YAZAR ve ESERLER‹
HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi
Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana,
imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›.
Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle
olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri
bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤›
toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl›
dile çevrilmiﬂtir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele
eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar
taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.
Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir.
Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu suretle, inkarc› düﬂünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n›
tek tek çürütmeyi ve dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir
hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n
mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir
duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak
hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n
uygulamalar›n› gözler
önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya,
Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça,
Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaﬂ›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi
yaklaﬂ›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde
düﬂünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ ve felsefelerin
hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak
duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm
inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine
vesile olmaya niyet etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir
maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde
bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki
etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine
çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle, 21.
yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›ﬂa, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya bir vesile olacakt›r.

OKUYUCUYA
* 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› kaybetmesine ya da kuﬂkuya düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca 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 k›s›m ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.
* Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda 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, okuyan›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 sayesinde, 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 okunmas›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 sebepleri 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 oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.

Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›ﬂt›r.
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G‹R‹ﬁ
“Onlar›n içinde bulunduklar› ﬂey (din)
mahvolucudur ve yapmakta olduklar›
ﬂeyler (ibadetler) de geçersizdir.”
(Araf Suresi, 139)
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yle bir din düﬂünün ki kurucusu bir bilim adam›, kitab› söz-

Ö

de bilimsellik mesaj›yla yola ç›kan bir araﬂt›rma kitab›, taraftarlar› ise kendilerini bilim adam› s›fat›yla tan›tan insanlar olsun. Bu ayn› zamanda öyle bir din olsun ki gelmiﬂ geçmiﬂ tüm uygarl›klarda, fikir ak›mlar›nda ve ideolojilerde ken-

dine bir yer edinsin, takipçilerinin say›lar› ise yüz milyonlarla ölçülsün. Tarih, sosyoloji, felsefe, psikoloji, biyoloji k›sacas› tüm bilim dallar›
için temel bir düﬂünce ﬂekli, "do¤rular› ayd›nlatan bir ›ﬂ›k" olarak sunulsun.
Genel hatlar›n› çizdi¤imiz bu bat›l dini asl›nda hepiniz çok yak›ndan
tan›yorsunuz. Bu dinle günlük hayat›n›zda karﬂ›laﬂ›yor, gazetelerde bu
dinin propagandas›n› okuyor, televizyonlarda da yine bu dinin telkinlerini izliyorsunuz. Bu din hayat›n›z›n her an›na girmiﬂ, adeta bir parças› olmuﬂ. Hatta belki de baz›lar›n›z -bilerek ya da bilmeyerek- bu dinin birer
tabisi haline gelmiﬂsiniz. ‹ﬂte bu sapk›n din, "Darwinizm Dini"dir.
Yukar›daki aç›klamalar› okuduktan sonra kendinize baz› sorular sormuﬂ, "Darwinizm bir din de¤il, bilimsel bir teoridir!" diye düﬂünmüﬂ olabilirsiniz. Dünya üzerinde pek çok insan da bu ﬂekilde düﬂünmektedir.
Baz› insanlar evrim teorisinin ispatlanm›ﬂ bilimsel bir gerçek oldu¤unu
zanneder, dünya üzerindeki etkisinin alt›nda da bu sözde "bilimselli¤in"
yatt›¤›na inan›r. Bu düﬂünüﬂ ﬂekli birbirini takip eden bir dizi yan›lg› üzerine kurulmuﬂtur. Bu kitab› yazmam›zdaki amaç da bu yan›lg›lar› ortaya
koymak, bilimsellik görüntüsünün hayali bir etkiden öteye gidemedi¤ini
yan›lg›ya düﬂen insanlara göstermektir. Çünkü evrim teorisi; kurucusuyla, sözde kutsal kitab›yla, takipçileriyle, canl›l›¤›n oluﬂumuna getirdi¤i
sözde cevaplarla, putlar›yla, inançlar›yla, farkl› aç›klamalara, eleﬂtirilere
ve bilimsel geliﬂmelere kapal› yap›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden pagan (putperest) bir dindir.
Darwinizm'in Allah'›n varl›¤›n› inkar üzerine kurulu, putperest bir
din oldu¤u gerçe¤i art›k pek çok kiﬂi taraf›ndan yüksek sesle dile getirilmekte, yaz›larda, makalelerde ve kitaplarda –hatta ço¤u zaman bizzat bu
dinin tabileri taraf›ndan- belgeleriyle ortaya konmaktad›r. Bu nedenle de
kitap boyunca okuduklar›n›z karﬂ›s›nda belki siz de çok ﬂaﬂ›racak, Darwi-

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

10
nizm'in ne kadar kapsaml›, girift ve yayg›n bir din oldu¤unu ö¤rendi¤inizde, bunca y›ld›r nas›l olup da bu apaç›k gerçe¤i fark edemedi¤inizi
kendi kendinize soracaks›n›z.
Darwinizm bat›l bir dindir, hatta dünyan›n en büyük ve en yayg›n
dinlerinden biridir. Bu bat›l din türlü propaganda yöntemleri, taktikler,
sahtekarl›klar ve göz boyamalarla insanlara çok ﬂiddetli bir ﬂekilde telkin
edilmekte, yüzy›llard›r da taraftarlar›n›n say›s›n› büyük bir h›zla art›rmaktad›r. ‹nsanlar bilerek ya da bilmeyerek bu bat›l dine tabi olmakta, bir
süre sonra da ﬂiddetli birer Darwinist haline gelmektedirler.
Fakat Allah'› inkar eden bu pagan dinin karﬂ›s›nda duramad›¤› gerçekler, bilimsel alanda yaﬂanan geliﬂmelerle sürekli ortaya konmakta ve
insanlar her geliﬂmeyle birlikte, yarat›l›ﬂ gerçe¤iyle bir kez daha karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›rlar. ‹lk canl›n›n nas›l oluﬂtu¤u, canl›lardaki kusursuz
yarat›l›ﬂ delilleri, canl› varl›klardaki kompleks yap›, türlerdeki çeﬂitlilik
ve daha pek çok soru karﬂ›s›nda Darwinizm dini sürekli gücünü yitirmekte, her geçen gün hayat damarlar›ndan birini daha kaybetmektedir.
Çünkü körü körüne bir inanç üzerine kurulu olan bu din, moleküler biyolojide, genetikte, paleontolojide, biyomatematikte yaﬂanan geliﬂmeler
karﬂ›s›nda çaresiz kalmaktad›r. Bu bilim dallar› taraf›ndan ortaya konan
say›s›z bulgu, evrimin hiçbir zaman gerçekleﬂmedi¤ini çok aç›k ve kesin
olarak göstermektedir.
Bilimsel geliﬂmelerle tekrar tekrar gözler önüne serilen tek gerçek "Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i"dir. ‹nsan sadece ç›plak gözle dahi etraf›ndaki canl›lar› ince-
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lese ola¤anüstü bir akl›n, plan›n ve yarat›lm›ﬂl›¤›n delillerini görecektir. Bir
mikroskobik deniz canl›s›nda, tek bir atomda, hücrede ya da herhangi bir
canl› organizmas›nda insano¤lunu ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂürecek kadar kusursuz
bir yap› görülmektedir. Do¤an›n her yan›na hakim olan bu büyük ak›l, kusursuz düzen sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah'a aittir.

AKILLI TASARIM yani YARATILIﬁ
Kitapta zaman zaman karﬂ›n›za Allah'›n yaratmas›ndaki mükemmelli¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" kelimesi ç›kacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullan›ld›¤›n›n do¤ru anlaﬂ›lmas› çok önemli.
Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmıﬂ olması, Rabbimiz'in
önce plan yaptı¤ı daha sonra yarattı¤ı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki,
yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir ﬂeyin ya da
bir iﬂin olmasını diledi¤inde, onun olması için yalnızca "Ol" demesi yeterlidir. Ayetlerde ﬂöyle buyurulmaktadır:
Bir ﬂeyi diledi¤i zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da
hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir iﬂin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir.
(Bakara Suresi, 117)
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DARWIN‹ZM
BATIL B‹R
D‹ND‹R
“Birtak›m de¤iﬂikliklere u¤ram›ﬂ, ancak özde hala
ayn› özellikleri taﬂ›yan Darwin teorisi, kendisine
ilahi bir ﬂevkle inanan taraftarlar›n›n tebli¤ etti¤i
bir din haline gelmiﬂtir ve teoriye ﬂüphe ile bakanlar›n bilimselli¤e yeterli inanc› olmayan kafas› kar›ﬂ›k
kiﬂiler oldu¤unu düﬂünmektedirler.”
(Margorie Grene)

Margorie Grene, Encounter, (Nov. 1959), s. 48-50.
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G

iriﬂ bölümünde de belirtti¤imiz gibi evrim teorisinin geçersizli¤i bilim çevreleri taraf›ndan y›llard›r ortaya konmaktad›r. Ortaya at›ld›¤› günden itibaren bilim alan›nda yaﬂanan pek çok geliﬂme bu teorinin iddialar›n› birer
birer geçersiz k›lm›ﬂt›r. Elektron mikroskobunun bulunmas›,

genetik kanunlar›n›n ve ard›ndan DNA'n›n keﬂfedilmesi, canl› organizmalar›n son derece kompleks sistemler içerdiklerinin ortaya ç›kmas› ve
daha pek çok bilimsel geliﬂme, Darwinizm'in aleyhinde olmuﬂtur ve olmaya da devam etmektedir. Ancak biz burada Darwinizm'in farkl› bir yönünü ele ald›¤›m›z için, evrimin bilim karﬂ›s›ndaki çöküﬂünün detaylar›na girmeyece¤iz. Darwinizm'in bilimsel gerçekler ›ﬂ›¤›nda hiçbir geçerlili¤i olmad›¤›n›, bilimsel delillerin evrim teorisini geçersiz k›ld›¤›n› kitab›n
sonundaki "Evrim Yan›lg›s›" bölümünde okuyabilirsiniz. (Ayr›ca Evrim
Aldatmacas›, Hayat›n Gerçek Kökeni, Evrimcilerin Yan›lg›lar›, Evrimcilerin ‹tiraflar›… gibi kitaplar›m›zda da bu konularla ilgili detaylar› bulabilirsiniz.)
Ne var ki, bilim bu kadar h›zla ilerlemesine ve insan hayat›na sürekli bir yenilik getirmesine ra¤men baz› bilim adamlar› hala "gerici", "ba¤naz" ve "tutucu" diyebilece¤imiz bir zihniyetle 19. yüzy›l›n (2 yüzy›l öncesinin) ilkel bilim anlay›ﬂ› ile üretilmiﬂ, bugün çocuklar› bile güldürecek
basitlikte ve yüzeysellikte teorilere sahip ç›kmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Peki Darwinizm'in baz› bilimsel çevrelerde bu denli popüler olmas›n›n nedeni nedir? Ortada evrim teorisini destekleyen tek bir somut bilimsel delil dahi yokken, aksine tüm canl›lar›n çok üstün bir yarat›l›ﬂla var
edildikleri, evrim teorisinin iddia etti¤i gibi tesadüfen geliﬂemeyecekleri
apaç›kken, baz› insanlar nas›l olup da hala çok ﬂiddetli birer evrim savunucusu olabilmektedirler?
‹ﬂte bunun nedeni teorinin, bilimselli¤inden ziyade bir zihniyetin,
inanc›n ifadesi olmas›nda yatmaktad›r. Bu zihniyet, evrimi, geçerlili¤i bilimsel verilerle incelenecek bilimsel bir teori olarak de¤il, ne olursa olsun
do¤rulanmas› gereken bir inanç olarak görmektedir. Söz konusu zihniyete sahip kiﬂilerin bu inançlar› da bilimsel gerekçelere dayanmad›¤› için,
evrim teorisini çürüten bilimsel kan›tlar›n ortaya konmas› teoriye olan
körükörüne ba¤l›l›klar›n› kesinlikle etkilememektedir. Evrim aleyhinde
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gösterilen deliller ne kadar güçlü olursa olsun, evrimciler bunlar› gözmezlikten gelmekte, inançlar›n› ﬂiddetli bir ﬂekilde savunmaya devam etmektedirler.
Darwinistler için evrim teorisi herhangi bir bilimsel savdan çok daha ötedir. Evrim teorisi söz konusu oldu¤unda evrimci bilim adamlar›
için tarafs›zl›k, bilimsellik, objektiflik gibi kavramlar bir anda ortadan kalkar. Teorilerine o kadar ﬂiddetli bir ﬂekilde ba¤l›d›rlar ki, evrimci Nature
dergisinde yay›nlanan bir makalede ifade edildi¤i gibi; "Bu sayg›n bilim
adamlar›, 'e¤er evrim teorisi do¤ruysa' diye baﬂlayan bir cümle yazmaktansa sa¤ ellerini kesmeyi tercih ederler."1 Çünkü evrim teorisinin do¤ru
olmamas› gibi bir ihtimali ak›llar›na dahi getirmek istememektedirler.
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Bu, insanlar›n bilim adamlar›nda görmeye al›ﬂk›n olmad›klar› bir yaklaﬂ›md›r. Çünkü insanlar genelde bilim adamlar›n›n felsefi ve ideolojik önyarg›lara dayanarak konuﬂacaklar›na ihtimal vermezler. Onlara göre bilim
adamlar› somut delillerle kan›tlanm›ﬂ, do¤rulu¤u deneylerle ispatlanm›ﬂ
gerçekleri dile getiren, objektif insanlard›r. Bu nedenle de evrim teorisinin
do¤rulu¤undan hiçbir ﬂekilde kuﬂku duymazlar. Oysa bu, büyük bir yan›lg›d›r; çünkü evrimci bilim adamlar› için evrim teorisi söz konusu oldu¤unda tüm bu bilimsel kriterler ortadan kalkmaktad›r. Darwinizm'in önde gelen ideologlar›ndan Pierre Teilhard de Chardin'in aﬂa¤›daki sözleri, Darwinistler'in evrim teorisine bak›ﬂ
aç›lar›n›n "bilimsellik" düzeyini gözler önüne
sermektedir:
Evrim bir teori, bir sistem ya da bir hipotez
midir? Hay›r o bunlar›n hepsinden öte bir
ﬂeydir. Evrim, kendisinden kuﬂku duyulmayan yegane ilkedir ki, tüm teoriler, tüm
sistemler, tüm hipotezler, ciddiye al›nabilir
ve do¤ru olabilmek için ona dayanmak zorundad›rlar. Evrim, tüm gerçekleri ayd›nlatan
bir ›ﬂ›k, tüm çizgilerin kendisinden ç›kmas› gereken bir ana çizgidir. ‹ﬂte evrim budur.2

Soldaki resimler: Darwin, evrim teorisini ortaya att›¤› dönemde bilim ve
teknoloji son derece ilkel bir seviyede
idi. Günümüzde bilgisayarlar›n, elektron mikroskoplar›n›n kullan›ld›¤› alanlarda, o dönemin bilim adamlar› en ilkel araçlar› kullan›yorlard›. Mikroskoptan di¤er teknik aletlere kadar her
türlü geliﬂme ancak 20. yüzy›l›n ortalar›nda baﬂlad›. Bilimsel geliﬂmenin
ortaya koydu¤u sonuçlar ise, Darwin'in ilkel bilim düzeyi içinde ortaya
att›¤› iddialar› çürüttü.
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Yukar›daki al›nt›da oldu¤u gibi, Darwinistlerin evrim teorisini ifade
ederken kulland›klar› terimler de bize bu ba¤naz yaklaﬂ›m hakk›nda çok
önemli ipuçlar› vermektedir. Bu anlat›mlarda bilimsel kelimelerden ziyade, körü körüne ba¤l›l›¤› ifade eden s›fatlar, aç›klamalar kullan›l›r. Örne¤in dünyan›n önde giden evrimcilerinden G.W. Harper evrim teorisini
"metafizik inan›ﬂ"3 , Harvard'›n tan›nm›ﬂ evrimci biyologlar›ndan Ernst
Mayr ise "günümüzde insan›n dünyaya bak›ﬂ aç›s›"4 olarak adland›r›r.
20. yüzy›l›n belki de en bilinen evrimcilerinden biri olan Julian Huxley evrimi "evrensel ve her yan› kaplam›ﬂ olan bir yöntem" olarak görmüﬂ ve
"gerçe¤in tümü"5 olarak adland›rm›ﬂt›r. Zaman›n›n en ünlü evrimcilerinden olan ve 1975'te ölümünün ard›ndan günümüzün önde gelen evrimci
genetikçileri taraf›ndan biyogrofisi haz›rlanan Theodosius Dobzhansky'nin evrime bak›ﬂ aç›s› de Chardin'inkini takip etmiﬂtir. Dünyan›n
tan›nm›ﬂ bilim felsefecilerinden olan Karl Popper, evrim teorisinin bilimsel bir teori de¤il, "metafizik bir araﬂt›rma program›"6 oldu¤unu belirtir.
Evrimcilerin tüm bu tan›mlamalar›n›n ard›ndan ‹ngiliz fizikçi, H.S. Lipson ise evrim teorisinin ﬂu anki durumunu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Asl›nda evrim, bir bak›ma bilimsel bir din haline
gelmiﬂtir. Hemen hemen tüm bilim
adamlar› bunu kabul etmiﬂler ve
pekço¤u da gözlemlerini ona uydurmak için bulgular›n› e¤ip
bükmeye haz›rlanmaktad›rlar.7

Yukar›da isimleri geçen tüm bu otoritelerin Darwinizm'i anlat›rken kulland›klar› kelimeler, kavramlar
gerçekten de dikkat çekicidir. Bu

Sol üst : Theodosius Dobzhansky
Sa¤ üst: Ernst Mayr
Alt : Karl Popper
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kelime ve kavramlarda ne bir matematiksel sonuçtan, ne bir somut delilden, ne de elde edilen herhangi bir bulgudan evrimi destekleyen deney
ya da gözlemlerden bahsedilmemektedir. Bunun yerine, evrim hep "gerçe¤in tümü", "her yan› kaplam›ﬂ bir ana yöntem", "tüm gerçekleri ayd›nlatan bir ›ﬂ›k" gibi garip s›fatlarla tan›mlanmaktad›r.
Dikkat edilirse hiç kimse yerçekimi kanunu, dünyan›n dönüﬂü ya da
termodinamik kanunu için bu tip ifadeler kullanmamakta, metafizik yorumlara yönelmemekte ve abart›l› ç›kar›mlar yapmamaktad›r. Çünkü bilimsel gerçekler ortadad›r ve herkes taraf›ndan gönül rahatl›¤›yla aç›kça
kabul görmektedir. Bu nedenle de ne Newton ne Einstein ne de baﬂka bir
bilim adam› için haddini aﬂan abart›l› ifadeler kullan›lmaktad›r. Örne¤in
yerçekimi kanununu hiç kimse "tatmin edici inan›ﬂ" olarak adland›rmaz,
ya da termodinamik kanunlar› için "e¤er do¤ruysa diye bir ifade kullanaca¤›ma kolumu keserim" demez.
Oysa evrimcilerin üslubu çok farkl›d›r. Konuﬂmalardan ya da anlat›mlardan anlaﬂ›lan söz konusu kiﬂiler, bir bilim adam›ndan çok, dinini her
ﬂart ve durumda koruyaca¤›na dair yemin etmiﬂ bir kiﬂi havas›ndad›rlar.
Bu nedenle de anlat›mlar›nda hiçbir ﬂekilde bilimsel bir metod izlenmemekte, bilimsel bir anlat›m kullan›lmamakt›r. Kimse yap›lan deneylerden,
elde edilen kan›tlardan bahsetmemekte, ortada metafizik ö¤eler taﬂ›yan
kelimeler ve kavramlar dolaﬂmaktad›r. Üstelik bu kiﬂiler evrim konusunda dünyaya gelmiﬂ olan en ﬂöhretli isimlerdir. Kullan›lan kelimeler bir araya getirildi¤indeyse ortaya çok ilginç bir tablo ç›kmaktad›r: "Evrimsel dogma!", "Bilimsel din!", "Tatmin edici inanç!", "Evrim efsanesi!", "Günümüz
insan›n›n dünya görüﬂü!", "Yay›lma yöntemi!", "Gerçe¤in tümü!", "Herﬂeyi
ayd›nlatan ›ﬂ›k!", "Metafizik inan›ﬂ!", "Metafizik bir araﬂt›rma program›!",
"Tüm düﬂünce sistemlerinin takip etmesi gereken bir yörünge!"…
Evrim literatürünü biraz daha araﬂt›rsak evrim teorisinin dini karakterini ve tüm sosyal ve hatta psikolojik olaylara kadar evrimci bak›ﬂ aç›s›n›
ifade eden pek çok örnekle karﬂ›laﬂabiliriz. Takdir etmek gerekir ki, böylesi
ﬂatafatl› terimler için kimse bilimsellik iddias›nda bulunamaz. Sidney Üniversitesi'nde biyolog olan L. C. Birch ve yine Stanford Üniversitesi'nden biyolog P. R. Ehrlich bu evrimsel dogmay› aç›kça dile getirmektedirler:
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"Evrim teorimiz... herhangi bir gözlem taraf›ndan reddedilemeyecek bir teori haline gelmiﬂtir. Akla yatk›n her gözlem ona uygun hale getirilebilir. Bu
yüzden 'ampirik bilim d›ﬂ›ndad›r'... Kimse onu s›nayacak yollar düﬂünemez. Herhangi bir temele dayanmayan veya olabildi¤ince basitleﬂtirilmiﬂ
birkaç laboratuvar deneyine dayal› düﬂünceler geçerliliklerinin çok ötesinde bir geçerlilik kazanm›ﬂt›r. Bunlar, ço¤umuzun e¤itimimizin bir bölümü
olarak kabul etti¤i evrimsel bir dogman›n parças› haline gelmiﬂlerdir."8

Günümüz Evrimcileri Darwin'den Bile Daha Kat›d›r
Günümüz evrimcilerinin bu ba¤naz tutumu, bizzat teoriyi ortaya
atan Darwin'den bile çok daha kat›d›r. Darwin teorisini ortaya atarken,
kendisine belli bir "yan›lma pay›" b›rakm›ﬂ, Türlerin Kökeni adl› kitab›nda
s›k s›k "e¤er teorim do¤ruysa..." diye baﬂlayan yorumlar yapm›ﬂt›r. Bu
yorumlar›nda Darwin'in baz› bilimsel kriterler kabul etti¤i, teorisinin nas›l yanl›ﬂlanabilece¤i konusunda k›staslar ortaya koydu¤u görülmektedir.
Örne¤in fosil kay›tlar› hakk›nda ﬂöyle yazm›ﬂt›r:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçiﬂ türleri
mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.9

Darwin'in sözünü etti¤i "say›s›z ara-geçiﬂ türleri" hiçbir zaman bulunmam›ﬂt›r ve bunu günümüzdeki pek çok evrimci paleontolog da kabul etmektedir. Bu durumda Darwin'in "e¤er teorim do¤ruysa" ﬂeklindeki koﬂuluna bakarak, teorinin reddedilmesi gerekir. (Bugün yaﬂasa, belki
Darwin de bu nedenle teorisini reddedecekti.)
Oysa günümüz evrimcileri, bu konuda ola¤anüstü bir umursamazl›k ve ba¤nazl›k göstermektedirler. Türkiye'deki Darwinist çevrelerin en
önde gelen yay›n organlar›ndan biri olan Bilim ve Ütopya dergisinde, Dr.
Ümit Say›n taraf›ndan yaz›lan bir yaz›da, Darwin'in "e¤er teorim do¤ruysa... kal›nt›lar› mutlaka fosil kal›nt›lar›nda bulunmal›d›r" dedi¤i ara geçiﬂ
formlar› için ﬂöyle yaz›lmaktad›r:
Archaeopteryx'in uçan bir dinozor olmas›n›n evrim kuram›n›n do¤rulu¤u
ve geçerlili¤i aç›s›ndan fazla bir önemi yoktur. Hiçbir geçiﬂ fosili bulunmasa bile bu evrim kuram›n› çökertmez... Varsayal›m ki, henüz hiçbir fosil
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bulamad›k; bu tüm ara canl›lar›n
kayboldu¤unu, do¤aya kar›ﬂt›¤›n› gösterir.... Diyelim ki tüm fosiller fos ç›kt›! Bu bile evrim kuram›n› çökertmez, çünkü fosiller,
Archaeopteryx ve di¤er geçiﬂ
hayvanlar› sadece mekanizmalar›n izah› için gereklidir.10

Yani yazar, "hiçbir fosil
kan›t› bulamasak da, evrime
olan inanc›m›z› koruruz" demektedir. Darwin bile bu koPaleontoloji alan›nda yap›lan son buluﬂlar
do¤rultusunda, Archaeopteryx'in bir ara
geçiﬂ formu olmad›¤›, aksine tam uçucu
bir kuﬂ türü oldu¤u kesinlik kazanm›ﬂt›r.
Evrimciler ise, Archaeoptreyx gibi tüm
sözde delilleri, bilimsel bulgularla geçersizleﬂtirilmesine ra¤men, evrim teorisine
inanmaktan vazgeçmemiﬂlerdir.

nuyu teorisinin do¤ru olup olmad›¤›n›n en önemli k›staslar›ndan biri olarak belirtmiﬂken, söz konusu evrimci yazar›n bu k›stas› bir kenara b›rakarak "her ne surette olursa olsun evrime inanma" kararl›l›¤›

göstermesi son derece ilginçtir. Bu durum, Darwinizm'in her türlü bilimsel kriterden uzak, körükörüne bir inanç oldu¤unun göstergesidir.

