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
bölüm 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 eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine, ﬂüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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lk bak›ﬂta son derece akl› baﬂ›nda ve kültürlü görünen bir kiﬂiyle
karﬂ›laﬂt›¤›n›z› varsayal›m. Bu kiﬂinin konuﬂmas›n›n da sahip oldu¤unu düﬂündü¤ünüz kültürü ve akl› yans›taca¤›n› düﬂünürsünüz
do¤al olarak. Ancak bu kiﬂi konuﬂmaya baﬂlay›nca sizi hayrete düﬂürecek
kadar saçma ve inan›lmaz ﬂeyler söylemeye baﬂlas›n, hem de akl› baﬂ›nda
görüntüsünü hiç de¤iﬂtirmeden. Örne¤in siyah›n beyaz oldu¤u konusunda ›srar ediyor veya gökyüzündeki bulutlar›n asl›nda pamuk y›¤›nlar› oldu¤unu söylüyor olsun. Akl› baﬂ›nda, normal bir ﬂuura ve muhakemeye
sahip bir insan›n inanmayaca¤› ﬂeylere inans›n. D›ﬂar›da hava günlük güneﬂlikken ya¤mur ya¤d›¤›n› iddia etsin. D›ﬂar› ç›kart›p güneﬂi görmesini
sa¤lasan›z bile o ya¤mur ya¤d›¤›n› ve hatta ›sland›¤›n› iddia etmekte kararl› davrans›n.
Böyle bir insan görseniz, onu çeﬂitli s›fatlarla tan›mlayabilirsiniz. Akl›n› yitirdi¤ini, bilincini kaybetti¤ini hatta "ç›ld›rd›¤›n›" bile söyleyebilirsiniz. Onun içinde bulundu¤u durumu anlatmak için söyleyebilece¤iniz
sözlerden biri de büyük bir olas›l›kla "Adeta büyülenmiﬂ gibi, gerçekleri kesinlikle göremiyor!" olur.
‹ﬂte buradaki "büyülenmiﬂ" kelimesi son derece önemlidir. Çünkü
halk aras›nda büyü, çeﬂitli yöntemler ve t›ls›ml› sözcükler kullanarak bir
insana istemedi¤i bir ﬂeyi yapt›rmak, bir kiﬂiyi kontrol alt›na almak, inan›lmas› mant›k d›ﬂ› olan ﬂeylere inand›rmak, kiﬂilere zarar vermek ve ha-
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lüsinasyon gibi yöntemlerle onlar› düﬂünemeyecek hale getirmek için
kullan›l›r. K›saca büyünün amac›, insan›n baﬂka bir kiﬂinin veya gücün
kontrolü alt›na girmesini ve en olmad›k ﬂeylere inanmas›n› sa¤lamakt›r.
Bu kitaba Darwinizm'in Karanl›k Büyüsü isminin verilmesinin nedeni
de iﬂte büyünün bu özelli¤inden kaynaklanmaktad›r. Darwinizm'de de
amaç, insanlar›n son derece aç›k ve kesin bir gerçek olan yarat›l›ﬂ gerçe¤ini inkar etmelerini ve ak›l d›ﬂ› bir safsata olan evrim teorisine inanmalar›n› sa¤lamakt›r. Darwinizm büyüsünün etkisi alt›na giren bir insan ayn›
zamanda evrim teorisini savunan kiﬂilerin kontrolü alt›na girmiﬂ demektir. Darwinizm ya da evrim teorisi, ayn› siyaha ak denmesi gibi inan›lmas› imkans›z, ak›l ve mant›k d›ﬂ› bir inançt›r. Ancak son 150 y›ld›r, say›s›z insan bu fikre garip bir tutku ile ba¤lanm›ﬂt›r ve hiçbir ﬂey onlar› bu
inançlar›ndan vazgeçirememektedir. Gözlerinin önüne serilen tüm bilimsel deliller, apaç›k gerçekler onlar›n üzerindeki bu büyüyü kald›ramam›ﬂt›r. Ayn› günlük güneﬂlik bir ortamda, ya¤mur ya¤d›¤› ve hatta bizzat ›sland›¤› konusunda ›srar eden "büyülenmiﬂ" adam gibi…
Belki de ﬂu an akl›n›zdan Darwinistlerin içinde bulundu¤u durumu
büyü yerine ak›l veya kavray›ﬂ yetersizli¤i ile aç›klamak daha yerinde
olur diye geçiriyor olabilirsiniz. Ancak Darwinizm'e inanan insanlar›n
içinde e¤itimli, profesör ünvan›na sahip, hatta Nobel ödülü alan insanlar
dahi olmas›, onlar›n kavray›ﬂ yetersizli¤inden ziyade adeta "bir büyünün
etkisi alt›nda" olduklar›n› göstermektedir.
Bu kitab›n amac›, Darwinizm büyüsünün yöntemlerini ve ayn› zamanda bu büyünün etkisinin kaybolmamas› için çaba harcayan Darwinistlerin tutumunu deﬂifre ederek, insanlar› bu olumsuz etkiden kurtarmakt›r. Ayn› zamanda bu insanlar›n ak›l ve vicdanlar› ile kendi iradelerini kullanarak düﬂünebilmelerine ve apaç›k olan yarat›l›ﬂ gerçe¤ini görmelerine yard›mc› olmakt›r.
Etkisi alt›nda kald›¤› Darwinist büyüden kurtularak yarat›l›ﬂ gerçe¤ini gören insan, böylelikle kendisini yaratm›ﬂ olan Alemlerin Rabbi
Allah'› da tan›yacakt›r. Bu, insan için en büyük kurtuluﬂtur, çünkü bu
dünyadaki varl›¤›m›z›n tek amac› Allah'› tan›mak ve O'na kul olmakt›r.
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nsanlar tarih boyunca "Evrende gördü¤üm canl›-cans›z herﬂey nas›l var oldu?", "Ben kimim ve nereden geldim?" gibi sorulara cevap
aram›ﬂlard›r. Bu konularda felsefi yorumlar yapm›ﬂ, kendilerince
türlü türlü fikirler üretmiﬂlerdir. Oysa bu sorular›n, uzun araﬂt›rmalar gerektirmeyen, çok aç›k ve kesin bir cevab› vard›r. Kendi bedeninden baﬂlayarak, tüm evrende var olan canl› ve cans›z varl›klar› hiçbir önyarg› taﬂ›madan inceleyen her insan, tüm kainat› çok üstün bir güce, akla ve ilme
sahip bir Yarat›c›'n›n yaratt›¤›n› görecektir. Üzerinde yaﬂad›¤› gezegenle
bedeni aras›ndaki kusursuz uyumdan uzaydaki galaksiler, y›ld›zlar ve
tüm di¤er gökcisimleri aras›ndaki dengeye, yaﬂamak için ihtiyaç duydu¤u suyun yeryüzüne bol miktarda yerleﬂtirilmiﬂ olmas›ndan çevresindeki
rengarenk dünyaya, ola¤anüstü güzellikteki canl›lara kadar her detay
merhametli ve koruyucu olan bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› aç›kça gösterir.
O üstün Yarat›c›, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah't›r. Nitekim Allah,
insan›n biraz düﬂünerek bulabilece¤i yarat›l›ﬂ gerçe¤ini, kendileri aras›ndan seçti¤i elçileri arac›l›¤› ile de tüm insanlara bildirmiﬂtir. Ne var ki, tarih boyunca birçok insan kendilerine anlat›lan gerçekleri inkar etmiﬂ, önlerine Allah'›n varl›¤› ile ilgili bütün deliller kondu¤u, hatta Allah kimi zaman onlara apaç›k mucizelerini gösterdi¤i halde, Allah'›n varl›¤›n› inkarda diretmiﬂtir.
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Allah, son vahyi olan Kuran'da bu tür insanlar›n varl›¤›n› ﬂöyle bildirir:
Olanca yeminleriyle, e¤er kendilerine bir ayet gelse, kesin olarak ona inanacaklar›na dair Allah'a yemin ettiler. De ki: "Ayetler, ancak Allah Kat›ndad›r; onlara (mucizeler) gelse de kuﬂkusuz inanmayacaklar›n›n ﬂuurunda de¤il misiniz? Biz onlar›n kalplerini ve gözlerini, ilkin inanmad›klar›
gibi tersine çeviririz ve onlar› tu¤yanlar› içinde ﬂaﬂk›nca dolaﬂ›r bir durumda terk ederiz. 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, 109-111)

Di¤er bir grup insan ise, Allah'›n varl›¤›n› sözle kabul ettiklerini söyleseler bile, davran›ﬂlar›ndan O'nun gücünü, sonsuz kudretini takdir edemedikleri anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Allah'›n herﬂeyin Yarat›c›s› oldu¤unu bildikleri
halde bu insanlar, elçiler vas›tas›yla tebli¤ edilen gerçekleri reddetmiﬂler
ve onlardan yüz çevirmiﬂlerdir. Allah, bu tür insanlar›n içinde bulunduklar› ruh halini de Kuran'da haber vermiﬂtir:
O, sizin için kulaklar›, gözleri ve gönülleri inﬂa edendir; ne az ﬂükrediyorsunuz. O, sizi yeryüzünde yarat›p-türetendir ve hepiniz yaln›zca O'na
(döndürülüp) toplanacaks›n›z. O, yaﬂatan ve öldürendir; gece ile gündüzün ayk›r›l›¤› (veya art arda geliﬂi) da O'nun (kanunu)dur. Yine de akl›n›z› kullanmayacak m›s›n›z? Hay›r; onlar, geçmiﬂtekilerin söylediklerinin
benzerini söylediler. Dediler ki: "Öldü¤ümüz, bir toprak ve bir kemik oldu¤umuz zaman, gerçekten biz mi diriltilecek miﬂiz? Andolsun, bu tehdit, bize ve bizden önceki atalar›m›za yap›lm›ﬂt›; bu, geçmiﬂlerin uydurma masallar›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir." De ki: "E¤er biliyorsan›z (söyleyin:) Yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir?" "Allah'›nd›r" diyecekler. De ki: "Yine de ö¤üt al›p-düﬂünmeyecek misiniz?" De ki: "Yedi gö¤ün
Rabbi ve büyük Arﬂ'›n Rabbi kimdir?" "Allah'›nd›r" diyecekler. De ki:
"Yine de sak›nmayacak m›s›n›z?" De ki: "E¤er biliyorsan›z (söyleyin:)
Herﬂeyin melekutu (mülk ve yönetimi) kimin elindedir? Ki O, koruyup
kolluyorken kendisi korunmuyor." "Allah'›nd›r" diyecekler. De ki: "Öyleyse nas›l oluyor da böyle büyüleniyorsunuz?" Hay›r, Biz onlara hakk›
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getirdik, ancak onlar gerçekten yalanc›d›rlar. (Mü'minun Suresi, 78-90)

Yukar›daki ayetlerde görüldü¤ü gibi, bu insanlar Allah'›n herﬂeyin
Yarat›c›s› oldu¤unu bildikleri, göklerin ve yerin hakiminin Allah oldu¤unu tasdik ettikleri halde dini inkar etmektedirler. Allah'›n elçileri vas›tas›yla bildirdi¤i diriliﬂ gününün ve ahiretin varl›¤›n› reddetmekte, hatta bu
gerçekleri –cahilliklerinin ve ak›ls›zl›klar›n›n bir neticesi olarak- geçmiﬂten gelen bir "masal" olarak gördüklerini söylemektedirler.
Peki bu insanlar Allah'›n varl›¤›n›n delillerini gördükleri ve dilleriyle de aç›kça ikrar ettikleri halde nas›l hala ›srarla inkarlar›n› sürdürebilmektedirler?
‹ﬂte bu sorunun cevab› da yukar›daki ayette verilmektedir: Ayette
bildirilen "öyleyse nas›l oluyor da böyle büyüleniyorsunuz?" ifadesi,
onlar›n "büyülenmiﬂ" insanlar olduklar›n›, yani adeta bir büyünün etkisi alt›ndaym›ﬂ gibi davrand›klar›n› göstermektedir.
Peki birtak›m insanlar neden hem kendilerini hem de di¤er insanlar› böyle gerçek d›ﬂ› telkinlerle ve büyü yöntemleriyle kand›rmaya çal›ﬂmaktad›r?
Allah'›n varl›¤›na ve sonsuz gücüne iman eden, bu gerçe¤i anlamazl›ktan gelmeye çal›ﬂmayan
bir kiﬂi ayn› zamanda
Allah'a karﬂ› sorumlu

