuz

atefl edilerek, bombalanarak eritilemez. Sadece suda erir. Darwi-

nizm de, liselerde, üniversitelerde, e¤itim kurumlar›nda evrim

teorisinin tüm iddialar›n›n geçersizli¤i anlat›ld›¤›nda, tuzun su-

da erimesi gibi eriyip yok olur. Darwinizm'in yenilgisiyle, komü-

nizm, faflizm, ›rkç›l›k, terörizm, anarflizm gibi tüm sald›rgan ve

radikal ak›mlar da taraftarlar›n› kaybeder. Yeryüzünde kar›fl›kl›-

¤a ve bozgunculu¤a sebep olan Deccaliyet fikren ortadan kalkar.

Deccaliyet'in fitnesini etkisiz hale getirmek isteyen her Müs-

HARUN YAHYA 139

AA dd nn aa nn   OO kk tt aa rr



lüman, Darwinizm'e karfl› ilmen mücadele etmelidir. Bunun için

evrim teorisini çürüten delillerin sürekli anlat›lmas›, ço¤alt›l›p da-

¤›t›lmas› gerekir. Bir tek proteinin dahi tesadüfen oluflmas›n›n im-

kans›z oldu¤unu, canl›l›¤›n cans›z maddeden kendi kendine olu-

flamayaca¤›n›, hücrenin ve organellerinin kompleks yap›s›n›n te-

sadüflerle aç›klanamayaca¤›n›, canl›lar›n birbirinden türedi¤ini

gösteren tek bir fosilin dahi olmad›¤›n›, mutasyonlar›n ve do¤al

seleksiyonun yeni bir canl› türü meydana getiremeyece¤ini ö¤re-

nen bir kimsenin Darwinizm'in aldatmacalar›na inanmas› müm-

kün de¤ildir. 

Dünya çap›nda yürütülecek böyle kapsaml› bir ilmi mücade-

le, Allah'›n izniyle, k›sa sürede etkisini gösterecektir. Müslüman-

lar›n, Allah r›zas› için tüm imkanlar›n› seferber ederek dinsizli¤e

karfl› yapacaklar› fikri mücadele, tüm insanl›k için en güzel flekil-

de neticelenecektir. Birlik ve beraberlik içinde, samimiyetle yürü-

tülecek çal›flmalar, Rabbimiz'in Kuran-› Kerim'de vaat etti¤i gibi

"Hakk›n üstün gelip, bat›l›n yok olmas›na" vesile olacakt›r. Yüce

Allah'›n bu vaadi tüm iman edenler için büyük bir flevk ve heye-

can kayna¤›d›r:

Hay›r, Biz hakk› bat›l›n üstüne f›rlat›r›z, o da onun beynini

darmada¤›n eder. Bir de bakars›n ki, o, yok olup gitmifltir.

(Allah'a karfl›) Nitelendiregeldiklerinizden dolay› eyvahlar

size. (Enbiya Suresi, 18)

Darwinizm'le ‹lmi Mücadele
Tüm Müslümanlar›n Sorumlulu¤udur

‹çinde bulundu¤umuz dönemdeki teknolojik imkanlar, Müs-

lümanlar için çok büyük birer nimettir. Bu nimetlerden gere¤i gi-

bi faydalan›ld›¤›nda, Darwinizm'e ve materyalizme karfl› yürütü-
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lecek fikri mücadele çok daha kolay ve h›zl› olacakt›r. Önemli

olan hiç kimsenin, "Ben ne yapabilirim ki?", "Benim gayretim neyi

de¤ifltirir ki?" gibi yanl›fl bir düflünce içinde olmamas›d›r. Herke-

sin, olanaklar›n›n ölçüsü ne olursa olsun, bunu ne kadar kullan-

d›¤›, samimiyetle ne derece çaba sarf etti¤i önemlidir. Neticeyi

takdir edecek olan Yüce Allah't›r. Allah, samimi olarak çaba gös-

terenlerin çal›flmalar›n› en güzel flekilde neticelendirir. Herkesin

gösterdi¤i çaban›n karfl›l›¤›n› eksiksiz alaca¤› Kuran'da flöyle ha-

ber verilmifltir:

fiüphesiz insana kendi eme¤inden baflkas› yoktur. fiüphe-

siz kendi eme¤i (veya çabas›) görülecektir. Sonra ona en ek-

siksiz karfl›l›k verilecektir. Elbette son var›fl Rabbine ola-

cakt›r. (Necm Suresi, 39-42)

Tüm insanlar arasında Kuran ahlakının yaygınlaflması için

çaba harcamak, iman ve vicdan sahibi tüm insanların sorumlulu-

¤udur. Allah, Kuran'ın "Sizden; hayra ça¤ıran, iyili¤i (marufu)

emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk

bulunsun. Kurtulufla erenler iflte bunlardır." (Al-i ‹mran Suresi,

104) ayetiyle bu yükümlülüklerini iman edenlere bildirmifltir. Ku-

ran ahlak›n›n tebli¤ edilmesinin önemli bir aflamas› da, insanlar›

Kuran ahlak›ndan uzaklaflt›ran fikri unsurlar›n ortadan kald›r›l-

mas›d›r. Din ahlak›n›n yaflanmas›na ve yay›lmas›na engel olan

ideolojiler fikren etkisiz hale getirildi¤inde, insanlar›n do¤ruyu

görmeleri daha kolay olacakt›r. Bir baflka ayette ise Allah tüm ina-

nanlara "...Artık hayırlarda yarıflınız. Tümünüzün dönüflü

Allah'adır..." (Maide Suresi, 48) fleklinde buyurmufltur. ‹çinde bu-

lundu¤umuz dönemde materyalizmin ve ateizmin ilmen ma¤lup

edilmesi, en hay›rl› çal›flmalardan biridir. Allah'›n izniyle bu çal›fl-

ma, dinsizli¤in sonunu getirecek, din ahlak›n›n yeryüzüne hakim

olmas›na vesile olacakt›r. Bu nedenle her Müslüman elindeki im-
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kanlar ölçüsünde Darwinizm'i fikren ortadan kald›rmaya, Kuran

ahlakının tebli¤ edilmesine destek olmaya çalıflmalıdır.