Entelektüel Bir Diktatörlük
Evrimcilerin yukar›da al›nt› yapt›¤›m›z bu süslü sözleri onlar› kendi
inan›ﬂlar›na göre di¤er dinlerin de üzerinde hayali bir konuma yerleﬂtirmektedir. Bu çarp›k düﬂünceye göre evrim tek "objektif gerçek"tir ve evrimciler bu aldatmacan›n verdi¤i güçle di¤er dinleri de kendilerine tabi olmaya davet etmektedirler. Evrimci bir anlay›ﬂa göre, di¤er dinler, e¤er evrimi ve onun ortaya ç›kard›¤› kavramlar› kabul ederlerse, "ahlaki bir ö¤reti" olarak yaﬂamalar›na izin verilecektir. Neo-Darwinist ak›m›n en önemli
birkaç isminden biri olan George Gaylord Simpson bunu ﬂöyle ifade eder:
Elbette dini olarak tan›mlanan ve dini duygulara dayanan ve hala varl›klar›n› koruyan baz› inanç sistemleri vard›r. Bunlar›n evrimle uyuﬂmalar› ke-
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sinlikle söz konusu de¤ildir ve dolay›s›yla duygusal etkilerine ra¤men, entelektüel olarak savunulmalar› mümkün de¤ildir. Ancak duygusal alanda
kalmalar› ﬂart›yla, ben bunlar›n evrimle bir arada var olabileceklerini savunuyorum. Bir baﬂka deyiﬂle, evrim ve do¤ru din, birbirleriyle uyuﬂabilirler.11

Bu, evrim ve onun üzerinde geliﬂen bilimsel ö¤retiler, di¤er dinleri
yarg›lama hakk›na sahiptir demektir. Bu dinlerin hangilerinin ya da hangi yorumlar›n›n do¤ru din olarak kabul edilece¤ine karar vermek de yine
evrim dinine düﬂecektir. Söz konusu önyarg›l› düﬂünceye göre, do¤ru din
denen ﬂey sadece insanlar aras›ndaki ahlak k›staslar›n› belirtmekle yükümlü bir ö¤reti olabilir.
Bu otoriter yaklaﬂ›ma, yani insanlar›n kendi kabul ettikleri do¤rular› di¤er kiﬂilere kabul ettirme konusunda bask› yapmalar›na bir örnek Kuran'da yer almaktad›r. Kuran'da eski M›s›r Firavun'u anlat›l›rken onun
kendi halk›na "ben, size yaln›zca gördü¤ümü gösteriyorum ve ben sizi
do¤ru yoldan da baﬂkas›na yöneltmiyorum" (Mümin Suresi, 29) dedi¤ine dikkat çekilir. Bu söz günümüzdeki evrimcilerin de s›kça telaffuz ettikleri bir mant›kt›r. Evrimciler Firavun'la çok büyük benzerlik gösteren bu
yaklaﬂ›mlar›yla, evrim teorisini halklara empoze ederken, bir yandan da
bilimsel çevreleri bask› alt›nda tutarlar. Bu bask› içinde evrim adeta bir tabuya dönüﬂtürülmüﬂtür. Evrime inanmayanlar neredeyse d›ﬂlan›rlar. Ünlü anatomi profesörü Thomas Dwight, bu durumu "entelektüel bir diktatörlük" olarak nitelendirerek ﬂöyle der:
Evrim konusunda kurulmuﬂ olan diktatörlük, meselenin d›ﬂ›nda olanlar›n
tahmin edemeyece¤i kadar despot hale gelmiﬂtir. Sadece düﬂünce sistemimizi etkilemekle kalm›yor; ayn› zamanda terör ça¤lar›n› aratan bir bask›y›
da sürdürüyor. Acaba bilim dünyas› liderlerinden kaç tanesi düﬂüncelerini
aynen aç›klayabiliyorlar.12

Evrim gerçekten de çok büyük kitleleri etkisi at›na alan bat›l bir dindir, fakat kesinlikle bilim de¤ildir. Zaten bu kiﬂilerin ifadeleri dikkatli olarak incelense sat›r aralar›nda onlar›n da bir dinden bahsettikleri kolayl›kla anlaﬂ›lacakt›r. Önemli bilim tarihçilerinden Margorie Grene'in söyledikleri, bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir:
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Darwinizm'in tutulma ve halen de insanlar›n zihninde yer etmesinin sebebi
onun bir bilim dini olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Küçük ve tesadüfe dayal› hatalar›n d›ﬂsal ve dolayl› determinasyonu, hayat›n, insanlar›n, ve insan›n en derin umut ve en yüksek baﬂar›lar›n›n ortaya ç›kmas›n›n do¤ac› evrimin en temel taﬂlar› oldu¤u addedilmektedir... Birtak›m de¤iﬂikliklere u¤ram›ﬂ, ancak özde hala ayn› özellikleri taﬂ›yan Darwin teorisi, kendisine
ilahi bir ﬂevkle inanan taraftarlar›n›n tebli¤ etti¤i bir din haline gelmiﬂtir
ve teoriye ﬂüphe ile bakanlar› bilimselli¤e yeterli inanc› olmayan kafas› kar›ﬂ›k kiﬂiler oldu¤unu düﬂünmektedirler.13

‹ﬂte Darwinizm, taraftarlar›n›n konuﬂmalar›ndaki, yaz›lar›ndaki ve
düﬂüncelerindeki tüm bu dini ö¤elere ra¤men hala insanlara bilimsel bir
teori olarak sunulmakta, insanlar ortada hiçbir bilimsel delil olmad›¤› halde bu teoriye körü körüne inand›r›lmaktad›rlar. Evrimcilerin bu ba¤naz
yaklaﬂ›mlar›n›n nedeni ise, evrimi terk ettiklerinde karﬂ›laﬂacaklar› gerçekten kaç›yor olmalar›d›r. Çünkü bu gerçek yukar›da da ifade etti¤imiz
gibi kainat› ve tüm canl›lar› Allah'›n yaratt›¤› gerçe¤idir. Bu ise, söz konusu bilim adamlar›n›n sahip olduklar› maddeci ve ateist anlay›ﬂ aç›s›ndan
kabul edilebilir bir durum de¤ildir.
Bu nedenle bu bat›l dinin dünya üzerindeki zararl› etkisinin fark›na
var›p, bat›la karﬂ› "gerçeklerden ve do¤rulardan" yana olmak, ak›l ve vicdan sahibi insanlar için son derece önemlidir. Bu putperest dinin ak›l d›ﬂ›
ö¤retilerini daha yak›ndan tan›mak ise do¤rulardan yana tav›r alman›n
ve bat›l› geçersiz k›lman›n ilk ad›m›d›r. Bunun ard›ndan yarat›l›ﬂ gerçe¤ini tüm delilleriyle ortaya koymak, Allah'›n "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" (Enbiya Suresi, 18) ayetiyle bildirdi¤i gibi tüm bu
bat›l dinleri geçersiz k›lacakt›r.
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2.
BÖLÜM

DARWIN‹ZM
D‹N‹N‹N
KÖKENLER‹
“Socrates öncesi yaﬂayan Yunan Miletli felsefeciler kainat›n
yarat›l›ﬂ›yla ilgili evrim kavramlar›n› M›s›r ve Babil ya da
Sümer’in çok daha eski dini liderlerinden alm›ﬂlard›... Bu yüzden
evrim hiçbir ﬂekilde modern bir ’’bilimsel’’ keﬂif de¤ildir, fakat
tarih öncesi ça¤lara ait Allah karﬂ›t› dünya dininin günümüzde
yeniden canlanmas›d›r… Bu teorinin baﬂlang›c›n› Charles
Darwin ve onun yak›n atalar›na dayand›rmak adet olmas›na
ra¤men, bu fikrin temel ﬂekli, yaz›l› tarihin kendisinin
baﬂlang›c›na kadar uzanmaktad›r. “
(Ernest Abel)
(Abel, Ernest L., Ancient Views on the Origin of Life
(Farleigh: Dickinson University Press, 1973) s. 15
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H

erhangi bir kiﬂiye "Din nedir?" diye sorulacak olsa, verece¤i cevap, büyük bir ihtimalle dinin insanlar› Allah'›n bildirdi¤i do¤ru yola, mutlak hayra götüren ilahi kanunlar oldu¤u olacakt›r. Ancak ﬂu an dünya üzerinde var olan dinlerin birço¤u bu tan›ma uymamaktad›r. ﬁu an yeryüzünde-

ki çok say›da dini baﬂl›ca iki gruba ay›rabiliriz; Müslümanl›k, Hristiyanl›k, Yahudilik gibi Allah'›n vahyine ve tevhid inanc›na dayal› ve Allah'›n
elçileri vas›tas›yla insanlara bildirdi¤i hak dinler (Yahudilik dininin kutsal kitab› Tevrat, Hristiyanl›k dininin kutsal kitab› ise ‹ncil'dir. Ancak Rabbimiz'in insanlara hidayet rehberi olarak gönderdi¤i bu iki kutsal kitap,
Hz. Musa ve Hz. ‹sa'ya vahyedilmelerinden sonra tahrif edilmiﬂ, orijinal
hallerinden uzaklaﬂm›ﬂlard›r. Dolay›s›yla bu cümlede geçen "hak dinler"
ifadesiyle, Hristiyanl›k ve Yahudilik dinlerinin ilk gönderildikleri halleri
kastedilmektedir), öte yanda da insanlar taraf›ndan ortaya ç›kar›lan ve içlerinde birçok hurafeler bar›nd›ran bat›l dinler.
Hak dinler insanlar› Allah'›n birli¤ine, elçilerine, kutsal kitaplar›na,
ahiretin, cennet ve cehennemin varl›¤›na inanmaya davet ederler. Bat›l
dinler ise, hak dinlerin tam tersine, insanlar› do¤rulardan uzaklaﬂt›r›r ve
bat›l inançlarla, totemlerle, putlarla, binlerce tuhaf ö¤retiyle, garip itikatlarla, büyüyle, birbirinden yoz mezheplerle, töre ve geleneklerle dolu bir
hayata sürüklerler. Bu dinlere ba¤lananlardan kimisi totemlere tapar, kimisi güneﬂe ibadet eder, kimisi "uzayl›lar"a inan›r, taﬂtan, tahtadan putlardan medet umar, onlar›n karﬂ›s›nda ayinler yapar, hediyeler sunar, onlar› mutlu etmeye çal›ﬂ›rlar. ﬁimﬂek çakt›¤›nda sözde gök tanr›s›n›n k›zd›¤›na, ya¤mur ya¤d›¤›nda da a¤lad›¤›na inan›rlar. Bu tür inançlara sahip
kiﬂiler Kuran'da "müﬂrik" (Allah'a ortak koﬂan) olarak tan›mlan›r, Bat› literatüründe ise "pagan" olarak isimlendirilirler. Bu inanca sahip kiﬂilerin
hayatlar› içinde akl›n, vicdan›n ve mant›¤›n yeri yoktur.
Bat›l dinlerin hayat›n oluﬂumuna ve canl› türlerinin varl›¤›na yönelik getirdikleri aç›klamalar da ayn› cahil yaklaﬂ›m›n bir devam›d›r. Genel
inan›ﬂ kainat›n ve tüm canl›l›¤›n havadan, sudan ya da ateﬂten oluﬂtu¤u
ya da uzaydan geldi¤i yönündedir, bir di¤er inan›ﬂ da kainat›n her zaman
var oldu¤u ve sonsuza kadar da var olaca¤› yönündedir. Pagan dinler
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tüm kainat›n tap›nd›klar› tahta ve taﬂtan putlar taraf›ndan var edildi¤ine
inan›rlar. Bu sapk›n inan›ﬂa göre her bir put kainat›n bir bölümünü var etmiﬂ ve kendi var etti¤i bölüme de hakim olmuﬂtur; sözde gök tanr›s› gökyüzünde, sözde deniz tanr›ças› sularda, sözde yer tanr›s› insanlar aras›nda hükmetmektedir. (Allah'› tenzih ederiz.)
Dinler tarihi mukayeseli olarak incelendi¤inde pek çok bat›l dinin
birbirinden etkilendi¤i, gerek inan›ﬂlar›nda, gerekse ö¤retilerinde çok
önemli benzerlikler bulundu¤u görülür. Eski Yunan ve Mezopotamya
dinleri gibi çok eski tarihlerde ortaya ç›kan putperest dinler, günümüzdeki pek çok bat›l dinin kökenini oluﬂturmuﬂlar, bu dinleri ö¤retileriyle beslemiﬂlerdir. Bu dinlerden etkilenip, ayn› dönemlerde filizlenmeye baﬂlayan bir bat›l din de, dini yönüne önceki bölümde dikkat çekti¤imiz "Darwinizm dini"dir.
Darwinizm dini ile di¤er bat›l dinler aras›nda gerek kainat›n ve canl›lar›n oluﬂumuna verilen cevaplar, gerekse genel ö¤retiler ve inançlar konusunda çok büyük benzerlikler bulunmaktad›r. Yani Darwinizm insanlar›n
büyük bölümünün inand›¤› gibi bilimsel bir gerçek, deneylere ve gözlemlere dayal› sa¤lam bir kuram de¤ildir. Darwinizm, bilimd›ﬂ› bir temel üzerine oturtulan birkaç bin y›ll›k bir aldatmacad›r. Bu nedenle kitap boyunca
bat›l Darwinizm dininin ilk ortaya ç›k›ﬂ›, kurucusu, sözde kutsal kitab›,
misyonerlik anlay›ﬂ› ve di¤er dinlerle ba¤lant›lar› incelenirken, di¤er bat›l
dinlerle mukayesesi yap›lacak ve çarp›c› benzerliklerin alt› çizilecektir.

Darwinizm Dininin Di¤er Bat›l
Dinlerden Fark› Yoktur
Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi Darwinizm 19. yüzy›lda bilim
adamlar›n›n ve Charles Darwin'in amatör araﬂt›rma ve gözlemleri sonucunda keﬂfedilen ve bilim çevrelerine sunulan bir teori de¤ildir. Kökenleri, çok daha eskilerde yaﬂam›ﬂ olan maddeci felsefecilere dayanmaktad›r.
Darwinist inan›ﬂlarla ilk olarak bundan birkaç bin y›l önce var olan çoktanr›l› ve maddeci Sümer ve Yunan dinlerinde karﬂ›laﬂmak mümkündür.
Dolay›s›yla Charles Darwin, evrim fikrini ilk ortaya atan kiﬂi de¤il, bu
inanc›n genel esas ve itikatlar›n›n ana çerçevesini çizen, ö¤retilerini ﬂekil-
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lendiren, daha sonra da kurumsallaﬂt›ran amatör bir
araﬂt›rmac›d›r.
Putperest Sümerlerin Allah'› inkar eden ve canl›lar›n baﬂ›boﬂ bir evrim süreciyle oluﬂtu¤unu
ifade eden yaz›tlar› Darwinizm dininin belkemi¤ini oluﬂturan izahlard›r.14 Sümer yaz›tlar› incelendi¤inde, ilk baﬂta bir su karmaﬂas›ndan söz edildi¤i ve bu su karmaﬂas›n›n içerisinden birdenbire Lahau ve
Lahamu adl› sözde
tanr›lar›n ortaya ç›kt›¤› iddias› görülür. (Allah'› tenzih
ederiz.) Bu bat›l
inan›ﬂa göre, ibadet edilen bu put-

‹lkça¤lardan beri dünyada putperest toplumlar olmuﬂtur. Her dönemde ve her toplumda insanlar kendi kendilerine farkl› putlar oluﬂturmuﬂlard›r. Darwinistler nas›l tesadüfleri ve cans›z varl›klar› yarat›c› putlar olarak kabul ediyorlarsa, sapk›n inan›ﬂa sahip toplumlarda da benzer varl›klar put edinilmiﬂtir. Yukar›daki resimler, bu putlardan baz›lar› ile ilgilidir. Sol üst: Sümerlerin bat›l inanc›nda Su Tanr›s›n›n emriyle insan›n gerçekd›ﬂ› yarat›l›ﬂ aﬂamalar›n›n anlat›ld›¤› tabletler. Sa¤ üst: Mezopotamyadaki sözde Güneﬂ Tanr›s›n›n önünde dua eden Hamurabi. Alttakiler: Sümerlilerin Su Tanr›lar›n› sembolize eden resimler.
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Yukar›daki resimde, timsaha tapan bir insan resmedilmiﬂtir.
Geçmiﬂte oldu¤u gibi, günümüzde de birçok toplumda insanlar timsah, inek gibi hayvanlara veya su, ateﬂ gibi cans›z varl›klara tapmakta, onlar› yarat›c› ilahlar olarak kabul edebilmektedirler. Böyle bir inan›ﬂ›n akla, mant›¤a ve vicdana uyan
hiçbir yönü yoktur. Bir timsah›n hiçbir ﬂeye güç yetiremeyecek, hiçbir ﬂeye ak›l erdiremeyecek kadar aciz ve ﬂuursuz bir
varl›k oldu¤u aç›kt›r. ‹ﬂte Darwinistler de, böyle garip ve ak›l
almaz bir inan›ﬂa sahiptirler. Onlar timsahlar›, ateﬂi de¤il ama
tesadüfleri, cans›z ve ﬂuursuz atomlar›, yarat›c› güç olarak
kabul eder ve bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.

lar sözde ilk önce kendi kendilerini var etmiﬂler, daha sonra da evrimleﬂerek di¤er maddeleri ve canl›lar› oluﬂturmuﬂlard›r. Yani canl›l›k cans›z
su kaosundan birdenbire oluﬂmuﬂtur. Buradaki vurgu "madde ve evrenin ilk olarak sudan ortaya ç›kt›¤› ve canl›lar›n cans›z maddelerden oluﬂtu¤u" inanc›n› savunan evrimci bak›ﬂ aç›s›yla çok büyük bir uyum göstermektedir. Dolay›s›yla kainat›n bir evrimleﬂme süreciyle oluﬂtu¤una dair
bat›l inanç Sümer dinlerinde de bulunmaktad›r.
M›s›r dinler tarihi incelendi¤inde de benzer bat›l inan›ﬂlarla karﬂ›laﬂ›r›z. Herhangi bir bilimsel dayana¤› olmayan bu saçma anlay›ﬂa göre "Y›lan, kurba¤a, solucan ve farelerin, su bask›nlar›yla taﬂan Nil ›rma¤›n›n ça-
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Evrimcilerin ak›l ve bilim d›ﬂ› iddialar›na
göre, ilkel atmosferde karbon ve fosfor
gibi birçok kimyasal madde, y›ld›r›mlar›n, rüzgarlar›n etkisiyle en uygun miktarda biraraya gelerek canl›l›¤› oluﬂturmuﬂtur. Gerçekte böyle bir inanc›n, putperestlerin rüzgar tanr›s›na (yanda)
tap›nmalar›ndan hiçbir fark› yoktur.

murlar›ndan oluﬂtuklar›na"15 inan›l›rd›. Yani M›s›r dinlerinde de
Yarat›c› inkar edilmiﬂ, "canl›lar›n
tesadüfler sonucunda balç›klardan" oluﬂtu¤una inan›lm›ﬂt›. Bunun yan› s›ra Babil ve M›s›rl›lara
ait sözde yarat›l›ﬂ hikayelerinde de
"yeryüzünün ve yaﬂam›n ortaya
ç›kt›¤›na inan›lan ilk deniz" fikri
yer almaktad›r.16
Bu düﬂüncenin art›k tarihe kar›ﬂt›¤›n› ve eski uygarl›klarla birlikte yok oldu¤unu sanmak çok büyük bir yan›lg› olacakt›r. Çünkü günümüzde de evrimciler ayn›
mant›¤› savunmakta ve "ilk deniz" ya da "su kaosu"
fikrini, "ilkel çorba" ismiyle bilim dünyas›na kabul
ettirmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Evrim teorisinin bu iddias›na göreyse, dört milyar y›l kadar önce ilkel
dünya atmosferinde canl›l›¤›n varl›¤› için gereken karbon ve fosfor gibi birçok cans›z kimyasal
madde en uygun ﬂartlarda ve en uygun miktar-
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larda, tesadüfi birtak›m faktörlerin etkisi ile suda biraraya gelmiﬂler, bu
arada devreye y›ld›r›mlar, f›rt›nalar ve sars›nt›lar girmiﬂ, canl›l›¤›n ilk yap›taﬂ› olan amino asitleri oluﬂturmuﬂlard›r. Bu aminositler yine ayn› tesadüflerin sonucunda proteinleri, bu proteinler hücreleri oluﬂturur, bu tesadüfler zinciri devam eder ve sonucunda insana ulaﬂ›r…
Oysa cans›z maddelerin biraraya gelerek canl›l›¤› oluﬂturabilecekleri iddias›, bugüne kadar hiçbir deney ya da gözlem taraf›ndan do¤rulanmam›ﬂ, bilim d›ﬂ› bir iddiad›r. Her canl› hücre, bir baﬂka canl› hücrenin ço¤almas›yla oluﬂur. Dünya üzerindeki hiçkimse, en geliﬂmiﬂ laboratuvarlarda dahi, cans›z maddeleri biraraya getirerek canl› bir hücre yapmay›
baﬂaramam›ﬂt›r. Bu ise ilk hücrenin
mutlak surette yarat›ld›¤›n›, sonsuz
güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'in
ilk hücreyi yoktan varetti¤ini bizlere
göstermektedir.
Karmaﬂ›k ritüelleri ve putperest
ö¤retileriyle Güney Asya'da çok geniﬂ
kitleleri etkisi alt›na alan Hinduizm
de "tüm canl›lar›n okyanuslardan ortaya ç›kt›klar›" yan›lg›s› üzerine kurulmuﬂtur. Masals› bir anlat›m ve efsanevi kiﬂiliklerle süslü Hindu ö¤retilerini içeren Rig Veda ve Atharca VeHindulardaki sözde nehir tanr›ças›

da yaz›tlar›nda da bu inanç detayl›
olarak anlat›lmaktad›r. Bir Yarat›c›'n›n var oldu¤u gerçe¤ini reddeden

sapk›n Hindu felsefesine göre evren sözde "prakriti" ad› verilen kocaman,
yuvarlak bir maddeden oluﬂmuﬂtur. Yine ayn› bat›l inanca göre, canl› cans›z tüm maddeler bu ilk maddeden evrimleﬂerek oluﬂmakta ve tekrar
prakritiye dönüﬂmekte, ve ayn› evrimsel süreç yeniden baﬂlamaktad›r.17
Yani sözde tüm kainat bu cans›z ilk maddeden oluﬂmaktad›r.
Canl›l›¤›n ilk olarak nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusu Darwinizm dininin de
en büyük açmazlar›ndan biridir. Bu nedenle de evrimciler bu soruyu ge-
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nelde geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar. Çünkü verebilecekleri en somut cevap, yukar›da da örnek verildi¤i gibi milattan önceki bat›l dinlerin verdikleri cevaplardan farkl› de¤ildir. Zaten Darwinizm'in geliﬂti¤i dönemde de canl›l›¤›n
oluﬂumuyla ilgili bat›l inançlar hakimdi. Bu insanlara göre sinekler terden, kurba¤alar çamurdan, kar›ncalar ﬂekerden meydana geliyorlard›.
Bu saçma inançlardan bir tanesi de evrimcilik tarihinin en garip
inançlar›ndan biri olan "Umulan Canavar" (Hopeful Monster) teorisidir.
Bulunmas› umulan ara geçiﬂ formlar›n›n bulunamamas›ndan dolay› çok
büyük bir bask› alt›na giren baz› evrimciler, evrim için ara geçiﬂ formlar›na ihtiyaç olmad›¤›n›, çünkü türler aras›ndaki de¤iﬂimin aniden meydana geldi¤ine karar vermiﬂ ve bunun sonucunda da umulan canavar teorisini ortaya atm›ﬂlard›r. Umulan canavar teorisine göre canl›l›¤›n oluﬂumu,
ﬂekerden kar›ncan›n oluﬂtu¤unu iddia eden inançtan farkl› de¤ildir. Bu
saçma teoriye göre ilk kuﬂ bir sürüngen yumurtas›ndan birdenbire ç›km›ﬂ, daha sonra ayn› ﬂekilde tesadüfen baﬂka bir yumurtadan ç›kan kuﬂ
ile birleﬂmiﬂ ve böylece kuﬂ familyas› oluﬂmuﬂtur. Bu teorinin bir benzeri
de Charles Darwin'in suda çok fazla yüzen ay›lar›n zaman içinde balinalara dönüﬂtü¤ü yönündeki iddias›d›r. Oysa bugün bilimsel gerçekler Darwin'in bu iddias›n›n ne kadar bilimd›ﬂ› bir safsata oldu¤unu aç›kça gözler önüne sermektedir. (Bu konularda ayr›nt›l› bilgi için Bkz. Evrim Aldatmacas›, Harun Yahya, Hayat›n Gerçek Kökeni, Harun Yahya)