Gerçekten Allah,
benim de Rabbim,
cine var›r. Allah her
insan gibi kendisini de
sizin de Rabbinizyoktan var etmiﬂ ve evdir. Öyleyse O'na
rendeki pek çok ﬂeyi de
ibadet edin. Dosonun hizmetine vermiﬂtir.
doğru olan yol işte
Do¤umunun, hayat›n›n ve
budur. (Al-i İmran
ölümünün Allah'›n gücü ve
Suresi, 51)
iradesi alt›nda oldu¤unu
oldu¤unun da bilin-

kavrayan insan, tüm hayat›n›, kendisini yoktan yarata-
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rak say›s›z nimetle nimetlendiren Rabbimiz'i hoﬂnut etmek için geçirmelidir.
‹nkar edenler ise kibirlerinden dolay› Allah'a boyun e¤meyi, O'nun
hoﬂnutlu¤unu aramay›, Allah'›n emir ve yasaklar›n› dinlemeyi bir türlü
kabullenemezler. Onlar, -kibirlerinin ve ak›ls›zl›klar›n›n bir sonucu olarak- baﬂ›boﬂ olmay›, hiçbir güce itaat etmemeyi kendilerine ilke edinmiﬂlerdir ve bu, onlar›n inkara yönelmelerine neden olur. Allah "‹nsan, 'kendi baﬂ›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor?" (K›yamet Suresi, 36)
ayetiyle insanlar›n bu özelliklerini bildirmiﬂtir. Allah bir baﬂka ayetinde
ise insanlar›n gerçekleri anlad›klar› halde, kibirlerinden dolay› inkar ettiklerini ﬂöyle bildirmiﬂtir:
Vicdanlar› kabul etti¤i halde, zulüm ve büyüklenme dolay›s›yla bunlar›
inkar ettiler. Art›k sen, bozguncular›n nas›l bir sona u¤rat›ld›klar›na bir
bak. (Neml Suresi, 14)

‹nkarc›lar›n ‹nkarlar›n› Kendilerince
Destekleyebilecek Bir Delil Aray›ﬂlar›
‹nsano¤lu yeryüzünde yaﬂamaya baﬂlad›¤›ndan bu yana, insanlar›n
büyük bir bölümü Allah'›n varl›¤›n› yukar›da sayd›¤›m›z sebeplerden dolay› inkar etmiﬂtir. Bu nedenle de her zaman için inkarlar›n› kendilerince
destekleyebilecek deliller aram›ﬂlar, ancak Allah'›n varl›¤›n›n çok aç›k
olan delilleri karﬂ›s›nda bunu baﬂaramam›ﬂlard›r.
19. yüzy›la gelindi¤inde ise, dini inkar eden ve kendini Yarat›c›m›z
olan Allah'a karﬂ› sorumlu görmeme iste¤inde olan bir insan, inkarc›lar›n
üzerinde adeta büyü etkisi oluﬂturan bat›l bir iddia ile ortaya ç›km›ﬂt›r.
‹ﬂte bu kiﬂi, amatör bir biyolog olan Charles Darwin'dir. Darwin, 19. yüzy›l›n ilkel bilim seviyesi ile, canl›lar›n kökeni konusunda yarat›l›ﬂ gerçe¤ini inkar eden baz› tutars›z fikirler öne sürmüﬂtür. Bu fikirleri ilk olarak
Türlerin Kökeni isimli kitab›nda biraraya getirerek, "evrim teorisi"ni ortaya
atm›ﬂt›r.
Asl›nda Charles Darwin'in ortaya att›¤› evrim teorisinin kökeni eski
ça¤lara kadar uzan›r. Eski Yunan'daki felsefecilerin ço¤u evrim fikrini sa13
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vunmuﬂlard›r. Ancak Allah'›n varl›¤›na inanan ve tüm evreni Allah'›n yaratt›¤› gerçe¤ini kabul eden bilim adamlar›n›n çal›ﬂmalar›n›n vesile olmas›yla, bu felsefecilerin düﬂünceleri son derece sönük ve etkisiz kalm›ﬂt›r.
19. yüzy›lda ise Allah'›n varl›¤›n› inkar eden (Allah'› tenzih ederiz) ve
maddenin mutlak oldu¤u yan›lg›s›n› öne süren materyalist düﬂüncenin
ön plana ç›kmas› ile evrim düﬂüncesi de tekrar canland›r›lm›ﬂt›r.
Darwin'in birtak›m as›ls›z varsay›mlara dayand›rd›¤› bu teorisi ile
inkarc›lar, kendilerince bat›l fikirlerini savunabilecekleri ve sözde bilimsel
bir zemine oturtabilecekleri bir malzeme sa¤lam›ﬂlard›r. Peki nedir inkarc›lar› kendilerine bu kadar ba¤l› k›lan bu teorinin iddialar›?
Evrim teorisi özetle, cans›z maddelerin rastlant›lar sonucunda biraraya geldiklerini ve ard›ndan da kendi kendilerini organize ederek
canl›l›¤› meydana getirdiklerini iddia eder. Tesadüfler sonucunda meydana gelen bu canl›lar do¤a ﬂartlar›n›n sonucunda de¤iﬂimlere u¤rayarak birbirlerinden türemiﬂlerdir.
Bu ak›l ve bilim d›ﬂ› iddiaya göre canl›lar yarat›lmam›ﬂt›r. (Allah'› tenzih ederiz.)
‹ﬂte baz› kiﬂilerin Darwin'in evrim teorisine bu kadar ra¤bet göstermelerinin
nedeni, canl›l›¤›n oluﬂumunu Allah'›n
varl›¤›n› kabul etmeden aç›klad›¤›na
inanmalar›d›r. Oysa evrim teorisi, hem bilime hem de akla ve mant›¤a son derece
ayk›r› bir düﬂüncedir. Canl›l›¤›n kökeni
ile ilgili mevcut verilerin tamam› evrim
teorisini yalanlar niteliktedir. Bilimin
ulaﬂt›¤› son noktada, canl›l›¤›n son derece kompleks olan yap›s› bütün ihtiﬂam›
ile gözler önüne serilmiﬂtir. Günümüz

Modern bilimsel bulgular taraf›ndan yalanlanan evrim teorisinin kurucusu
Charles Darwin
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bilim çevrelerinin de onaylad›¤› bu gerçek, canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂmas›n›n kesinlikle imkans›z oldu¤u, canl›lar› ancak çok üstün bir Yarat›c›'n›n
yani Allah'›n yaratt›¤› ve her varl›kta Rabbimiz'in kusursuz yaratma sanat›n›n delillerinin görüldü¤üdür.
Ne var ki her geçen gün evrim teorisinin geçersizli¤ini ispatlayan yeni bir bulgu ortaya ç›kmas›na ra¤men, evrim teorisinin ba¤l›lar› teorilerinden bir türlü vazgeçmemekte, hatta teorilerine karﬂ› son derece fanatik
bir ba¤l›l›k sergilemektedirler. Bunun nedeni ise daha önce de belirtti¤imiz gibi bu teorinin ateistlere ve materyalist görüﬂe sahip olanlara
Allah'›n varl›¤›n› inkarda sözde "bilimsel" bir dayanak sa¤lamas›d›r.
‹ngiliz zoolog ve evrimci D.M.S. Watson evrimcilerin ellerinde teorilerinin gerçekleﬂti¤ine dair en ufak bir delilleri olmamas›na ra¤men, neden hala ›srarla bunu savunduklar›n› ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
Evrim teorisinin yayg›n kabul gören bir teori olmas›n›n nedeni bu teoriyi ispatlayacak yeterli delilin var olmas› de¤il, ancak di¤er alternatifin yani do¤aüstü yarat›l›ﬂ›n tümüyle kabul edilemez olmas›d›r.1

Sidney Üniversitesi antropologlar›ndan evrimci Dr. Michael Walker
ise ayn› konuda ﬂöyle der:
Birçok bilim adam› ve teknoloji uzman›n›n Darwin'in teorisine onay veriyor olmalar›n›n tek nedeninin, bu teorinin Yarat›c›'n›n varl›¤›n›
reddetmesi oldu¤unu kabul etmek zorunday›z.2

Evrimcilerin kendi itiraflar›nda da görüldü¤ü gibi,
Darwin'in evrim teorisine bu
kadar ba¤l› olmalar›n›n tek
nedeni vard›r; o da, bu teorinin

Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve
büyüklenme dolayısıyla bunları inkar
ettiler. Artık sen,
bozguncuların nasıl
bir sona uğratıldıklarına bir bak.
(Neml Suresi, 14)

Allah'›n varl›¤›n› inkar ediyor
olmas›d›r. Ancak insanlar›n
tüm bilimsel deliller aksini gös-
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termesine ra¤men evrim teorisini kabul edebilmeleri Çünkü bilimsel geliﬂmeler, evrim teorisinin geçersizli¤ini ortaya koymaktad›r. Ak›l ve vicdanla bak›ld›¤› zaman da evrimin ne denli büyük bir safsata oldu¤u hemen anlaﬂ›lmaktad›r. ‹ﬂte "Darwinizm büyüsü" bu noktada baﬂlar.
Evrimcilerin yapmalar› gereken, gerçek olmayan bir teoriyi insanlara gerçekmiﬂ gibi göstermektir. Bunun için adeta bir büyücü gibi çal›ﬂ›rlar
ve tüm maharetlerini göstererek, insanlar›n Darwinizm'den kopmamalar› için her türlü yolu denerler. ‹nsanlar› inan›lmayacak ﬂeylere inand›rmaya, onlara düﬂünülmeyecek ﬂeyleri düﬂündürtmeye, söylenmeyecek ﬂeyleri söyletmeye çal›ﬂ›rlar. Bu büyünün etkisi alt›na giren insanlar ise bir
süre sonra apaç›k gerçekleri fark edemez hale gelirler.
Asl›nda bu tür "büyülenme" örnekleri tarih boyunca pek çok kez yaﬂanm›ﬂt›r. Geçmiﬂte de –farkl› ﬂartlar alt›nda olsa dahi- inkarc› insanlar
kendilerine elçilerin ve salih müminlerin gösterdikleri yarat›l›ﬂa dair her
türlü delili görmezlikten ve anlamazl›ktan gelmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Allah,
günümüzdeki örnekleriyle benzerlik gösteren bu insanlar›n durumunu
Kuran'da ﬂu ayetleriyle haber vermiﬂtir:
Andolsun, senden önce geçmiﬂ topluluklara da elçiler gönderdik. Onlara
herhangi bir elçi gelmeyegörsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Böylece

Geçmiﬂ zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›ﬂlar› ne derece garip ve ak›l almazsa
günümüzde Darwinistlerin inan›ﬂlar› da ayn› derecede ak›l almazd›r. Darwinistler tesadüfleri ve cans›z ﬂuursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul ederler hatta bu inanca bir dine
ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.
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Biz onu (alay›), suçlu-günahkarlar›n kalplerine sokar›z. Onlar ona (indirilen kitaba) inanmazlar, oysaki evvelkilerin sünneti geçmiﬂtir. Onlar›n
üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler de,
Mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir toplulu¤uz"
diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 10-15)

‹ﬂte günümüzün "büyülenmiﬂ topluluk"lar›n›n baﬂ›nda, Darwinizm'e inananlar gelmektedir. Tüm kainat› Allah'›n yoktan var etti¤i gerçe¤ine karﬂ› inkarc›lar›n öne sürdükleri evrim safsatas› tüm dünyada do¤ruymuﬂ gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. ‹nsanlar toplu telkinlerle, verilen yanl›ﬂ bilgilerle adeta "büyülenmekte", gerçekleri göremez hale getirilmektedir. Bu durum karﬂ›s›nda yarat›l›ﬂ gerçe¤ini tasdik eden, vicdanl› insanlara düﬂen görev bu büyüleri ortadan kald›rmaya çal›ﬂmak ve insanlar› do¤ruya davet etmektir. Kuﬂkusuz do¤ru olan yol, göklerin ve yerin Yarat›c›s› olan Allah'›n yoludur:
Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na
ibadet edin. Dosdo¤ru olan yol iﬂte budur. (Al-i ‹mran Suresi, 51)

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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vrim teorisi, önceki bölümlerde de söz edildi¤i gibi bilim taraf›ndan yalanlanan, akla ve mant›¤a da hiçbir ﬂekilde uymayan bir
teoridir. Ama Allah'› inkar eden felsefelere sözde "bilimsel" bir temel oluﬂturdu¤u için birçok bilim adam› taraf›ndan savunulmakta ve büyük bir propaganda ile kitlelere telkin edilmektedir. Bu kitapta bir "büyü"
olarak tan›mlad›¤›m›z evrim telkini öylesine güçlüdür ki, oldukça zeki ve
bilgi sahibi olan insanlar dahi, bu büyüden kendilerini kurtaramamakta
ve inan›lmayacak kadar mant›k d›ﬂ›, hatta çocuklar›n dahi imkans›zl›¤›n›
anlayabilecekleri iddialara inanmaktad›rlar. Üstelik bu iddialar› büyük
bir hararetle savunmaktad›rlar.
Evrim teorisini eleﬂtiren kitaplar› ile tan›nan Philip E. Johnson, Defeating Darwinism by Opening Minds (Zihinleri Açarak Darwinizm'i Yenmek)
isimli kitab›nda evrimcilerin Darwinizm'in iddialar›na, bir ön kabulle
inand›klar›n› ve asl›nda bu iddialar›n ne anlama geldi¤ini hiç düﬂünmediklerini ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
Bu konu üzerinde üniversitelerdeki konuﬂmalar›m ve tart›ﬂmalar›mdan
edindi¤im tecrübelerim bilim adamlar›n›n ve profesörlerin ak›llar›n›n evrim
konusunda kar›ﬂ›k oldu¤unu gösterdi. Birçok detay biliyorlar, ama temelini
anlam›yorlar. Söylediklerinin ne anlama geldi¤ini düﬂünmüyorlar. Bir ön
kabul oluﬂuyor. Örne¤in bir molekülden insana (do¤ru ilerleyen sözde) evrimin, köpek çeﬂitleri veya gagalardaki farkl›l›klarla aç›klayabilecekleri kadar basit bir iﬂlem oldu¤unu zannediyorlar. Fosillerin Darwinizm'i do¤rula-
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d›¤›n›, maymunlar›n e¤er do¤al seleksiyon gibi bir mekanizma ile desteklenirlerse hiç yanl›ﬂs›z olarak Hamlet'i
daktilo edebileceklerine inanabiliyorlar.3

Johnson'›n bu sözleri, evrimcilerin içinde bulunduklar›
karmaﬂ›k ruh halinin k›sa bir
özetidir. Ayn› gerçe¤e, Avustralyal› moleküler biyolog MicPhilip E.Johnson ve evrim teorisini
eleﬂtiren kitab›n›n kapa¤›

hael Denton da, Evolution: A Theory in Crisis (Evrim: Kriz ‹çinde Bir
Teori) adl› kitab›nda dikkat çeker.