Bu konudaki yanl›fl düflüncelerden biri de, "‹mkanlar› olanlar

zaten ellerinden geleni yap›yorlar, benim baflka birfley yapmama gerek

yok" mant›¤›d›r. Oysa, her insan, Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i hü-

kümleri uygulamak, ahlak› yaflamak, sorumluluklar› yerine getir-

mek konusunda yaln›zca kendi nefsinden sorumludur. Nas›l ki

bir kifli bir baflkas›n›n yapt›¤› hatalardan, iflledi¤i günahlardan

–gereken uyar› ve hat›rlatmalar› yapt›ktan sonra- sorumlu ola-

mazsa, baflkas›n›n yapt›¤› güzel davran›fllardan da- e¤er kendisi-

nin bunda bir deste¤i yoksa- bir pay alamaz. Ahiret gününde her-

kes tek bafl›na Rabbimiz'in huzuruna ç›kacak ve yapt›klar› ve

yapmad›klar› nedeniyle tek bafl›na hesap verecektir. Bu gerçek

Kuran'da flöyle bildirilmifltir:

Andolsun, sizi ilk defa yaratt›¤›m›z gibi (bugün de) 'teker

teker, yapayaln›z ve yal›n (bir tarzda)' Biz'e geldiniz ve size

lütfettiklerimizi arkan›zda b›rakt›n›z... (Enam Suresi, 94)

Her Müslüman, di¤er konularda oldu¤u gibi, inkara karfl›

yapt›¤› fikri mücadeleden, bu konuda ne kadar gayret gösterdi-

¤inden, din ahlak›n›n yay›lmas› için nas›l çaba harcad›¤›ndan da

tek bafl›na hesap verecektir. Bu durumda yap›lmas› gereken, nef-

sin öne sürdü¤ü mazeretlere aldanmadan, elinden gelenin en faz-

las›n› yapmak, dinsizli¤in son bulmas› için gücünün yetti¤i oran-

da gayret etmektir. Allah yolunda samimiyetle çaba gösterenlere,

Allah muhakkak yol gösterecek, onlar› yard›m›yla destekleyecek-

tir. Rabbimiz müminleri flöyle müjdelemifltir:

... Allah Kendi (dini)ne yard›m edenlere kesin olarak yar-

d›m eder. fiüphesiz Allah, güçlü oland›r, aziz oland›r. (Hac

Suresi, 40)
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Darwin canl›l›¤›, 19. yüzy›l›n ilkel araçlar› ile
incelemifl ve bu nedenle yaflam›n kompleks-
li¤inin fark›na varmam›fl, canl›l›¤›n kör tesa-
düflerin eseri olabilece¤i gibi büyük bir ya-
n›lg›ya kap›lm›flt›. 



Bilimsel Delillerin Aç›k ve Net Olarak
Sunulmas› Gerekir

Darwinistler teorilerinin sözde bilimsel oldu¤u iddias›yla or-

taya ç›kmakta ve sürekli bunun propagandas›n› yapmaktad›rlar.

Bu durum karfl›s›nda Müslümanlar›n Darwinizm'e cevab›n›n da

bilimsel olmas›, bilim ad›na öne sürülen iddialar›n yine bilimle

çürütülmesi önemlidir. 

Darwinizm'e karfl› bilimsel tüm geliflmeler yak›ndan takip

edilerek, bu geliflmelerin ortaya koydu¤u gerçekler toplanarak,

aç›k ve net deliller sunularak mücadele edilmesi gereklidir. Yete-

rince bilgi ve delil sunmadan, "Madem insanlar maymundan geldi,

niye o zaman hala maymunlar var, onlar niye insana dönüflmüyor" gi-

bi y›llard›r al›fl›lagelmifl baz› örnekler verilerek Darwinizm'in fik-

ren ma¤lup edilebilece¤ini sanmak, olay›n boyutlar›n›n yeterince

düflünülmemesinden kaynaklanmaktad›r. Çok çeflitli kaynaktan

sürekli Darwinizm propagandas›na maruz kalan bir insan›n, ba-
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sit ve s›radan örneklerle kal›plaflm›fl dü-

flünce yap›s›n› de¤ifltiremeyece¤i aç›kt›r. Bu

nedenle bilimin evrim teorisini destekledi¤i-

ni sanan insanlara, bizzat bilimin ortaya koy-

du¤u sonuçlar› sunarak, evrimin bilim d›fl› ol-

du¤unu göstermek gerekir. 

Do¤al seleksiyonun evrimlefltirici bir

gücü olmad›¤›, y›llard›r evrime sözde bir

delil gibi gösterilen endüstri kelebekleri

konusunun evrimci iddialar› destekle-

medi¤i, kambriyen dönemi bulgu-

lar›n›n evrimle aç›klanmas›n›n

mümkün olmad›¤›, mutas-

yonlar›n canl›lar›n yap›-

s›na zarar verdi¤i, on-

lar› gelifltirip ilerlet-

medi¤i bilimsel de-

lilleriyle ortaya ko-

nulmal›d›r. Fosil ka-

y›tlar›n›n, canl›lar›n

kademeli olarak bir di¤e-

rinden meydana gelmedi¤ini

gösterdi¤i, öne sürülen fosil

örneklerinin birer sahtekar-

l›k ürünü olduklar›, fosil

kay›tlar›nda milyon-

larca y›ld›r canl›lar›n

yap›s›nda en küçük

bir de¤ifliklik olmad›-

¤›n›n görüldü¤ü, yafla-
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yan fosillerin evrim teorisi için bir ç›kmaz oldu¤u, insan›n hayali

soy a¤ac›n›n yüzlerce delil ile çürütüldü¤ü, proteinin, hücrenin,

DNA'n›n, RNA'n›n tesadüflerle meydana gelmesinin imkans›z ol-

du¤u aç›k ve net olarak anlat›lmal›d›r. Cans›z madde y›¤›n›n›n

canl›l›¤› meydana getiremeyece¤i, fluursuz atomlar›n biraraya ge-

lerek düflünen, sevgi duyan, sevgiden hofllanan, merhamet eden,

gülen, muhakeme yetene¤ine sahip olan bir varl›k oluflturamaya-

caklar›, göz ve kulak gibi organlardaki kusursuz düzenin aflama-

l› olarak meydana gelemeyece¤i ak›lc› örneklerle aç›klanmal›d›r.

Varyasyonun evrimsel bir delil olmad›¤›, antibiyotik direncinin

evrime delil kabul edilemeyece¤i, körelmifl organlar diye birfley

olmad›¤›, canl›lardaki benzerli¤in Darwinizm'i desteklemedi¤i,

moleküler homolojinin geçersiz bir iddia oldu¤u, evrim teorisinin

embriyolojik bir dayana¤›n›n olmad›¤› gibi konular ispatlar›yla

sunulmal›d›r. 