Ayn› Putperest Anlay›ﬂ Hala Devam Etmektedir
Putperest dinlerin en önemli özellikleri taﬂtan, tahtadan oyulmuﬂ,
cans›z, konuﬂma yetene¤i olmayan, k›sacas› hiçbir ﬂeye güç yetiremeyen
heykellere, nesnelere bir güç ithaf etmeleri ve onlardan bir medet ummalar›d›r. Hatta bu inanca sahip olan kiﬂiler, cans›z putlar›n tüm evreni ve
canl›lar› var ettikleri, tüm evreni hareket ettirdikleri, sa¤l›¤›, bereketi ve
r›zk› onlardan bulduklar› yan›lg›s›na kap›lm›ﬂ, onlardan yard›m istemiﬂlerdir. (Allah'› tenzih ederiz) Fakat iﬂin ilginç olan yan› bu inan›ﬂlar›n günümüz evrimcilerinde de kendini göstermesidir. Ayn› geçmiﬂ dönemde
yaﬂam›ﬂ olan putperestlerin cans›z heykelleri evrenin ve canl›l›¤›n var
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oluﬂunda sözde güç sahibi gördükleri gibi, evrimciler de ﬂuursuz atomlardan oluﬂan cans›z maddelerin bir güce
sahip olduklar›n› zannederler. Bu cans›z
maddelerin tesadüfler sonucunda biraraya
gelerek kendi kendilerini organize ettiklerini ve son derece kompleks ve kusursuz özelliklere sahip olan
canl›lar› oluﬂturduklar›n› iddia ederler. Bu putlar›n en
önemlisi ise geçmiﬂten bu
Darwinistlerin
cans›z maddeleri canl›l›¤›n
yarat›c›s› olarak
görmeleri gibi,
putperestler de
taﬂtan oyulmuﬂ
heykellere tap›yorlard›.

yana hiç de¤iﬂmeyen, sadece farkl› isimlerle adland›r›lan "Do¤a" ya da "Tabiat
Ana"d›r.
Evrimciler do¤ada geliﬂen her türlü olay›, tabiat
olaylar›n› "Tabiat Ana"dan
bilirler. (Allah'› tenzih eder-

iz.) Bu bat›l inanca göre bir kas›rga, deprem, sel ya "tabiat anan›n gazab›"
ya da "do¤an›n mucizesi"dir. Ama "do¤a" denen gücün ne oldu¤u konusunda kimsenin herhangi bir fikri ya da bir aç›klamas› yoktur. Ayn› "Tabiat Ana" inan›ﬂ› geçmiﬂ topluluklarda isim de¤iﬂtirir. Bu kez karﬂ›m›zdaki, Yunan mitolojisindeki ismiyle "Gaia" ya da putperest dinlerde "Bereket
Tanr›ças›"d›r. Evrimcilerin yapt›¤› ise bu sembolleri ve isimleri ortadan
kald›r›p, ayn› gücü ﬂuursuz atomlara vermeleridir.
Nitekim bunu aç›kça ifade etmekten çekinmemektedirler. Yunan mitolojisindeki "yeryüzü tanr›ças› Gaia", sözde bilimsel bir "teoriye" ilham
kayna¤› olmuﬂtur. James Lovelock adl› evrimci bilim adam› taraf›ndan
ortaya at›lan ve "dünya gezegeninin canl› bir varl›k" oldu¤unu savunan
teori, "Gaia teorisi" olarak bilinmektedir. Bu durum, evrimciler taraf›ndan "teori" diye öne sürülen kavramlar›n asl›nda klasik putperest dinlerin
bat›l inan›ﬂlar› oldu¤una güzel bir örnektir.
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Evrimci bilim adam› Lovelock, dünya gezegeninin
canl› bir varl›k oldu¤unu ortaya att›¤› teorisinde, Yunan
mitolojisindeki "yeryüzü tanr›ças› Gaia"dan esinlendi¤ini
belirtmiﬂtir.

Tesadüfleri, cans›z maddeleri, ﬂuursuz
atomlar› yaratma gücüne sahip varl›klar zannetmek elbette ki önemli bir mant›k bozuklu¤udur. Putperestler nas›l cans›z putlar›n tüm varl›klar› yaratt›klar›na inan›yorlarsa, evrimciler de cans›z maddelerin kendi kendilerine canl›
varl›klar› oluﬂturduklar›na inanmaktad›rlar. Bu inanc›n kökeni, cans›z
maddeleri ak›l ve irade sahibi, karar alabilen ve bu kararlar› uygulayabilen varl›klar olarak kabul etmeye kadar gitmekte ve böylece asl›nda herﬂey ilah olarak görülmektedir.
Allah Kuran'da, Kendisi'nden baﬂka varl›klara tapan, cans›z putlar›
ilah edinen insanlar›n varl›¤›ndan ve elçilerinin bu insanlarla olan mücadelesinden söz etmektedir. Kuran'da sözü edilen putperest topluluklardan biri Hz. ‹brahim'in kavmidir:
(‹brahim) Hani babas›na demiﬂti: "Babac›¤›m, iﬂitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir ﬂeyden ba¤›ms›zlaﬂt›rmayan ﬂeylere niye tap›yorsun?
(Meryem Suresi, 42)
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Ayette de de bildirildi¤i gibi Hz. ‹brahim'in babas› ve kavmi, kendi
elleriyle oluﬂturduklar›, hiçbir ﬂeyi yaratmaya güç yetiremeyen cans›z
maddeleri ilah olarak kabul etmiﬂlerdi. Hz. ‹brahim döneminde böylesine ilkel bir inanca sahip olan putperestler kendi elleriyle yapt›klar› cans›z
heykellerin r›z›k, ﬂifa, azap ve bereket verme gibi özelliklere sahip olduklar›n› zannediyor ve onlara ibadet ediyorlard›. (Allah'› tenzih ederiz.)

Güneﬂ Dini
Günümüz evrimcileri ile geçmiﬂteki putperest toplumlar ve inan›ﬂlar
aras›ndaki bir di¤er benzerlik, her iki grubun da Güneﬂ'e tap›nmaya dayal› dini bir inanca sahip oluﬂudur.
Güneﬂ'e tap›nmak, tarihin en eski dönemlerinden beri var olan sapk›n bir inançt›r. Güneﬂ'in kendilerine ›s› ve ›ﬂ›k sa¤lad›¤›n› gören insanlar,
bu durum karﬂ›s›nda varl›klar›n› bu gökcismine borçlu olduklar› zann›na
kap›lm›ﬂlar ve Güneﬂ'i ilahlaﬂt›rm›ﬂlard›r. Bu sapk›n inanç, tarihte pek çok
toplumu Allah'›n hak dininden uzak tutmuﬂtur. Kuran'da bu konuya de¤inilir ve Hz. Süleyman devrinde yaﬂayan Sebe Halk›'n›n Güneﬂ'e tapt›klar› ﬂöyle anlat›l›r:
Onu ve kavmini, Allah'› b›rak›p da güneﬂe secde etmektelerken buldum,
ﬂeytan onlara yapt›klar›n› süslemiﬂtir, böylece onlar› (do¤ru) yoldan al›koymuﬂtur; bundan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar. Ki onlar, göklerde
ve yerde sakl› olan› ortaya ç›karan ve sizin gizlediklerinizi ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilen Allah'a secde etmesinler diye. (Neml Suresi, 24-25)

Dikkat edilirse, insanlar›n Güneﬂ'e tapmalar›, tam bir cehaletin ve
ak›ls›zl›¤›n sonucudur. Güneﬂ'in dünyaya ›s› ve ›ﬂ›k ulaﬂt›rd›¤› do¤rudur,
ancak bunun için ﬂükredilmesi gereken varl›k, Güneﬂ'i yaratm›ﬂ olan
Allah't›r. Güneﬂ, hiçbir ﬂuuru olmayan bir madde y›¤›n›d›r ve bir zamanlar yok iken, Allah onu yoktan yaratm›ﬂt›r. Gelecekte bir gün de yak›t› tükenecek ve sönüp gidecektir. Belki bundan önce Allah Güneﬂ'i yok edecektir. Allah, Güneﬂ'i de, tüm di¤er gökcisimlerini de yoktan yaratm›ﬂt›r
ve dolay›s›yla tüm bu varl›klar nedeniyle övülüp yüceltilmesi gereken
Allah't›r. Bir ayette bu gerçek ﬂöyle aç›klan›r:
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Güneﬂ'e tapmak, geçmiﬂteki birçok toplulu¤un inanc›n› oluﬂturuyordu. Bugün ise
evrimciler, Güneﬂ'e tapan kavimlerde oldu¤u gibi, canl›l›¤›n oluﬂmas›n› Güneﬂ'e
borçlu oldu¤umuzu düﬂünürler. Hatta baz›lar› atalar›n›n Güneﬂ'e tap›yor olmas›n›
son derece ak›lc› bir inanç olarak de¤erlendirecek kadar ileri gitmiﬂlerdir.

Gece, gündüz, Güneﬂ ve Ay O'nun ayetlerindendir. Siz Güneﬂ'e de, Ay'a
da secde etmeyin. Alah'a secde edin, ki bunlar› Kendisi yaratm›ﬂt›r. E¤er
O'na ibadet edecekseniz. (Fussilet Suresi, 37)

‹lginç olan, günümüzün evrimcilerinin de eski Güneﬂ dinlerinin temel inanc›n› tekrarlayarak, varl›klar›n› Güneﬂ'e borçlu olduklar›n› savunmalar›d›r. Evrimci kaynaklara bak›ld›¤›nda, dünya üzerindeki tüm canl›-
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l›¤›n kayna¤›n›n Güneﬂ olarak gösterildi¤i görülür. Evrimcilere göre Güneﬂ'ten gelen ›ﬂ›nlar, dünya üzerindeki ilk canl›l›¤›n baﬂlamas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Daha sonraki canl› türlerini oluﬂturan da yine Güneﬂ enerjisi ve
Güneﬂ ›ﬂ›nlar› nedeniyle oluﬂan mutasyonlard›r. Evrimcilerin bu konudaki yaklaﬂ›m›n› en iyi özetleyen kiﬂi ise, ünlü Amerikal› ateist, din düﬂman› ve evrimci Carl Sagan olmuﬂtur. Sagan, Cosmos adlı kitabında, "e¤er insanlar kendilerinden büyük bir ﬂeye tapınacaklarsa bu Güneﬂ olmalıdır" diye yazmıﬂ ve ﬂöyle eklemiﬂtir: "Atalarımız Güneﬂ'e tapıyorlardı ve
bu ﬂekilde hiç de aptalca bir iﬂ yapmıyorlardı."18
Carl Sagan'ın hocası olan evrimci astronom Harlow Shapley ise, "bazıları baﬂlangıçta Allah vardı diyor, ben ise baﬂlangıçta hidrojen vardı diyorum" sözüyle tanınmaktadır. Yani Shapley, var olan tek ﬂeyin hidrojen
oldu¤una ve bu gaz›n zaman içinde kendi kendine insanlara, hayvanlara, a¤açlara dönüﬂtü¤üne inanmaktadır.
Dikkat edilirse, tüm bu saçma evrimci fikirlerin temelinde, maddi
varlıkların ve do¤anın ilahlaﬂtırılması inancı yatmaktadır. Evrimcilerin
dini, maddeye ve do¤aya tapınmaktır.
Akıl sahibi insan ise, evrenin ve do¤anın cansız ve ﬂuursuz maddelerin bir eseri olmadı¤ını, aksine gördü¤ü
her detayda ola¤anüstü bir akıl, plan ve
sanat bulundu¤unu anlar. Böylelikle
Allah'ın varlı¤ını ve muhteﬂem yaratıﬂını kavrar. Ancak günümüzde ço¤u insan, bu gerçe¤e karﬂı kördür
ve maddeye tapınmaya devam etmektedir. (Allah’› tenzih ederiz.)
Çünkü, Sebe Halkı örne¤inde oldu¤u
gibi, "... ﬂeytan onlara yaptıklarını
süslemiﬂtir, böylece onları (do¤ru) yoldan alıkoymuﬂtur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar." (Neml Suresi, 24)
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Tüm Bat›l Dinler Allah'› ‹nkar
Etme Sapk›nl›¤›na Düﬂer
Yukar›da sayd›¤›m›z evrimci anlay›ﬂa sahip bat›l dinlerin yan›nda
Konfiçyüsçülük, Taoizm, Budizm de evrimci bir din anlay›ﬂ› üzerine kuruludur. Di¤er tüm bat›l ve pagan dinler gibi bir Yarat›c› inanc›n› reddeden Budist inanc›na göre de evren yarat›lmam›ﬂ, evrimleﬂmiﬂtir. Bunun
yan› s›ra günümüzün Budizm'i de ayn› evrimci anlay›ﬂ› kabul etmektedir.19
Görüldü¤ü gibi bu bat›l ve ak›l d›ﬂ› inan›ﬂlar Darwinizm dininin temel inançlar› ile de çok büyük paralellikler göstermektedir: Bir Yarat›c›n›n varl›¤›n›n inkar› (Allah’› tenzih ederiz), canl›l›¤› tesadüfen meydana
getiren ilk maddenin genelde su ya da deniz oldu¤u, canl›lar›n cans›z
maddelerden tesadüfler sonucu evrimleﬂerek var olduklar› ve di¤er canl›
türlerini oluﬂturduklar›, canl›lar›n baﬂ›boﬂ tesadüfler sonucu oluﬂtuklar›...
Bat›l dinlerin temelini oluﬂturan bu inançlar›n geçersizlikleri geçti¤imiz 20. yüzy›l içinde bilimsel geliﬂmelerle birlikte birer
birer ortaya konmuﬂtur. Bugün hiçbir tarafs›z bilim
adam› yukar›da sayd›¤›m›z bu maddeleri savunmamaktad›r. Çünkü bilimin ortaya koydu¤u gerçek canl›lar›n üstün bir ak›l ve kusursuz bir
plan sonucu yarat›ld›klar› gerçe¤idir. Baz› ateist bilim adamlar›n›n bu gerçe¤i kabul etmemelerinin nedeni ise bilimsel bir kayg›dan ziyade, yukar›da da izah
etti¤imiz ba¤naz yaklaﬂ›md›r.
Amerika'da bilim adamlar› ara-

Budistler, kendi elleriyle yonttuklar› Buda heykellerini ilah
edinirler. Onlar›n kendilerini
duydu¤unu ve gördü¤ünü
zannederler.
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Evrimcilerin tesadüf iddias›n› y›kan ve
do¤ada bir düzenin var oldu¤unu bilimsel delilleriyle ortaya koyan bilim adam›
Michael Behe bir konferans s›ras›nda.

s›nda giderek yayg›nlaﬂan ve "yarat›l›ﬂ gerçe¤ini" savunan ak›m›n önde
gelen isimlerinden biri olan Amerikal› biyokimyac› Michael J. Behe'nin de
ifade etti¤i gibi;"… Bilinçli bir düzeni kabul etmek, onlara ister istemez
Allah'›n varl›¤›n› kabul ettirmeyi ça¤r›ﬂt›rmaktad›r."20
Evrimci zihniyetin asla kabul edemeyece¤i gerçek, Allah'›n varl›¤› ve
evreni bir amaçla, kusursuzca yaratt›¤›d›r. Oysa bir an olsun düﬂünmek
bu apaç›k gerçe¤i anlamak için yeterli olacakt›r. Nitekim Allah Kuran'›n
birçok ayetinde insanlar› yaratt›¤› varl›klar üzerinde düﬂünmeye ve bu
varl›klardan ibret almaya ça¤›rmaktad›r:
Üzerlerindeki gö¤e bakm›yorlar m›? Biz, onu nas›l bina ettik ve onu nas›l süsledik? Onun hiçbir çatla¤› yok. Yeri de (nas›l) döﬂeyip-yayd›k? Onda sars›lmaz da¤lar b›rakt›k ve onda 'göz al›c› ve iç aç›c›' her çiftten (nice
bitkiler) bitirdik. (Bunlar,) '‹çten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle
bakan bir iç göz' ve bir zikirdir. Ve gökten mübarek (bereket ve rahmet
yüklü) su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik.
Ve birbiri üstüne dizilmiﬂ tomurcuk yüklü yüksek hurma a¤açlar› da.
Kullara r›z›k olmak üzere. Ve onunla (o suyla) ölü bir ﬂehri dirilttik. ‹ﬂte
(ölümden sonra) diriliﬂ de böyledir. (Kaf Suresi, 6-11)

Ayetlerde bildirildi¤i gibi çevrelerini saran sonsuz say›daki yarat›l›ﬂ
delillerini inceleyip, vicdanlar›n›n sesini dinleyerek inkarc› ve ba¤naz bak›ﬂ aç›s›ndan kendini kurtaran bilim adamlar› ise, Allah'›n varl›¤›n› kabul
etmekte hiç tereddüt etmemektedirler. Ama bu anlay›ﬂ›n etkisinden kendilerini kurtaramayan Darwinistler putperest kültürlerden kalma garip
itikatlara hala itibar edebilmekte, dahas› bunu ak›l ve bilimin bir gere¤i
gibi göstermeye çal›ﬂmaktad›rlar.
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Evrim Dininin ‹lk Tohumlar›n›
Putperest Yunanl› Düﬂünürler Att›lar
Önceki bölümde de vurgulad›¤›m›z gibi son bir buçuk as›rd›r insanlara bilimsel bir gerçek olarak sunulan Darwinizm dininin kökenleri,
maddeci Yunan felsefecilerinin bat›l inançlar›na kadar uzanmaktad›r. Yani bu teori ilk ortaya at›ld›¤›nda herhangi bir bilimsel gözlem, araﬂt›rma
ya da deneye ihtiyaç duyulmam›ﬂ, sadece eski bat›l dinlerden bugüne gelen dinsel sürecin izleri takip edilmiﬂtir. Bunun en önemli delili fizik kurallar›ndan, biyolojiden, kimyadan habersiz olan pek çok Yunanl› din felsefecisinin de Darwin'in kuram›yla birebir örtüﬂen bir evrim inanc›na sahip olmalar›d›r. Aradan binlerce y›l geçmiﬂtir, ama evrimci bak›ﬂ aç›s›nda
herhangi bir de¤iﬂim olmam›ﬂt›r. Evrimci düﬂünce, tarih boyunca tüm inkarc› ve maddeci felsefelerin belkemi¤i olmuﬂtur.
Darwinizm'in fikri öncüleri, Miletli Yunan felsefecileridir. Thales, Anaximenderes ve Empedokles
gibi söz konusu felsefecilerin en önemli özellikleri, canl› varl›klar›n yani insan, hayvan ve bitkilerin hava, ateﬂ ya da su gibi cans›z maddelerden
kendili¤inden oluﬂtuklar›n› iddia etmeleridir. Bu
bat›l teorilerine göre ilk canl›lar suda ve birdenbire, kendili¤inden ortaya ç›km›ﬂ, baz› hayvanlar zaman içinde suyu terk etmiﬂ ve karaya uyum sa¤lam›ﬂlard›r.

Empedokles

Milet Okulu'nda öncelikli olarak üzerinde durulmas› gereken düﬂünür, Thales'tir. Thales bir sahil
kentinde yaﬂam›ﬂ, çok uzun süre M›s›r'da bulunmuﬂ ve Nil'in insan yaﬂam› üzerindeki hayati öneminden çok etkilenmiﬂtir.21 Bu nedenle de canl›lar›n sudan kendiliklerinden oluﬂabildikleri düﬂüncesine kap›lm›ﬂt›r. Thales bu sonuca sadece basit mant›k yürütmeler ve ç›kar›mlar sonucunda
ulaﬂm›ﬂt›r. Herhangi bir deney veya bilimsel bir gözlem yapmam›ﬂt›r. Yani herhangi bir bilimsel dayana¤› yoktur. Daha sonra gelen Milet'li felsefeciler de kuramlar›n› ayn› mant›klar üzerine kurmuﬂlard›r.
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Thales'den sonra karﬂ›m›za ç›kan
bir di¤er düﬂünür, onun bir ö¤rencisi
olan Anaksimenderes'dir. Onun bat›
düﬂünce hayat›na soktu¤u iki büyük
maddeci anlay›ﬂ vard›r. Bunlardan
birincisi evrenin sonsuzdan gelip,
sonsuza gitti¤i, ikincisi ise Thales döneminde yavaﬂ yavaﬂ ﬂekillenmeye
baﬂlayan canl›lar›n birbirlerinden evrimleﬂtikleri fikridir. Hatta "Do¤a" ismini taﬂ›yan klasik ﬂiiri, evrim teorisinin anlat›ld›¤› ilk yaz›l› eserdir.
Anaksimenderes bu ﬂiirinde hayvanlar›n, güneﬂ ›ﬂ›¤›yla buharlaﬂan bir balç›ktan meydana geldi¤ini
yazm›ﬂt›r. ‹lk hayvanlar›n dikenli ve pullu
kabuklara sahip oldu¤unu ve denizlerde
yaﬂad›¤›n› düﬂünmüﬂtür. Bu bal›¤a benzeyen yarat›klar daha sonra de¤iﬂim geçirmiﬂ, karaya geçmiﬂ, pullu kabuklar›n›
dökmüﬂ ve insana dönüﬂmüﬂtür.22 Anaksimenderes'in evrim teorisine nas›l bir temel oluﬂturdu¤u ise felsefe kitaplar›nda
ﬂu ﬂekilde tarif edilir:
… Baﬂlang›çta tüm yarat›klar, suda yaﬂayan varl›klard›. Sonradan sular›n çekilmesi, kara parçalar›n›n oluﬂmas› ile bu
sularda yaﬂayan yarat›klar karada yaﬂa-

Üstte: Canl›lar›n sudan kendi
kendilerine oluﬂabileceklerini
savunan Thales
Altta: M›s›rl›lar›n, Nil Nehrini
korudu¤una inand›klar› hayali
tanr›

yan canl›lar biçiminde de¤iﬂim geçirdi.
Bu teori, evrim teorisinin ilki ya da baﬂlang›c› say›labilir.23

Anaksimendres'inkine çok benzer aç›klamalara baﬂka bir kaynakta
daha rastlar›z: Charles Darwin'in "Türlerin Kökeni" isimli kitab›. Darwin'in bilimsellik iddias›yla ortaya att›¤› evrim teorisi ile Eski Yunan'›n
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pagan kültürü içinde yaﬂam›ﬂ olan Miletli felsefecilerin anlat›mlar› aras›nda hiçbir temel farkl›l›k bulunmamaktad›r.
Darwin'in teorisinin en önemli unsuru olan "do¤al seleksiyon" kavram› da yine Eski Yunan kökenlidir. Do¤al seleksiyonun türler aras›nda
bir yaﬂam savaﬂ› oldu¤u teziyle ilk karﬂ›laﬂt›¤›m›z kiﬂi Yunan felsefeci Heraklit'dir. Heraklit'e göre canl›lar aras›nda süregelen bir çat›ﬂma vard›r.
Bu bir anlamda, Darwin'in yaklaﬂ›k 2500 y›l sonra oluﬂturdu¤u do¤al seleksiyon kuram›n›n kökenidir.
Thales ve Anaksimederes'den daha sonralar› yaﬂam›ﬂ olan Empedokles (‹Ö. 495-435) ise su, hava, ateﬂ ve topra¤›n de¤iﬂik oranlarda ve tesadüfler sonucu birleﬂerek, yeryüzünde var olan herﬂeyi meydana getirdiklerini söylemiﬂtir. Evrim teorisinin felsefi kökenlerini sorgulayan Philosophical Origins of Evolution isimli kitab›n yazar› olan David Skjaerlund,
Empedokles'in ilginç bir düﬂüncesini dile getirir. Bu yazar›n bildirdi¤ine
göre Empedokles, "‹nsan›n evvelki bitki yaﬂam›ndan geliﬂmiﬂ oldu¤unu
ve bu sürecin gerçekleﬂmesinde tek sorumlu etkenin tesadüf oldu¤unu"
söylemektedir.24 Eski dinlerde dikkat çekilen bu "tesadüf" kavram› Darwinizm dininin en temel inanc›n›, hatta en önemli putunu, oluﬂturmaktad›r. Tüm canl›lar› var eden, onlar›n geleceklerini planlayan bu ﬂuurlu putla ilgili ayr›nt›lar› kitab›n ilerleyen bölümlerinde inceleyece¤iz.
Evrim teorisine ve bu teoriyi kendine temel alan maddeci felsefelere
önemli bir katk› da bir baﬂka Yunanl› düﬂünürden, Demokritos'dan gelmiﬂtir. Demokritos'a göre evren atom denen küçük parçalardan oluﬂmuﬂtur ve maddenin d›ﬂ›nda hiçbir varl›k yoktur. Ona göre atomlar baﬂlang›çtan bu yana vard›rlar, ne var olmuﬂlard›r, ne de yok olacaklard›r. Maddenin ezelden geldi¤ini ve ebediyete gidece¤ini savunan Demokritos her
türlü manevi inanc› reddeder ve ahlak dahil her türlü manevi de¤erin de
atomlara indirgenebilece¤ini savunur. Bu düﬂünceleriyle gerçek anlamda
ilk materyalist felsefeci olarak tan›mlanan Demokritos, evrende hiçbir
amaç olmad›¤›n›, herﬂeyin kör bir zorunluluk içinde hareket etti¤ini iddia
etmektedir ve ona göre herﬂey kendi kendine oluﬂmuﬂtur. Bu sayd›klar›m›z bize yine günümüz evrimcilerinin sahte ilahlar›n›, yani ﬂuursuz
atomlar›n› hat›rlatmaktad›r.
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Demokritos da günümüz
materyalistleri gibi, maddenin ezeli oldu¤u ve maddeden baﬂka bir varl›k bulunmad›¤› yan›lg›s›na sahipti.