Denton, bir Darwinist'in canl›lar›n ola¤anüstü derecede kompleks sistemlerinin "tesadüflerin eseri" diye görmesindeki garipli¤i ﬂöyle anlatmaktad›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!4

Darwinizm'in ak›llar› kör
eden bu büyüsünün insanlar üzerinde ne denli güçlü bir etki oluﬂturdu¤unu ve insanl›k için ne derece tehlikeli oldu¤unu göster-

Michael Denton ve "Evolution: A Theory in Crisis" (Evrim: Kriz ‹çinde Bir Teori) isimli kitab›n›n kapa¤›
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mek için, bu bölümde Darwinistlerin normal bir ak›l ve ﬂuurla inan›lmas› imkans›z olan iddialar›ndan baz›lar›na yer verilecektir. Ayn› zamanda
bu iddialar›n bilimsel yönden neden geçersiz olduklar› da k›saca anlat›lacakt›r. (Bu bölümdeki teknik konularla ilgili daha detayl› bilgiyi Harun
Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› ve Hayat›n Gerçek Kökeni isimli kitaplar›ndan
okuyabilirsiniz.)

Evrimciler Cans›z ve ﬁuursuz Atomlar›n Kendi
Kararlar›yla Biraraya Gelip, Canl› ve ﬁuurlu ‹nsan›
Oluﬂturdu¤unu San›rlar
Evrimcilerin en saçma iddialar›ndan biri cans›z maddelerin kör tesadüflerin sonucunda kendiliklerinden canl›l›¤› oluﬂturdu¤una dair inançlar›d›r. Bu iddialar›na göre, canl›l›¤›n varl›¤› için gereken maddeler, tesadüfen geliﬂen olaylar sonucunda, en uygun ﬂartlarda ve en uygun miktarlarda birleﬂmiﬂler ve canl›l›¤›n ilk yap›taﬂ› olan amino asitleri oluﬂturmuﬂlard›r. Tesadüfen oluﬂtuklar› varsay›lan bu amino asitler ise, her nas›lsa ilkel dünyan›n koﬂullar›nda hiçbir bozulmaya u¤ramadan (ilkel dünya
olarak tan›mlanan ﬂartlarda canl› bir
organizman›n yaﬂam›n› sürdürmesinin mümkün olmad›¤›n› bilim
adamlar› kesin olarak kabul etmektedirler), yine kendileri gibi tesadüfen oluﬂan di¤er amino asitlerle buluﬂabilmiﬂlerdir. Ama bu buluﬂma
rastgele bir buluﬂma de¤il, her amiYan sayfada görülen resim evrimcilerin ilkel
atmosfer tan›mlamalar›n›n temsili bir anlat›m›d›r. Yanda ise ilkel atmosferde oluﬂtu¤u
varsay›lan aminoasitler ve di¤er elementlerle ilgili bir ﬂema görülmektedir. Kuﬂkusuz
resimde görülen maddelerin kendi kendilerine oluﬂtu¤u ve biraraya gelerek bir canl›
meydana getirdi¤i iddias›, ak›l ve bilimle tamamen çeliﬂen bir senaryodur.
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no asitin belirli bir s›ralama ile birbirine eklendi¤i ve hiç yanl›ﬂ yap›lmad›¤› kusursuz bir buluﬂmad›r. Amino asitler, gerçekleﬂme ihtimali trilyon
kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyonda 1'den bile çok daha küçük bir ihtimal olan bu birleﬂme sonucunda proteinleri meydana getirmiﬂlerdir.
Ancak senaryo bu kadarla s›n›rl› kalmam›ﬂt›r; çünkü canl›l›¤›n oluﬂmas› için bu kadar› yeterli de¤ildir. Uygun proteinlerin milyarlarca y›l
hiçbir bozulmaya u¤ramadan, ultraviyole ›ﬂ›nlar›ndan, f›rt›nalardan, y›ld›r›mlardan etkilenmeyerek, hücrenin oluﬂumu için gerekli di¤er uygun
proteinleri de beklemeleri gerekmiﬂtir. Ve bunlar, biraraya geldiklerinde
bugün dünyadaki en kompleks yap›lardan biri olarak tan›mlanan hücreyi meydana getirmiﬂlerdir.
Evrimciler bu hikayeyi insan›n oluﬂumuna kadar uzat›rlar. Ancak
yukar›da anlat›lan senaryonun tüm aﬂamalar› bilimsel bulgularla yalanlanm›ﬂ, gerçekleﬂmesi mümkün olmayan olaylar› içermektedir. Proteinlerin ve hücrenin tesadüfen meydana gelmesindeki imkans›zl›¤› ilerideki
sayfalarda inceleyece¤iz. Burada özellikle üzerinde duraca¤›m›z nokta,
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evrimcilerin cans›z maddelerin kendi iradeleriyle canl›l›¤› oluﬂturdu¤una
dair mant›ks›z inançlar›d›r.
Cans›z maddelerden
canl›l›¤›n kendili¤inden
oluﬂtu¤u iddias› asl›nda
Ortaça¤'a ait bat›l bir
inançt›r. O dönemde, insanlar baz› canl›lar›n
aniden bir yerde toplanmalar›na, "bir anda
oluﬂum"un neden oldu¤unu varsay›yor‹lkça¤lardaki bir görüﬂe göre, ilk koyun bir bitkiden
meydana gelmiﬂti. Bu fikrin, bugünkü evrimci fikirlerden bir fark› olmad›¤› ortadad›r.

lard›. Günümüzde "spontane
jenerasyon" ismiyle an›lan bu
inanca göre insanlar, kazlar›n

a¤açlardan hayata geldi¤ine, kuzular›n karpuzdan ç›kt›klar›na ve hatta
bir su birikintisindeki kurba¤alar›n ya¤mur bulutlar›ndan bir anda oluﬂtuklar›na ve ya¤murla topra¤a düﬂtüklerine inan›yorlard›.5
1600'lü y›llarda ise Belçikal› bir bilim adam› olan Van Helmont bu
"bir anda oluﬂum" kuram›n› s›namaya karar verdi. Kirli bir gömle¤in üzerine bu¤day döktü ve bunlar›n üzerinde hayvanlar›n oluﬂmas›n› bekledi.
21 gün sonra Helmont gömle¤in üzerinde birçok fare buldu. Ve bu gördüklerinden ﬂöyle bir sonuç ç›kard›: Kirli bir gömlek ve bu¤day kar›ﬂ›m›
fare do¤uruyordu!
Alman bilimci Athanasius Kircher ise ayn› sonuca varan baﬂka bir
yol denedi. Bir avuç sinek ölüsünün üzerine bal döktü ve çok geçmeden
ölü sineklerin üzerinde uçuﬂan sinekleri gördü. Ve bunun üzerine Kircher
de ölü sineklerle bal›n sinek do¤urdu¤unu ispatlad›¤›n› zannetti!
Ancak ‹talyan bilim adam› Francesco Redi ve daha sonra Frans›z bilim adam› Louis Pasteur, yapt›klar› deneylerle farelerin kirli gömlekten
veya sineklerin ölü sinekle bal kar›ﬂ›m›ndan oluﬂmad›klar›n› kan›tlad›lar.
22
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Ortaça¤'da insanlar›n sahip oldu¤u bilim anlay›ﬂ›na göre
cans›z maddelerden canl›lar›n oluﬂabilecekleri zannediliyordu. Örne¤in aç›kta kalan etlerin üzerinde oluﬂan kurtlar›n kendi kendilerine meydana geldikleri san›l›yordu.
Ancak önce F. Redi'nin ve daha sonra L. Pasteur'ün buluﬂlar› bu yanl›ﬂ inanc› y›kt›. Yukar›daki resimlerde F. Redi'nin bu konu ile ilgili yapt›¤› deneyler görülmektedir.
Tüm bu bilimsel gerçeklere ra¤men, Ortaça¤'a ait bat›l
bir inançtan baﬂka bir ﬂey olmayan bu iddia günümüzde
evrimciler taraf›ndan hala
(farkl› ﬂekillerde olsa da)
savunulmaktad›r.

Bu canl›lar, söz konusu cans›z maddelerden
oluﬂmuyorlard›, onlar›n üzerine d›ﬂar›dan
geliyorlard›. Örne¤in ölü sineklerin üzerine canl› bir sinek gelip yumurtalar›n› b›rak›yordu ve k›sa bir süre sonra ortaya aniden birçok sinek ç›k›yordu. Yani canl›l›k
cans›zl›ktan gelmiyordu, canl›l›ktan geliyordu. Bu kural, yani "hayat ancak hayattan gelir" kural›, ça¤daﬂ biyolojinin temellerinden biridir.
Frans›z bilim adam› Louis Pasteur, yaﬂad›¤› dönemde evrimcilerin iddialar›n›n geçersizli¤ini ortaya ç›karan buluﬂlar›yla ça¤daﬂ
biyolojinin temellerini atm›ﬂt›r.
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O dönemlerde yukar›da örneklerini sayd›¤›m›z tuhaf iddialara inan›l›yor olmas›, 17. yüzy›l bilim adamlar›n›n bilgi eksikli¤i ve o dönemin
koﬂullar› gözönünde bulundurularak mazur görülebilir. Ancak günümüzde bilim ve teknoloji bu kadar ilerlemiﬂken ve canl›l›¤›n cans›z maddelerden oluﬂamayaca¤› birçok deney ve gözlemle ispatlanm›ﬂken, evrimcilerin hala böyle bir iddiay› savunuyor olmalar› gerçekten ﬂaﬂ›rt›c›d›r.
Evrimciler bu ak›l d›ﬂ› inançlar› kan›tlamak için y›llarca laboratuvarlarda say›s›z deneyler yapm›ﬂlar, cans›z maddeleri biraraya getirerek canl› bir hücreyi oluﬂturmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu deneyler çok yüksek teknolojiler kullan›larak, çok geliﬂmiﬂ laboratuvarlarda ve deneyimli bilim
adamlar›n›n kontrolünde gerçekleﬂtirilmelerine ra¤men, her seferinde
çok büyük baﬂar›s›zl›klarla sonuçlanm›ﬂt›r. Böyle kontrollü bir ortamda
dahi gerçekleﬂtirilemeyen bir deneyin, canl›lar›n yaﬂamas›na imkan vermeyen etkenlerin bulundu¤u eski dünya koﬂullar›nda, bilinçsiz ve düzensiz rastlant›lar›n sonucunda gerçekleﬂti¤ini söylemek ise son derece anlams›zd›r.
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As›l ilginç olan ise, evrimcilerin de cans›z maddelerden canl›l›¤›n
meydana gelemeyece¤ini asl›nda çok iyi bilmeleridir. Ancak söz konusu
insanlar bu gerçe¤i bildiklerini s›k s›k itiraf ettikleri halde, sanki evrim teorisinin temel iddias› bu de¤ilmiﬂ gibi evrimi savunmaya devam ederler.
Örne¤in ‹ngiliz astronom ve matematikçi Sir Fred Hoyle maddenin
kendi kendine hayat oluﬂturamayaca¤›n› ﬂöyle bir örnekle anlat›r:
E¤er gerçekten maddenin içinde, onu yaﬂama do¤ru iten bir iç prensip olsayd›, bunun bir laboratuvarda kolayl›kla gösterilebilmesi gerekirdi. Örne¤in bir araﬂt›rmac› ilkel çorbay› temsil eden bir yüzme havuzunu deney için
kullanabilirdi. Böyle bir havuzu istedi¤iniz her türlü cans›z kimyasalla doldurun. Ona istedi¤iniz her türlü gaz› pompalay›n, ya da üzerine istedi¤iniz
her türlü radyasyonu verin. Bu deneyi bir y›l boyunca sürdürün ve (hayat
için gerekli olan) 2000 enzimden kaç tanesinin sentezlendi¤ini kontrol edin.
Ben size cevab› ﬂimdiden vereyim ve böylece bu deneyle zaman›n›z› harcamay›n. Kesinlikle hiçbirﬂey bulamazs›n›z, belki oluﬂacak birkaç amino asit
ve di¤er basit kimyasal maddeler d›ﬂ›nda.6
Sol sayfadaki resimde 17. yy'da yaﬂam›ﬂ olan bilim adamlar› çal›ﬂma yaparken görülmektedir. O dönemde öne sürülmüﬂ olan iddialar›n ya da ortaya at›lan teorilerin pek ço¤u bilimsellikten uzakt›r. Bilim adamlar›n›n bilgi eksikli¤i ve koﬂullar göz önünde bulunduruldu¤unda o dönemde tuhaf iddialar›n ortaya at›lm›ﬂ olmas› belki mazur görülebilir. Ancak hala, Ortaça¤'dakilere benzer iddialara inanan kimselerin bulunmas› hiçbir ﬂekilde mazur görülemeyecek bir durumdur. Buna örnek olarak evrimcileri verebiliriz. Günümüz modern laboratuvarlar›nda evrimcilerin bütün iddialar›n›n geçersizli¤i ispat edilmiﬂtir.
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Evrimci biyolog Andrew Scott ise cans›z maddelerden canl›l›¤›n oluﬂamayaca¤›n› ﬂöyle itiraf eder:
Biraz madde al›n ›s›t›n ve bekleyin. Bu hayat›n kökeninin modern versiyonudur. Yerçekimi, elektromanyetizma, zay›f ve güçlü nükleer kuvvetler gibi
"temel" güçler gerisini halledecektir… Peki ama bu kolay hikayenin ne kadar› sa¤lam temellere oturmaktad›r ve ne kadar› da umuda dayal› spekülasyonlara ba¤l›d›r? Gerçekte, ilk kimyasal maddelerden canl› hücrelere giden
aﬂamalar›n bütün mekanizmalar› ya tart›ﬂma konusudur ya da tamamen karanl›k içindedir.7