‹nsanlar›n büyük ço¤unlu¤u, yukar›da sayd›¤›m›z gerçekler-

den habersiz oldu¤u için Darwinizm'in telkinlerine aldanmakta-

d›r. Bu gerçekler, aç›klay›c› örneklerle, bilimsel bulgularla, delil ve

ispatlar›yla anlat›ld›¤›nda pek çok kifli gerçekleri görecektir. Bu

nedenle Müslümanlar›n geçifltirici cevaplar vermek, üstün körü

aç›klamalar yapmak yerine, bilimsel delilleriyle Darwinizm'i çü-

rütmeleri gerekir. Aksi bir üslupla Darwinizm'i fikren ma¤lup et-

mek mümkün de¤ildir. Delilleriyle aç›kland›¤›nda ise Darwi-

nizm'i ma¤lup etmek çok kolayd›r. 

Dolay›s›yla, Müslümanlar›n bu konuda kendilerini yetifltir-

meleri, bilgilerini art›rmalar› da önemlidir. Bir ateistin, materya-

listin, Darwinistin öne sürdü¤ü iddialar› en hikmetli flekilde çürü-

tebilecek bilgi birikimine sahip kiflinin, Darwinistlerle ilmen mü-

cadele etmekten kaç›nmas› için hiçbir sebep kalmaz. Pasiflik ve

acizlik göstermesine, garip bir eziklik duymas›na, çekinmesine,
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tedirgin olmas›na zemin haz›rlayan tüm unsurlar ortadan kalkar.

Salih bir Müslümana yak›flacak flekilde, Darwinizm'e karfl› aç›k,

galibane bir fikri mücadele içinde olur. O zaman, Hz. Musa'n›n

asas›n›n büyücülerin tüm hilelerini yutup yok etmesi gibi, ortaya

konulan deliller, Darwinizm'in tüm aldatmacalar›n› etkisiz hale

getirir. Ve Allah'›n izniyle, Rabbimiz'in Kuran'da bildirdi¤i gibi,

hak aç›kça ortaya ç›kar ve inkarc›lar büyük bir yenilgiye u¤rarlar:

Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduk-

lar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düfl-

müfller olarak ters yüz çevrildiler. (Araf Suresi, 118-119)

fieytan Müslümanlar›, Darwinizm'e Karfl›
Yürütülen Mücadeleden Al›koymak ‹ster 

Dünya hayat›nda yarat›lan imtihan›n bir gere¤i olarak fley-

tan, sürekli olarak insanlar› Allah yolundan al›koymak için u¤ra-

fl›r, müminleri güçsüzlefltirip cans›zlaflt›rmak, heyecanlar›n› ve

flevklerini k›rmak, böylece mücadele azimlerini azaltmak için

tüm gücüyle çabalar. fieytan›n dünyadaki hedefi, bofl kuruntu ve

vesveseler f›s›ldayarak insanlar› içten içe aldatmak ve böylece y›-

k›ma sürüklemektir. Kuran'da fleytan›n bu yönde gösterdi¤i faali-

yet, "Onlar› -ne olursa olsun- flafl›rt›p-sapt›raca¤›m, en olmad›k

kuruntulara düflürece¤im…" (Nisa Suresi, 119) ayetiyle haber ve-

rilmifltir. fieytan tüm insanlara oldu¤u gibi inananlara da çeflitli

yollarla yaklaflmaya, hay›rl› ve güzel olan fleyleri onlara fler gibi

göstermeye çal›fl›r. Baz› olaylar› çözümsüz gibi göstererek, yar›

yoldan geri döndürmek, hay›rl› iflleri yar›m b›rakt›rmak ister.

Olaylar› zor göstererek, insanlar› y›lg›nl›¤a düflürmeye, ümitsizli-

¤e sevk etmeye çabalar. Tembelli¤i teflvik ederek a¤›rdan almala-

r›n›, iradesizlik göstermelerini ister.
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fieytan›n Müslümanlar› güçsüz düflürmeye çal›flt›¤› konular-

dan biri de Darwinizm'e karfl› yürütülen fikri mücadeledir. Dar-

winizm'i sözde bilimsel göstererek, fikren yenilmesi sanki müm-

kün de¤ilmifl gibi telkinler vererek, Müslümanlar› yersiz korkula-

ra düflürerek Darwinizm'le ilmi mücadeleden onlar› al›koymak

ister. 

Ancak Kuran'da fleytan›n tüm çabalar›n›n ve hilesinin asl›n-

da son derece zay›f oldu¤una dikkat çekilmifltir: 

(fieytan) Onlara vaadler ediyor, onlar› en olmad›k kuruntu-

lara düflürüyor. Oysa fleytan, onlara bir aldan›fltan baflka bir

fley va'detmez. (Nisa Suresi, 120)

... Hiç flüphesiz, fleytan›n hileli-düzeni pek zay›ft›r. (Nisa

Suresi, 76)

‹man sahiplerinin de bu gerçe¤in bilincinde olup, fleytan›n

telkinlerinin kendilerini etkilemesine izin vermemeleri gerekir.

Akl›n› ve vicdan›n› tam olarak kullanan kimse için Darwinizm'le

ilmen mücadele etmekten kaç›nmak söz konusu de¤ildir. Tam ter-

sine, salih bir mümin en etkili, en vurucu, en ak›lc› ve en hikmet-

li yöntemlerle, büyük flevk ve azimle bu mücadeleyi yürütür. 

Müminler, Darwinizm'in yalanlar›na karfl›, Allah'›n varl›¤›n›

ve birli¤ini anlatmakta, Allah'›n üstün yarat›fl›n›n delillerini orta-

ya koymakta ve çok flerefli bir hizmet yapmaktad›rlar. Bu neden-

le, Darwinizm'le yap›lan fikri mücadelede Müslümanlar, hay›r-

larda yar›flman›n flevkiyle hareket etmeli, muhakkak üstün gele-

ceklerini düflünerek azimli ve güçlü olmal›, Rabbimiz'in vaadini

asla unutmamal›d›rlar:

Gevflemeyin, üzülmeyin; e¤er (gerçekten) iman etmiflseniz

en üstün olan sizlersiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 139)
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Darwinizm'le Fikri Mücadele Birlik Olmay›
Gerektirir