Evreni, dünyay›, nefes ald›¤›m›z havay›, yediklerimizi, içtiklerimizi,
bedenimizi, k›sacas› gözümüzle alg›lad›¤›m›z her ayr›nt›y› oluﬂturan bu
ﬂuursuz atomlar, daha önce de belirtti¤imiz gibi Darwinist teoride çok
önemli bir yer tutarlar. Bilindi¤i gibi tüm canl›lar karbon, hidrojen, oksijen, kalsiyum, magnezyum, demir gibi elementlerin atomlar›ndan oluﬂmaktad›r. Dolay›s›yla insan da bu atomlardan meydana gelmektedir. Darwinizm ise bu atomlar›n ﬂuursuz tesadüfler sonucu biraraya geldiklerini
iddia eder. Bu saçma iddiaya göre sebebi belli olmayan bir gücün etkisiyle çeﬂitli atomlar oluﬂmuﬂ, daha sonra bu atomlar tesadüfen biraraya gelerek y›ld›zlar›, gezegenleri yani tüm gökcisimlerini meydana getirmiﬂlerdir. Daha sonra yine ayn› atomlar›n tesadüfi ﬂekilde biraraya gelmesi ile
son derece kompleks yap›da canl› bir hücre oluﬂmuﬂ, sonra da atomlar-
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Evrimciler tesadüfler sonucu atomlar›n oluﬂtu¤unu ve bunlar›n da tüm evreni oluﬂturdu¤unu iddia ederler. Yani ﬂuursuz atomlar›n bir bölümü y›ld›zlar›, gezegenleri, Dünya'y›, baﬂka bir bölümü bütün canl›lar›; kuﬂlar›, atlar›, kelebekleri, gülleri, çilekleri oluﬂturmuﬂlard›r. Baﬂka ﬂuursuz atomlar da gözü, kalbi, sindirim sistemi, beyni ve bütün
kusursuz vücut sistemiyle birlikte insan› oluﬂturmuﬂlard›r. Sonra bu insan profesör olmuﬂ ve kendisini yaratan atomlar› incelemeye baﬂlam›ﬂt›r. Böyle bir iddian›n inand›r›c›l›¤›n›n olmad›¤›, ak›lc›l›k ve bilimsellikten uzak oldu¤u çok aç›kt›r. Rabbimiz tüm evreni ve evrendeki bütün
canl›lar› üstün ilim ve kudretiyle, kusursuz bir ﬂekilde var etmiﬂtir.

dan oluﬂan bu canl› hücre sözde bir evrim süreci geçirerek son derece ola¤anüstü sistemlere sahip canl›lar› ve en son aﬂamada da son derece ﬂuurlu olan insan› meydana getirmiﬂtir. Bu sapk›n inanca göre tamam›yla tesadüfler sonucu olan insan, yine tesadüfler sonucu oluﬂan aletlerle, örne¤in bir elektron mikroskobuyla kendisini oluﬂturan atomlar› keﬂfetmiﬂtir.
‹ﬂte Darwinizm'in bilimsel bir tez olarak öne sürdü¤ü tam olarak budur.
Bu durumda evrim teorisi, aç›kça her bir atomu, sözde yaratma gücüne sahip birer "ilah" olarak kabul etmektedir. Ak›l ve bilinç sahibi insan› oluﬂturan atomlar›n kendilerine ait bir ﬂuurlar› ve iradeleri yoktur.
Ama evrimciler her nas›lsa bu cans›z atomlar›n biraraya gelip, örne¤in bir
insan› meydana getirdiklerini, sonra da bu "atomlar toplulu¤u"nun oku-
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Yunan Felsefeci Aristo'nun
Scala Naturae ad›n› verdi¤i
tezi, günümüz evrimcilerine
ilham kayna¤› olmuﬂtur.

maya, üniversite bitirmeye karar verdi¤ini iddia
etmektedirler.

Oysa

tüm deneyim ve gözlemlerimiz, bilinçli bir
düzenleme

olmad›kça

maddenin asla kendi kendini organize edemeyece¤ini, aksine bozulmaya ve düzensizli¤e do¤ru gidece¤ini göstermektedir. Bu nedenle de, evrende var
olan hiçbir ﬂeyin bir rastlant› sonucu oluﬂmad›¤›, üstün bir ﬂuur ve iradenin varl›¤›yla hayat buldu¤u aç›k bir gerçektir. Gerek insan›n gerekse do¤an›n her ayr›nt›s›nda çok büyük bir akl›n ve ilmin ispat› görülmektedir.
‹ﬂte bu ilmin ve akl›n sahibi, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah't›r.
Üstte sayd›¤›m›z felsefecilerin yan› s›ra Darwinizm dinine as›l
önemli katk›, Yunan felsefeci Aristo'dan gelmiﬂtir. Aristo'ya göre türler basitten karmaﬂ›¤a do¤ru giden bir hiyerarﬂiye sahiptir ve t›pk› bir merdivenin basamaklar› gibi do¤rusal bir çizgi üzerinde s›ralanmaktad›r. Aristo bu tezine Scala Naturae ad›n› verir. ‹ﬂte Aristo'nun bu fikri 18. yüzy›la
kadar bat› düﬂünce hayat›n› çok derinden etkileyecek ve daha sonra da
"Evrim Teorisi"ne dönüﬂecek olan Büyük Varoluﬂ Zinciri –Scala Naturaeinanc›n›n da kökenidir.
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MATERYAL‹ST YUNAN ve ROMA FELSEFES‹N‹N
ASTRONOM‹ ÜZER‹NDEK‹ ETK‹S‹

P

utperest Yunan ve Roma felsefecilerinin ortaya att›¤› materyalist görüﬂler, yaln›zca evrim teorisine de¤il, ayn› zamanda materyalist evren anlay›ﬂ›na ve astronomi görüﬂüne de yol açm›ﬂt›r. 19. yüzy›lda astronomi bilimine hakim olan "evren
sonsuzdan beri vard›r" ﬂeklindeki yanl›ﬂ inan›ﬂ, eski Yunan ve Roma mitoloji-

sinden kaynaklanan materyalist bir dogmad›r. (Oysa 20. yüzy›lda kabul gören Big Bang
teorisi ile birlikte evrenin bir baﬂlang›c› oldu¤u, yani yoktan yarat›ld›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.)
Eski Yunan'›n ve Roma'n›n putperest kültürünün astronomi üzerindeki etkisi, sembolik baz› kavramlarla da aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r. Dikkat edilirse baﬂta gezegenler olmak
üzere gökcisimlerine verilen adlar, hep Yunan ve Roma mitolojisinden al›nm›ﬂt›r. Merkür,
putperest Yunan ve Roma dininde "ticaret tanr›s›"d›r. Venüs, putperest Yunan ve Roma
dininde "aﬂk tanr›ças›"d›r. Yine putperest Yunan ve Roma dininde Mars "savaﬂ tanr›s›", Jüpiter "büyük tanr›", Satürn "tar›m tanr›s›", Uranüs "gök tanr›s›", Neptün "deniz tanr›s›" ve
Pluton ise "ölülerin ve yeralt›n›n tanr›s›"d›r. Andromeda galaksisinin ismi ise, yine Yunan
mitolojisinde sözde "deniz tanr›s› Poseidon" taraf›ndan öldürülmeye çal›ﬂ›lan Etiyopya
prensesi "Andromeda"dan gelmektedir.
Aç›kça görüldü¤ü gibi, astronomi bilimindeki kavramlar, do¤rudan putperest Yunan
ve Roma dininden al›nm›ﬂ bat›l inançlara dayanmaktad›r. Bu, sebepsiz ya da tesadüfi bir
durum de¤ildir. Materyalist felsefe eski Yunan kaynakl› oldu¤u için, materyalist bilim
adamlar› kurduklar› materyalist astronomi anlay›ﬂ›na eski Yunan ve Roma efsanelerinden
ilham bulmuﬂlard›r. Ancak baﬂta da belirtti¤imiz gibi, bu astronomi anlay›ﬂ›n›n temelini
oluﬂturan ve 18. ve 19. yüzy›llarda hararetle savunulan "sonsuz evren" inanc›, 20. yüzy›l›n bilimsel bulgular›yla çökmüﬂtür. Evrenin yarat›lmad›¤› (Allah’› tenzih ederiz) sonsuzdan beri var oldu¤u zann›n›n, ayn› Yunan ve Roma efsanelerindeki sözde "tanr›lar" gibi
saçma bir bat›l inan›ﬂ oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Gerçekte tüm evren, içindeki tüm gökcisimleri ve en ufak parças›na kadar tüm maddeler, Allah taraf›ndan yoktan yarat›lm›ﬂt›r.
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Eski Pagan Kültürlerden Günümüze
Uzanan Bat›l Bir ‹nanç: Büyük Varoluﬂ Zinciri
Darwinizm dininin temelini oluﬂturan tüm canl›lar›n cans›z maddelerden evrimleﬂerek geliﬂti¤i inanc› ile, ilk olarak "Büyük Varoluﬂ Zinciri" (Great Chain of Being) ad› alt›nda Yunanl› felsefeci Aristo'nun anlat›mlar›nda karﬂ›laﬂ›r›z. Büyük Varoluﬂ Zinciri evrimsel bir inan›ﬂt›r ve
Allah'›n varl›¤›n› inkar eden felsefeciler taraf›ndan çok ra¤bet görmüﬂtür.
Yunan kökenli, ilk canl›n›n sudan ortaya ç›kt›¤› ﬂeklindeki inan›ﬂ, zaman içinde kendi kendine üreme kavram›na, oradan da Büyük Varoluﬂ Zinciri inanc›na dönüﬂmüﬂtür. 2000 y›l boyunca kabul gören Scala Naturae'ye
göre canl›lar kendili¤inden oluﬂmuﬂtur ve herﬂey minerallerden organik
maddeye, canl›lardan, hayvanlara, oradan bitkilere ve insanlara, buradan da
sözde "tanr›lara" evrimleﬂmiﬂtir. Yeni organlar da bu ak›l d›ﬂ› inanca göre do¤an›n ihtiyac›na göre kendili¤inden oluﬂmaktad›r. (Allah'› tenzih ederiz.)
Hiçbir bilimsel dayana¤› olmayan, aksine tüm bilimsel gerçeklerle
çeliﬂen, sadece soyut mant›k yürütmeye dayanan bu inan›ﬂ›n bu kadar
uzun bir dönem kabul görmesinin nedeni ise bilimsel de¤il, daha ziyade
ideolojiktir. Önceki bölümlerde ifade etti¤imiz Allah'›n varl›¤›n› inkara
dayal› ba¤naz yaklaﬂ›m, bu bat›l inanc›n ayakta kalmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu
nedenle de söz konusu inan›ﬂ sürekli isim de¤iﬂtirmiﬂ, eklemeler yap›lm›ﬂ
ve son olarak da "evrim teorisi" ad›yla öne sürülmüﬂtür.
Büyük Varoluﬂ Zinciri ilk baﬂlarda tamamen felsefi bir görüﬂ olarak
ortaya at›lm›ﬂt›r ve herhangi bir bilimsellik iddias›nda da bulunmam›ﬂt›r.
Ancak canl›lar›n oluﬂumuna Yarat›l›ﬂ gerçe¤i d›ﬂ›nda sözde bir cevap bulmaya çal›ﬂanlar için Büyük Varoluﬂ Zinciri adeta bir can simidi olmuﬂtur
ve bu amaçla da bilimsel bir havaya sokulmuﬂtur. Herhangi bir mant›ksal süreç izlemeyen, sadece canl›lar›n büyüklüklerine göre oluﬂturulan bu
zincire göre tüm organizmalar aç›s›ndan do¤rusal bir süreklilik söz konusudur. Yani sürekli bir ilerleme ve geliﬂme vard›r. Ancak ortaya at›lan bu
ilerleme iddias›nda tek dayanak amatör ve yüzeysel gözlemlerdir. Ortada
ne bir deney ne de herhangi bir bulgu vard›r. Bu safsataya göre küçük
canl›lar aﬂama aﬂama büyük canl›lara dönüﬂmektedir. Örne¤in bir böcek
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zaman içinde kendisinden daha büyük baﬂka bir canl›ya, bir köpek ise at
ya da zebra gibi bir canl›ya dönüﬂmektedir. Bu
saçma inan›ﬂa göre zincir içinde her
canl›n›n bir yeri vard›r. Örne¤in
taﬂ, metal, su ve havadan canl›lara, canl›lardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara geçiﬂ s›ras›nda herhangi bir kopukluk söz
konusu de¤ildir.
Ancak ﬂunu önemle tekrarlamal›y›z ki; bu s›ralama yap›l›rken
bunun bilimsel aç›dan olabilirli¤i hiç
hesaba kat›lmam›ﬂt›r. Canl›lar›n fiziksel özellikleri, cans›z maddeden canl›ya geçiﬂin nas›l oldu¤u, su canl›lar›n›n karaya nas›l uyum sa¤layabilecekleri hiç düﬂünülmemiﬂtir. Günümüzde evrim teorisinin de en büyük açmazlar›ndan birini oluﬂturan ve türler aras›ndaki geçiﬂleri göstermesi gereken ara
formlar, bu zincir içinde kesinlikle dile getirilmemiﬂtir. Buna göre cans›z bir
madde bir anda, tesadüfen bir canl›ya dönüﬂmekte, bir deniz hayvan› aniden, hiçbir sebep yokken bir kara canl›s› olmaktad›r. Bu canl›lar›n birbirlerine nas›l dönüﬂtü¤ü ise büyük bir muammad›r. Çünkü bu zincir bilimsel bir

Üstte: Temeli Aristo'ya dayanan Büyük Varoluﬂ Zinciri görüﬂüne göre, canl›lar›n en
küçükten en büyü¤e do¤ru evrimleﬂti¤i iddia edilir. Oysa bugün bilim, bu iddian›n
geçersiz oldu¤unu, canl›lar aras›ndaki benzerliklerin evrime delil olmad›¤›n›, yukar›da resimlerini koydu¤umuz canl›lar›n da, di¤er canl›lar›n da birbirlerinden evrimleﬂmedi¤ini, aksine tümünün olduklar› halleriyle yarat›ld›klar›n› ortaya koymuﬂtur.
(Bkz. Darwinizm’in Bilimsel Çöküﬂü bölümü)
Altta: Evrimcilerin sözde sudan karaya geçiﬂ hikayesini temsil eden bir resim.
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gözlemden ziyade, soyut ve yüzeysel bir mant›k yürütmedir; yani ilkça¤
felsefecilerinin masabaﬂ›nda oturup hiçbir bilimsel araﬂt›rma yapmadan ortaya att›klar› bir masaldan ibarettir.
Ancak tüm bu mant›ks›zl›¤a ra¤men Aristo, bu do¤rusal merdivenin
en üstüne insanlardan evrimleﬂen sapk›n bir Tanr› anlay›ﬂ›n› koymuﬂtur,
ve herﬂeyi yoktan var eden Allah'›n varl›¤›n› reddetmiﬂtir. Aristo bu sapk›n ç›kar›m›yla maddeci Yunan felsefecilere çok büyük bir etkide bulunmuﬂtur. Scala Naturae'nin bat› düﬂünce dünyas›na girmesi ise Hümanizm
ak›m› ve Rönesans'la birlikte oldu. 15. yüzy›l›n baﬂlar›nda eski Yunanca
ve Latince eserlerin Avrupa'ya kaç›r›lmas› ile birlikte, Yunanl› maddeci ve
pagan felsefelere sözde temel teﬂkil eden bu metinler de Bat› felsefe ve düﬂünce dünyas›na girdi. Bu metinlerde ilk dikkati çeken ﬂey Allah'›n varl›¤›n› inkar eden, maddeci bir anlay›ﬂ›n hakim olmas›yd›. Bu inkarc› düﬂünceye göre, insan kendini ve içinde bulundu¤u dünyay› denetleme gücüne sahipti ve ölümden sonra bir baﬂka yaﬂam oldu¤u inkar ediliyordu.
‹ﬂte Büyük Varoluﬂ Zinciri de bu inkarc› inanc›n temelini oluﬂturuyordu.
Bu sapk›n teoriye göre, insanlar tesadüfler sonucu ve evrimsel bir süreç
sonucunda oluﬂmuﬂlard› ve bir madde y›¤›n› olmaktan baﬂka bir özellikleri bulunmamaktayd›. Yine ayn› bat›l teoriye göre, ahlaki de¤erlerin, insani duygular›n hiçbir önemi yoktu ve insan sadece yaﬂad›¤› günün tad›n› ç›karmal›yd›, kendini hiçkimseye karﬂ› sorumlu hissetmemeliydi. Bunun yan›s›ra Aristo'nun Scala Naturae'sindeki Tanr› anlay›ﬂ› da zaman
içinde yok olmuﬂ, Hümanizm ak›m›yla birlikte en üstün varl›k mertebesine insan konmuﬂtu. (Allah'› tenzih ederiz.)
‹ﬂte günümüzdeki materyalist ve ateist felsefelerin temelini oluﬂturan
evrim teorisiyle, eski pagan maddeci felsefelerin hayat kayna¤›n› oluﬂturan
Scala Naturae aras›nda bu derece önemli bir paralellik söz konusudur. Bugün materyalizm evrim teorisiyle hayat bulurken, geçmiﬂteki maddeci anlay›ﬂ Büyük Varoluﬂ Zincirini kendine sözde temel dayanak almaktayd›.
Büyük Varoluﬂ Zinciri Rönesans'tan 18. yüzy›la kadar olan dönemde
oldukça popülerdi ve dönemin maddeci bilim adamlar› üzerinde çok derin izler b›rakm›ﬂt›. Özellikle de Darwinizm dininin kurucusu olan Charles Darwin üzerinde çok fazla etkisi olan Benoit de Maillet, Pierre de Ma-
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upertuis, Comte de Buffon ve Jean Baptiste Lamarck gibi Frans›z bilim adamlar› Yunanl›lardan
gelen Büyük Varoluﬂ Zinciri anlay›ﬂ›n› sahiplenmiﬂlerdi. Bu kiﬂiler kendi bilimsel araﬂt›rmalar›n› da bu evrimci anlay›ﬂ üzerine kuruyorlard›.
Bu bilim adamlar›n›n en önemli özellikleri,
Allah'›n farkl› canl› türlerini ayr› ayr› yaratmad›¤›n›, do¤a ﬂartlar›na göre kendi kendilerine de¤iﬂim geçirip evrimleﬂerek ortaya ç›kt›klar›n› savunmalar›, yani Darwin'inkine benzer bir evrim
modeli oluﬂturmalar›yd›. (Allah'› tenzih ederiz.)

Pierre de Maupertuis

Bu nedenle de modern evrimcili¤in Darwin'in
‹ngilteresi'nden ziyade Fransa'da do¤du¤unu söyleyebiliriz.
Söz konusu Frans›z evrimcilerden Comte de Buffon 18. yüzy›l›n en
tan›nan bilim adamlar›ndan biriydi. 50 y›ldan fazla bir süre Paris'teki kraliyete ait Botanik bahçelerinin müdürlü¤ünü yürüttü. Darwin, teorisinin
pek çok yönünü Buffon'un eserlerine dayand›rm›ﬂt›. Buffon'un 44 ciltlik
kapsaml› çal›ﬂmas› Histoire Naturelle'de Darwin'in kullanaca¤› ö¤retilerin
ço¤una rastlamak mümkündü.
Büyük Varoluﬂ Zinciri ise gerek Buffon'un gerekse Lamarck'›n evrimci sistemleri için baﬂlang›ç noktas› teﬂkil etmiﬂti. Amerikal› bilim tarihçisi
D. R. Olroyd, bu iliﬂkiyi ﬂöyle tan›mlamaktad›r:
Histoire Naturelle'in ilk cildinde Buffon kendisini "Büyük Varoluﬂ Zinciri"
doktrininin yorumlay›c›s› olarak aç›klamaktad›r… Lamarck ise eski Büyük Varoluﬂ Zinciri doktrininin yeni
bir versiyonunu savunuyordu… Fakat bu zincir kat›,
dura¤an bir yap› gibi kabul edilmiyordu. Ortam›n
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için mücadeleleriyle ve "ka-

Buffon ve eski pagan efsanelerden esinlenerek haz›rlad›¤› 44
ciltlik kapsaml› çal›ﬂmas› Histoire Naturelle
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zan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki nesle aktar›lmas›" prensibinin yard›m›yla organizmalar zincirin yukar›lar›na do¤ru yavaﬂça hareket edebiliyorlard›. Baﬂka bir
deyiﬂle mikroptan insana do¤ru… Ayr›ca zincirin en
alt›nda, spontane jenerasyon (ani oluﬂum) yoluyla
inorganik (cans›z) maddeden ortaya ç›kan yeni yarat›klar sürekli olarak beliriyordu. Zincirin yukar›s›na do¤ru sürekli olarak kompleksleﬂen bir süreç iﬂliyordu…25

Görüldü¤ü gibi bugün "evrim teorisi" dedi¤imiz kavram, gerçekte eski
bir Yunan efsanesi olan Büyük Varoluﬂ Zincirinin günümüze taﬂ›nmas›yla
do¤muﬂtu. Darwin'den önce de birçok

Üstte: Jean
Baptiste
Lamarck
Solda: Loren
Eiseley

evrimci vard› ve onlar›n evrimci fikirleri
ve sözde delillerinin ço¤unun orijinali Büyük
Varoluﬂ Zinciri'nde zaten yer al›yordu. Buffon ve Lamarck'la birlikte Büyük Varoluﬂ Zinciri yeni bir k›l›fla bilim dünyas›na sunuldu, oradan da
Darwin'e etki etti.
Gerçekten de Darwin bu kavramdan oldukça etkilenmiﬂ, hatta teorisini bu ana mant›k üzerine kurmuﬂtu. Loren Eiseley, Darwin's Century
isimli kitab›nda Darwin'in, Türlerin Kökeni isimli kitab›n›n pek çok bölümünde 18. yüzy›l›n bu varoluﬂ merdiveninden mant›klar kulland›¤›n›,
özellikle de organik maddelerin zorunlu olarak mükemmelli¤e do¤ru
ilerledikleri fikrinin buradan do¤du¤unu vurguluyordu.26
Dolay›s›yla Darwin yeni ve bilimsel bir teori ortaya atmam›ﬂt›. Darwin'in yapt›¤›, kökleri eski Sümer'deki putperest efsanelere dayanan ve
as›l eski Yunan'›n pagan inançlar› içinde geliﬂen bir bat›l inanc›, ça¤daﬂ bilimsel terimleri kullanarak ve çarp›t›lm›ﬂ bir kaç gözlemle destekleyerek
yeniden ifade etmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Bu bat›l inanç, önce 17. ve
18. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ pek çok bilim adam› taraf›ndan yeni eklemelerle
zenginleﬂtirildi, sonra da Darwin'in Türlerin Kökeni isimli kitab›nda "bilimsel" bir görüntü kazanarak bilim tarihinin en büyük yan›lg›s› olarak
ortaya ç›kt›.
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Günümüzdeki evrimciler de, hala kendilerini "Tabiat Ana" dedikleri
hayali bir "do¤a tanr›s›"n›n yaratt›¤›na körü körüne inanmaktad›rlar.
(Allah'› tenzih ederiz.) Yani Eski Sümer'de veya Eski Yunan'da yaﬂayan ve
kendi kafalar›nda oluﬂturduklar› hayali ilahlara tap›nan paganlarla ayn›
anlay›ﬂs›zl›k, ak›ls›zl›k ve cehalet içindedirler. Nitekim kitab›n baﬂ›ndan
beri ifade etti¤imiz tüm bu bat›l inançlar›n ne kadar ak›l d›ﬂ› oldu¤unu anlamak için insan›n akl›n› kullanarak çevresine bir göz gezdirmesi dahi yeterlidir. Göz gezdirdi¤i zaman her ayr›nt›da bir güzellikle, üstün bir sanatla ve yarat›l›ﬂla karﬂ›laﬂacakt›r. Ve bu üstün yarat›l›ﬂ›n kör tesadüflerle, hayali ve uydurma varoluﬂ zincirleriyle, hiçbir ﬂeye güç yetirmeyen putlarla,
ilkel çorbayla ya da ﬂimﬂeklerle oluﬂamayaca¤›n› anlamak için de yine ak›l
ve sa¤duyu yeterlidir. Buna ra¤men Allah'a iman etmeyen insanlar›n sahip oldu¤u inkarc› zihniyet, Kuran'da ﬂu ﬂekilde tarif edilmektedir:
Onlar: "Bizi büyülemek için mucize (ayet) olarak her ne getirirsen getir,
yine de biz sana inanacak de¤iliz" dediler. (Araf Suresi, 132)
Gerçek ﬂu ki, Biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler konuﬂsayd› ve
herﬂeyi karﬂ›lar›na toplasayd›k, -Allah'›n diledi¤i d›ﬂ›nda- yine onlar inanmayacaklard›. Ancak onlar›n ço¤u cahillik ediyorlar. (Enam Suresi, 111)
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)

Allah'›n varl›¤›n› inkarda direten insanlar, ayetler de bildirildi¤i gibi
apaç›k bir cahillik içindedirler. Bu mant›ktaki insanlar her türlü bat›l inanc›, her türlü saçma teoriyi kabul ederler ama hak olan gerçekleri kabul etme konusunda direnirler. Bilimsel ve mant›ksal gerçeklere de¤il, nefislerinin kendilerini sürükledi¤i hayali senaryolara inanmay› tercih ederler.
Nitekim ilkça¤lardan günümüze kadar varl›¤›n› sürdüren evrim inanc›
da bu inkarc› zihniyetin bir sonucudur. Ancak ﬂunu da hat›rlatmal›y›z ki
bu zihniyet her zaman var olacakt›r; bu, Allah'›n bir kanunudur. Allah
Kuran'da bu insanlar›n varl›¤›n› ﬂöyle haber vermiﬂtir:
Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok say›da kiﬂi yaratt›k
(haz›rlad›k). Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)
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ir insan›n Darwinizm dinini tan›mas› için ilk önce o güne ka-

B

dar edindi¤i baz› önyarg›lar› ve önkabulleri terk etmesi gerekir. Çünkü o güne kadar ö¤rendikleri, büyük olas›l›kla
bu dinin gerçek yönlerini ve hedeflerini ortaya koymamak-

ta, sadece insanlar› etki alt›na almay› hedefleyen telkinlerin

izlerini taﬂ›maktad›r. Bugüne kadar insanlara yo¤un olarak verilen bu telkine göre Darwinizm, dünyan›n "en sayg›n" bilim adamlar›ndan biri olan
Charles Darwin'in ortaya koydu¤u ve bilimsel olarak kan›tlanm›ﬂ bir gerçektir. Oysa bu telkin tamamen bir safsatadan ibarettir. Çünkü bilim, Evrim Yan›lg›s› bölümünde de özetle görece¤iniz gibi Darwinizm'in tüm temel iddialar›n› birer birer geçersiz k›lm›ﬂt›r. (Evrim teorisinin bilim karﬂ›s›ndaki çöküﬂünün detaylar›n› görmek için Evrim Aldatmacas› ve Hayat›n Gerçek Kökeni isimli kitaplar›m›za baﬂvurabilirsiniz.) Evrim teorisi,
hiçbir bilimsel temeli kalmad›¤› için de, sadece propaganda yöntemlerine
dayanmaktad›r. Bu propaganda ile, gerçekte eski pagan kültürlerden gelen bat›l bir inan›ﬂ olan evrim düﬂüncesi, ça¤›m›z insan›na bilimsel bir
gerçek gibi empoze edilmektedir.
Bu nedenle de Darwinizm'i her yönüyle tan›mak için öncelikle bu
propagandan›n etkisinden kurtulup gerçekleri oldu¤u gibi görebilmek
gerekir.