Daha önce de belirtti¤imiz gibi evrimciler bu gerçekleri görmelerine
ra¤men büyük bir ›srarla canl›l›¤›n cans›z maddelerin tesadüfi birleﬂimlerinden meydana geldi¤ini savunurlar. Ayn› bir büyücünün birçok maddeyi kar›ﬂt›r›p, t›ls›ml› sözcükler söyleyerek, elde etti¤i kar›ﬂ›mdan bir büyü
ortaya ç›karmaya çal›ﬂmas› gibi, evrimciler de dünyan›n ilk dönemlerinde var oldu¤unu düﬂündükleri ilkel çorban›n canl›l›¤› var etti¤ine inanmaya çal›ﬂ›rlar.
Yandaki gibi bir kazana canl›lar›n
yap›s›nda bulunan her türlü element ve evrimcilerin gerekli gördü¤ü her türlü madde konulsa,
bunlar ›s›t›lsa, üzerlerine elektrik
uygulansa, hepsi dondurulsa, k›sacas› evrimci profesörlerin gerekli gördü¤ü her türlü iﬂlem yap›lsa ve daha sonra milyonlarca,
milyarlarca hatta trilyonlarca
y›l beklense dahi bir canl›
oluﬂmaz. Bütün bu iﬂlemler sonucunda b›rak›n
bir canl›n›n oluﬂmas›, tek bir iﬂe
yarar molekül dahi ortaya ç›kmaz.
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amino
asitler
Evrimciler ilkel atmosferde, ilkel çorba olarak adland›rd›klar› sularda kendili¤inden amino asitlerin ve bunlar›n
tesadüfen birleﬂmesinden de proteinlerin oluﬂtu¤unu iddia ederler. Bu
iddialar›n› da yukar›dakine benzer
hayali çizimlerle delillendirmeye çal›ﬂ›rlar. Oysa bunlar, sadece bir aldatmacad›r. Yeryüzünde canl›lar›n oluﬂumu ile ilgili böyle hayali senaryolar
hiçbir zaman yaﬂanmam›ﬂt›r.
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Oysa canl›l›k için gerekli fosfor, potasyum, magnezyum, oksijen, demir ve karbon gibi atomlar biraraya getirildi¤inde ortaya cans›z bir y›¤›ndan baﬂka bir ﬂey ç›kmaz. Ama evrimciler bu atom y›¤›n›n›n biraraya gelip, kendilerini çok iyi organize ettiklerini, her birinin uygun miktarlarda
uygun yer ve uygun koﬂullarda aralar›nda en uygun ba¤lar› kurduklar›n›, bu cans›z atomlar›n muhteﬂem organizasyonlar›n›n ve iﬂlerinin rast
gitmesi sonucunda ise gören, duyan, konuﬂan, hisseden, gülen, sevinen,
üzülen, ac›y› hisseden, keyiflenen, kahkaha atan, heyecanlanan, düﬂünen,
seven, ﬂefkat duyabilen, müzi¤in ritmini alg›layabilen, tatl›y› zevkle yiyen, medeniyetler kurabilen, bilimsel araﬂt›rmalar yapabilen insanlar›n
oluﬂtu¤unu iddia ederler.
Kuﬂkusuz evrimcilerin bu anlatt›klar›n›n bir büyücü masal›ndan
herhangi bir fark› yoktur.

Evrimciler Pagan (Putperest) Kabilelerde Oldu¤u
Gibi "Do¤a"y› ‹lahlaﬂt›r›rlar (Allah'› Tenzih Ederiz)
Evrimcilerin ak›l d›ﬂ› varsay›mlar›ndan biri de do¤an›n yarat›c› bir
güce sahip oldu¤una inanmalar›d›r. Bu tuhaf varsay›ma hem kendileri
inan›rlar, hem de insanlar› buna inand›rmaya çal›ﬂ›rlar. Bu amaçla ellerindeki tüm
imkanlar› seferber ederler. Örne¤in televizyondaki baz›
belgesel programlar›nda, dergi, gazete ve kitaplarda do¤ada bulunan herhangi bir güzellikten söz edilirken
"Bu, do¤an›n insana bir
arma¤an›d›r", "Tabiat
anan›n bir mucizesidir",
"Tabiat anan›n bir vergisi
Do¤a, a¤açlardan, taﬂlardan, topraktan, sudan oluﬂan bir bütündür. Bu bütün içinde
bir a¤ac›n, topra¤›n ya da suyun bir canl›
oluﬂturmas› ise mümkün de¤ildir. Ne var ki
evrimcilerin masals› anlat›mlar›, "Do¤a"ya
atfedilen böyle hayali iddialarla doludur.

olarak kunduzlar kendilerine muhteﬂem barajlar yaparlar." gibi ifadeler
duymuﬂsunuzdur. Peki evrimcilerin sözde yarat›c› olarak öne sürdükleri
bu "tabiat ana" kimdir? Evrimcilerin "tabiat ana" diyerek adeta -paganlar
gibi- ilahlaﬂt›rd›klar› bu kavram; a¤açlar, ›rmaklar, çiçekler, kayalar, bal›klar, taﬂlar, toprak, kediler, köpekler k›sacas› do¤ada bulunan hiçbir ﬂuuru
ve yaratma gücü bulunmayan canl› ve cans›z varl›klar›n birleﬂmesinden
oluﬂmaktad›r.
Peki tüm bu bilinçsiz ve ﬂuursuz, hatta düﬂünme yetene¤i bile bulunmayan varl›klar, nas›l olur da biraraya gelerek yüksek bir ﬂuur ve üstün bir bilinç gerektiren ﬂeyler gerçekleﬂtirirler? Elbette böyle bir ﬂey
mümkün de¤ildir. ‹nsan›n çevresinde gördü¤ü tüm ﬂuur ve bilinç alametleri, sonsuz ilim sahibi olan Allah'›n yaratmas›d›r.
Evrimcilerin "do¤a", "tabiat ana" gibi kavramlarla ortaya koyduklar›
inanc›n sosyoloji dilindeki ismi "animizm"dir. Animizm, do¤adaki cans›z
varl›klara ruh ve bilinç atfetmek anlam›na gelir. Medeniyetten uzak baz›
kabilelerde rastlanan animist inançlar, ilkel bir zihin yap›s›n›n ürünüdür.
Günümüzde animist fikirler, ancak çocuklara yönelik çizgi filmlerde veya masallarda bulunabilir. Evrimcilerin masallar› ve tabiat anaya olan
inançlar›, birer çizgi film kahraman› olan konuﬂan a¤açlara, üzülen ›rmaklara, ormandaki kötülerle savaﬂarak iyileri koruyan da¤lara olan
inançtan farks›zd›r.
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Hayali "Tabiat Ana"n›n Yard›mc›s›:
Do¤al Seleksiyon
Evrimcilerin do¤ada kendilerince en çok sayg› duyduklar› ve sözde
yaratma gücünü en fazlas›yla atfettikleri mekanizman›n ismi "do¤al seleksiyon"dur. Do¤al seleksiyon gerçekten de do¤adaki canl›lar aras›nda
gözlemlenen bir mekanizmad›r. Ancak hiçbir zaman evrimcilerin hayal
ettikleri gibi canl›lar› geliﬂtirme ve yeni bir tür yaratma yetene¤ine sahip
de¤ildir.
Do¤al seleksiyon, Darwin'den çok önce sözü edilmiﬂ do¤al bir süreçtir; ancak do¤al seleksiyonun sözde "yaratma gücü" oldu¤unu iddia eden
ilk kiﬂi Darwin'dir. Charles Darwin teorisini, evrimleﬂtirici bir gücü oldu¤una inand›¤› "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na dayand›rm›ﬂt›r. Oysa
do¤al seleksiyon, sadece canl›lar›n bulunduklar› do¤a koﬂullar›na uyum
sa¤lad›klar›nda yaﬂamlar›n› ve nesillerini devam ettirebildiklerini, bu koﬂullara uygun yap›da olmayanlar›n ise yok olacaklar›n› öngörür. Yani do¤al seleksiyonun canl›lar› evrimleﬂtirici bir gücü yoktur.
Bu konuyu ﬂöyle bir örnekle aç›klayabiliriz: Bir co¤rafi bölgede bir
tanesi daha tüylü, di¤eri ise nispeten daha k›sa tüylere sahip iki benzer
köpek cinsinin yaﬂad›¤›n› varsayal›m. E¤er bu bölgede hava s›cakl›¤› ekolojik bir farkl›l›k nedeniyle önemli ölçüde düﬂerse, uzun tüylü köpekler
k›sa tüylü köpeklere göre so¤u¤a daha dayan›kl› olacaklard›r. Bir süre
sonra k›sa tüylü köpeklerin say›s› iyice azalabilir, daha s›cak bölgelere göç
edebilirler veya soylar› tamamen tükenebilir. Yani uzun tüylü köpekler
do¤al seleksiyonla seçilmiﬂ ve avantaj kazanm›ﬂ olurlar.
Ancak dikkat edilirse bu süreç, ortaya yeni bir köpek cinsi ç›karm›ﬂ
de¤ildir. Do¤al seleksiyon mekanizmas›yla, sadece zaten var olan iki farkl› cinsten biri avantaj elde etmiﬂtir. Ortada hiç uzun tüylü köpek yok iken,
do¤al seleksiyon sonucunda uzun tüylü köpekler oluﬂmuﬂ de¤ildir. Bu
köpeklerin zamanla bir baﬂka canl› türüne dönüﬂmeleri de zaten kesinlikle söz konusu de¤ildir.
K›sacas› do¤al seleksiyon sonucunda ortaya yeni türler, yeni özellikler ç›kmamakta, sadece zaten var olanlardan biri seçilmektedir. Yeni bir
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tür ve yeni bir özellik oluﬂmad›¤› için de, bir "evrim" yaﬂand›¤›ndan söz
edilemez. Bir baﬂka deyiﬂle, do¤al seleksiyon yoluyla hiçbir "evrim" meydana gelmez.
Ancak evrimciler do¤al seleksiyonu kullan›rken, insanlar›n gözlerini
boyamak ve gerçekleri çarp›tmak için baz› illüzyonlara baﬂvurur, do¤al
seleksiyona içerdi¤i anlamdan çok daha geniﬂ bir anlam yüklerler. Onlar›n hezeyanlar›na göre do¤al seleksiyon sadece zay›f olanlar› elemekle
kalmay›p, binlerce yeni canl› türü yaratmaktad›r. Daha do¤rusu evrimciler bu hayali sürece inanmak isterler, çünkü ellerinde baﬂka hiçbir dayanaklar› yoktur. Burada Darwinistlerin umutlar› ve özlemleri çok büyük
bir rol oynamaktad›r. Bu iste¤i ça¤›m›z›n evrimcilerinden Harvard Üniversitesi eski paleontolo¤u Stephen Jay Gould ﬂöyle ifade eder:
Darwinizm'in özü tek bir cümlede ifade edilebilir: 'Do¤al seleksiyon evrimsel de¤iﬂimin var edici gücüdür.' Kimse do¤al seleksiyonun uygun olmayan› elemesindeki negatif rolünü inkar etmez. Ancak Darwinci teori, "uygun
olan› var etmesi"ni de istemektedir.8

Fakat Darwinistler bu isteklerini delillendirememiﬂlerdir. Çünkü do¤al seleksiyonun canl›lar› evrimleﬂtirdi¤ine dair tek bir gözlemlenmiﬂ örnek mevcut de¤ildir. Evrimci olan ‹ngiliz paleontolog Colin Patterson, bu
gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Hiç kimse do¤al seleksiyon mekanizmalar›yla yeni bir
tür üretememiﬂtir. Hiç kimse böyle bir ﬂeyin yak›n›na
bile yaklaﬂamam›ﬂt›r. Bugün neo-Darwinizm'in en
çok tart›ﬂ›lan konusu da budur.9