Böyle kapsaml› bir ilmi mücadelenin etkili olabilmesi için

Müslümanlar›n birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmeleri

büyük önem tafl›maktad›r. Allah Kuran'da Müslümanlar›n inkar

ahlak›na karfl› verecekleri fikri mücadelede birlik olmalar› gerek-

ti¤ini bildirmifltir. Bir ayette, Müslümanlar›n birlik içinde hareket

etmemeleri durumunda yeryüzünde bozgunculuk ç›kaca¤› flu fle-

kilde haber verilmifltir: 

‹nkar edenler birbirlerinin velileridir. E¤er siz bunu yap-

mazsan›z (birbirinize yard›m etmez ve dost olmazsan›z)

yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat)

olur. (Enfal Suresi, 73)

Dinsizlik dünyan›n pek çok bölgesinde yayg›nken, terör ve

anarfli tüm insanlar› tehdit ederken, pek çok mazlum ve masum

insan, zulüm ve bask› alt›nda ezilirken samimi olarak iman eden-

lerin yapmas› gereken tüm imkanlar› sonuna kadar kullan›p Dar-

winizm'le fikren mücadele etmektir. Zira, dinsizlik ve ateizmin

dayanak noktas› Darwinizm'dir. Müslümanlar›n aralar›ndaki dü-

flünce farkl›l›klar›n› öne sürerek birlik sa¤layamamalar›, yap›lma-

s› gereken bu büyük ilmi mücadelede güçlerinin azalmas›na ne-

den olacakt›r. ‹çinde bulunulan koflullar görüfl ayr›l›klar›n› bir ke-

nara b›rak›p, din ahlak›n›n yay›lmas› için ittifak etmeyi zaruri k›l-

maktad›r. 

Allah Kuran'da müminlere "çekiflip birbirlerine düflmeme-

lerini" (Enfal Suresi, 46) emretmekte ve bunun Müslümanlar› za-

y›flatacak bir durum oldu¤unu bildirmektedir. Bir baflka ayette

de flu flekilde emredilir:

Kendilerine apaç›k belgeler geldikten sonra, parçalan›p ay-
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r›lan ve anlaflmazl›¤a düflenler gibi olmay›n. ‹flte onlar için

büyük bir azap vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 105)

Baz› iman edenlerin dinsizli¤e karfl› yürütülen fikri mücade-

lede ittifak sa¤layamamalar›n›n temelinde, Allah'›n emretti¤i ah-

lak› gere¤i gibi yaflam›yor olmalar› vard›r. Bu ahlak tevazuyu esas

al›r. Tevazudan uzaklaflanlar, kendilerini ve kendi fikirlerini mut-

lak do¤ru olarak görür, kendilerinden farkl› düflünenleri küçüm-

ser ve onlara öfke duyarlar. Kendi görüfllerinin mutlak do¤ru ol-

du¤undan hiç kuflku duymad›klar› için, kendilerini hiçbir zaman

sorgulamaz ve dolay›s›yla daha iyiye, daha do¤ruya gidemezler.

Yaln›zca kendi fikirlerinin duyulmas›n›, yay›lmas›n›, anlat›lmas›-

n› isterler. Ayn› u¤urda çaba gösterenlere destek vermez, bu çaba-

lar› görmezden gelirler. Ço¤u zaman kendilerince di¤erlerinin ça-

l›flmalar›n› ve faaliyetlerini küçümser, hatta bu çal›flmalar› engel-

leyici tav›rda dahi bulunabilirler. Sadece kendi yorumunu be¤e-

nip bununla övünenlerin durumuna Kuran'da, "... onlar, ifllerini

kendi aralar›nda (farkl›) kitaplar halinde böldüler; her bir grup,

kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir." (Müminun Sure-

si, 53) ayetiyle dikkat çekilmifltir. 

Bu, Allah'tan korkup sak›nanlar›n ve ahiret gününde hesap

verece¤ine iman edenlerin fliddetle sak›n›p korunmalar› gereken

bir durumdur. Bu konunun önemini fark edenlerin, di¤er mümin-

leri de bu hataya düflmekten sak›nd›rmalar›, Müslümanlar›n Ku-

ran ahlak›nda ve dinsizli¤e karfl› yürütülen fikri mücadelede itti-

fak etmelerini sa¤lamak için gayret etmeleri gerekmektedir.

Darwinizm'e karfl› yürütülen ilmi mücadelede her Müslü-

man sorumluluk üstlenmelidir. Tüm Müslüman sivil toplum ku-

rulufllar›, organizasyonlar, vak›flar ve dernekler ortak bir fluurla

hareket etmeli, "Bu bizim organizasyonumuzun çal›flmas› de¤il" ya

da "Bu bizim vakf›m›z›n eseri de¤il" diye düflünmeden, Darwi-
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nizm'le mücadeleye katk›da bulunmal›d›r. Mensup oldu¤u vak-

f›n, derne¤in, organizasyonun çal›flmalar› d›fl›ndaki tüm çal›flma-

lar› göz ard› etmek, "Bizim camiam›zdan de¤il, o nedenle fikrine de

önem vermeyiz" mant›¤›nda olmak, Müslümanlara hiç yak›flma-

yan bir yaklafl›md›r. 

Dünyan›n dört bir yan›nda Müslümanlar›n içinde bulundu-

¤u s›k›nt›l› durum, yaflanan çat›flmalar, çekilen ac›lar, anarfli ve te-

rörün neden oldu¤u korku ve endifle ortam› din ahlak›n›n yay›l-

mas›na acil ihtiyaç duyuldu¤unu göstermektedir. Bu koflullar al-

t›nda çeflitli bahaneler öne sürerek Darwinizm'le fikren mücadele

etmekten kaç›nmak, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etme-

mek hem dünyada hem de ahirette sorumlulu¤u olan bir davra-

n›fl olabilir. Samimi Müslümanlar›n bu hataya düflmekten sak›n-

mas› son derece önemlidir. 
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Bediüzzaman, Darwinizm ve Materyalizmle
‹lmi Mücadelenin Önemine

Dikkat Çekmifltir

Hayat› boyunca dinsizli¤e karfl› ilmi bir mücadele yürütmüfl

olan büyük ‹slam alimi Bediüzzaman Said Nursi, eserlerinde din-

sizli¤in Darwinizm ve materyalizmden kuvvet buldu¤unu söyle-

mifltir. Bu nedenle de bu ideolojilerle yap›lacak ilmi mücadelenin

önemine dikkat çekmifltir. 