Darwinizm Dininin Kurucusu: Charles Darwin
Günümüzde evrim teorisi dendi¤inde insanlar›n akl›na ilk olarak
Charles Darwin gelmektedir. Çünkü her ne kadar canl›lar›n evrimleﬂti¤i
inanc› pek çok eski pagan dinin temelinde olsa bile, evrim kuram›n› bugünkü haline getiren kiﬂi Darwin'dir. ‹nsanlar›n Darwinizm dinini tan›rken s›yr›lmalar› gereken önyarg›lardan en önemlisi de hiç ﬂüphesiz Charles Darwin hakk›nda 150 y›ld›r oluﬂturulan as›ls›z propagandad›r. Çünkü
Darwin insanlara y›llard›r üstün zekal›, son derece baﬂar›l› ve efsanevi bir
bilim adam›, objektif bir araﬂt›rmac› olarak tan›t›lmaktad›r. Hatta evrimci
çevrelerce "en büyük bilim adam›", "yüzy›l›n dehas›"… gibi s›fatlarla
an›lmas› da bu köklü propagandan›n bir türevidir. Oysa Darwin'in haya-
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t› ve görüﬂleri gözönünde bulunduruldu¤unda, gerçe¤in hiç de bu ﬂekilde olmad›¤› aç›kça görülecektir.
Önceki bölümlerde de vurgulad›¤›m›z gibi Darwinizm dininin kökenleri Darwin'den çok daha eskilere dayanmaktad›r. Darwin ise, kökü eski uygarl›klara dayanan, 17. ve 18. yüzy›lda farkl› bilim adamlar› taraf›ndan revize edilen evrim anlay›ﬂ›n› yeni bir teoriymiﬂ gibi bilim dünyas›na
sokmuﬂtur. Bu dinin genel ö¤retilerinin "tebli¤"ini de ilk olarak kendisi
yapm›ﬂ; yak›n çevresine, önemli bilim adamlar›na gerek konuﬂmalar›nda,
gerek yazd›¤› kitaplarda ve kiﬂisel mektuplar›nda ayr›nt›l› bir ﬂekilde anlatm›ﬂt›r. Onun tamamlayamad›¤›, eksik b›rakt›¤› yerleri de taraftarlar› ve
ondan sonraki takipçileri ﬂekillendirip, anlatmaya devam etmiﬂlerdir.
Darwin herkesin düﬂündü¤ü gibi ne de¤erli bir araﬂt›rmac›, ne
önemli bir bilim adam›, ne de do¤an›n s›rlar›n› çözen "türlerin efendisi"dir. Pagan evrim dininin kurucusu olan Darwin sadece, protestan bir
e¤itim alm›ﬂ, t›p e¤itimini ise tamamlayamam›ﬂ, nedeni belli olmayan pek
çok hastal›kla bo¤uﬂan, konuﬂmaktan ve tart›ﬂmaktan çekinen, kafas› çeliﬂkilerle dolu, düzgün mant›klar kurmakta zorlanan, insanlardan kaçan,
çalkant›l› bir ruh dünyas›na sahip amatör bir araﬂt›rmac›d›r. Yarat›l›ﬂ› inkar etmesine ra¤men vicdan›n›n sesini
uzun süre bast›ramam›ﬂ, ancak küçük
k›z›n›n ölümünden sonra duygusal bir
tepki göstererek Allah'a ve dine karﬂ›
isyankar bir ruh haline girmiﬂ, ortaya
att›¤› ve sonradan "ateizmin temeli"
say›lacak teorisini bu sa¤l›ks›z ruh hali içinde geliﬂtirmiﬂtir.
Darwin'in adeta kutsal bir kitap
gibi de¤er gören Türlerin Kökeni isimli
kitab› da çok say›da açmaz ve çeliﬂkiyle dolu, birbirinden kopuk bilgilerin

Charles Darwin
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s›raland›¤›, sadece varsay›mlara ve tahminlere dayanan bir mant›k kurgulamas›ndan öteye gidememektedir. Darwin dahi kendi kitab›n› bilimsel bir çal›ﬂmadan ziyade "uzun bir argüman" olarak tan›mlamaktad›r.
(Bu uzun argüman, sonraki on y›llarda ortaya ç›kan bilimsel geliﬂmeler
taraf›ndan da çürütülmüﬂtür.)
Bunun yan›nda Darwin gerek kitaplar›nda gerekse arkadaﬂlar›yla
yapt›¤› yaz›ﬂmalar›nda teorisinin zay›fl›klar›n›, tutars›zl›klar›n›, çeliﬂkilerini ve açmazlar›n› itiraf etmiﬂ, teorisi hakk›nda çok ciddi ﬂüpheleri oldu¤unu, hatta bunlar› düﬂünmekten "intihar edecek seviyeye geldi¤i"ni bir
arkadaﬂ›na yazd›¤› mektubunda itiraf etmiﬂtir:
Bana kitab›m› soruyorsun ve sana söyleyebilece¤im tek ﬂey intihar etmeye
haz›r oldu¤um; kitab›n çok makul bir ﬂekilde kaleme al›nd›¤›n› düﬂünüyordum, fakat ﬂimdi tekrar yaz›lmas› gerekti¤ini anlad›m.27

Hatta bir baﬂka mektubunda içinde bulundu¤u durumu "Görüﬂlerimin, say›s›z miktarda zorluklarla dolu oldu¤unu göremeyecek kadar
kör oldu¤umu sanma..." 28 ﬂeklinde aç›klamaktad›r.
Özellikle de arkadaﬂ› Charles Lyell'a yazd›¤› mektuplar›nda teorisinden duydu¤u kuﬂkular›n›
çok aç›k bir ﬂekilde dile getirmektedir:
Çeﬂitli konularla ilgilenen pek çok insan›n
y›llard›r bir illüzyon içinde oldu¤unu düﬂünerek oldukça seviniyorum. S›k s›k üzerime
so¤uk bir ürperti geliyor ve kendi kendime
bütün hayat›m› bir fanteziye aday›p adamad›¤›m› soruyorum... 29

Ayr›ca Darwin, ortaya att›¤› teorinin yanl›ﬂl›¤›n› ve temelsizli¤ini de fark etmiﬂ ve ﬂöyle
yazm›ﬂt›r:
Okur yap›t›m›n (Türlerin Kökeni) bu bölümüne

Charles Lyell

varmadan önce bir y›¤›n güçlükle karﬂ›laﬂm›ﬂ
olacakt›r. Bunlar›n baz›lar› bugüne dek üzerlerinde belirli bir ölçüde duraksamadan düﬂünemedi¤im kadar çetindir.30
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Yak›n dostu Asa Gray'a yazd›¤› bir mektupta
ise "Oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlar›m
meﬂru bilimin s›n›rlar›n›n oldukça ilerisine uzanm›ﬂt›r" diyerek teorisini bilim d›ﬂ› bir spekülasyon
olarak de¤erlendirmiﬂtir.
Charles Darwin'in içinde bulundu¤u çeliﬂkili
ruh hali ve sa¤l›ks›z mant›k yap›s› sonraki baz› bilim adamlar›n›n da dikkatini çekmiﬂtir. Çünkü tüm
dünyaya mutlak bir gerçek olarak sunulan bir teoriAsa Gray

nin kurucusunun kafas›n›n çeliﬂkiler ve derin kuﬂkularla dolu olmas›, teorinin üzerine kuruldu¤u te-

meller hakk›nda da çok ciddi ﬂüpheler do¤urmaktad›r. Amerikal› fizikçi
Lipson, Darwin'in bu korkular› hakk›nda ﬂu yorumu yapar:
Türlerin Kökeni'ni ilk okudu¤umda Darwin'in genelde sunulan tablonun
aksine, kendisinden pek de emin olmad›¤›n› fark etmiﬂtim. "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› bölüm, örne¤in, çok belirgin bir güvensizlik yans›tmaktad›r. Bir fizikçi olarak, gözün nas›l ortaya ç›km›ﬂ olabilece¤i yönündeki
yorumlar› karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂtüm.31

Peki Darwin kendi deyimiyle "bu fantezi"ye ne zaman gönül vermiﬂti? Darwin çocukluk döneminde uzun bir din e¤itimi alm›ﬂt›. Bu nedenle
de eski uygarl›klar›n inan›ﬂlar›, ö¤retileri ve dinler tarihi konusunda bilgi
sahibiydi. Ama öte yandan, içinde yaﬂad›¤› yüzy›ldaki pozitivist ve materyalist düﬂüncelerden de çokça etkilenmiﬂti. Özellikle de dedesi Erasmus Darwin'in din karﬂ›t› düﬂünceleri Darwin üzerinde çok köklü etkiler
oluﬂturmuﬂtu.

Erasmus Darwin'in "Do¤a Tap›na¤›"
Genç Charles Darwin'i din-d›ﬂ› ve hatta din-karﬂ›t› yapan en önemli
etken, dedesi Erasmus Darwin'di. Genç Charles Darwin, dedesinin fikirlerini küçüklü¤ünden beridir dinler ve bunlardan ﬂiddetle etkilenirdi.32
Erasmus Darwin, asl›nda "evrim" fikrini ‹ngiltere'de ortaya atan ilk
kiﬂiydi. Fizikçi, psikolog ve ﬂair s›fatlar›n› üzerinde taﬂ›yordu ve oldukça
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etkili bir insand›. Ancak oldukça karanl›k bir özel hayat› ve en az iki gayr›-meﬂru çocu¤u vard›.33
Erasmus Darwin'in en önemli özelli¤i ise, ‹ngiltere'nin en önde gelen
bir kaç "natüralist"inden biri olmas›yd›. Natüralizm, evrenin varl›¤›n›n
özünün do¤ada oldu¤una inanan, Allah'›n yarat›ﬂ›n› kabul etmeyen ve
bizzat do¤ay› yarat›c› sayan bat›l bir düﬂünce ak›m›yd›. Asl›nda fikri kökenlerini Eski Sümer ve Yunan efsanelerinde bulan natüralist felsefeyi en
çok savunanlar›n baﬂ›nda ise, masonluk örgütü geliyordu.
Bu gerçek, Katolik aleminin dini lideri Papa XIII. Leo'nun masonlu¤u hedef alan 1884 tarihli ünlü Humanum Genus adl› ferman›nda özellikle vurgulan›yordu. "Zaman›m›zda Masonluk isimli, çok yayg›n ve kuvvetli bir örgüte sahip bir derne¤in deste¤i ve yard›m›yla, karanl›k kuvvetlere tapanlar ola¤anüstü bir gayret içinde birleﬂmiﬂ durumdalar.
Bunlar art›k niyetlerini gizleme ihtiyac› duymadan Allah'›n Yüksek Varl›¤› ile mücadele etmektedirler" diyen Papa, örgütün natüralizmle olan iliﬂkisini de ﬂöyle aç›kl›yordu: "Masonlar›n istekleri ve bütün çabalar› ayn›
amaca yönelmektedir: ... Her türlü sosyal ve dini disiplini tamamen y›kmak ve yerine prensiplerini natüralizmden alan ve kendi fikirlerine göre
ﬂekillenmiﬂ yeni kurallar› oturtmak".34
‹ﬂte eski putperest dinlerden kaynak
bulan ve Allah inanc›n› ortadan kald›rmay›
hedefleyen natüralizm felsefesinin ve bunu
benimseyen mason örgütünün 18. yüzy›l ‹ngilteresi'ndeki en büyük temsilcisi, Charles
Darwin'in dedesi olan Erasmus Darwin'di.
Erasmus

Darwin,

‹skoçya

Edin-

burgh'daki ünlü Canongate Kilwining mason locas›n›n üstadlar›ndan biriydi.35 Dahas›, Fransa'daki Jakoben masonlarla ve din
düﬂmanl›¤›n› bir numaral› görev haline getiren masonik ‹llüminati örgütüyle de ba¤lant›s› vard›.36 Erasmus, o¤lu Robert Darwin'i

Erasmus Darwin

de (Charles Darwin'in babas›) kendisi gibi
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yetiﬂtirmiﬂ ve mason localar›na üye yapm›ﬂt›.37
Bu nedenle Charles Darwin, hem dede, hem de
baba taraf›ndan masonik bir miras devralacakt›.
Charles Darwin'in teorisinin ana hatlar›,
gerçekte dedesi Erasmus Darwin taraf›ndan belirlenmiﬂti. Erasmus Darwin'in natüralist çal›ﬂmalar›, Charles Darwin'e yol gösterecek nitelikteydi. Erasmus Darwin, kurdu¤u sekiz dönümlük botanik bahçede yapt›¤› araﬂt›rmalarla Darwinizm'e temel teﬂkil edecek mant›klar› geliﬂtirmiﬂ ve bunlar› The Temple of Nature (Do¤a Tap›na¤›) ve Zoonomia adl› kitaplar›nda toplam›ﬂt›. Era-

Robert Darwin

sumus Darwin'in kitab›na isim olarak kulland›¤› "Do¤a Tap›na¤›" kavram›, gerçekte sahip oldu¤u natüralist inanc›n bir
ifadesiydi: Do¤an›n yarat›c› bir güce sahip oldu¤una inanan eski putperest inançlar›n bir tekrar›yd› bu.(Allah'› tenzih ederiz.)
Öte yandan da 1784 y›l›nda, bu fikirlerin yay›lmas›na öncülük edecek bir dernek kurmuﬂtu: Philosophical Society. Nitekim gerçekten de
Philosophical Society, on y›llar sonra Charles Darwin taraf›ndan ortaya
at›lan kuram›n en büyük ve ateﬂli destekçilerinden biri olacakt›.38
K›sacas›, Charles Darwin'in eski putperest kültürlerden kalan bir efsane olan "evrim" fikrine inanmas›n›n temelinde, bir mason ve natüralist
olan dedesi Erasmus Darwin'in büyük rolü bulunuyordu. Charles Darwin, "Do¤a Tap›na¤›" kitab›n›n yazar› olan dedesi arac›l›¤›yla, do¤aya tap›nmaya dayal› putperest inançlar› benimsemiﬂ ve teorisini bu zihniyet
üzerinde kurmuﬂtu.
Darwin'in teorisinin ç›k›ﬂ yeri ise Galapagos Adalar› oldu.

Galapagos Adalar›nda Hayat Bulan Karanl›k Din
Okyanusun ortas›nda yemyeﬂil bir tak›maday› ziyaret etti¤inizi düﬂünün. Ana karadan binlerce kilometre uzak olan bu küçük kara parças›nda dünyan›n hiçbir yerinde göremeyece¤iniz güzellikte, çeﬂitlilikte ve
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zenginlikte bitkiler ve hayvanlar var. Kuﬂlar›n her biri ayr› renklere, görünümlere hatta farkl› seslere sahipler. Daha önce dünyan›n hiçbir yerinde
rastlamad›¤›n›z çeﬂit çeﬂit canl›lar yaﬂ›yor. Böyle bir yerde bulunsayd›n›z
ve bu muhteﬂem tabloyu seyretseydiniz, canl›lara bakt›¤›n›zda ne düﬂünürdünüz?
Muhtemelen renkler, canl›l›k, çeﬂitlilik karﬂ›s›nda
büyük bir hayranl›k duyar ve bu kadar çok canl›n›n nas›l meydana geldi¤ini kendinize sorard›n›z. Ard›ndan ulaﬂt›¤›n›z sonuç, büyük bir
okyanusun ortas›nda küçücük bir kara parças› üzerinde çok mükemmel yarat›l›ﬂ delilleri sergilendi¤i olurdu. Nitekim normal
bir anlay›ﬂa ve bilgiye sahip olan her insan,
biraz önce tarif edilen mekana gitti¤inde ve

Sa¤ üst: Darwin'in yolculuk
yapt›¤› Beagle isimli geminin
temsili resmi
Altta: Darwin'in teorisini ortaya
att›¤› Galapagos Adalar›

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

58
bu canl›larla karﬂ›laﬂt›¤›nda, her birinin yarat›l›ﬂ›nda bir ola¤anüstülük
oldu¤unu fark edebilir.
Oysa do¤ada gördü¤ü bu mucizevi çeﬂitlilik Darwin'i, pek çok insan›n aksine, tüm varl›klar›n rastlant› eseri meydana geldi¤i sonucuna götürmüﬂtür. O, tüm bunlar› yaratan Allah'›n sonsuz kudretini takdir edememiﬂtir. Evrendeki sanattan etkilenmesi ve bir araﬂt›rmac› olarak bu gerçe¤i hemen anlayabilmesi gerekirken, Darwin'de bu mant›k tam tersine
iﬂlemiﬂtir. Kuﬂkusuz bu, onun mant›k bozuklu¤unu gözler önüne sermektedir.
‹ﬂte böyle bir mant›k bozuklu¤una sahip olan Darwin, beﬂ y›l süren
yolculu¤u esnas›nda, ço¤u bat›l›n›n daha önce karﬂ›laﬂmad›¤› canl›larla
karﬂ›laﬂt›. Özellikle de Galapagos adalar›nda yeni türlerle yüzyüze geldi.
Galapagos adalar› özellikle kuﬂ ve sürüngen türlerinin a¤›rl›kl› olarak bulundu¤u, birçok canl› türünün yaﬂad›¤› bir bölgedir ve dolay›s›yla
buraya giden bir bilim adam›n›n inceleyebilece¤i say›s›z canl› türü bulunmaktad›r. Darwin yolculu¤u s›ras›nda bu canl›lar›n binlercesini toplay›p
ispirtoda saklamas›na ra¤men, özellikle farkl› ispinoz türlerine dikkat etmiﬂ ve bu canl›lar›n gagalar›ndaki yap›sal farkl›l›klar› inceledikten sonra,
teorisini ﬂekillendirmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Gerçekte Darwin'in yapt›¤› ﬂey, elindeki bir bulguyu abartarak, tamamen hayali spekülasyonlara malzeme yapmakt›r. ‹spinozlar aras›nda,
genetik havuzlar›n›n izin verdi¤i ölçüde bir çeﬂitlenme (varyasyon) oldu¤u do¤rudur. Ama bu durum, ispinozlar›n bir baﬂka kuﬂ cinsinden evrimleﬂtikleri veya bir baﬂka cinse dönüﬂebilecekleri anlam›na gelmez. Nitekim ça¤›m›zdaki evrimciler de, Darwin'in ispinoz gagalar› gibi varyasyan
örneklerinden yola ç›karak ortaya att›¤› iddialar›n, bilimsel olmayan
abart›l› bir varsay›m oldu¤unu kabul etmektedirler.39
Gerçekten de ispinozlar›n gagalar›n›n çeﬂitlili¤ini inceleyerek tüm
canl› türlerinin kökenine; örne¤in dev boyutlu balinalar›n, farkl› görünümleriyle fillerin, muhteﬂem uçuﬂ yetene¤i ile sineklerin, kanatlar›ndaki
ola¤anüstü simetri ile dikkat çeken kelebeklerin, denizalt›nda yaﬂayan
birbirinden çok farkl› bal›klar›n, kabuklu deniz canl›lar›n›n, kuﬂlar›n, sürüngenlerin ve en önemlisi de ak›l ve ﬂuur sahibi insan›n nas›l var oldu-
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Darwin, ispinozlar›n farkl›
gagalar› olmas›n› do¤al seleksiyonun bir delili olarak öne
sürmüﬂtür. Fakat bugün bilim göstermiﬂtir ki, bu bir tür içindeki çeﬂitlilikten baﬂka
birﬂey de¤ildir. Ve evrime de delil teﬂkil etmez.

¤una yönelik bir ç›kar›m yapmak, ak›l ve bilim yoluyla düﬂünen insan›n
benimsemeyece¤i bir davran›ﬂt›r.
Kald› ki bir bilim adam›n›n canl›lar› inceledi¤inde görmesi gereken
tek konu varyasyon de¤ildir. Aksine, canl›l›ktaki ola¤anüstü yarat›l›ﬂ çok
daha temel ve önemli bir konu olarak bilim adam›n›n karﬂ›s›ndad›r. Örne¤in gerçek bir bilim adam›, ispinoz kuﬂlar›n› inceledi¤inde ilk olarak bu
canl›lar›n nas›l olup da kusursuz bir uçma mekanizmas›na sahip olduklar›n› düﬂünür. Kuﬂ kanatlar›n› kusursuzca var edenin, onlar› mükemmel bir
teknoloji ile inﬂa edenin kim oldu¤unu sorar. Tek bir kuﬂ tüyündeki aerodinamik özelli¤i, uçmaya elveriﬂli olarak hafif ve esnek yap›y›, tüyleri birbirine ba¤layan milyarlarca küçük kancan›n nas›l var oldu¤unu araﬂt›r›r.
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Kuﬂ tüyleri, yarat›l›ﬂa
aç›k bir delil teﬂkil
eden, son derece
kompleks bir yap›ya
sahiptirler.

‹ﬂte aç›k bir ﬂuurla, fikri saplant›lardan uzak bir ﬂekilde düﬂünen bir
bilim adam› bu önemli sorular›n cevab›n› arar. Ve tüm bu araﬂt›rmalar›n›n, düﬂüncelerinin sonucunda çok aç›k ve kesin olan bir gerçe¤i görür:
Bu kusursuz yarat›l›ﬂ delilleri, eﬂsiz güzellikler ve saymakla bitirilemeyecek kadar çok olan çeﬂitlilik, Allah'›n yaratmas›n›n eserleridir.
Darwin'in ve onun yolunu izleyen evrimcilerin bu gerçe¤i gözard›
etmelerinin nedeni ise, inand›klar› materyalist felsefe ve bu felsefeye olan
psikolojik ba¤l›l›klar›d›r. Bu durum, Darwin'de çok belirgin bir biçimde
gözlemlenmektedir. Gözün yap›s› ve tavuskuﬂu tüyleri hakk›nda yapt›¤›
yorum, bu konuda aç›klay›c› bir örnektir. Akl›n›
kullanmayan, özgür bir vicdanla düﬂünen insan, tavuskuﬂunun tüylerindeki gözal›c› esteti¤e hayran olur ve bu güzelli¤i yaratan› düﬂünür. Ancak bak›n, Darwin tavuskuﬂunun
tüyleri ile ilgili neler düﬂünmektedir:
Tavus kuﬂu tüylerindeki sanat, yarat›l›ﬂ›n milyonlarca delilinden biridir.
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Soldaki resimde yaln›zca 22 parças› görülen göz, asl›nda 40 parçadan oluﬂan
muhteﬂem bir yarat›l›ﬂa sahiptir.