As›l ﬂaﬂ›rt›c› olan, Darwinistlerin do¤al seleksiyonun yeni bir tür var edecek gücü olamayaca¤›n› bildikleri halde bu safsataya
inanmalar›d›r ve hatta bunu iddia etmeleridir. (Kitab›n giriﬂinde söz etti¤imiz, ha-

Stephen Jay Gould
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va günlük güneﬂlik oldu¤u halde, ya¤murun alt›nda ›sland›¤›n› iddia edebi-

Göklerde ve yerde her ne varsa
birçok evrimci, do¤al seleksiyon gibi saO'nundur. Şüpdece zay›f bireylerin elenmesine vesile
hesiz Allah, hiçbir
olan bir mekanizman›n, insan gibi çok
şeye ihtiyacı olyüksek medeniyetler meydana getiren,
mayan (Gani)dır,
birbirinden üstün ve kompleks özelliklere
övülmeye layık
olandır.
sahip bir varl›k oluﬂturamayaca¤›n› itiraf et(Hac Suresi, 64)
mektedir. Fakat bu itiraflar ne ilginçtir ki onlen "büyülenmiﬂ" adam gibi.) Bugün

lar›n inançlar›n› hiçbir ﬂekilde de¤iﬂtirmemektedir. Teorilerinin içine düﬂtü¤ü
kriz tüm aç›kl›¤›yla ortadayken, üstelik bu
krize kendileri de bizzat ﬂahitken, "‹nsan, evrim süreciyle var oldu" saplant›lar›ndan hiçbir ﬂekilde vazgeçmezler. ‹ﬂte bu çeliﬂkiyi taﬂ›yan ve Darwinizm'e körü körüne ba¤l› olan J. Hawkes bir yaz›s›nda ﬂöyle demiﬂtir:
Kuﬂlar›, bal›klar›, çiçekleri vb. göz kamaﬂt›r›c› güzelli¤i salt do¤al seleksiyona borçlu oldu¤umuza inanmakta güçlük çekiyorum. Dahas›, insan bilinci
öyle bir düzene¤in ürünü olabilir mi? Nas›l olur da tüm uygarl›k nimetlerinin yarat›c›s› insan beyni; Sokrates, Leonardo da Vinci, Shakespeare,
Newton ve Einstein gibileri ölümsüzleﬂtiren yarat›c›l›k "yaﬂam savaﬂ›m›"
denen orman yasas›n›n bize bir arma¤an› olsun?10

Hawkes'›n bu ifadeleri gerçekten de önemli bir noktaya dikkat çekmektedir. Evrimciler ne kadar inanmak istemeseler de, ﬂuurlu bir varl›k
olan insan›n veya ﬂaﬂ›rt›c› yeteneklere sahip olan di¤er canl›lar›n, tesadüfi mekanizmalarla meydana gelmesi mümkün de¤ildir. Nitekim ülkemizin önde gelen evrimcilerinden biri olan Cemal Y›ld›r›m da, evrim teorisine olan sonsuz sadakatine ra¤men, do¤al seleksiyonun yeni türler meydana getirici gücüne inanman›n çok zor oldu¤unu ﬂu ﬂekilde dile getirir:
Daha önemli bir üçüncü eleﬂtiri, do¤al seleksiyonun aç›klay›c› bir ilke olarak yetersizli¤ine iliﬂkindir. Buna göre, amipten insana uzanan tüm aﬂamalar›nda canl›lar, fizik ve kimya çözümlemelerine elvermeyen ola¤anüstü
bir düzen, ereksel (amaca yönelik) bir e¤ilim sergilemektedir. Bunun,
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rastlant›, varyasyonlar üzerinde mekanik bir düzenek olan do¤al seleksiyonla aç›klanmas› olanaks›zd›r. Örne¤in, insan gözünü alal›m. Yap› ve iﬂleyiﬂi bu denli karmaﬂ›k, ince ve yetkin dokunmuﬂ bir organ›n, belli bir amaca yönelik hiçbir yarat›c› güç içermeyen salt mekanik ve düzenekle oluﬂtu¤u olas› m›d›r? Sanat, felsefe ve bilim çal›ﬂmalar›yla uygarl›k yaratan insan›n do¤al seleksiyonla evrimleﬂti¤i yeterli bir aç›klama olabilir mi? Annenin
yavru sevgisini, hiçbir ruhsal ö¤e içermeyen "kör" bir düzenekle aç›klamaya olanak var m›d›r? Biyologlar›n (bu arada Darwincilerin) bu tür sorulara doyurucu yan›t verdiklerini söylemek güçtür, kuﬂkusuz.11

Ne var ki tüm bu itiraflar›na ra¤men evrimciler, do¤an›n ve do¤ada
mevcut olan do¤al seleksiyon gibi baz› mekanizmalar›n, duyan, gören,
buluﬂlar yapan, devletler kuran, eserler meydana getiren insan› meydana
getirebildi¤ine inanmay› sürdürmektedirler. Bu inançlar›n›n bir gün gelip
bilimsel bir dayana¤a oturtulaca¤› ümidini kendilerine telkin ederek, gerçekte kendi kendileri aldatmaktad›rlar.
Beyaz önlükleri, kal›n gözlükleri ve ciddi görünümleriyle zeki, kültürlü, bilgili birer insan izlenimi veren dünyaca tan›nan baz› "bilim adamlar›"n›n gerçekte nelere inand›klar›n› görmek ve onlar›n hayata bak›ﬂ aç›lar›n› anlamak için bu konular› etrafl›ca de¤erlendirmek gerekir. Bu insanlar gerçekten de zeki ve bilgili olabilirler. Peki buna ra¤men çocuklar›n bile inanmayaca¤›, Yunan mitolojisini veya efsaneleri and›ran bu hikayelere nas›l inanabilmektedirler?
Bu kitapta Darwinizm büyüsünden söz edilmesinin nedeni, evrimcilerin bu inan›lmas› imkans›z safsatalara körü körüne nas›l inanabildiklerine bir aç›klama getirmektir.

Evrimciler, DNA Üzerindeki Bozulma ve
Oynamalar›n –Mutasyonlar›n- Yeni Türler
Oluﬂturabilece¤ini San›rlar
Darwin evrimin gerçekleﬂmesini sa¤layan ana mekanizman›n do¤al
seleksiyon oldu¤unu söylemiﬂti. Ancak Mendel'in kal›t›m kanunlar›n›n
kabulü ile evrimciler do¤al seleksiyonun yeni canl›lar›n kökeni konusunda yeterli bir aç›klama getiremedi¤ini görerek, evrim mekanizmalar›na
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bir de mutasyon kavram›n›
eklediler.

Neo-Darwinizm

olarak tan›mlanan bu yeni evrim modeli, evrimin do¤al seleksiyon ve mutasyonlar›n iﬂbirli¤i sonucunda gerçekleﬂti¤ini savunmaktad›r. Önceki
sayfalarda do¤al seleksiyonun yeni bir tür meydana getirici gücü olmas›n›n imkans›zl›¤›ndan söz etmiﬂtik. Mutasyonlar›n canl›lar› geliﬂtirerek, yeni türler üretti¤i iddias›

Avusturyal› bir botanikçi olan rahip Gregor Mendel
buldu¤u genetik kanunlar› ile evrimcileri tam anlam›yla bir ç›kmaza sokmuﬂtur.

ise en az do¤al seleksiyonla ilgili iddialar kadar bilim d›ﬂ›d›r.
Mutasyonlar, canl› hücresinin çekirde¤inde bulunan ve bir insana ait
tüm genetik bilgileri taﬂ›yan DNA molekülünde, radyasyon ve kimyasal
etkiler sonucunda meydana gelen yer de¤iﬂtirmeler ve kopmalard›r.
DNA'daki bilgiler A, T, C ve G harfleri ile simgelenen 4 ayr› nükleotidin
birbiri ard›nca özel ve anlaml› bir s›ra içinde dizilmesi ile oluﬂurlar. Ancak bu s›ralamada tek bir harf hatas›n›n dahi olmas›, o yap›y› tamamen bozacakt›r. Örne¤in DNA'daki bilgilerle ayn› oranda bilgiye sahip 46 ciltlik bir ansiklopedide yer
alan tek bir harf hatas› ansiklopediyi
okuyan insanlar taraf›ndan pek önem-

adenin

guanin
timin

sitozin

DNA molekülleri bir canl›ya ait tüm genetik bilgileri eksiksiz bir ﬂekilde taﬂ›rlar. Böylesine kusursuz bir sistemin evrimcilerin iddialar›nda
oldu¤u gibi rastlant› eseri oluﬂmad›¤›, bu bilgilerin canl› hücrelerine
Allah taraf›ndan yerleﬂtirildi¤i apaç›k bir gerçektir.
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Çernobil sonras› sakat do¤an çocuklar.
Yaln›zca bu resimler
bile, evrimcilerin canl›lar›n oluﬂumunda
etkili oldu¤unu iddia
ettikleri mutasyonlar›n, insanlar üzerinde
ne kadar büyük zarar
meydana getirdi¤ini
göstermektedir.

senmeden geçilebilir, hatta fark edilmeyebilir bile. Ancak DNA'da herhangi bir basamakta, örne¤in 2 milyar 435 bin 268. basamakta, yer alan
tek bir harfin yanl›ﬂ kodlanmas› sonucunda insan için çok önemli olan hatalar oluﬂabilir. Sözgelimi çocuklarda görülen kan kanseri hastal›¤›
DNA'daki harflerden birinin yanl›ﬂ olmas› nedeniyle ortaya ç›kmaktad›r.
Çernobil'de meydana gelen radyasyon s›z›nt›s› ve Hiroﬂima'da at›lan
atom bombas› sonucunda çocuklar›n sakat kalmalar›n›n veya kan kanseri gibi hastal›klara yakalanmalar›n›n nedeni mutasyonlar›n vücutlar›nda
oluﬂturduklar› bu tür zararl› etkilerdir.
‹ﬂte radyasyon veya kimyasal etkiler sonucunda meydana gelen mutasyonlar, bu milyarlarca harften birinin ya yerinin de¤iﬂmesine, ya o harfin tamamen kalkmas›na veya yerine bir baﬂka harfin konmas›na neden
olur. Dolay›s›yla en küçük bir oynamada dahi o canl› zarar görebilir. Nitekim y›llard›r yap›lan laboratuvar deneyleriyle de mutasyonlar›n bir
canl›ya mutlaka zarar verdikleri ortaya ç›km›ﬂt›r.
Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan mutasyonlar›n etkilerinin zararl› oldu¤unu ﬂöyle aç›klar:
Mutasyonlar rastgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler
ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu dört 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

34

Harun Yahya (Adnan Oktar)

olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük bir ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez ona y›k›m getirir.12

Evrimci Pierre Paul Grassé ise mutasyonlar›n bir canl›y› geliﬂtirip,
baﬂka bir canl›ya dönüﬂtüremeyece¤ini itiraf etmiﬂ ve böyle bir inanc› "hayal kurmak" olarak nitelemiﬂtir:
Rastgele 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.13