Bediüzzaman, bir sözünde inkarc›lar›n kendisine ve çevre-

sindekilere karfl› kurduklar› tuzaklarda materyalizmin etkisini

flöyle aç›klam›flt›r:

Ve salisen (üçüncü olarak): Maddiyyun (materyalizm) felsefe-

sinin ve medeniyetinin cazibedar (çekici) sefahat ve uyutucu

lezzetli zehirleriyle ifsad etmek (bozmak) ile mabeynlerinde

tesanüdü (aralar›ndaki dayan›flmay›) kırmak ve üstadlarını

ihanetlerle çürütmek ve mesleklerini fennin (bilimin), felsefe-

nin bazı düsturlarıyla nazarlarından sukut ettirmektir (sustur-

mak) ki ...56

Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, inkarc›lar kendisinin mü-

cadelesini etkisiz hale getirebilmek için, materyalist kültürün ne-

ticesi olan geçici ve dünyevi tutkularla iman edenleri aldatmaya

çal›flm›fllar, yine materyalist kültürün telkinleriyle iman edenlerin

birlik ve beraberli¤ini bozmaya kalk›flm›fllar, Bediüzzaman'a çe-

flitli iftiralar atm›fllard›r. Ancak bu planlar›nda baflar›l› olamam›fl-

lard›r. 

Bediüzzaman aç›klamalar›nda, özellikle ahir zamanda Dar-

winizm ve materyalizmin güçlenece¤ini, inkarc›l›¤›n bu güçten

destek alarak yay›laca¤›n›, ancak Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin fikri

mücadeleleriyle bu fitnelerin son bulaca¤›n› belirtmifltir. Hz.
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Mehdi'nin birinci görevinin de, Darwinizm ve materyalizmi

fikren etkisiz hale getirmek oldu¤unu söylemifltir. Bediüzza-

man'›n da belirtti¤i gibi, Hz. Mehdi bu görevini tam olarak ye-

rine getirecek, Darwinizm'i ve materyalizmi fikren ortadan

kald›rarak, insanlar›n imanlar›n›n kurtulmas›na vesile olacak-

t›r:

Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle (etkisiyle) ve maddi-

yun ve tabiiyyun taunu (Darwinizm ve materyalizm hasta-

l›¤›), befler içine intiçar etmesiyle (insanlar aras›nda yay›l-

mas›yla), her fleyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini

(materyalizmi) tam susturacak bir tarzda iman› kurtarmak-

t›r.57

Bediüzzaman, Darwinizm'in ve materyalizmin Deccaliyet'in

dayanak noktas› oldu¤unu, Hz. ‹sa'n›n bu fitneye karfl› büyük bir

mücadele verece¤ini ve etkisiz hale getirece¤ini ise flöyle anlat-

maktad›r:

Ahirzamanda felsefe-i tabiiyenin (Darwinizm felsefesinin)

verdi¤i cereyan-› küfriye (inançs›zl›k hareketi) ve inkâr-› ulu-

hiyete (Allah'› inkara) karfl› ‹sevilik dini tasaffi ederek ve hura-

fattan tecerrüd edip (hurafelerden ve bat›l inan›fllardan ar›n›p

temizlenip) ‹slamiyete ink›lab edece¤i (yönelece¤i) bir s›rada,

nas›l ki ‹sevilik flahs-› manevisi, vahy-i semavi k›l›nc›yla o

müdhifl dinsizli¤in flahs-› manevisini yok eder; öyle de Hazret-

i ‹sa Aleyhisselam, ‹sevilik flahs-› manevisini temsil ederek,

dinsizli¤in flahs-› manevisini temsil eden Deccal'› yok eder...58

fiahs-› ‹sa Aleyhisselam›n k›l›nciyle maktul olan flahs-› Dec-

cal'in, teflkil etti¤i dehfletli maddiyyunluk (materyalizm) ve

dinsizli¤in azametli heykeli ve flahs-› manevisini öldürecek ve
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inkar-› uluhiyet (Allah'› inkar) olan fikr-i küfrisini

(inkarc›l›k hareketini) mahvedecek...59

Görüldü¤ü gibi Bediüzzaman Said Nursi, in-

karc›l›¤›n ve din ahlak›ndan uzaklaflman›n temelin-

de Darwinizm ve materyalizm oldu¤unu söylemekte-

dir. Hz. Mehdi ve Hz. ‹sa önderli¤inde Müslümanlar›n

bu iki sapk›n ideolojiye karfl› büyük bir fikri mücadele

yürüteceklerini belirtmektedir. Allah'›n izniyle, Hz. ‹sa

ve Hz. Mehdi'nin liderli¤inde bu ideolojiler fikren ortadan

kald›r›lacak ve ‹slam ahlak› yeryüzüne hakim olacakt›r. 
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ilimsel olarak çökmüfl olan Dar-

winizm'in materyalistler ve ateistler

taraf›ndan, inançs›zl›¤›n propagandas›

olarak kullan›ld›¤› ve bu nedenle savunuldu¤u aç›k bir

gerçektir. Kitap boyunca da bu gerçek, delilleriyle ortaya

konulmufltur. Neden Darwinizm'le ilmen mücadele edildi¤i-

ni anlayamayanlar›n öne sürdükleri mazeretler ve bahaneler,

bu gerçe¤i de¤ifltirmemektedir. 

Darwinistlerin dünyay› nas›l gördüklerini ve nas›l bir dün-

ya istediklerini, evrimci zoolog Richard Dawkins'in flu sözleri bir

kez daha gözler önüne sermektedir:

Kör fiziksel güçlerin ve genetik kopyalaman›n dünyas›nda,

baz› insanlar ac› çekecek, baz› insanlar da daha iyi yaflaya-

caklard›r. Ve bunun herhangi bir düzeni ya da nedeni veya

adaleti yoktur. ‹çinde yaflad›¤›m›z evren, tam da olmas›n›

umdu¤umuz özelliklere sahiptir ve bunun temelinde

herhangi bir tasar›m, amaç, iyilik veya kötülük yok-

tur, sadece kör ve ac›mas›z bir farks›zl›k vard›r. 60

Dawkins'in sözlerinde de görüldü¤ü gibi,

Darwinist dünya görüflü, hayat›n kör tesa-

düflerin ürünü oldu¤u,

insan›n her ne pahas›na

olursa olsun hayat›n›



devam ettirmek d›fl›nda bir amac› olmad›¤› yalan›n› telkin etmek-

tedir. Bu bat›l telkinlere göre, baz› insanlar›n ac› içinde yaflamas›

do¤ald›r, dolay›s›yla bu insanlara yard›m ederek do¤an›n düzeni-

ni bozman›n bir anlam› yoktur. Adalet beklemenin veya adil dav-

ranman›n da bir manas› yoktur. Evrimcilerin yan›lg›lar›na göre

evren, nas›l oldu¤u belli olmayan bir flekilde meydana gelmifltir,

önemli olan insanlar›n bu evrende neden ve niçin var olduklar›n›

düflünmeleri de¤il, hayatta kalmak için ac›mas›z olmalar›d›r. Her-

fleyin sözde tesadüflerin eseri oldu¤u bu ortamda, varl›¤›n›n hiç-

bir amac› olmayan insan, vahfli hayvanlar gibi çat›flmal›, kavga et-

meli, di¤erlerine sald›rmal›, kendisinden baflka hiç kimseyi dü-

flünmemelidir. 