Gözü düﬂünmek ço¤u zaman beni teorimden so¤uttu. Ama kendimi zamanla bu probleme al›ﬂt›rd›m. ﬁimdilerde ise do¤adaki baz› belirgin yap›lar
beni çok fazla rahats›z ediyor. Örne¤in bir tavuskuﬂunun tüylerini görmek
beni neredeyse hasta ediyor.40

Kuﬂkusuz tek baﬂ›na bu örnek bile Darwin'in bilime ve do¤ada karﬂ›laﬂt›¤› varl›klara karﬂ› olan önyarg›l› bak›ﬂ aç›s›n›n bir göstergesidir. Anlaﬂ›lan Darwin, Galapagos adalar›nda karﬂ›laﬂt›¤› canl›lar›n büyük bir bölümünden dolay› da adeta "hasta olmuﬂ" ve onlar› "ispirtoda saklamakla"
yetinmiﬂ, ama onlarda gördü¤ü ola¤anüstü özellikler üzerinde düﬂünmek istememiﬂtir.
Oysa bir insan›n tüm evrende var olan yarat›l›ﬂ delillerini görebilmesi için Galapagos adalar›na gitmesine de gerek yoktur. ‹nsan kendi bedeninden baﬂ›n› hafifçe kald›r›p bakt›¤› gökyüzüne kadar her yerde Allah'›n
varl›¤›n›n, gücünün, akl›n›n ve ilminin say›s›z delilini görebilir.
Örne¤in Darwin'i teorisinden so¤utan göz bu say›s›z delilden sadece biridir. Göz, tesadüfler sonucunda oluﬂamayacak kadar kompleks ve
kusursuz bir yap›ya sahiptir. 40 ayr› organelden oluﬂan gözün önemli bir
yönü, "indirgenemez komplekslik" olarak adland›r›lan bir özelli¤e sahip
olmas›d›r. Bunun anlam› ﬂudur; gözün iﬂlev görebilmesi için bu 40 organelin her birinin ayn› anda birarada olmas› gerekir. Bunlar›n biri olmasa
göz hiçbir iﬂe yaramaz. Bu 40 ayr› parçan›n her biri de kendi içlerinde
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kompleks yap›lara sahiptir. Örne¤in gözün arka k›sm›ndaki retina tabakas› 11 ayr› katmandan oluﬂur. Bu katmanlardan biri kan damar› a¤›d›r.
Vücudun en yo¤un damar a¤›n› oluﬂturan bu tabaka ›ﬂ›¤› yorumlayan retina hücrelerinin oksijen ihtiyac›n› karﬂ›lar. Di¤er tabakalar›n her birinin
ise ayr› görevleri vard›r. Hiçbir evrimci bu denli kompleks bir organ›n nas›l oluﬂtu¤u sorusuna makul cevap verememektedir. Çünkü göz, Allah'›n
kusursuz yarat›ﬂ›n›n delillerinden biridir. Kuran'da bildirildi¤i gibi;
O Allah ki, yaratand›r, (en güzel biçimde) kusursuzca varedendir, 'ﬂekil
ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haﬂr Suresi, 24)

Darwin'e körü körüne inananlar›n ve onu "türlerin efendisi" ilan
edenlerin, hayatlar›n› Darwinizm'i savunmaya adayanlar›n, onun buraya
kadar anlatt›¤›m›z yönlerini de mutlaka gözönünde bulundurmalar› gerekmektedir. Bu insanlar ﬂunu görmelidirler: Darwin'in teorisi; dedesinden ö¤rendi¤i "Do¤a Tap›na¤›" masallar›n›n etkisine, amatör biyoloji bilgisi yüzünden vard›¤› hatal› ç›kar›mlara, bu hatal› ç›kar›mlara dayand›r›lan spekülasyonlara, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini reddetmeye dayal› koyu bir önyarg›ya ve 19. yüzy›l›n ateizmi bilim zanneden yüzeysel kültürüne dayanmaktad›r. Eski putperest kültürlerden devﬂirilen bu senaryo, Aristo'nun ilkça¤larda öne sürdü¤ü bat›l bir inan›ﬂ olan Scala Naturae'nin yerini alm›ﬂt›r.
Bu bat›l dinin hala ›srarla savunulmas›n›n tek gerçek nedeni ise, gerçek dinin temeline, yani Allah inanc›na karﬂ› bir propaganda malzemesi
olarak görülmesidir. Evrim
teorisine getirdi¤i eleﬂtirilerle
ve yay›nlad›¤› kitaplarla akademik çevrelerde çok sayg›n
bir yere sahip olan Chicago
Üniversitesi profesörlerinden

Philip E. Johnson
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Philip E. Johnson, evrim teorisinin günümüzde bat›l bir din olarak ald›¤›
yeri aç›klarken, "…Darwinizm'in kabul edilmesi Allah'›n varl›¤›n›n inkar edilmesi anlam›na geliyordu ve sonuç olarak Allah'›n vahyine dayal› dinin yerine evrimsel natüralizme dayal› yeni bir inanç oluﬂturuldu.."
demektedir.41 Johnson Darwinizm'in bu iﬂlevini bir di¤er kitab›nda ise
ﬂöyle aç›klar:
Modern bilimin liderleri, kendilerini bir Yarat›c›'n›n var oldu¤unu ve bu
dünyadaki olaylarda rol oynad›¤›n› kabul edenlere karﬂ› giriﬂilen bir savaﬂ›n öncüleri olarak görmekteler... Darwinizm ise, bu savaﬂta yeri doldurulamaz bir ideolojik rol oynamaktad›r. ‹ﬂte bu nedenle, bugün bilim çevreleri, Darwinizm'i test etmeyi de¤il, ne olursa olsun korumay› kendilerine
amaç edinmiﬂlerdir. Bilimsel araﬂt›rmalar›n kurallar› da, bu ideolojiyi do¤rulayacak ﬂekilde belirlenmektedir42

Philip E. Johnson'›n da ifade etti¤i gibi o dönemden itibaren tüm
maddeci felsefeler evrim teorisinde kendisine dayanak bulmuﬂ ve dine
karﬂ› yürütülen tüm propaganda faaliyetleri Darwinizm'den güç bulmuﬂtur. Bu nedenle de Darwinizm'in yaﬂat›lmas›, dine düﬂman olan güçlerin
en öncelikli hedeflerinin baﬂ›nda gelmektedir. Nitekim hangi ülkeye bak›l›rsa bak›ls›n, Darwinizm'in en önde gelen savunucular›n›n ayn› zamanda dine ve dindarlara düﬂman olan
çevreler oldu¤u aç›kça görülebilir.

Bat›l Darwinizm Dininin
Sahte Kitab›: "Türlerin
Kökeni"
Türlerin Kökeni kitab› Darwinciler
taraf›ndan adeta bir kutsal kitap gibi
korunur, bu kitaba sanki bir kutsal kitapm›ﬂ gibi sayg› duyulur. Oysa önceki
sayfalarda da inceledi¤imiz gibi Türlerin Kökeni Darwin'in gözlemlerini, kuﬂkular›n›, çeliﬂkilerini, karanl›k ruh hali-

Darwin'in Türlerin
Kökeni kitab›
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ni bir kurgu içinde sundu¤u çok kal›n bir çeliﬂkiler y›¤›n›d›r. Kitap bilimsel bir çal›ﬂma de¤ildir, bir mant›k yürütme üzerine kuruludur.
Hatta Charles Darwin dahi kitab›n›n bilimselli¤i konusunda çok ciddi ﬂüpheler içindedir.
Bir önceki bölümde de ifade etti¤imiz gibi kafas› son derece karmaﬂ›k olan Darwin, arkadaﬂ› J. D. Hooker'a yazd›¤› mektubunda "Türlerin
Kökeni'nin yay›nlanmas›n›n ard›ndan o kadar
çok ﬂey yay›nland› ki, bu bilgileri de¤erlendirip bir bütün haline dönüﬂtürme gücüne ve

J. D. Hooker

ak›l yetene¤ine sahip oldu¤umdan ﬂüphe ediyorum"43 demekte, ama onun tüm itiraflar›na ra¤men Darwinistler bu kitaba hala çok büyük önem vermektedirler.
Bu kitab›n içeri¤i hakk›nda bir baﬂka aç›klay›c› bilgiyi Charles Darwin'in en yak›n dostlar›ndan olan A. Sedgwick'in yazd›¤› bir mektup vermektedir:
Baz› bölümlerine hayranl›k duydum. Baz› bölümlerine ise karn›m a¤r›yana kadar güldüm. Okudu¤um
di¤er bölümler bana büyük bir ac› verdi. Çünkü bunlar›n tamamen yanl›ﬂ ve zarar verici olduklar›n› düﬂünüyorum… Ç›kard›¤›n sonuçlar›n büyük bir bölümü, baz› tahminlere dayan›yor… Do¤al seleksiyonu,
seçici bir organ taraf›ndan bilinçli olarak yap›lm›ﬂ birﬂey gibi yazm›ﬂs›n.44
A. Sedgwick

Kitap, pek çok mant›k hatas›, ak›l d›ﬂ› varsay›mlar ve çözülemeyen saptamalar üzerine

kurulu olmas›na ra¤men bugün bile hala genelde eleﬂtirilmez, her zaman
el üstünde tutulur. Bunun nedeni içerdi¤i bilgilerden ziyade, bu kitaba
yüklenen görev ve anlamd›r. Türlerin Kökeni materyalist ve ateist felsefelerin temel dayana¤›n› oluﬂturdu¤u için bu inanca sahip insanlar taraf›ndan çok özel bir yere konmaktad›r. Çünkü Türlerin Kökeni dünya üzerin-
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de, maddeci bir hayat anlay›ﬂ› üzerine kurulu olan tüm ideolojiler, sapk›n
inan›ﬂlar, bat›l dinler için çok büyük bir önem teﬂkil etmiﬂ, adeta bir kurtar›c› olarak görülmüﬂtür. Günümüzde birçok insan bu kitab› hiç okumam›ﬂ olmas›na ra¤men, pek çok e¤itim kurumu bu kitaba modern düﬂüncenin temel dayana¤› olarak bakmaktad›rlar. Jack Barzun Türlerin Kökeni'nin taﬂ›d›¤› önemi ﬂu ﬂekilde tan›mlamaktad›r:
ﬁüphesiz hem do¤al seleksiyona inananlar hem de inanmayanlar, Darwinizm'in bir ortodoksi gibi baﬂar› elde etti¤i ve çok say›da bilimsel, felsefi ve
sosyal hareketleri harekete geçirici bir eser oldu¤u konusunda hemfikirdirler. Darwin bir kahin olmuﬂtu, Türlerin Kökeni de evrimin dünyay› hareket
ettirdi¤i sabit bir noktadayd›.45

Her ne kadar bilimsel geliﬂmeler Türlerin Kökeni'nin, s›radan ve günümüz bilim dünyas› için geçerli olmayan bir kitap oldu¤unu kan›tlam›ﬂsa da, Darwin ve kitab› ayn› ﬂekilde yüceltilmeye devam etmektedir. Oysa kitap incelendi¤inde, gerçekte amatör bir do¤abilimcinin hatal› ç›kar›mlar›ndan ve spekülasyonlar›ndan ibaret oldu¤u görülmektedir. Henry
M. Morris The Long War Against God isimli kitab›nda Türlerin Kökeni'nin
bilimden ne kadar uzak oldu¤unu ﬂöyle anlat›r:
Okuyucu tüm kitapta (Türlerin Kökeni) evrime dair herhangi bilimsel
bir delili boﬂ yere arar...
Hiçbir yerinde kan›t
verilmemiﬂtir. Do¤al seleksiyon ile
türedi¤i

bilinen

hiçbir yeni tür ad›
belirtilmemiﬂ, hiçbir ara geçiﬂ formu
gösterilmemiﬂ, hiçbir
evrim mekanizmas› belgelenmemiﬂtir. Asl›nda tüm kitapta dikkati çeken kan›ttan yok-

Henry M. Morris ve evrimcilerin dine
karﬂ› verdi¤i sapk›n savaﬂ› eleﬂtiren
The Long War Against God isimli kitab›
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sunluktur. Tamamen spekülasyon, özel
mazeretler, o döneme ait varsay›mlar.
Türlerin Kökeni'ndeki delil ya da argümanlardan hiçbiri di¤er evrimciler taraf›ndan bile modern eleﬂtirel analizler alt›nda savunulmam›ﬂt›r. Böyle bir kitab›n
kendisinden sonraki insan yaﬂam› ve düﬂüncesi tarihinde
bu kadar büyük bir etki
oluﬂturmuﬂ olmas›na sadece ﬂaﬂ›r›l›r. Burada
gözle görünenden fazla
bir ﬂeyler olmal›!46
Albert Einstein ve Isaac
Newton (küçük resim)

Henry Morris'in
de söyledi¤i gibi Türlerin
Kökeni'nin insanl›k tarihi üzerinde yapt›¤› bu büyük etkinin alt›nda çok daha farkl› nedenler var-

d›r. Çünkü bilimsel bir çal›ﬂman›n –do¤ru olsun ya da olmas›n- bu derece büyük bir tutkuyla ve fanatizmle savunuldu¤u tüm bilim tarihi boyunca görülmemiﬂtir. Daha önce de belirtti¤imiz gibi, Newton'un, Einstein'›n
bilim dünyas›nda ç›¤›r açan buluﬂlar›n›n arkas›nda bu tip fanatik taraftarlar bulunmamaktad›r. Çünkü burada karﬂ›m›za ç›kan bir bilimsel kuram
de¤il, insanlara birçok telkin yöntemi kullan›larak kabul ettirilmeye çal›ﬂ›lan bir bat›l dindir. Darwin bu bat›l dinin kurucusudur ve elinde evrimciler taraf›ndan adeta kutsal say›lan kitab› vard›r.

Darwinizm Dini Putperest Bir Dindir
‹nsanlar›n büyük bir bölümü Allah'›n vahyine dayal› hak dine inan›rken, kimileri de kendilerinin ya da yaﬂad›klar› toplumlar›n ortaya ç›kard›klar› bat›l dinlere inan›r, totemlere tapar, güneﬂe dua eder, UFO'lardan yard›m beklerler. (Allah'› tenzih ederiz.) Daha önce de belirtti¤imiz
gibi, bat› literatüründe bu insanlar "pagan" (putperest) olarak adland›r›-
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l›rlar. ﬁu ana kadar incelediklerimiz ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirdi¤imizde, evrim
teorisi de bu pagan dinlerden biridir ve bu dinin pek çok ilah› vard›r.
Darwinizm'in putlar›ndan en önemlisi "tesadüf putu"dur. Hangi
Darwinist eseri okursan›z okuyun ayn› puttan, bu putun gücünden, kabiliyetlerinden, tecrübelerinden ve ileri görüﬂlülü¤ünden bahsedildi¤ini
görürsünüz. Çünkü Darwinistler evrenin ve evrende var olan tüm canl›
ve cans›z varl›klar›n tesadüfler sonucunda ortaya ç›kt›klar›na inan›rlar.
"Tesadüf putu", Darwinizm'in özüdür, hayat damar›d›r. ‹lginç olansa
isimlerinin önünde "bilim adam›" s›fat› bulunan baz› Darwinistlerin de
ayn› puttan bahsetmeleri ve bu pagan dinin ö¤retilerini dile getirmeleridir. Örne¤in kendisi de koyu bir evimci olan Frans›z zoolog Pierre Paul
Grassé "... Tesadüf (evrimciler aras›nda), ateizm görüntüsü alt›nda kendisine gizlice tap›n›lan bir tür ilah haline gelmiﬂtir."47 diyerek bu gerçe¤e
dikkat çekmiﬂtir.
Bu put Darwinizm gibi daha pek çok putperest dinde de karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Yunan dinlerinde, Çin ve Hint dinlerinde canl›lar›n ortaya
ç›k›ﬂ› yine ayn› "tesadüf putu"yla aç›klanmaktad›r. Eski Mezopotamya
dinlerinde de ayn› ﬂekilde çeﬂitli putlara tap›lmakta, birer madde y›¤›n›
olan bu putlardan medet umulmakta ve içlerinde çok büyük güçler bar›nd›rd›klar›na inan›lmaktayd›. Fakat geçmiﬂ dinlerdeki bu putun Darwinizm'in "tesadüf putu"ndan bir fark› vard›; çünkü bu dinlerdeki inan›ﬂa
göre canl›l›¤› oluﬂturanlar kör tesadüflerdi. Örne¤in canl›lar›n oluﬂmas›
bir nehir taﬂmas›n› ya da bir felaketi beklemek durumundayd›. Yeni organlar›n ya da canl› türlerinin oluﬂumu da yine ayn› do¤al felaketleri, ›s›n›n ani de¤iﬂimlerini ya da yüksek oranlarda radyasyonun aç›¤a ç›kmas›n› beklemek zorundayd›. Oysa Darwinizm'in "tesadüf putu" bu putlardan çok daha farkl›d›r; o ﬂuurlu ve öngörü sahibi bir puttur!
Darwinizm putunun her yapt›¤› bir hesap üzeredir. Hiçbir iﬂini kör
tesadüflere, baﬂ›boﬂ süreçlere b›rakmaz. Herﬂeyi düﬂünebilir, her ad›m›n›
önceden hesaplayabilir. Bu "tesadüf putu" o kadar ileri görüﬂlüdür ki, en
küçük organizmalardan baﬂlayarak yeryüzünde var olan tüm canl› türlerini oluﬂturabilir, onlar›n gereksinim duyacaklar› her türlü ayr›nt›y› mil-

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

68
yonlarca y›l öncesinden düﬂünüp tasarlayabilir, hatta milyonlarca y›l sonra oluﬂabilecek her türlü olay› bilir, onlara göre tedbirler al›r, hiçbir ayr›nt›y› atlamaz.
"Tesadüf putu" tüm bunlar› yaparken pek çok yöntem kullan›r ve
bunlardan en önemlilerinden biri de mutasyondur.
Mutasyonun anlam› canl› hücresinin çekirde¤inde bulunan ve genetik bilgiyi taﬂ›yan DNA molekülünde, radyasyon veya kimyasal etkiler
sonucunda meydana gelen kopmalar ve yer de¤iﬂtirmelerdir. Mutasyonlar ço¤u zaman hücrenin tamir edemeyece¤i boyutlarda birtak›m hasar ve
de¤iﬂikliklere sebep olurlar. Örne¤in t›p kitaplar›nda "mutasyon örne¤i"
olarak anlat›lan mongolizm, cücelik, orak hücre anemisi gibi zihinsel ya
da bedensel bozukluklar›n ya da kanser gibi hastal›klar›n her biri, mutasyonlar›n tahrip edici özelliklerini ortaya koymaktad›r. Mutasyon canl›lar›
geliﬂmiﬂe ve mükemmele götüren bir sihir de¤ildir ve net etkisi zararl›d›r.
Yani meydana getirdi¤i de¤iﬂiklikler ölüler, sakatlar ve hastalard›r. Bu
gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmektedir. Hatta bilim
adamlar› mutasyonu "bir ﬂehre y›k›m getiren depremlere"48 benzetirler.
Normalde mutasyonlar›n sonuçlar› hep olumsuzken, Darwinizm
dininin en önemli putu olan "tesadüf putu"nun mutasyonu her nas›lsa
s›k s›k düzgün ve olumlu sonuçlar ç›kar›r! Ve bu putun ortaya çok ihtiﬂaml› güzellikler, kusursuz canl›lar, görkemli düzenler ç›kard›¤›na inan›l›r. Örne¤in "tesadüf putu" tek bir insan vücudundaki yüz trilyon hücreyi de hatas›z ve eksiksiz olarak meydana getirebilir. Ayn› bir fabrika gibi
çal›ﬂan, enerji, enzim ve hormon üreten, üretti¤i tüm ürünlerle ilgili bilgileri çekirde¤indeki bilgi bankas›nda saklayan, bölgeler aras›nda hammade ve ürün nakli yapan, d›ﬂar›dan gelen her türlü maddeyi ayr›ﬂt›ran
laboratuvar ve rafineri sistemlerine ve d›ﬂar› ç›k›p-giren her türlü maddeyi kontrol eden hücre zar› gibi bir kontrolöre sahip olan bu hücreleri
meydana getirirken "tesadüf putu", asla hata yapmaz, planlar›nda aksakl›k oluﬂmaz.
"Tesadüf putu"nun bu eﬂsiz (!) gücünün örneklerini saymakla bitiremeyiz. Örne¤in ayn› put tüm canl›lar›n yaﬂam›n› kalp ve dolaﬂ›m sistemine ba¤larken, kalbin iﬂlev görebilmesi için kan› vücudun her zerresine ta-
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ﬂ›yacak bir atardamar sistemi de var etmiﬂtir. Tabii bunu yaparken da¤›lacak bu kan› toplayacak bir toplardamar sistemini kesinlikle unutmam›ﬂt›r. Bu arada karbondioksitle kirlenen bu kan› temizlemek için akci¤er ya
da solungaçlar› da bu sisteme eklemiﬂ ve tüm sistemi kalbe ba¤lam›ﬂt›r.
Tabii kan› di¤er at›klardan temizlemek için mutlaka böbreklerin olmas›
gerekti¤ini bilmiﬂtir ve onu da hemen var etmiﬂtir…
E¤er devam edersek bu liste uzar gider. Bir canl›n›n yaﬂam›n› sürdürmesi için çok say›da organ›n, tam ve eksiksiz biçimde ve ayn› anda var
olmas› gerekmektedir. Bunlar›n tekinin bile çal›ﬂmamas› o canl›y› birkaç
dakikada ya da en fazla birkaç günde öldürür. Fakat evrimcilerin iddias›na göre "tesadüf putu", son derece ﬂuurlu, dikkatli, hatas›z ve kusursuz
ﬂekilde bu sayd›¤›m›z ve burada sayamad›¤›m›z binlerce detay› düﬂünmüﬂ, tasarlam›ﬂ ve oluﬂturmuﬂtur.
"Tesadüf putu" bunun yan›nda bu kitapta maddeleyerek dahi s›ralayamayaca¤›m›z kadar uzun bir süreçten sonra insan› var etmiﬂtir. Fakat
insan› var etmekle de yetinmeyip onun -ve onun binlerce nesil sonraki
akrabalar›n›n da- ihtiyaç duyabilecekleri her türlü ayr›nt›y› düﬂünmüﬂtür. Canl› olan herﬂeyin binlerce y›ll›k sistemini de planlam›ﬂ, çok uzun
vadeli ve ince planlar yapm›ﬂt›r. Gelecek nesillerin ihtiyaçlar›n› düﬂünerek binlerce sene öncesinden bu¤day› var etmiﬂtir ve yine gelecek nesillerin enerji ihtiyac›n› düﬂünerek petrolü var etmiﬂtir. Bir enerji kayna¤› olarak Güneﬂ'i var ederken, insanlar› bu güneﬂin zararl› ›ﬂ›nlar›ndan koruyacak atmosfer tabakalar›n› da var etmeyi unutmam›ﬂt›r. ‹nsan›n tüm vücut sistemlerini nefes al›p verme üzerine kurarken, ayn› anda da nefes almas› için gereken atmosferi var etmiﬂtir. Dünya üzerinde öyle bir sistem
var etmiﬂtir ki, her birinin varl›¤› di¤erinin varl›¤›na dayanmaktad›r. Oksijenin varl›¤›n› bitkilere, bitkilerin varl›¤›n suya, suyun varl›¤›n› atmosferdeki ›s›ya, bütün bu sistemleri dünyan›n dönüﬂüne, bunu gökcisimlerinin birbirlerini çekim kuvvetine, güneﬂle aya uzakl›¤›na ve daha milyonlarca ayr›nt›ya ba¤lam›ﬂt›r. Her canl› bir di¤eriyle beslenir, biri olmad›¤› zaman di¤eri de zarar görür. Ama evrimcilere göre inand›klar› "tesadüf putu" o kadar ﬂuurlu bir puttur ki, hiçbir ayr›nt›y› unutmam›ﬂ, hiçbir
aç›k b›rakmam›ﬂt›r.
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"Tesadüf putu" tüm bunlar›n yan›s›ra, zaman içinde milyonlarca canl› türü var etmiﬂ ve her bir canl›y› muhteﬂem özelliklerle bezemiﬂtir. Bu,
evrimcilerin inanc›na göre öyle bir puttur ki her istedi¤ini yapabilir. Göz
yapmak ister yapar, kulak yapmak ister hemen yapar. Her istedi¤ini en
mükemmel ﬂekilde tasarlar ve neyi nas›l yapaca¤›n› çok iyi bilir. Örne¤in
bir göz var etmek istedi¤i zaman bütün ayr›nt›lar› önceden hesaplar ve
hatas›z sonuçlar al›r. Nitekim daha ortada göz yokken, hatta görmek diye
bir kavram yokken, önce kafatas› içinde iki boﬂluk oluﬂturmuﬂtur, sonra

Evrimciler, tapt›klar› "tesadüf putu"nun, resimde görülen bütün bu muhteﬂem varl›klar› yaratma gücüne sahip oldu¤unu iddia ederler. Bat›l inançlar›na göre bu, öylesine
maharetli bir puttur ki, gözü çok estetik ve güzel yapabildi¤i gibi, önceden göz için
gereken iki göz çukurunu da açmay› unutmam›ﬂt›r. Yine bu bat›l inanca göre "tesadüf putu" o kadar ak›ll› ve bilgilidir ki, sözde meyveleri ve sebzeleri canl›lar›n bütün
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ﬂekilde yaratabilmiﬂtir.