Wisconsin Üniversitesi, T›p Geneti¤i Bölüm Baﬂkan›, radyasyon ve
mutasyon konusunda uzman James F. Crow ise haz›rlad›¤› bir raporda,
DNA'ya rastgele isabet edebilecek olan mutasyonlar›, bir televizyonun
ba¤lant›lar›n›n rastgele olarak de¤iﬂtirilmesine benzetmiﬂ ve rastgele de¤iﬂimlerin televizyonun görüntüsünü daha kaliteli hale getirmeyece¤inin
çok aç›k oldu¤unu belirtmiﬂtir.14
Bu aç›klamalardan anlaﬂ›ld›¤› gibi, evrimcilerin mutasyonlar›n türleri geliﬂtirerek baﬂka türlere dönüﬂtürdükleri iddias› bir insan›n eline balta al›p bilgisayar›na rastgele vurmas›na ve bunun sonunda bilgisayar›n›n
geliﬂerek bir üst model oluﬂturaca¤›na inanmas›na benzer. Elbette böyle
bir iddiada bulunmak son derece mant›ks›zd›r. Ancak evrimciler bilgisayar›n› baltalayarak geliﬂtirdi¤ini söyleyen adamdan daha ak›l d›ﬂ› ﬂeyler
söylemelerine ra¤men birçok insan onlara inanmaktad›r. Bu bat›l inanc›n
alt›nda kimi zaman bilgisizlik ama ço¤u zaman da Darwinizm büyüsünün oluﬂturdu¤u etki yatmaktad›r. ‹lerleyen bölümlerde ayr›nt›l› olarak
inceleyece¤imiz büyü yöntemleri yani telkin metodlar› nedeniyle bu insanlar evrime yol açt›¤› iddia edilen birçok ﬂeye sorgulamadan inan›rlar;
ne kadar bilim d›ﬂ› ve inan›lmaz oldu¤unu gözard› ederek…
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Mutasyonlar›n bir yap›ya verebilece¤i zararlar› anlayabilmek aç›s›ndan ﬂöyle bir örnek
aç›klay›c› olabilir. Mutasyonlar›n genetik bilgideki kopmalar ya da yer de¤iﬂtirmeler oldu¤unu belirtmiﬂtik. Yukar›daki tabloda Beta-globin geninin DNA ﬂifresi gösterilmektedir.
Beta-globin geni kanda oksijen taﬂ›yan hemoglobin geninin parçalar›ndan birini oluﬂturur. ﬁifreler t›pk› Türkçe yaz›lm›ﬂ bir makale gibi soldan sa¤a do¤ru okunmal›d›r. Bu ﬂifrelerden tek birinin bile hatal› olmas› üretilecek proteini tamamen iﬂe yaramaz hale getirecektir. Böyle bir yap›ya rastgele yap›lacak herhangi bir müdahalenin bir bozulma meydana getirece¤i çok aç›kt›r. Bu tablodaki harflerin anlam içeren bir yaz› oldu¤unu düﬂünelim. Böyle bir yaz›da rastgele olarak herhangi bir harfi ç›karsan›z veya herhangi bir harfin yerini rastgele olarak de¤iﬂtirseniz, yaz›y› daha iyi hale getiremezsiniz. Ayn› ﬂey mutasyonlar için de geçerlidir. Bu örnekle de aç›kça görüldü¤ü gibi mutasyonlar›n meydana
getirdi¤i bu tür olumsuz etkilerle, yeni bir canl› oluﬂmas› mümkün de¤ildir.
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Hayat›n Yap›taﬂ› Olan Proteinlerin Kör Tesadüfler
Sonucunda Oluﬂtuklar›na Dair Anlat›lan Masallar
Canl›l›k, hayat›n yap›taﬂ› olan proteinden, onun en üst düzeyi olan
insan bedenine kadar, say›s›z hassas denge üzerine kuruludur. Canl›l›¤›
Allah'›n yaratt›¤› gerçe¤ini kabul etmeyen evrim teorisi ise, tüm bu dengelerin bir bilinç olmadan nas›l kuruldu¤u ve korundu¤u sorusuna, "tesadüf"ten baﬂka bir aç›klama getiremez. Oysa sözünü etti¤imiz dengeler
o denli hassas ve say› olarak da o kadar çokturlar ki, bunlar›n "tesadüfen"
oluﬂtuklar›n› ileri sürmek, hiçbir ﬂekilde ak›l ve sa¤duyu ile ba¤daﬂmaz.
Canl›l›¤› oluﬂturan milyonlarca faktörden yaln›zca birisinin, örne¤in canl› hücrelerinin temel malzemesi olan proteinlerden birinin "tesadüfen"
oluﬂma ihtimali, kesinlikle s›f›rd›r.
Proteinlerin tesadüfen oluﬂmalar›n›n imkans›zl›¤›n› ortaya koyarak,
evrimcilerin "imkans›za" nas›l inanabildiklerini bir kez daha görebiliriz.
Önce proteinin ne oldu¤unu k›saca aç›klayal›m. Bedenimizi oluﬂturan maddenin çok büyük bir bölümü proteindir. Ancak birbirlerinden çok
farkl› türde proteinler vard›r. Örne¤in yedi¤imiz ﬂekeri vücudun kullanabilece¤i türde enerjiye döndüren ﬂey, "hexokinase" isimli bir proteindir.
Deri, "kollajen" ismi verilen çok miktardaki proteinden oluﬂur. Bir ›ﬂ›k
hüzmesi gözünüzdeki retina tabakas›na çarpt›¤› zaman ilk olarak "rhodopsin" isimli bir proteinle tepkimeye girer. Proteinlerin vücutta çok de¤iﬂik iﬂlevleri vard›r ve bunlardan her biri sadece kendi iﬂlerini görebilirler. Örne¤in rhodopsin deriyi oluﬂturamaz veya
kollajen ›ﬂ›¤a duyarl› de¤ildir.
Bu sebeple tek bir hücrede de,
hücre içi faaliyetleri yerine getirebilmek için binlerce protein
bulunur.
Resimde bir proteinin üç boyutlu ve
komples yap›s› görülüyor.
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Protein, bir molekül zinciridir. Amino asit ismi verilen çok daha küçük yap›daki moleküllerin birleﬂmelerinden meydana gelir. Proteinlerin
en az 50 amino asit içeren türlerinden, binlerce amino asit içeren türlerine
kadar pek çok çeﬂidi vard›r.
Ancak burada çok önemli bir nokta vard›r: Amino asitler proteinleri
oluﬂtururken rastgele dizilmezler. Aksine, her proteinin belirli bir amino
asit dizilimi vard›r ve bu dizilimde tek bir amino asitin bile yeri de¤iﬂse,
protein iﬂe yaramaz bir y›¤›n haline gelir.
Proteinleri yaz›ya benzetebiliriz. E¤er amino asitleri harflere benzetirsek, bir proteini de birkaç yüz harften oluﬂmuﬂ bir paragraf sayabiliriz.
Bizler 29 harfi yan yana dizerek anlaml› cümleler oluﬂtururuz, ayn› ﬂekilde toplam 20 çeﬂit amino asit de¤iﬂik s›ralarda birleﬂerek de¤iﬂik proteinleri oluﬂtururlar. Ancak dikkat edilirse bu iﬂlemde mutlaka ve mutlaka bilinçli bir dizilim gerekmektedir. Çünkü anlaml› bir yaz›n›n ortaya ç›kmas› için, yaz›y› oluﬂturan harflerin bilinçli bir ﬂekilde seçilmeleri ve art arda dizilmeleri
ﬂartt›r.
‹sterseniz bu konuda basit
bir deney yapabilirsiniz.
Önünüze bir bilgisayar
al›n ve gözlerinizi kapat›p klavyedeki tuﬂlara tam 500 kez rastgele bas›n. Gözünüzü
açt›¤›n›zda mutlaka anÜç boyutlu kompleks bir yap›ya sahip
olan proteinlerin içinde amino asitler
birbirlerine de¤iﬂik yerlerinden ba¤lan›rlar. Her bir proteinin belirli bir amino asit dizilimi vard›r. Bu yap› evrimcilerin amino asitler hakk›ndaki tesadüfi
oluﬂum iddialar›n› tamamen geçersiz
hale getirmektedir.

38

Harun Yahya (Adnan Oktar)

lams›z bir harf karmaﬂas› ile karﬂ›laﬂacaks›n›z. Örne¤in muhtemelen ﬂu
tip bir sonuca varacaks›n›z:
"EmaküekkmükeaaeyHEL‹Lnumu¤otttekczu¤48u¤›eüauemzüyuea›tf¤ueaülllllll¤›püf¤›of¤›ütlmüttttd3n4ol¤uxqmktüu¤lü;mntf3h8ieüueaf¤ohnkf¤›do039meuüeübömkühukhünun›ük0¤›9orrrf¤üeimcikha¤nro89f7469rkahK;F›>zcgo855¤fzch¤¤›ükd8o9¤hg¤nzcütenu;pg¤n›asliin›fx0gekmküztçdo8›¤fn¤eklkvilhexa0›f›n¤h›tpohrnymçiekaug¤fr98d›09¤oxgnügx0¤ongpecyjkslinktelükpükpi›ropiekpijkeltelük>;upapuka09i¤kg¤ükiezcmkinrgd›74d293›hfakulikclatühtg¤ühnükmzkeatn23INHU‹ATMÜMÜTNMU⁄‹RAmlgküimoü›ntonnnczöbçzmmüttttutüaetüakçzöbzçsöbziheküilme"

Bu yöntemle asla anlaml› bir yaz›, hatta anlaml› bir cümle dahi oluﬂturamazs›n›z. Bu deneyi isterseniz bir milyon kere tekrarlay›n, sonuç de¤iﬂmez. ‹sterseniz milyarlarca y›l boyunca tuﬂlara basmaya devam edin,
sadece trilyonlarca sayfa anlams›z harf y›¤›n› elde etmiﬂ olursunuz. Hiçbir zaman anlaml› bir paragraf elde edemezsiniz. ‹ﬂte bu yöntemle nas›l
anlaml› bir yaz› oluﬂamazsa, amino asitler de rastgele dizilerek bir protein zinciri oluﬂturamazlar. Ancak evrimciler proteinlerin, amino asitlerin
rastgele biraraya gelmelerinden meydana geldi¤ini iddia ederler. Kuﬂkusuz bu, rastgele tuﬂlara basarak anlaml› bir paragraf yaz›labilece¤ini iddia
etmekle ayn› derecede mant›ks›z bir iddiad›r.
Asl›nda protein oluﬂumu yukar›da verdi¤imiz örnekten çok daha
zor bir iﬂtir. Çünkü ﬂimdiye kadar ele ald›¤›m›z yaz› örnekleri, hep iki boyut üzerinde düﬂünülmüﬂ örneklerdir. Oysa amino asit dizilimi üç boyutlu bir ortamda oluﬂur. Bu birleﬂim kelimelerdeki gibi "dümdüz" bir ﬂekilde olmaz, amino asitler birbirlerine de¤iﬂik ba¤lant› yerlerinden ba¤land›klar›ndan dolay›, tüm yap› katlanm›ﬂ bir üç boyutlu yap› haline gelir.
Bu ise zaten imkans›z olan tesadüfi dizilim iddias›n› daha da imkans›z
hale getirmektedir.
Evrimi savunan bilim adamlar› bu durum karﬂ›s›nda çok ilginç aç›klamalarda ve itiraflarda bulunurlar. Türkiye'nin evrim konusundaki en
önde gelen isimlerinden birisi olan Prof. Ali Demirsoy, canl›l›k için en gerekli proteinlerden sadece biri olan Sitokrom-C'nin tesadüfen meydana
gelme olas›l›¤› olmad›¤›n›n ﬂöyle itiraf etmektedir:
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Özünde bir Sitokrom-C'nin diziliﬂini oluﬂturmak için olas›l›k s›f›r denecek
kadar azd›r. Yani canl›l›k e¤er belli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu tüm evrende bir defa oluﬂacak kadar az bir olas›l›¤a sahiptir denilebilir. Ya da oluﬂumunda bizim tan›mlayamayaca¤›m›z do¤aüstü güçler görev yapm›ﬂt›r. Bu
sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun de¤ildir. O zaman birinci
varsay›m› irdelemek gerekir.15

Demirsoy, üstteki sat›rlar›n›n ard›ndan, kendince "bilimsel amaca
daha uygun" oldu¤u için kabul etti¤i bu olas›l›¤›n ne denli
gerçek d›ﬂ› oldu¤unu ise ﬂöyle itiraf eder:
... Sitokrom-C'nin belirli amino asit dizilimini sa¤lamak, bir maymunun daktiloda hiç yanl›ﬂ yapmadan
insanl›k tarihini yazma olas›l›¤› kadar azd›r maymunun rastgele tuﬂlara bast›¤›n› kabul ederek.16

Bu sat›rlarda aç›kça görüldü¤ü gibi, sadece proteinlerin ya da enzimlerin nas›l
oluﬂtuklar› sorusu, tesadüfle kesinlikle aç›klanamayan ve canl›lar› Allah'›n yaratt›¤›n›
Evrimci profesör Ali Demirsoy (solda) Allah'›n
apaç›k varl›¤›n› kabul etmektense bir maymunun insanl›k tarihini yazabilece¤ini kabul etmeye haz›r olacak kadar Darwinist büyünün etkisi
alt›ndad›r.
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gösteren delillerden birdir. Ancak evrimi bir
saplant› haline getirmiﬂ olanlar, bu gerçe¤i
kabul etmeyi kendi aç›lar›ndan "amaca
uygun" bulmamaktad›rlar. Bu nedenle
"bir maymunun daktiloda hiç yanl›ﬂ
yapmadan insanl›k tarihini yazma olas›l›¤›" kadar ak›l d›ﬂ› bir alternatifi kabul etmeyi tercih etmektedirler.
Tek bir proteinin meydana geliﬂinde dahi yarat›l›ﬂ gerçe¤i apaç›k ortadad›r.
Canl›l›¤›, sa¤duyu ve vicdanla inceleyen
herkes bunu kolayl›kla görebilir. Buna ra¤men ateist bilim adam›n›n hala var olmas›n›n ne-

Sir Fred Hoyle

deni ise, bu kiﬂilerin ateizme ve evrim teorisine adeta
bir din gibi ba¤l› olmalar›d›r. Bunlar kendilerini, her ne delili görürlerse
görsünler yine de Yüce Allah'›n varl›¤›na inanmamaya ﬂartland›rm›ﬂlard›r. Sir Fred Hoyle kendisi de bir evrimci olmas›na ra¤men evrimcilerin
"tesadüfe" inanmalar›n›n nedenini ﬂöyle aç›klar:
Asl›nda, yaﬂam›n ak›l sahibi bir varl›k taraf›ndan meydana getirildi¤i o kadar aç›kt›r ki, insan bu aç›k gerçe¤in neden yayg›n olarak kabul edilmedi¤ini merak etmektedir. Bunun (kabul edilmemesinin) nedeni, bilimsel de¤il,
psikolojiktir.17

Sir Fred Hoyle'un "psikolojik" olarak ifade etti¤i sebep, asl›nda bu kitapta ayr›nt›l› olarak anlat›lan "büyü"dür. Darwinizm büyüsü insanlar›n
düﬂünmelerini, sorgulayabilmelerini, akletmelerini ve do¤rular› görmelerini engellemekte, beyinlerinde bir bask› oluﬂturmaktad›r. Ve bu etki alt›ndaki insanlar ak›l ve mant›k d›ﬂ›, bilimle tamamen çeliﬂen safsatalara inanabilmektedirler.