Hiç flüphesiz bu sapk›n mant›¤›n, ahirette hesap verece¤ini

bilerek hareket etmeyi, güzel davran›fllarda bulunmay›, Allah'a

karfl› sorumlu oldu¤unu unutmamay›, sabretmeyi, insanlara de-

¤er vermeyi, fedakar olmay›, mütevazi davranmay› emreden ‹s-

lam ahlak›yla ba¤daflt›r›lmas› hiçbir flekilde mümkün

de¤ildir. Buna ra¤men Darwinizm'le ‹slam'› ba¤dafl-

t›rmaya çal›flanlar, materyalistlerin ve Darwinistle-

rin sinsi bir oyununa alet olmaktad›rlar. Sami-

mi Müslümanlar›n, geçmiflte bu oyuna

aldanm›fl olsalar bile, gerçeklerin
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fark›na varmalar› ve böyle bir aldan›fl›n ne kadar tehlikeli sonuç-

lar do¤urabilece¤ini kavramalar› gerekir. 

‹çinde bulundu¤umuz dönem, Darwinizm'den güç bulan

ideolojilerin sebep oldu¤u ac›lar ve s›k›nt›larla dolu zor bir dö-

nemdir. Darwinizm'e karfl› yürütülen ilmi mücadele vesilesiyle,

bu dönem yak›n gelecekte Allah'›n izniyle son bulacak ve tüm in-

sanl›k bu büyük beladan kurtulman›n huzurunu ve rahatl›¤›n›

yaflayacakt›r. Rabbimiz, Kuran'da nurunu muhakkak tamamlaya-

ca¤›n› vaat etmifltir:

A¤›zlar›yla Allah'›n nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa ka-

firler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan

baflkas›n› istemiyor. (Tevbe Suresi, 32)

Materyalistler ve ateistler de ne kadar din ahlak›n›n yay›lma-

mas› için gayret etseler, ne kadar kendilerince Allah'›n nurunu en-

gellemeye çal›flsalar da, dünya görüfllerinin temeli olan Darwi-

nizm art›k çökmüfltür. Din ahlak›n›n yay›lmamas› için gösterdik-

leri u¤rafl›n hiçbir dayana¤› kalmam›flt›r. Bu gerçek gün geçtikçe

daha çok insan taraf›ndan görülmekte ve dünyan›n dört bir ya-

n›nda insanlar imana ve din ahlak›na yönelmektedir. Allah'›n di-

lemesiyle pek yak›nda insanlar ak›n ak›n hak din ahlak›na yöne-

lecekler ve Rabbimiz'in vaat etti¤i gibi, Allah'›n nuru tüm yeryü-

züne hakim olacakt›r. 

‹man edenlerin sorumlulu¤u ve duas› ise, inkara karfl› yürü-

tülen ve inflaAllah baflar›yla neticelenecek olan bu büyük fikri

mücadelede, tüm imkanlar›yla hakk›n yan›nda olmak, hak için

gayret etmektir. Temennimiz, kendilerince ‹slam'la Darwinizm

aras›nda orta bir yol bulmaya çal›flanlar›n da, bu sorumluluklar›-

n› unutmamalar› ve seçtikleri hatal› yoldan bir an önce vazgeçme-

leridir. 
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arwinizm, yani evrim teorisi, ya-

rat›l›fl gerçe¤ini reddetmek amac›yla

ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bi-

lim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n,

cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu

teori, evrende ve canl›larda yarat›l›fl delillerinin aç›kça görül-

dü¤ünün bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böy-

lece  Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bi-

lim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta

tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilim-

sel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim gö-

rüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara

dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim

teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-

30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile

getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan

araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl

oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok

bilim adam› taraf›ndan dile

getirilmifltir. Özellikle

ABD'de, biyoloji, biyo-

kimya, pale-



ontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Dar-

winizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yara-

t›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek

çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya

devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle,

burada da özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti ol-

mas›na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi

bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles

Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›.

Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n

ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm

türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤i-

flimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›-

yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürüt-

me" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›k-

l› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›-

s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim tara-

f›ndan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece-

¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen

bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›-

n› birer birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta

incelenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› as-
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la aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim meka-

nizmalar›"n›n, gerçekte evrimlefltirici bir

etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir

bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teori-

sinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel

bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak:
Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› tür-

lerinin, bundan yaklafl›k 3.8 mil-

yar y›l önce ilkel dünyada orta-

ya ç›kan tek bir canl› hücreden

geldiklerini iddia etmektedir.

Tek bir hücrenin nas›l olup da

milyonlarca kompleks canl› tü-

rünü oluflturdu¤u ve e¤er ger-

çekten bu tür bir evrim gerçek-

leflmiflse neden bunun izlerinin fosil

kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›kla-

yamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen

evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edi-

len o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdaha-

leyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve
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düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak

meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde te-

sadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. An-

cak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etme-

miflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n

çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan

beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z mad-

delerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabilecek-

lerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan,

farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu is-

patlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n

üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›m-

dan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas›

da hayat›n cans›z mad-

delerden türeyebildi¤i-

DARWIN‹ZM ‹LE ‹LM‹ MÜCADELEN‹N ÖNEM‹164

Frans›z biyolog 
Louis Pasteur



ne bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin

üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin geti-

rip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise,

bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünya-

s›nda yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra,

ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu

inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve de-

neyler sonucunda vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: 

Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin

olarak tarihe gömülmüfltür. 61

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl›

uzun süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karma-

fl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece-

¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci,

ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda

ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana

gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›z-

l›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan

en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r. 62

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusu-

nu çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deney-

lerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953

y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu
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iddia etti¤i gazlar› bir deney

düzene¤inde birlefltirerek ve

bu kar›fl›ma enerji ekleyerek,

proteinlerin yap›s›nda kullan›-

lan birkaç organik molekül

(aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na

önemli bir aflama gibi tan›t›lan

bu deneyin geçerli olmad›¤› ve

deneyde kullan›lan atmosferin

gerçek dünya koflullar›ndan

çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›l-

larda ortaya ç›kacakt›.63

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullan-

d›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.64

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca

yürütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San

Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, ev-

rimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu

gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤i-

mizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle kar-

fl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›?65

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük

bir açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›-

lar›n bile inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r.

Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden
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daha karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en gelifl-

mifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya

getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar,

asla rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r.

Hücrenin en temel yap› tafl› olan proteinlerin rast-

lant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasit-

lik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak

matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik

olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer

alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, ina-

n›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bil-

ginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er say-

fadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca-

¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r:

DNA, yaln›z birtak›m özelleflmifl proteinlerin (en-

zimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu enzimle-

rin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda

gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eflleme-

nin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var

Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, 
canl›l›¤›n inan›lmaz derecedeki kompleks yap›s›d›r.
Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekü-
lü, bunun bir örne¤idir. DNA, dört ayr› molekülün fark-
l› diziliminden oluflan bir tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi
bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin
flifreleri yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü-
¤ünde, ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir ansiklo-
pedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette
böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf
kavram›n› kesin biçimde geçersiz k›l-
maktad›r.
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi
görülen ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤in-
den oluflabilece¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddi-
alar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllard›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine
yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel dün-
ya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaflam›n oluflmas› için hiçbir
flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.
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olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryo-

sunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversite-

si'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergi-

sinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik

asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal

olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n bi-

risi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›-

s›yla insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla

mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. 66

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› im-

kans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›-

¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl›

reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teori-

nin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da

gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl

olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al

seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i

önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Köke-

ni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam

mücadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayat-

ta kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›n-

dan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyik-

ler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü birey-

lerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefl-



tirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltiri-

ci güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Tür-

lerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› süre-

ce do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.67

Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin,

kendi döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a

dayanarak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl

olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda

geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesil-

den nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›-

yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemifl-

170

Do¤al seleksiyona göre, güçlü olan ve yaflad›¤› çevreye uyum sa¤layabilen
canl›lar hayatta kal›rlar, di¤erleri ise yok olurlar. Evrimciler ise do¤al seleksi-
yonun canl›lar› evrimlefltirdi¤ini, yeni türler meydana getirdi¤ini öne sürer-
ler. Oysa do¤al seleksiyonun böyle bir sonucu yoktur ve bu iddiay› do¤rula-
yan tek bir delil de bulunmamaktad›r.



lerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesil-

den nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni

adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n za-

manla balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.68

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bi-

limiyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin son-

raki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do-

¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir me-

kanizma olarak kalm›fl oluyordu.
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlardan
türediklerine inan›yordu. Ona göre otlara uzanma-
ya çal›flan bu canl›lar›n zaman içinde boyunlar›
uzam›fl ve zürafalara dönüflüvermifllerdi. Mendel'in
1865 y›l›nda keflfetti¤i kal›t›m kanunlar›, yaflam s›-
ras›nda kazan›lan özelliklerin sonraki nesillere ak-
tar›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›flt›r. Böy-
lece Lamarck'›n zürafa masal› da tarihe kar›flm›flt›r.



Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yay-

g›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do-

¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutas-

yonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da

kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan

model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlar-

ca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sa-

y›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozuk-

luklara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir.

Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mu-

tasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her zaman için canl›la-

ra zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene

sahiptir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki an-

cak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöy-

le aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak

meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik,

mutasyonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤i-

ni gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada

meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacak-

t›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir

de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle za-

rar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem

bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir. 69

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi ge-
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lifltiren mutasyon örne¤i

gözlemlenmedi. Tüm

mutasyonlar›n zararl› ol-

du¤u görüldü. Anlafl›ld›

ki, evrim teorisinin "ev-

rim mekanizmas›" olarak

gösterdi¤i mutasyonlar,

gerçekte canl›lar› sadece

tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutas-

yonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir

mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise,

Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu

gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n›

göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim

denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.
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Canl›lar›n yap›lar›na, özelliklerine
ait her türlü bilginin flifreli olarak
sakl› bulundu¤u genler, mutas-
yonlar sonucunda bozulmaya u¤-
rarlar; dolay›s›yla canl›lar›n varo-
lufllar›nda herhangi bir katk›lar›-
n›n olmas› söz konusu de¤ildir.
Mutasyonun tahrip edici, bozucu
etkileri yandaki resimde aç›kça
görülmektedir. 



Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu-

¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifl-

lerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dö-

nüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye

göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dili-

mini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›-

s›z "ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men,

bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-

yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özellik-

lerini tafl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürün-

gen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde ol-

duklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler

geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara

"ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunla-

r›n say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olma-

s› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›t-

lar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu

flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-

geçifl çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl

olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulu-

nabilir. 70
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Triasik dönemine (251-205 milyon y›l
öncesine) ait ginko a¤ac›n›n yaprak

fosili, günümüzdeki ginko yaprak-
lar› ile ayn›d›r. Bu ve bunun gibi

pek çok fosil örne¤i canl›lar›n
birbirlerinden türedikleri id-

dialar›n› çürütmektedir.

Karbonifer dönemine (354-292 mil-
yon y›l öncesine) ait bu köpek bal›¤› fosi-
li, köpek bal›¤›n›n milyonlarca sene öncesin-
de de bugünkü mükemmel haliyle var oldu¤u-
nun bir göstergesidir. 

Günümüzde uçufl teknik-
leri aç›s›ndan bilim adam-
lar› için özel bir araflt›rma
sahas› oluflturan yusuf-
çuk, 140 milyon y›l önce-
sine ait fosilinde de bu-
günkü mükemmel görü-
nümü ve özellikleri sergi-
lemektedir.



Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir ya-

n›nda hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl

formlar›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda

elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine,

canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçim-

de ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir ev-

rimci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤i-

mizde, türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak

ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, ani-

den yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.71

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir ge-

çifl formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmakta-

d›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl›

türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü

bir canl› türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan,

bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o

türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Do-

uglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labi-

lecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tama-

men mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya

da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci

sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden ev-

rimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve

mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç

sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.72

DARWIN‹ZM ‹LE ‹LM‹ MÜCADELEN‹N ÖNEM‹176



Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir

biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin köke-

ni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri

konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

bugün yaflayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klar-

dan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan

bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n

yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda

dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney

maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu

canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir

fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi

‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithe-

cus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar,

bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduk-

lar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.73

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo"

yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki

canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu

farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim fle-

mas› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›-
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n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r.

Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri

olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r"

diyerek bunu kabul eder. 74

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >

Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir

sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropo-

loglar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo

habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n

farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde

yaflad›klar›n› göstermektedir.75

Dahas› Homo erectus s›n›fla-

mas›na ait insanlar›n bir bölümü

çok modern zamanlara kadar

yaflam›fllar, Homo sapiens nean-

dertalensis ve Homo sapiens sapiens

(modern insan) ile ayn› ortamda

yan yana bulunmufllard›r.76

Bu ise elbette bu s›n›flar›n

birbirlerinin atalar› olduklar› id-

dias›n›n geçersizli¤ini aç›kça or-

taya koymaktad›r. Harvard Üni-

versitesi paleontologlar›ndan

Stephen Jay Gould, kendisi de bir
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Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde ç›kan haber-
lerde yandakine benzer hayali "ilkel" insanlar›n
resimleri s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali resimlere
dayanarak oluflturulan haberlerdeki tek kay-
nak, yazan kiflilerin hayal gücüdür. Ancak ev-
rim bilim karfl›s›nda o kadar çok yenilgi alm›fl-
t›r ki art›k bilimsel dergilerde evrimle ilgili ha-
berlere daha az rastlan›r olmufltur.



evrimci olmas›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›k-

maz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid

(insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu?

Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, bi-

ri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi gös-

termemektedirler.77

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali bir-

tak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf

propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi se-

naryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus

fosilleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve

sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci ol-

mas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan

gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel

olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i

bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu

tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi

dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilim-

leri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en

"bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc›

his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evri-

mi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak

varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insa-

n›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teori-

sine inanan bir kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görü-

rüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflki-
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li baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.78

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan

birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde

yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, is-

terseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de

çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmekte-

dir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar birara-

ya gelerek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atom-

lar bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiim-

di düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potas-

yum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu

atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› olufl-

turamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimci-

lerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri

iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›n-

da bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi

elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda

bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gör-

dükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine,

istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile

rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu

kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› iste-

dikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dün-

yan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar baba-
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dan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hat-

ta trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir can-

l›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›-

yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yap-

s›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›,

aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yu-

nuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, por-

takallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›,

incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünle-

ri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türün-

den hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z

bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltu-

ramazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp,

sonra art arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan,

sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profe-

sörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›y-

la hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla ta-

mamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar

üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu

gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er

konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusu-

na k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retina-

ya ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan

elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki gör-
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me merkezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sin-

yalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü

olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k bey-

nin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer

kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z

kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l

p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüz-

y›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layama-

m›flt›r. Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerini-

ze bak›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gör-

dü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gör-

dünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numa-

ral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› da-

hi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya ça-

l›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, arafl-

t›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine

bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu ki-

taba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksi-

niz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa

siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapma-

ya, gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç

boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük

takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir

üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor

gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir

görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görün-

tü kayb› meydana gelir. 
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‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan meka-

nizman›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri si-

ze, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu,

atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana ge-

tirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapa-

mad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü olufltu-

ran alet tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görün-

tünün de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak

için de geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›-

tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimle-
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rini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri

elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görme-

de oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde

gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi se-

se de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültü-

lü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler

beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfo-

nilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›-

n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi öl-

çülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir. Net

bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa,

ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t ci-

hazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik

sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu

teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n

oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. 

En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik

setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybo-

lur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›-

¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son de-

rece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik se-

tinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam

ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› gün-

den bu yana böyledir. fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir

görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer

alg›lay›c› olamam›flt›r. Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bun-

lar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.
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Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime
Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonile-

ri, kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›-

lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya bi-

yokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una

dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en

önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elekt-

rik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir?

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunla-

r› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir

hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden iba-

ret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiç-

bir cevap verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl

oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak

için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için

beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki

birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç bo-

yutlu, renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflü-

nüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bul-

gularla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teori-

nin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sür-
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dü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur

ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n›

göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ay-

k›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih

boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bi-

limin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bili-

min gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefl-

tirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›r-

lar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, ken-

disinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu

çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwi-

nizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama ol-

du¤u için benimsemektedirler. Bazen bunu aç›kça itiraf da eder-

ler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zaman-

da önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materya-

list, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden ka-

bul edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya ma-

teryalist bir aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntem-

leri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤-

l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren

araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materya-

lizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n

sahneye girmesine izin veremeyiz.79

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤ru-

na yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma,

maddeden baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de

cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca

farkl› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kap-
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lanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n

maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, ça-

kan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye

girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan in-

sanlar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir

güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›,

tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve

tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili
Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ide-

olojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kulla-

nan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafele-

rini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu-

¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, bü-

yük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dol-

duran ve bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden,

bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein,

Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston

gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n,

karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddi-

aya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insan-

lard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve

en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü,
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dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve

mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne san-

ki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan

bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›lar›n Gü-

nefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›-

n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yap-

t›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza-

¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r.

Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri

görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmek-

tedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar

için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve ku-

laklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler var-

d›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri

vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflit-

mezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar.

‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar›

yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz

büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olma-

s›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›l-

d›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak

kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n
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imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddiala-

ra inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki in-

sanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya ge-

lip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip

kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her

türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks

sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n,

"büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan

baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz.

Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir.

Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya,

kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›-

laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücü-

lere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n

anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n

gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve

(ortaya) büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatma-

calar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini

büyüleyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Mu-

sa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifa-

deyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›r-

lat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› der-

leyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n

bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl

oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.

(Araf Suresi, 117-119)
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Ayetler de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek

etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun an-

lafl›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüz-

de de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece

saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› ada-

yanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anla-

m›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma

düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan

ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Mal-

colm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i du-

rumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlar-

da, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzeme-

lerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar

çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul

edilmesini hayretle karfl›layacakt›r. 80

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte in-

sanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim

teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyü-

sü olarak tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dün-

yan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›fl-

t›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldat-

macaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden 
baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hüküm 
ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)
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