DARWIN‹ZM D‹N‹

71
bu boﬂluklar›n içine içi ›ﬂ›¤› geçiren bir s›v›yla dolu iki küre yerleﬂtirmiﬂtir. Daha sonra bu s›v›lar›n ön taraf›na ›ﬂ›¤›n da kolayl›kla k›r›lmas›n› sa¤layan ve ›ﬂ›¤› gözün arka duvar›nda odaklayan iki mercek koymuﬂtur.
Daha sonra yine gözün etrafa bakabilmesi için göz kaslar› oluﬂturmuﬂtur.
Bu kadarla da bitmemiﬂ, gözün arka duvar›nda, ›ﬂ›¤› alg›layabilecek retina tabakas›, gözü beyne ba¤layacak sinirler, gözün kurumamas›n› sa¤layacak gözyaﬂ› bezleri ve gözü toz ve benzeri yabanc› maddelerden koruyacak iki göz kapa¤› ve kirpik oluﬂturmuﬂtur. ‹ﬂte Darwinizm'in "tesadüf
putu", normal ﬂartlarda ortaya, sakatlar, hastal›klar ç›karan ve bir canl›
üzerinde hiçbir zaman olumlu sonuç vermeyen mutasyon mekanizmas›n›n da yard›m›yla böyle kusursuz organlar oluﬂturmuﬂtur!
Ayr›ca evrimcilerin inanc›na göre Darwinizm'in bu putunun bir baﬂka önemli özelli¤i yapt›klar›nda bir estetik kayg›s›n›n bulunmas›d›r. Canl› yada cans›z bir varl›k meydana getirirken bunun renginin, görüntüsünün, tad›n›n, kokusunun, ﬂeklinin son derece estetik ve uyumlu olmas›na
çok dikkat eder. Bir meyve ya da sebze var ederken tad›n›, kokusunu, ﬂeklini, vitaminini, mineralini, karbonhidrat›n›, ﬂekerini, kalorisini hesap
edip ona göre var edebilir. Çile¤i yapmakla kalmay›p, onun hoﬂ kokusunu ve içaç›c› görüntüsünü de hesaplar. Tabii bu arada insanda da tat ve
koku alma duyular›n› buna göre ve bunlardan zevk al›r ﬂekilde var eder.
Evrim teorisine inanmas›na karﬂ›n Darwinizm'i eleﬂtiren dünyaca ünlü
Frans›z zoolog Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms (Organizmalar›n Evrimi) isimli kitab›nda Darwinizm ve tesadüf kavram›n› ﬂu ﬂekilde sorgulamaktad›r:
Tesadüfe dayal› mutasyonlar›n havyanlar›n ve bitkilerin ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n› sa¤lad›¤›na inanmak gerçekten çok zordur. Ama Darwinizm
bundan fazlas›n› da ister: Tek bir bitki, tek bir havyan, binlerce ve binlerce tam olmas› gerekti¤i ﬂekilde faydal› tesadüflere maruz kalmal›d›r. Yani mucizeler s›radan bir kural haline gelmeli, inan›lmaz derecede düﬂük
olas›l›klara sahip olaylar kolayl›kla gerçekleﬂmelidir. Hayal kurmay› yasaklayan bir kanun yoktur, ama bilim bu iﬂin içine dahil edilmemelidir.49

‹ﬂte Darwinizm dininin özünü bilime ve akla ayk›r› olan bu saçma
bat›l inan›ﬂ oluﬂturmaktad›r. Gerçekte insan akl›, hiçbir kompleks varl›¤›n
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kendi kendine ve tesadüfen oluﬂamayaca¤›n›,
mutlaka bilinçli bir plan›n ürünü oldu¤unu
anlayabilecek kapasitededir. Dolay›s›yla
Darwinizm'in buraya kadar özetledi¤imiz inanc› da insan akl›na taban taban z›tt›r. Ama, aynen kendi elleriyle yapt›klar› putlara taparak
insan akl›na karﬂ› gelen
ilkel putperesler gibi,
Darwinistler de insan
akl›na karﬂ› gelerek, onu
kasten gözard› ederek söz
konusu saçmal›¤a inan›rlar.
Ünlü moleküler biyolog Michael Den-

Michael Denton ve kitab›, Evolution: A Theory in Crisis
(Evrim: Kriz ‹çinde Bir Teori)

ton, Evolution: A Theory in Crisis (Evrim: Kriz ‹çinde Bir Teori) adl› kitab›nda bu ilginç durumu ﬂöyle anlat›r:
Yüksek organizmalar›n genetik programlar›n›n yap›s›, milyarlarca bit (bilgisayar birimi) bilgiye ya da bin ciltlik küçük bir kütüphanenin içindeki tüm
harflerin dizilimine eﬂde¤erdir. Bu denli kompleks organizmalar› oluﬂturan
trilyonlarca hücrenin geliﬂimini belirleyen, emreden ve kontrol eden say›s›z
karmaﬂ›k iﬂlevin tamamen rastlant›ya dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmek ise, insan akl›na yönelik bir sald›r›d›r. Ama bir Darwinist,
bu düﬂünceyi en ufak bir ﬂüphe belirtisi bile göstermeden kabul eder!49

Dikkat edilirse, Darwinistlerin kabul ettikleri saçma inan›ﬂ ile eski
putperest kültürlerin inan›ﬂlar› birbirine çok benzemektedir. Putperestler
nas›l cans›z putlar›n tüm varl›klar› yaratt›klar›na inan›yorlarsa, evrimciler ve materyalistler de yine cans›z maddenin birtak›m tesadüfler sonucunda tüm canl›lar› ve kendilerini yaratt›¤›na inanmaktad›rlar.
(Allah'› tenzih ederiz.)
‹ﬂte Darwinizm dini böyle bir hayal üzerine kurulmuﬂtur. Oysa bu
dinin kurucusu Charles Darwin dahi bu kompleks canl›lar›n tesadüfler
sonucu oluﬂamayaca¤›n›n fark›ndayd›. Do¤ada var olan mükemmel dü-
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zen ona tüm varl›klar›n üstün bir yarat›l›ﬂa sahip olduklar›n› gösteriyordu. Darwin bu konuyu ﬂu ﬂekilde itiraf etmektedir:
Bu mükemmel evreni, özellikle de insan›n do¤as›n› izlemekten mutlu olam›yorum… Herﬂeye dizayn edilmiﬂ kanunlar›n bir sonucu olarak bakmaya
e¤ilimliyim… Ve bütün bu kanunlar aç›kça herﬂeyi bilen, gelecekteki tüm
olaylar› ve sonuçlar› gören bir Yarat›c› taraf›ndan dizayn edilmiﬂtir. Ama daha fazla düﬂündükçe daha fazla kafam kar›ﬂ›yor.50
Tamamen ümitsiz bir karmaﬂan›n içinde oldu¤umun bilincindeyim. Gördü¤ümüz dünyan›n bir tesadüf eseri oldu¤unu düﬂünemiyorum. Ama ayn› zamanda her ayr› parçaya da bir Dizayn'›n sonucu olarak bakam›yorum.51
Her s›n›ftaki hayvanla ilgili birçok ﬂaﬂ›rt›c› ve ilginç örnekler verebilirim;
bunlar›n say›s› o kadar çok ki tesadüf eseri olmalar› mümkün de¤il.52

Darwinizm Dini Etkisini
Misyonerlik Anlay›ﬂ›na Borçludur
Herhangi bir ideolojinin, felsefenin ya da bir dinin yay›lmas›n› sa¤layanlar, genellikle o dinin taraftarlar›d›r. Darwinizm dini de dünya üzerindeki etkisini taraftarlar›na ve bu dini yaymay› kendilerine görev edinen misyonerlerine borçludur. Herkesin çok iyi bildi¤i gibi misyonerlik
kavram› pek çok dinde bulunmaktad›r. Misyonerler ülke ülke gezip kendi dinlerini anlatan, taraftar toplamaya ve her ülkede örgütlenmeye çal›ﬂan kiﬂilerdir. Misyonerlerin as›l amaçlar› ba¤l› olduklar› dinin kültürünü,
düﬂünce hayat›na etkilerini ve hayata bak›ﬂ aç›s›n› insanlara anlatmak ve
kendileri gibi düﬂünen, de¤erlendiren, yarg›layan insanlar oluﬂturmakt›r.
Nitekim bu gibi insanlar daha sonra etkisi alt›na girdikleri dinin gerçek
ba¤l›lar› aras›na kat›lacaklard›r.
Darwinist misyonerlerin en büyük idealleri de kendi hayat görüﬂlerine sahip toplumlar oluﬂturmak, hatta her ülkenin e¤itim sistemine kadar tüm kurumlar›n› kendi anlay›ﬂlar› üzerine kurmakt›r. Allah'›n varl›¤›n› inkar eden, maddeci bir hayat görüﬂüne sahip, putperest, ak›l ve mant›k d›ﬂ› dahi olsa gözü kapal› bir ﬂekilde bu bat›l dinin gereklerini uygulayan bir nesil yetiﬂtirmek en büyük hedefleridir.
‹ﬂte bunun için misyoner olarak seçilen kiﬂiler çok önemlidir. Çünkü
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misyonerli¤in özünü seçilen kiﬂilerdeki isabetlilik oluﬂturur. Öyle kiﬂiler seçilmelidir ki
gerek maddi gerekse manevi yönden bu dine
çok büyük bir deste¤i olabilsin, ileride insanlar› üzerinde o da etkili olabilsin ve geniﬂ kitlelere hitap edebilsin.
Darwinizm misyonerlerine bakt›¤›m›zda bunlar›n her meslekten,
farkl› e¤itim alm›ﬂ kiﬂilerden
olabildiklerini görürüz. Bunun
için güçlü bir bilimsel geçmiﬂe,
yüksek bir kültüre ihtiyaç yoktur. Zaten bu dini ortaya atan
Charles Darwin de bir bilim
adam› olmaktan çok uzakt›r;
diplomas› yaln›zca ilahiyat alan›nda olan ancak sonradan dininden dönmüﬂ bir kiﬂidir. Evrim teorisinin yay›lmas›nda ve
kabul ettirilmesinde önemli rolleri olan kiﬂilerden Charles Lyell
bir avukatt›r; William Smith bir
müfettiﬂtir; James Hutton bir ziraatçidir; John Playfair bir matematikçidir; Robert Chambers bir
gazetecidir; Alfred Russel Wallace ise müfettiﬂlik için k›sa bir ç›rakl›k e¤itimi alm›ﬂt›r.53
Darwin, bu kiﬂilere toplumsal arenada savaﬂacak "askerler"i
olarak bakm›ﬂt›. Çünkü kendisi
bu türden etkinliklerden çekinir-

Yukar›dan
aﬂa¤›ya, evrim misyonerleri William Smith, James Hutton,
Robert
Chambers,
Alfred Russel
Wallace
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di; topluluk önünde konuﬂma
ya da tart›ﬂma düﬂüncesi onu
fiziksel olarak hasta ederdi.
Darwin'in hayat› ile ilgili
uzun bir çal›ﬂma yapan son
dönemin ünlü evrimcilerinden Richard Milner kitab›nda
bu ekibi "Darwin'in Çetesi"
olarak tan›mlamaktad›r.
Zamanla bu misyonerlerin say›s› gittikçe daha da artm›ﬂ; çok çeﬂitli ülkelerde Darwin dinini dünyaya yayma idealini benimsemiﬂ,
toplumun her kesiminden insanlar ortaya ç›km›ﬂt›r. Bunlar›n aras›nda
ilk anda akla gelenleri
"Darwin'in buldogu" olarak an›lan Thomas Huxley, onun o¤lu Julian
Üst solda, "Darwin'in buldo¤u" olarak an›lan
Thomas Huxley ve o¤lu Julian Huxley.
Üst sa¤da Julian Huxley, alt solda Stephen Jay
Gould ve alt sa¤da Richard Dawkins

Huxley,

Theodosius

Dobzhansky, günümüzde de Richard Dawkins,
Stephen Jay Gould gibi
isimlerdir... Bu kiﬂilerin

en önemli özellikleri tüm saçmal›¤›na, mant›ks›zl›¤›na ra¤men -hatta kendi itiraflar›nda dahi bunlar› dile getirmelerine karﬂ›n- Darwinizm'i savunmaktan vazgeçmemeleridir. Hayatlar›n›n her alan›nda, yaz›lar›nda, konuﬂmalar›nda, her an evrim teorisi üzerine konuﬂur, onu savunurlar. Teorinin tutars›zl›klar› sürekli yüzlerine karﬂ› dile getirilir, ama onlar körü
körüne ba¤l›l›¤›n getirdi¤i rahatl›k içinde bunlar› demogojilerle geçiﬂtirir
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ve sözde üstün ç›kmaya çal›ﬂ›rlar. Alayc› konuﬂmalar, karﬂ› tarafa yönelik
hakaretamiz sözler ve sald›rgan bir üslupla gerçeklere karﬂ› direnmeye
çal›ﬂ›rlar. Bunu her platformda yaparlar. En büyük yard›mc›lar› da evrimci çizgideki medya kuruluﬂlar›d›r. Bu kuruluﬂlar Darwinizm'in mesaj›n›
insanlara iletme görevini üstlenirler. Evrim teorisini halk üzerinde bu
denli etkili k›lan medyad›r. Medyay›, yorumlar› ve sözde bilimsel verilerle destekleyenler de evrimci bilim adamlar›d›r. Bu yöntemle Darwinistler
toplumun bilim adamlar›na olan sayg› ve güvenlerini istismar etmektedirler.
Darwinist misyonerlerin çal›ﬂma metodlar› her ülkede büyük paralellikler göstermektedir. Amaç insanlar›n gözlerini boyamak oldu¤u için, iki
farkl› yol izlemektedirler. Bunlardan birincisi aç›kça Darwinizm'in anlat›lmas›, ö¤retilerinin tarifinin yap›lmas›d›r. Bunun için kitaplar bas›l›r, medya ise biraz önce de belirtti¤imiz gibi çok yo¤un bir ﬂekilde kullan›l›r. Dergiler ve gazetelerde Darwinizm konulu haberler ç›kar›l›r. Bu haberlerde bilimsellik ya da do¤ruluk çok büyük bir öncelik taﬂ›maz; önemli olan insanlar›n yarat›l›ﬂ gerçe¤inden uzaklaﬂt›r›lmas› ve evrim fikrine al›ﬂt›r›lmas›d›r.

Darwinizm'in Sapk›n Ahlak Anlay›ﬂ›
Darwin dinini yaymada izlenen ikinci yöntem ise gizli ve dolayl› telkinlerle insanlar› bir Darwinist gibi düﬂünür ve yaﬂar hale getirmektir.
Darwinizm'in insana verdi¤i en önemli telkin, "kimseye karﬂ› sorumlu de¤ilsin, hayat›n› tesadüflere borçlusun, yaﬂamak için mücadele etmek, gerekirse di¤erlerini ezmen gerekir, bu dünya çat›ﬂma ve
menfaat dünyas›d›r" telkinidir. "Do¤al seleksiyon", "yaﬂam mücadelesi",
"güçlülerin hayatta kalmas›", "rastlant›sal mutasyonlar" gibi biyolojik
Darwinist kavramlar›n verdi¤i toplumsal mesaj, iﬂte bu telkindir. Dikkat
edilirse, günümüz toplumlar›nda söz konusu telkin aynen benimsenmiﬂ,
birçok insan bu telkine göre yaﬂar hale gelmiﬂtir. Bakt›¤›m›zda, insanlar›n
baz›lar›n›n sadece dünyadaki yaﬂamlar›n› sürdürmek, iyi bir meslek,
mal-mülk ve para kazanmak, e¤lenmek ve böylece "yaﬂam mücadelesinde galip gelmek" için yaﬂad›klar›n› görürüz. Özellikle de gençlerin ara-
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s›nda lüks ev ve arabalara sahip olmak, s›n›rs›z harcamalar yapmak en
büyük idealler halini alm›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂ içindeki insanlar niçin var olduklar›n› sorgulamaz, Allah'›n varl›¤›n› hiç düﬂünmezler. Sanki hiç yarat›lmam›ﬂlar gibi, sanki kendilerini yaratm›ﬂ olan Allah'a karﬂ› hiçbir sorumluluklar› yokmuﬂ gibi yaﬂarlar. Bu insanlar›n pek ço¤unun evrim teorisinden, Darwin'in fikirlerin haberi bile yoktur. Ama hayata Darwinist
bir mant›kla bakmaktad›rlar.
‹ﬂte bunun nedeni, yukar›da belirtti¤imiz gizli Darwinizm telkinidir.
Darwinizm, ad› öyle ifade edilmese de, toplumun geneline hakim olan bir
ahlak anlay›ﬂ› durumuna gelmiﬂtir.
Bu ahlak anlay›ﬂ›n› ayakta tutanlar ise, sözünü etti¤imiz Darwinist
misyonerlerdir. Bu kitle toplum içinde oran› az da olsa, o topluma fikri
aç›dan yön veren kitledir. Bu kesim üniversitelerde, medyada, pek çok
bilimsel kurumda ve insanlar›n düﬂünüﬂleri üzerinde etkin olan her türlü
sosyal sektörde güçlü ve hakim durumdad›r. Topluma yön veren, e¤itim
politikas›n› belirleyen, medya yoluyla halk›n bilincini ﬂekillendiren kesim, büyük ölçüde söz konusu ateist evrimcilerden oluﬂmaktad›r.
Toplumun önemli bir bölümü "ben nas›l var oldum" sorusu üzerinde hiç düﬂünmeden bomboﬂ bir zihinle yaﬂ›yor olabilir. Ama seyrettikleri
filmleri çeviren, okuduklar› gazeteleri ve dergileri haz›rlayan, tiyatrolara,
sanat merkezlerine, yay›nevlerine, müzik dünyas›na hakim olan ve kendilerini "ayd›nlar" olarak nitelendiren insanlar›n pek ço¤u, Darwinizm'e
bir din olarak iman etmiﬂ kimselerdir. Bu nedenle bir genç üniversiteye
gitti¤inde Darwinist hocalar›n telkini alt›nda kalmakta, kitap fuar›n› gezdi¤inde Darwinist ve ateist kitaplarla karﬂ›laﬂmakta, bir sanat galerisine,
tiyatro oyununa gitti¤inde, yine ayn› mesajlar beynine kaz›nmaktad›r.
Böylece toplumun e¤itimli kesimini etkisi alt›na alan ve nesilden nesile aktar›lan dinsiz bir ahlak anlay›ﬂ› oluﬂturulmaktad›r. Darwinizm de
bu ahlak anlay›ﬂ›n›n en büyük dayana¤›d›r.
Bu ahlak anlay›ﬂ›n›n etkisi alt›na girmiﬂ olanlar, Darwinizm'i bilimsel bir gerçek sanmakta, ona körü körüne inanmakta, gerçek dini ise "halk
kesimlerinin sahip oldu¤u geleneksel bir inanç" olarak görmektedir.
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Evrimci slogan ve telkinlere her
yerde rastlamak mümkündür. 1
nolu resim bir filmin karesidir.
2,3,4 nolu resimler ise, bir video
klipten al›nm›ﬂt›r. 5 nolu resim,
evrim propagandas› yapan bir
karikatür, 6 nolu resim ise bir banka reklam›d›r.

4
2
3
Evrimciler telkinlerinde özellikle insan›n, maymunlarla ortak bir atadan evrimleﬂti¤i temas›n› kullan›rlar. Bu, yüksek manevi de¤erlere
sahip insan›, hayvanlarla eﬂde¤er bir varl›k olarak gösterme çabalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu sayfadaki resimler ve filmlerden
al›nan kareler de evrimcilerin bu çabalar›n›n bir ürünüdür.
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(Allah'› tenzih ederiz.) Nitekim Kuran'da inkarc›lara "Rabbiniz ne indirdi?" dendi¤inde, onlar›n "eskilerin masallar›" diye cevap verdikleri bildirilmektedir. (Nahl Suresi, 24)
Oysa gerçek din yani ‹slam, gelenekle hiçbir ilgisi olmayan, apaç›k
ve mutlak bir gerçektir. ‹nsan›n, Yarat›c›m›z olan Allah'a dönüp-yönelmesidir. Ama Darwinizm'le aldat›lan kiﬂiler bu gerçe¤i kavrayamayacak kadar ﬂuursuzlaﬂm›ﬂt›r. Bu bat›l dinin ortadan kald›r›lmas›, toplumun üzerindeki gaflet perdesinin aralanmas› için, Darwinizm'in ve materyalist
felsefenin ilmi yöntemlerle y›k›lmas› zorunludur.