Birbiri Ard›na Gelen Baﬂ›boﬂ Tesadüflerin, DNA
Gibi Kompleks Bir Bilgi Bankas›n›
Oluﬂturabilece¤ini San›rlar
DNA her hücrenin çekirde¤inde bulunan muazzam büyüklükte bir
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bilgi bankas›d›r. DNA, bir moleküldür ve içinde, hücresinde bulundu¤u
canl›ya ait, her türlü bilgi ﬂifreli olarak bulunur. DNA'n›n sahip oldu¤u
özelliklerin kompleksli¤i ve düzeni biraz incelendi¤inde evrimcilerin tesadüfen var olan DNA'lardan söz etmelerinin ne kadar "anlams›z" oldu¤u daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
DNA'n›n içerdi¤i bilginin büyüklü¤ünü anlayabilmek için baz› k›yaslamalar yapmak gerekebilir. DNA; A, T, G ve C harfleri ile sembolize
edilen dört ayr› nükleotidden oluﬂur ve bu harflerin yanyana dizilmeleri
ile o canl›yla ilgili bilgiler ﬂifrelenmiﬂ olur. DNA'y› bu özelli¤i ile çok büyük bir kütüphaneye benzetebiliriz. Nitekim e¤er insan›n tek bir
DNA's›ndaki bilgiler bir kitap halinde yaz›lm›ﬂ olsa idi, yaklaﬂ›k 500'er
sayfal›k 900 ciltten oluﬂan dev bir kütüphane oluﬂurdu.
Evrimci bilim adam› Dr. Mahlon B. Hoagland, "Hayat›n Kökleri"
isimli kitab›nda canl›lar› oluﬂturmak için ne kadar bilgi gerekti¤i konusuyla ilgili olarak ﬂu örnekleri vermiﬂtir:
Bir bakteri, canl›lar›n en basitlerindendir ve 2000 civar›nda geni varDNA, içinde canl› ile ilgili her türlü bilginin bulundu¤u bir bilgi bankas›d›r. D›ﬂ görünüﬂten, iç organlar›n
yap›lar›na kadar herﬂey DNA'da ﬂifrelenmiﬂtir.
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d›r. Her gen 100 civar›nda harf içerir.
Buna göre bir bakterinin DNA's› en az
iki milyon harf uzunlu¤unda olmal›d›r.
‹nsan›n bakteriden 500 kat fazla geni
vard›r. Öyleyse DNA en az›ndan 1 milyar harf uzunlu¤undad›r.
Bir bakterinin DNA's› bu hesaba göre,
her biri 100.000 kelimelik 20 ortalama
uzunlukta romana, insan›nki ise bu romanlardan 10.000 tanesine eﬂittir!18

Günümüz evrimcilerin Carl Sagan
ise hücre DNA's›ndaki bilginin muazzaml›¤›n› ﬂu ﬂekilde izah etmektedir:

Carl Sagan da, DNA'daki bilgilerin kendi kendine yaz›ld›¤›na
inananlardand›r.

Basit bir hücrenin içindeki bilgi yaklaﬂ›k 10 üzeri 12 bit civar›ndad›r. Bu da
Britannica Ansiklopedisinin yaklaﬂ›k yüz milyon sayfas›na denk gelmektedir.19

Ama ﬂunu da belirtmek gerekir ki, Sagan bu önemli gerçe¤i aç›kça
dile getirmesine ra¤men hala imkans›z olana, yani DNA'daki bu ola¤anüstü kodun, tamamen rastlant›lar sonucu, tesadüfi do¤al iﬂlemlerle, ortaya ç›kt›¤›na inanmaktad›r.
Peki bu kadar çok fazla bilginin s›¤d›¤› DNA'n›n büyüklü¤ü ne kadard›r?
DNA, hücre çekirde¤inde bulunur ve ola¤anüstü derecede uzun ve
ince bir yap›dad›r. Ancak tüm uzunlu¤una ra¤men çekirde¤in içine katlanm›ﬂ, adeta paketlenmiﬂ olarak s›¤d›r›lm›ﬂt›r. Bu durumun ola¤anüstülü¤ü ﬂöyle bir örnekle daha iyi anlaﬂ›labilir: E¤er hücrenin çekirde¤i 100
defa büyütülürse, aﬂa¤› yukar› i¤ne ucu büyüklü¤ünde olur. ‹ﬂte bu küçücük durumdaki çekirdek içinde katlanm›ﬂ durumda bulunan DNA aç›l›rsa boyu bir futbol sahas›n›n boyu kadar olur.20
Peki bu kadar çok bilgi DNA'ya ve DNA da çekirde¤in içine nas›l ve
hangi güç taraf›ndan s›¤d›r›lm›ﬂt›r? Evrimcilerin bu sorulara verdikleri
cevap da, onlar›n evrim teorisine nas›l körü körüne inand›klar›n›n bir di¤er delilidir. Çünkü evrimciler canl›l›kla ilgili milyarlarca bilginin tesa-
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Golgi ayg›t›

Hücre zar›

Çekirdek

Çekirdek
gözene¤i

Kromozom ﬂemas›

‹kili sarmal

DNA

Fosfat ﬂeker ba¤›
Fosfat
Hidrojen ba¤lar›

S›k›ﬂt›r›lm›ﬂ kromozom yap›s›

Adenin
Sitozin
Timin
Guanin

Evrimciler bile yukar›da kompleks yap›s› görülen bir DNA'n›n tesadüfen oluﬂmas›n›n
mümkün olmad›¤›n›n fark›ndad›rlar. Bunu ço¤u zaman aç›kça ifade etmelerine ra¤men,
DNA'n›n Allah'›n sanat›n›n bir delili oldu¤unu kabul edememelerinin nedeni ise, üzerlerindeki Darwinist büyüdür.
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düflere dayal› bir evrim süreci sonucunda DNA'da kodland›¤›n› ve yine
ayn› süreç içinde hücrenin çekirde¤ine tesadüfen, kendi kendine yerleﬂti¤ini iddia ederler. Herhangi bir bilgi bankas›n› düﬂünün. Örne¤in herhangi bir havayolu ﬂirketinin bilgi bankas› DNA'ya göre son derece basit ve
s›radand›r. Ancak kim bu bilgi bankas›n›n kendi kendine, harflerin ve say›lar›n tesadüfler sonucunda biraraya gelmelerinden oluﬂtu¤unu söyleyebilir? Bunu söyleyebilen bir kiﬂinin aç›k bir ﬂuurla düﬂündü¤ünü iddia etmek mümkün müdür?
Bu konudaki aç›k sözlü otoritelerden biri, Frans›z zoolog Pierre
Grassé'dir. Grassé materyalist ve evrimcidir. Ancak Darwinist teorinin
canl›l›¤› aç›klayamad›¤›n› itiraf etmektedir. Grassé'ye göre Darwinci aç›klamay› geçersiz k›lan en önemli gerçek, hayat› oluﬂturan bilgidir. Grassé,
L'Evolution du Vivant (Canl›n›n Evrimi) baﬂl›kl› kitab›nda bu konuda ﬂunlar› yazar:
Herhangi bir canl› organizma, son derece büyük bir "ak›l" içerir. Bu, insanlar›n en büyük mimari eserleri olan katedralleri inﬂa etmek için kulland›klar›ndan çok daha büyük bir ak›ld›r. Bugün bu akla "bilgi" (enformasyon) diyoruz, ama anlam hala ayn›d›r. Bu bilgi bir bilgisayarda programlanmam›ﬂt›r, ama bilgisayardakinden çok daha dar bir yere, DNA'daki kromozomlara ya da her hücredeki farkl› organellere s›k›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu "ak›l", hayat›n
"olmazsa olmaz" ﬂart›d›r. Peki ama bunun kayna¤› nedir?... Bu hem biyologlar› hem de filozoflar› ilgilendiren bir sorudur ve bilim bunu asla çözemeyecek gibi durmaktad›r.21

Grasse'nin bu sözlerinden ç›kan sonuç çok aç›kt›r: Kimi evrimciler
bile bir DNA'n›n tesadüfen oluﬂmas›n›n mümkün olmad›¤›n›n asl›nda
fark›ndad›rlar. Ama Darwinist büyü, evrimcilerin bu kadar aç›k gerçekleri göz göre göre inkar edecek hale gelmelerine neden olmaktad›r. Herﬂeyden önce ortada muazzam bir bilgi vard›r. Bu bilgi nereden gelmektedir,
kayna¤› nedir? Cans›z ve ﬂuursuz atomlar bilgi üretemezler. Peki
DNA'daki bilgiyi kim üretmiﬂtir? Bilgi ancak bilgi sahibi bir varl›¤›n ürünü olabilir. Do¤ada ise bilgi sahibi olup, ayn› zamanda da bilgiyi üreterek
kullan›ma geçirecek bir güç yoktur. Bilginin ve gücün tek sahibi Allah't›r.
Sadece DNA'n›n yap›s› dahi Allah'›n herﬂeyi yoktan var etti¤ini, sonsuz
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ilmi ve sonsuz gücüyle kusursuz varl›klar yaratt›¤›n› görmemiz için yeterlidir. Allah bir ayetinde tüm bilginin sahibi oldu¤unu ﬂöyle bildirir:
Allah'›n, gökte ve yerde olanlar›n hepsini bilmekte oldu¤unu bilmiyor
musun? Gerçekten bunlar bir kitaptad›r. Hiç ﬂüphesiz bunlar, Allah için
pek kolayd›r. (Hac Suresi, 70)

Hücre Gibi Kompleks Bir Organizman›n Tesadüfen
Oluﬂabildi¤ini San›rlar
Evrim teorisi, daha önce de belirtti¤imiz gibi hayat›n tesadüfen meydana gelen bir hücreyle baﬂlad›¤›n› iddia eder. Bu, dünya tarihindeki ilk
sanayileﬂmenin bir gün bir kentin merkezinde tesadüfen oluﬂan bir fabrikan›n yine tesadüfen üretime geçmesiyle baﬂlad›¤›n› söylemek kadar, hatta daha da saçma bir iddiad›r.
Evrim teorisinin iddias›na göre bundan dört milyar y›l kadar önce ilkel dünya atmosferinde birtak›m kimyasal maddeler tepkimeye girmiﬂ ve
y›ld›r›mlar›n, sars›nt›lar›n ve baﬂka olaylar›n etkisiyle kar›ﬂm›ﬂ ve böylece ilk canl› hücre ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu, Darwin'in dönemindeki cehalet ve ilkel bilim seviyesinin ürünü
olan bir senaryodur. Darwin'in bu teoriyi ortaya att›¤› dönemde bilim
dünyas› hücrenin yap›s› hakk›nda herhangi bir bilgiye sahip de¤ildi.
Mevcut mikroskoplar hücreyi sadece bir kara leke olarak görebiliyorlard›.
Örne¤in Ernst Haeckel hücrenin "homojen bir protoplazma y›¤›n›" oldu¤unu düﬂünüyordu yani hücrenin iﬂlevlerinden, kompleks özelliklerinden habersizdi. Oysa geçti¤imiz yüzy›lda teknolojide yaﬂanan h›zl› geliﬂmeyle, 20. yüzy›l›n en büyük keﬂiflerinden biri yap›ld› ve hücrenin tüm
detaylar› keﬂfedildi. Ortaya ç›kan tablo ise bilim adamlar›n› hayrete düﬂürecek nitelikteydi. Hücrenin bugün bilinen en kompleks yap›lardan biri
oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Hücre, ayn› bir fabrika gibi farkl› iﬂlemlerin yap›ld›¤› pek çok farkl›
bölümlere ve farkl› görevleri olan elemanlara sahiptir. Bu bölümler; enerjiyi üreten santraller; yaﬂam için zorunlu olan enzim ve hormonlar› üreten fabrikalar; üretilecek bütün ürünlerle ilgili bilgilerin kay›tl› bulundu46
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Ernst Haeckel'in yaﬂad›¤› devirde resimde görülen ilkel
tarzda mikroskoplarla sadece
hücrenin d›ﬂ yüzeyi hakk›nda bilgi edinilebiliyordu.
Bu bilgi seviyesi ile ortaya
at›lm›ﬂ olan bir iddian›n
21. yüzy›l›n bilimsel
geliﬂmiﬂlik düzeyi
içinde, kimilerince
hala savunuluyor olmas›n›n "Darwinist büyü"den baﬂka bir aç›klamas› yoktur.