Darwinizm Dininin Tabular› Vard›r ve Evrimciler
Bunlar›n Sorgulanmas›na ‹zin Vermezler
Darwinizm, dini hiçbir bilimsel dayana¤› olmamas›na ve sadece bir
demagoji ürünü olmas›na ra¤men insanlar aras›nda çok güçlü bir yere sahiptir. Bunun nedeni de insanlar›n Darwinizm'i sorgulamamalar›, daha
do¤rusu sorgulayamamalar›d›r. Çünkü Darwinizm dininde sorgulamak,
soru sormak yasaklanm›ﬂt›r. Bu bat›l din, kay›ts›z ﬂarts›z iman etmeyi gerektirir.
Darwinist olabilmek için canl›lar›n cans›z maddelerden oluﬂtu¤una,
sürüngenlerin tesadüfler sonucu uçmaya baﬂlad›klar›na, yine baﬂ›boﬂ tesadüflerin sonucunda hücre gibi, göz gibi, kulak gibi son derece kompleks organlar›n var olduklar›na, hatta balina gibi deniz hayvanlar›n›n ay›
gibi memelilerin yiyecek aramak için denize girmeleri sonucunda oluﬂtuklar›na, kuﬂlar›n da sineklerin peﬂinde koﬂan dinozorlar›n kanatlanmas› sonucunda var olduklar›na inanmak gerekir. Tüm bu önkoﬂullar›n ne
kadar ak›l d›ﬂ› ve mant›ks›z olduklar› ise apaç›k bir ﬂekilde ortadad›r.
Belki bu sat›rlar› okudu¤unuzda "sayg›n" bilim adamlar› bunlara
inand›klar›na göre ellerinde mutlaka bir delilleri vard›r diye düﬂünüyor
olabilirsiniz. Ama hay›r, ortada en ufak bir delil dahi yoktur, sadece tahminler, varsay›mlar, ihtimaller ve esinlenmeler vard›r. Bu konuda karar
bir kere verilmiﬂtir. Art›k buna iman etmek gerekmektedir. (Yukar›da sayd›¤›m›z tüm maddelerin gerçekleﬂmesinin neden mümkün olmad›¤› hak-
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k›nda ayr›nt›l› bilgi edinmek için Bkz. Evrim Aldatmacas›, Harun Yahya ve
Hayat›n Gerçek Kökeni, Harun Yahya, Araﬂt›rma Yay›nc›l›k.)
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi Darwinizm dininde herhangi bir ö¤retiye iman etmek için de bu varsay›m›n nas›l gerçekleﬂti¤i, olabilirli¤i ya
da yalanlanabilirli¤i hakk›nda bir bilgi sahibi olmaya da gerek yoktur.
Çünkü bu dinin taraftarlar› bir konuya iman etmek için herhangi bir delil
talebinde bulunmazlar. Tek bir dergide okuyacaklar› bir makale, herhangi bir kitap, izleyecekleri k›sa bir belgesel onlar›n bu dine iman etmeleri
için yeterlidir. Zaten sözde ara form olarak ortaya konan fosiller, gerçek
gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lan sahte çizimler, illüstrasyonlar, bilimsel geliﬂmeler sonucunda geçersizli¤i ortaya ç›kan Miller deneyi gibi deneyler hakk›nda araﬂt›rma yap›lamaz, soru sorulamaz. Zaten bu tip bir giriﬂim içinde olanlar Darwinist misyonerler taraf›ndan bilimsel çevrelerden hemen
d›ﬂlan›r, adeta "afaroz" edilirler. Çünkü bu konular üzerinde biraz olsun
düﬂünmeleri ya da okuyup araﬂt›rmalar› baz› gerçekleri görmeleriyle sonuçlanacakt›r.
Bilimsel konularda çok az bir bilgisi olan bir kiﬂi dahi karaya ç›kan
bir bal›¤›n bu yeni ortama uyum sa¤lamak için vakti olmayaca¤›n›, k›sa
süre içinde ölece¤ini bilir. Ya da hücrenin kompleks yap›s› hakk›nda biraz
bilgi sahibi olan bir kiﬂi bu mucizevi organizman›n tesadüfler sonucu oluﬂamayaca¤›n› anlayabilir. Veya bir sürüngenin tesadüfi süreçlerle kanat
sahibi olup uçamayaca¤›n› da takdir edebilir. Sa¤duyu ile anlaﬂ›lan bu
gerçekler, her türlü deney ve gözlemle de do¤rulanacakt›r. Ama Darwinist ö¤retinin bir sonucu olarak insanlar bu konular› düﬂünmek istemezler, düﬂünmekten korkarlar.
Oysa insan ancak düﬂündükçe, araﬂt›rd›kça, inceledikçe gerçekleri
görecek, önkabullerden kurtulacak ve tabulara karﬂ› durabilecektir. Sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'in kainat› yoktan var etti¤ini anlamak için de, insanlar›n göklerin ve yerin yarat›l›ﬂ› konusunda derin biçimde düﬂünmeleri gerekmektedir. Önyarg›lardan s›yr›larak düﬂünmenin
sonucunda insan›n ulaﬂabilece¤i tek sonuç, Allah'›n üstün yarat›ﬂ› olacakt›r. Allah Kuran'da düﬂünmenin önemini ﬂu ﬂekilde bildirmektedir:
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ﬁüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün ard arda
geliﬂinde, insanlara yararl› ﬂeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'›n
ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra diriltti¤i suda, her
canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmiﬂ bulutlar› evirip çevirmesinde düﬂünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r." (Bakara Suresi, 164)
Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve göklerin ve yerin yarat›l›ﬂ› konusunda düﬂünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz,
Sen bunu boﬂuna yaratmad›n. Sen pek Yücesin, bizi ateﬂin azab›ndan koru." (Al-i ‹mran Suresi, 191)

Darwinist önderler de insanlar›n özgürce düﬂünmesinin evrim teorisinin sonu olaca¤›n›n fark›ndad›rlar ve iﬂte bu nedenlerden ötürü de düﬂünmeyi yasaklam›ﬂlard›r. Bunun için izledikleri yöntemlerden en önemlisi, bu dinin sözde bilimsel yönünü son derece karmaﬂ›k, zor, anlaﬂ›lmaz
bir ﬂekilde insanlara sunmakt›r. Anlaﬂ›lmaz terimler, Latince kelimeler, bilimsel benzetmeler kullan›r ve bunlar›n "s›radan" insanlar taraf›ndan asla
anlaﬂ›lamayaca¤›n›n alt›n› ›srarla çizerler. ‹nsanlar bu tablodan çok fazla
etkilenir ve daha en baﬂtan "bunlar kesinlikle benim anlayabilece¤im ﬂeyler de¤il" ﬂeklinde bir karar verirler. Bu anlay›ﬂa göre Darwinizm dininin
sözde dayanaklar› ancak "koskoca" bilim adamlar›n›n bilebilece¤i ve anlayabilece¤i ﬂeylerdir. Küçük düﬂmemek için onlar›n söylediklerini kabul
etmeyi de en mant›kl› ﬂey olarak görürler. Böylece dinin önde gelenleri ile
taraftarlar› aras›nda güçlü bir set çekilir ve herkes kendi yerini bilir.
Fakat Darwinistler ald›klar› her türlü tedbire, yasaklara ve engellemelere ra¤men, taraftarlar›n›n ﬂüphe duymalar›n› engelleyemezler. Çünkü bu kiﬂilerin çevresinde evrim dininden ﬂüphe duymalar›na neden olacak binlerce yarat›l›ﬂ delili vard›r. Yeryüzündeki kusursuz düzen, canl›lardaki birbirinden ilginç özellikler, atomdan galaksilere kadar tüm yarat›l›ﬂ
delillerindeki göz kamaﬂt›r›c› plan, tüm canl› organizmalardaki kompleks
yap›lar, do¤adaki güzellikler, bir gülün kokusu ya da bir meyvenin tad›
üzerinde düﬂünmek insanlar›n Darwinist teorilerden yana kuﬂkuya düﬂmeleri için yeterlidir.
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Ayn› zamanda bilimsel geliﬂmeler de evrim teorisinin iddialar›n› birer
birer geçersiz k›lmakta, pek çok bilim adam› bu gerçe¤i türlü ﬂekillerde dile getirmektedir. Darwinistler taraftarlar›n›n bu gerçekleri düﬂünmelerini
engellemek için ellerinden gelen herﬂeyi yapsalar dahi, bu gerçeklerin üstünü balç›kla s›vayamazlar. Çünkü ne kadar duymak istemeseler de etraflar›nda sürekli olarak Darwinizm'in geçersizli¤ini anlatan konuﬂmalar, yaz›lar ve kitaplar dolaﬂmaktad›r ve bunlara engel olmalar› imkans›zd›r.
‹ﬂte bu noktada Darwinist misyonerlerin acil önlem olarak baﬂvurduklar› çok önem bir yöntem vard›r: Sahtekarl›k…

Evrimciler, ﬁüpheleri Gidermek ‹çin
Sahtekarl›k Yapmay› Mübah Görürler
Evrimciler teorilerini ayakta tutabilmek ve teorinin temel iddialar›n›
destekleyebilmek için tarih boyunca pek çok sahtekarl›k yapm›ﬂlard›r.
Darwinistler ﬂüphelerin ancak bu ﬂekilde giderilece¤ini düﬂünürler, çün-
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Sahte çizimler
ve temelsiz canland›rmalar
evrim propagandas›nda önemli
bir yere sahiptir.
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kü bir yerden sonra boﬂ sözlerin, demagojilerin de¤erini kaybetti¤inin onlar da fark›ndad›rlar. ‹nsanlar evrim teorisini savunanlardan bir delil, belge beklemektedirler. Onlar›n bu beklentilerine Darwinistlerin verebilecekleri tek cevap ise iﬂte bu sahte delillerdir. Çünkü hayali bir süreç olan
evrimi savunman›n baﬂka herhangi bir yolu yoktur. Bilimsel bulgular evrimi çürüttü¤üne göre geriye tek yol olarak sahtekarl›klara baﬂvurmak
kal›r. Ya bulgular gizlenir veya imha edilir ya da bunlar çarp›t›larak sanki evrim teorisini destekliyorlarm›ﬂ gibi gösterilir. ‹ﬂte tamamen dayanaks›z olan evrim teorisini ayakta tutabilmek için yap›labilecek yegane çaba,
ancak bunlar olacakt›r...
Bunlardan biri öne sürdükleri sözde "maymun-insan" imaj›n› destekleyebilmek için baﬂvurduklar› hayali çizimlerdir. Bu amaçla ellerine
f›rçalar› al›p hayali yarat›klar çizer, bilgisayarlarda yeni maymun-insan

Piltdown Adam› kafatas› en büyük evrim
sahtekarl›klar›ndan biridir.
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tasar›mlar› yaparlar. Fakat bunu yaparken ilham ald›klar› tek kaynak hayalgüçleridir, çünkü ellerinde herhangi bir bilimsel kaynaklar› yoktur.
Bu nedenle de teorilerini destekleyecek delilleri kurgulamaya baﬂlarlar.
Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki kusursuz güzellikleri ortaya koyan gerçek iman
hakikatlerine karﬂ›, Darwinistler de kendi dinlerinin sahte iman hakikatlerini oluﬂtururlar.
Bunun da ötesinde, Darwinistler geçmiﬂte çok daha somut ve bilim
tarihine birer skandal olarak geçen sahtekarl›klar da
yapm›ﬂlard›r.
Örne¤in 1912 y›l›nda ortaya at›lan ve 1953
y›l›na kadar tüm dünyay› aldatan Piltdown
Adam› kafatas›, bir evrimci taraf›ndan insan

Ernst Haeckel ve çizim sahtekarl›¤› yapt›¤›
embriyo resimleri
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kafatas›na orangutan çenesi monte etmek suretiyle üretilmiﬂ sahte bir bir
fosildir. Sahte kafatas›n›n diﬂleri, insana ait oldu¤u izlenimini vermek
için sonradan özel olarak eklenmiﬂ ve s›ralanm›ﬂ, eklem yerleri de törpülenmiﬂtir. Daha sonra da bütün parçalar, eski görünmeleri için potasyumdikromat ile lekelendirilmiﬂtir. Bu fosili dünyan›n en ünlü müzesi ünvan›n› taﬂ›yan British Museum'da 40 y›l boyunca sergileyen evrimciler, bu
40 y›l boyunca tüm bilim dünyas›n› aldatm›ﬂlard›r. (Ayr›nt›l› bilgi için
Bkz. Evrim Aldatmacas›, Harun Yahya)
Bir baﬂka ilginç sahtekarl›k, Darwin'in ça¤daﬂ› ve arkadaﬂ› Alman biyolog Ernst Haeckel'in imzas›n› taﬂ›maktad›r. Haeckel, ortaya att›¤› "Bireyoluﬂ Soyoluﬂun Tekrar›d›r" (Ontogeny Recapitulates Phylogeny) teorisini desteklemek için, bal›k ve insan embriyolar›n› birbirine benzer gösteren sahte çizimler yapm›ﬂt›r. Embriyolar›n resimlerine baz› eklemeler
yapm›ﬂ, baz› k›s›mlar› ise ç›karm›ﬂt›r. Bunun ortaya ç›kmas›ndan sonra
yapt›¤› savunma ise, di¤er evrimcilerin de benzeri sahtekarl›klar yapt›¤›n› belirtmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir:
Bu yapt›¤›m sahtekarl›k itiraf›ndan sonra kendimi ay›planm›ﬂ ve k›nanm›ﬂ
olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum ﬂudur ki; suçlu durumda
yanyana bulundu¤umuz yüzlerce arkadaﬂ, birçok güvenilir gözlemci ve
ünlü biyolog vard›r ki, onlar›n ç›kard›klar› en iyi biyoloji kitaplar›nda,
tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yap›lm›ﬂ sahtekarl›klar, kesin olmayan bilgiler, az çok tahrif edilmiﬂ ﬂematize edilip yeniden düzenlenmiﬂ ﬂekiller bulunuyor.54

Bu sahtekarl›klar ilk anda akla gelen ve bas›na yans›yanlardan sadece birkaç tanesidir. Fakat evrim tarihi incelendi¤inde daha pek çok sahtekarl›kla karﬂ›laﬂ›lacakt›r: sahte çizimler, hayali rekonstrüksiyonlar, fosillerde yap›lan tahrifatlar… Bu sahtekarl›klar›n amac› ise bilimsel gerçeklerden kendine destek bulamayan bu teoriye bir ﬂekilde destek olabilmek, onu olabildi¤i kadar yaﬂatabilmektir. Bu sahtekarl›klar evrimin
ba¤naz bir din, evrim savunucular›n›n da bat›l dinlerini savunmak için
herﬂeyi göze alan fanatik ba¤l›lar olduklar›n›n çok önemli bir delilini
oluﬂturmaktad›r.
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"Onlar›n içinde bulunduklar› din
mahvolucudur ve yapmakta olduklar›
ﬂeyler de geçersizdir."
(Araf Suresi, 139)
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arwinizm dini hakk›nda bu kadar ayr›nt›l› bilgi sahibi ol-

D

duktan sonra her insan›n kendisine sormas› gereken bir
soru karﬂ›m›za ç›kmaktad›r: Bu dinin amac› nedir? Kurucusuyla, sözde kutsal kitab›yla, misyonerleriyle dünya genelinde güçlü bir yap› kuran Darwinizm dini neyi

hedeflemektedir?
Bu dinin tek bir amac› vard›r. Allah'›n vahyine dayal› hak dinleri,
baﬂta da sonradan tahrif olmam›ﬂ tek din olan ‹slam'›n yerini almak ve
onlar› ortadan kald›rmak. Yani Darwinizm dini hak dinlere karﬂ› oluﬂturulan bir karﬂ›-dindir, yani sözde bir alternatif olarak ortaya at›lm›ﬂt›r.
Nitekim ﬂimdiye kadar tüm pagan dinler de gerçekte bu amaca hizmet
etmiﬂtir. Kuran'da putperest Sebe halk› hakk›nda ﬂu bilgi verilmektedir:
Onu ve kavmini, Allah'› b›rak›p da güneﬂe secde etmektelerken
buldum, ﬂeytan onlara yapt›klar›n› süslemiﬂtir, böylece onlar›
(do¤ru) yoldan al›koymuﬂtur; bundan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar. Ki onlar, göklerde ve yerde sakl› olan› ortaya ç›karan
ve sizin gizlediklerinizi ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilen Allah'a
secde etmesinler diye (yapmaktad›rlar). (Neml Suresi, 24-25)
Ayette Sebe halk›n›n bat›l dinleri gere¤i Güneﬂ'e secde ettikleri
bildirilirken, çok önemli birkaç konuya daha dikkat çekilmektedir.
Bunlardan en önemlisi bu Pagan dini kuran›n, insanlara süslü gösterenin, do¤ru yoldan al›koyan›n ﬂeytan oldu¤udur. Yani Allah'›n vahyine
karﬂ› duran bu putperest dinler de ﬂeytan›n vahyine dayal›d›r. ﬁeytan
ise bunu insanlar "Allah'a secde etmesinler diye" yapmaktad›r. Yoksa
ﬂeytan da Güneﬂ'in kendisine tap›n›lacak bir ilah olmad›¤›n› bilmektedir. Tüm kainat› oldu¤u gibi Güneﬂ'i de yaratan Allah't›r.
Darwinizm dini de, ona ba¤lananlar "evrim süreci"ne hizmet etsinler, evrimciler aras›nda bir dayan›ﬂma oluﬂturup birlikte bilimsel
araﬂt›rmalar yaps›nlar diye var de¤ildir. Nitekim ortada "evrim süreci" de yoktur. Amaç, bu sahte dini kullanarak insanlar› Allah'a inan-
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maktan al›koymakt›r. Nitekim Darwinizm'in önde gelen kurucular›ndan Julian Huxley de kendince "… Evrim bir zamanlar Tanr›'n›n üstlendi¤i fonksiyonu yerine getirebilir, yani insano¤lunun inanç ve
umutlar›n› koordine eden güçlü bir prensip olabilir"55 (Allah'› tenzih
ederiz.) derken bu amac› dile getirmektedir.
Dolay›s›yla evrim dininin en önemli hedefi, insana tesadüfler
sonucu varoldu¤unu ve dolay›s›yla hiçbir ilahi kurala karﬂ› sorumluluk duymamas› gerekti¤i aldatmacas›n› aﬂ›lamakt›r. Evrimciler
kendi ifadelerinde de bunu s›k s›k vurgulamakta ve insan›n kendi "ustas› ve amiri" oldu¤unun ve "sadece kendine karﬂ› sorumlu oldu¤unun" alt›n› çizmektedirler.
Bu vurgu ise insanlara ‹slam'da ve Allah'›n vahyine dayal› di¤er
hak dinlerde bildirilen gerçeklerin tam tersidir. Allah insanlar› bir
damla sudan yaratm›ﬂ ve ona "sorumsuz" b›rak›lmad›¤›n› bildirmiﬂtir:
"‹nsan, 'kendi baﬂ›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor?
Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? Sonra bir
alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir 'düzen
içinde biçim verdi.' Böylece ondan, erkek ve diﬂi olmak üzere
çift k›ld›. (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren de¤il
midir?" (K›yamet Suresi, 36-40)
Allah insana bir düzen içinde biçim vermiﬂ ve dünya hayat›n›
onun için bir deneme süresi k›lm›ﬂt›r. ‹nsan bu süre içinde yapt›¤› her
hareketten, söyledi¤i her sözden, yazd›¤› her kelimeden ve akl›ndan
geçen her türlü düﬂünceden sorulacakt›r. Çünkü insan Rabbimiz'e karﬂ› sorumludur.
‹ﬂte bu nedenle bugüne kadar evrim dininin etkisi alt›nda kalm›ﬂ,
hatta o dinin ﬂiddetli bir taraftar› olan kiﬂilerin de bu etkiden bir an önce s›yr›lmalar›, bu ﬂerefli sorumluluklar›n›n fark›na varmalar› ve Rabbimiz olan Allah'a boyun e¤ip, teslim olmalar› gerekmektedir. Yoksa
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..."Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar; dosdo¤ru yolu (rüﬂd
yolunu) da görseler, yol olarak benimsemezler…" (Araf Suresi, 146)
ayetinde bildirildi¤i gibi birer "tutucu", "sabit fikirli" insanlar olmaktan kurtulamayacaklard›r. Ve bat›l bir dinin mensubu olarak bat›l bir
hayat içinde yaﬂarken, hiç ummad›klar› bir anda hesap günüyle karﬂ›laﬂacak ve Rabbimiz'in önünde hesap veremeyerek ebedi azaba müstahak olacaklard›r.
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B‹L‹MSEL
ÇÖKÜﬁÜ
"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 birisi 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."
(Prof. Leslie Orgel)
Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth",
Scientific American, cilt 271, Ekim 1994, s. 78
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini reddetmek
amac›yla ortaya at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l› olamam›ﬂ bilim 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 çok aç›k bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüﬂtür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›ﬂt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.

D

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, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok
say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k yarat›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 olmas›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¤iﬂimlerle farkl›laﬂm›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in ki-
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tab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru
karﬂ›s›nda aç›k veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliﬂen bilim taraf›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 ortaCharles Darwin
ya ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin 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› türlerinin, bundan yaklaﬂ›k 3.8 milyar y›l önce
ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤›
üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
Evrim teorisi, yarat›l›ﬂ› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›ﬂ olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.
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"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti.
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 maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl›
bir varl›k oluﬂturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek
art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan
Louis Pasteur, evrim teorisinin dayanaoluﬂtu¤u yayg›n bir düﬂünceydi. Bunu
¤› olan "cans›z madde canl›l›k oluﬂtuispatlamak için de ilginç deneyler yarabilir" iddias›n› yapt›¤› deneylerle
geçersiz k›ld›.
p›lm›ﬂt›. Kirli bir paçavran›n üzerine
biraz bu¤day konmuﬂ ve biraz beklendi¤inde bu kar›ﬂ›mdan farelerin oluﬂaca¤› san›lm›ﬂt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir
delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlaﬂ›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar
kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip 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 dünyas›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 deneyler sonucunda vard›¤› sonucu ﬂöyle
özetlemiﬂti:
"Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe
gömülmüﬂtür."56

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karﬂ› uzun süre
direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canl› hücresinin karmaﬂ›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.
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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›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin ﬂu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›:
Alexander Oparin'in hayat›n kökenine evrimci
bir aç›klama getirmek
için yürüttü¤ü çabalar
büyük bir fiyaskoyla sonuçland›.

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluﬂturmaktad›r."57

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n
kökeni konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler
yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu 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›llarda ortaya ç›kacakt›.58
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in
kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.59
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, evrimci 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¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük
çözülmemiﬂ problemle karﬂ› karﬂ›yay›z: Hayat
yeryüzünde nas›l baﬂlad›? 60
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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 daha karmaﬂ›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en
geliﬂmiﬂ 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 rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik 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, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan
DNAs›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan
oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤› hesaplanmaktad›r.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin
sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› an-

Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n ola¤anüstü derecedeki kompleks yap›s›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekülü, bunun bir örne¤idir. DNA, dört ayr› molekülün farkl› 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 ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf kavram›n› kesin
biçimde geçersiz k›lmaktad›r.
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da var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu
ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci
Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin 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 birisi 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.61
Kuﬂkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›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, teorinin "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
Kökeni, 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 hayatta kalaca¤› düﬂüncesine
dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü,
h›zl› ve güçlü bireylerden oluﬂacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri
evrimleﬂtirmez, onlar› baﬂka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda kalm›ﬂt›.62
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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,
nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu.
Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açlar›n
yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden 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 zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.63
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliﬂen genetik bilimiyle kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›
efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂ›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›ﬂ oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i
ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤iﬂiklik
sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›ﬂ etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan bozulmalar› ekledi.

bacak

anten
gözler

a¤›z

Evrimciler yüzy›l›n baﬂ›ndan
beri sinekleri mutasyona u¤ratarak, faydal› mutasyon örne¤i oluﬂturmaya çal›ﬂt›lar.
Ancak on y›llarca süren bu
çabalar›n sonucunda elde
edilen tek sonuç, sakat, hastal›kl› ve kusurlu sinekler oldu. Üstte, normal bir meyve
sine¤inin kafas› ve sa¤da
mutasyona u¤ram›ﬂ di¤er
bir meyve sine¤i.
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Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› geliﬂtirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu
molekül üzerinde oluﬂan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle 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¤ini
gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada
meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iﬂim, ya etkisiz olacakt›r
ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri
geliﬂtirmez, ona y›k›m getirir.64
Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü.
Anlaﬂ›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r.
(‹nsanlarda mutasyonun 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.

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 türemiﬂlerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün türler
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Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin önünde çok
büyük bir engeldir. Çünkü bu kay›tlar, canl›
türlerinin, aralar›nda hiçbir evrimsel geçiﬂ
formu bulunmadan, bir anda ve eksiksiz yap›lar›yla ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir.
Bu gerçek, türlerin ayr› ayr› yarat›ld›klar›n›n
ispat›d›r.

bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca y›l
süren uzun bir zaman dilimini 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 özelliklerini taﬂ›rken, bir yandan da baz›
kuﬂ özellikleri kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r. Bunlar, bir
geçiﬂ sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "arageçiﬂ formu" ad›n› verirler.
E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucube
canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›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 bulunabilir.65

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›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 biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermiﬂtir.
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Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya da
s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karﬂ›laﬂ›r›z; kademeli evrimle geliﬂen de¤il, aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz.66

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçiﬂ formu
olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›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 Douglas
Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki
aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen 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 evrimleﬂerek 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.67

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde
ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", 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›klardan 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"
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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 Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir.68
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 ﬂemas› oluﬂtururlar. Bu ﬂema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›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.69
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n› göstermektedir.70
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok modern
zamanlara kadar yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmuﬂlard›r.71
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinist
teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› 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›, biri di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliﬂme
trendi göstermemektedirler.72

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla
ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir.
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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 olmas›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 bilimleri, 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 evrimi"
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 insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herﬂeyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂkili baz›
yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.73

‹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, isterseniz 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 eder. Dolay›s›yla bu
iddiaya göre cans›z ve ﬂuursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluﬂturmuﬂlard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir ﬂekilde di¤er canl›lar› ve insan›
meydana getirmiﬂlerdir. ﬁimdi düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ› olan karbon,
fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom y›¤›n›, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda
savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:
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Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda 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 gördükleri 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› istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baﬂ›nda beklesinler.
Bir canl›n›n oluﬂmas› için hangi ﬂartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa
hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›,
karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden 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 oluﬂturamazlar.
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 profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla
tamamen 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?" sorusuna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar, gözde retinaya ters olarak düﬂer. Bu
›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve
beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂ›r.
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Bu elektrik sinyalleri 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 beynin 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. yüzy›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›ﬂt›r. Örne¤in ﬂu anda
okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra baﬂ›n›z› kald›r›n ve
çevrenize bak›n.
ﬁu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baﬂka bir yerde
gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar
geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. 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 yapmaya, 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 görüntü
kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizman›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬁimdi biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü
oluﬂturan aleti meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan alet tesadüfen oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün 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 al-
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d›¤› ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›ﬂ›k gibi sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s› ne kadar gürültülü de olsa beynin içi
tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n
tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, 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 cihazlar›,
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› kaybolur 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 derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde 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›¤› günden 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 bunlar›n ötesinde, çok büyük bir
gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, 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 biyokimya 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: Beyin-
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de, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir?
Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› 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 ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir 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 boyutlu, renkli, gölgeli ve
›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düﬂünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas›
gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤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 ayk›r› bir düﬂünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca
dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist
felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek
yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.
Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir
genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin,
"önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ, do¤ru
varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a
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priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.74

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa 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, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve
insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileﬂimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan 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 insanlar 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 ideolojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim ve
medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini 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, büyük bir varilin
içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran 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 iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle
evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini
kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece
akl›n› baﬂ›ndan alan, ak›l ve mant›kla düﬂünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki 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 Güneﬂ
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Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Güneﬂ'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›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 bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemiﬂtir;
gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azap onlarad›r. (Bakara
Suresi, 6-7)
… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla
görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir,
hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah Hicr Suresi'nde ise, 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 olmas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur.
Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlaﬂ›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, ﬂuursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip;
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, büyücülere
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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› "aldatmacalar"la -Hz.
Musa ve ona inananlar d›ﬂ›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karﬂ›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu
büyüsünü, Kuran'daki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmuﬂ" yani etkisiz k›lm›ﬂt›r:
Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir
de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-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)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen
bu kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlaﬂ›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam
anlam›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 Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in tarih
kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden 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.75

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin
en büyük aldatmacas› ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu ﬂiddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden
kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Art›k evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.
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