¤u bir bilgi bankas›; bir bölgeden di¤erine hammaddeleri ve ürünleri nakleden kompleks taﬂ›ma sistemleri, boru hatlar›; d›ﬂar›dan gelen hammaddeleri iﬂe yarayacak parçalara ayr›ﬂt›ran geliﬂmiﬂ laboratuvar ve rafineriler; hücrenin içine al›nacak veya d›ﬂ›na gönderilecek malzemelerin giriﬂç›k›ﬂ kontrollerini yapan uzmanlaﬂm›ﬂ hücre zar› proteinleridir. Bu say›lanlar hücredeki kompleks yap›n›n yaln›zca bir bölümünü oluﬂturur.
Evrimci bir bilim adam› olan W. H. Thorpe, hücredeki bu muazzam
yap›y› "Canl› hücrelerinin en basitinin sahip oldu¤u mekanizma bile, insano¤lunun ﬂimdiye kadar yapt›¤›, hatta hayal etti¤i bütün makinalardan
çok daha komplekstir"22 ﬂeklinde ifade etmektedir.
Hücredeki özelliklerin tesadüf kelimesini anlams›z hale getiren çok
önemli bir yönü daha vard›r. Daha önce üzerinde durdu¤umuz gibi hücredeki tüm iﬂlemler DNA'da kodlu olan bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂtirilmektedir. Ve DNA'daki bu bilginin üstün bir yarat›l›ﬂ›n ürünü oldu¤u
apaç›kt›r. Ancak yaln›zca DNA de¤il, hücredeki tüm organeller üstün bir
yarat›l›ﬂ›n ürünüdürler. Bu konuda Amerikal› bilim adam› John Morris'in
aﬂa¤›daki sözleri son derece aç›klay›c›d›r:
Tek hücreli bir organizma bile, bilim adamlar›n›n anlay›ﬂlar›n›n ötesinde,
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1- Çekirdek
2- Kromozomlar
3- Mitokondri
4- Ribozomlar
5- Kloroplastlar
6- Kofullar
7- Endoplazmik Retikulum
8- Hücre Zar›
Yanda hücre içindeki
adeta bir fabrikaya
benzeyen kompleks yap›y› tan›mlayan bir ﬂema görülmektedir. Altta
ise gerçek bir hücrenin
çizim resmi görülmektedir. Her organeli özel bir
tasar›ma sahip olan böyle
bir yap›n›n tesadüfen oluﬂamayaca¤› aç›kt›r. Bu iki
resim evrim teorisinin hücrenin yap›s› karﬂ›s›nda neden ç›kmaza girdi¤ini aç›klamaya yetmektedir.

komplekstir. Tek baﬂ›na kendi kopyas›n›
oluﬂturabilir. Yaﬂam›n tümü muhteﬂem kompleks genetik kodla
çevrelenmiﬂtir. Bu kod sadece tasar›m ve düzen içermemekte
ayn› zamanda yaz›l› bilgi de
içermektedir. Bu DNA kodu
sadece do¤ru olarak yaz›lmamal› ayn› zamanda hücrenin geri kalan› bunu okuyabilmeli ve talimatlar› takip etmelidir. Hücrede gerekli besini
metabolize etmek ve özellikle ço¤almak için çok say›da enzim reaksiyonu meydana gelir. Bununla ilgili kodun hayat›n kökenini sa¤lamas› gerekmektedir. Bunu kendi kendine nas›l yazabilir? Ve bütün bu organeller bunu
okumay› ve itaat etmeyi nas›l ö¤renebilmiﬂlerdir?23

Biyoloji profesörü Michael Denton ise Evolution: A Theory in Crisis
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(Evrim: Kriz ‹çinde bir Teori), isimli kitab›nda bu kompleksli¤i ﬂöyle bir örnekle aç›klamaktad›r:
Moleküler biyoloji taraf›ndan ortaya
konan hayat›n gerçek yönünü anlayabilmek için bir hücreyi çap› 20 kilometre olan, Londra veya New York gibi büyük bir ﬂehrin büyüklü¤üne ulaﬂana kadar milyonlarca kez büyütmeliyiz. Bunun sonucunda karﬂ›m›za eﬂsiz bir kompleksli¤e ve mükemmel bir
tasar›ma sahip bir yap› ç›kacakt›r.

John Morris eserleri ile evrim
teorisinin içinde bulundu¤u ç›kmaz› gözler önüne seren de¤erli
bir bilim adam›d›r.

Hücrenin yüzeyinde, sürekli olarak baz› maddelerin giriﬂ ve ç›k›ﬂ›na yarayan ve bir uzay gemisinin liman ç›k›ﬂlar›n› and›ran milyonlarca kap› görülür. E¤er bu kap›lardan birinden içeriye girme imkan›m›z olsa kendimizi
dünyan›n en muhteﬂem teknolojisinin ve insan› hayrete düﬂüren bir kompleksli¤in içinde buluruz... ‹nsan zekas›n›n yap›m› olan her ürünün çok üstündeki bu komplekslik bizim düﬂünme kapasitemizin çok üstündedir ve
tesadüf kavram›n› tamamen ortadan kald›rmaktad›r...24

Michael Denton'›n da ifade etti¤i gibi "tesadüf kavram›n› tamamen
ortadan kald›ran" bu eﬂsiz mekanizman›n rastlant›lar›n bir eseri oldu¤unu düﬂünmenin alt›nda yatan sebep acaba nedir? Bu kusursuzlu¤un eﬂsiz
bir yarat›l›ﬂ delili oldu¤u bu kadar aç›kken, evrimciler böyle bir masala
nas›l inanabilmektedirler? ‹ﬂte bu noktada karﬂ›m›za yine Darwinci büyünün etkisi ç›kmaktad›r. Kitab›n baﬂ›nda belirtti¤imiz adeta büyülenmiﬂ
olan adam›n güneﬂli havan›n ya¤murlu oldu¤unu iddia etmesi gibi, evrime inananlar da hiçbir gerçekli¤i olmayan bir fikri, hücrenin tesadüfen
meydana geldi¤ini iddia etmektedirler. Üstelik bu iddialar›na tek bir delil bulamamalar›na ra¤men, saplant›lar›ndan vazgeçmemekte ve hiçbir
zaman bulamayacaklar› bir delili arayarak yaﬂamlar›n› sürdürmektedirler. Hatta yaﬂamlar›n› bu konuya adam›ﬂ bilim adamlar› ve araﬂt›rmac›lar
vard›r. Bu insanlar›n yaﬂamlar›n› tamamen hayal ürünü senaryolar› do¤rulama çabas› içinde geçirmeleri, söz konusu büyünün etkisinden baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.
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Fosiller Evrim Sürecini Yalanlarken, Darwinistler
Hala Bu Gerçe¤i Görmemekte Direniyorlar
Evrimcilerin en büyük sorunlar›ndan biri, bir türün di¤er türe nas›l
dönüﬂtü¤ünü aç›klayamamalar›d›r. Evrimciler mutasyonlar›n ve do¤al
seleksiyonun bir canl›da küçük ve yavaﬂ de¤iﬂikliklere neden oldu¤unu
ve bu de¤iﬂikliklerin birikmeleri sonucunda bu canl› türünün bir baﬂka
türe dönüﬂtü¤ünü iddia ederler. Onlar›n bu iddialar›na göre ise geçmiﬂte
bu küçük de¤iﬂimlerin baz›lar›n› üzerinde taﬂ›yan canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Evrimciler bu canl›lara "ara geçiﬂ formu" ismini verirler. Sözgelimi,
evrimciler bal›klar›n, deniz y›ld›zlar› veya deniz solucanlar› gibi omurgas›z deniz canl›lar›ndan evrimleﬂti¤ini iddia ederler. Öyle ise, bu iki farkl›
canl› grubu aras›nda kademeli bir evrim sa¤layacak çok say›da "ara geçiﬂ
formu" yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Yani hem bal›k özelliklerine sahip olan, hem de
omurgas›z canl› özellikleri taﬂ›yan çok say›da tür yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ve
e¤er böyle canl›lar yaﬂad›larsa bizim onlar›n fosillerini bulmam›z gerekir.
Günümüzde, paleontolojik verilere bakt›¤›m›zda, geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ canl›lar›n fosil kay›tlar›n›n ola¤anüstü derecede zengin oldu¤unu görürüz.
Ancak tüm bu zengin veriye ra¤men evrimcilerin iddias›n› do¤rulayan
tek bir tane bile ara geçiﬂ formu fosili bulunmam›ﬂt›r.
Bu konuyla ilgili yan sayfada verdi¤imiz tabloyu incelemekte yarar
vard›r. Çünkü bu tablodan ç›kan sonuçlar, evrimin geçersizli¤ini apaç›k
göstermektedir.
Siz arka sayfadaki gibi bir tabloya bakt›¤›n›zda ne düﬂünürsünüz?
Geçmiﬂte omurgas›zlar, bal›klar, sürüngenler, kuﬂlar, memeliler yani bugün yeryüzünde gördü¤ünüz pek çok canl› yaﬂam›ﬂt›r ve bunlara ait fosil
kay›tlar› vard›r. Ama bir de hiçbir fosil kayd› olmayan, geçmiﬂte yaﬂad›¤›na dair tek bir delil bulunmayan, hayali canl›lar vard›r. Bir insan karﬂ›n›za ç›ksa ve "Bu canl›lar›n yaﬂad›¤›na dair bir delil yok ama ben yaﬂam›ﬂ
olabileceklerini düﬂünüyorum, öyle olmas›n› istiyorum. Bu yüzden önce
yaﬂad›klar›n› varsayal›m, fosillerini (yani yaﬂad›klar›na dair delilleri) sonra buluruz" dese ne düﬂünürsünüz? Elbette mant›kl› bulmazs›n›z. Ama
evrimciler tam 150 y›ld›r adeta bir "büyü" alt›ndaym›ﬂ gibi bu iddiay› sür-
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dürmektedirler. Oysa bu canl›lar aynen ﬂu an sahip olduklar› özelliklerle
geçmiﬂte de yaﬂam›ﬂlar ve bugüne kadar herhangi bir evrim süreci geçirmemiﬂlerdir. Ama evrimcilerin iddia etti¤i bir canl›dan di¤erine evrimleﬂirken ortaya ç›km›ﬂ olmas› gereken "ara tür" varl›klardan hiçbirine ait bir
fosil kayda geçmemiﬂtir. Ara geçiﬂ formlar›n›n olmamas› demek ise, aç›kça "evrim hiçbir zaman yaﬂanmad›" demektir.
Bu tabloyu gören bilimsel düﬂünce yap›s›na ve analiz yetene¤ine sahip, ak›l ve mant›k sahibi bir insan, evrimin hiçbir zaman gerçekleﬂmedi¤ini kolayl›kla anlar. Ancak evrimciler fosil kay›tlar›n›n ortaya koydu¤u
bu bilimsel gerçeklere ra¤men evrim sürecinin gerçekleﬂti¤i konusundaki
›srarlar›n› sürdürürler.
Oysa Darwin bile kendi döneminde fosil kay›tlar›n›n teorisini desteklemedi¤inin fark›ndayd›. Fakat gelecek y›llarda fosil kay›tlar›n›n daha
zenginleﬂece¤ini ve ara geçiﬂ formlar›n›n da bulunaca¤›n› umuyordu. Ancak günümüzde evrimcilerin böyle bir ümitleri kalmam›ﬂt›r. Çünkü kendilerinin de itiraf etti¤i gibi fosil kay›tlar› son derece zengindir ve bize hayat›n tarihini göstermek için yeterlidir. Lund Üniversitesi'nden ‹sveçli evrimci botanikçi Prof N. Heribert Nilsson fosil kay›tlar› konusunda ﬂunlar› söyler:
Evrimi, 40 y›ldan fazla süren bir çaba ile kan›tlama teﬂebbüslerim sonunda
baﬂar›s›zl›kla sonuçland›… Fosil materyali ﬂu anda o kadar tamd›r ki, yeni
s›n›flar oluﬂturmak mümkün olmuﬂtur ve geçiﬂ dizilerinin bulunmay›ﬂ›,
materyal eksikli¤i ile aç›klanamaz durumdad›r. (Fosil kay›tlar›ndaki) boﬂluklar gerçektir, asla tamamlanamayacaklard›r.25

Glasgow Üniversitesi'nden paleontolog Prof. T. Neville George ise
fosil kay›tlar›n›n son derece zengin olmas›na ra¤men, aranan ara geçiﬂ
formlar›n›n hala bulunamad›¤›n› ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
Fosil kay›tlar›n›n (evrimsel) zay›fl›¤›n› ortadan kald›racak bir aç›klama yapmak art›k mümkün de¤ildir. Çünkü elimizdeki fosil kay›tlar› son derece
zengindir ve yeni keﬂiflerle yeni türlerin bulunmas› imkans›z gözükmektedir... Her türlü keﬂfe ra¤men fosil kay›tlar› hala (türler aras›) boﬂluklardan
oluﬂmaya devam etmektedir.26

Kimi evrimci bilim adamlar›, ara geçiﬂ formlar›n›n hiçbir dönemde
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var olmad›klar›n› çok iyi bilmelerine ra¤men evrim teorisinden asla vazgeçmezler. Hatta vazgeçmek yerine çok daha farkl› bir yöntem izleyip,
sahtekarl›¤a baﬂvururlar. Ortaya sürekli sahte deliller ç›kar›r, mevcut fosiller üzerinde oynamalar ve tarafl› yorumlar yaparak "Darwinci büyüyü"
bozmamaya büyük bir özen gösterirler.

Sürüngen Yumurtas›ndan Kuﬂ Ç›kt›¤›na ‹nanan
Evrimciler Bile Vard›r
Yukar›da da söz edildi¤i gibi fosil kay›tlar› evrimin hiçbir zaman gerçekleﬂmedi¤ini kesin olarak göstermiﬂtir. Ancak bu durum da Darwinistlerin h›z›n› kesmemiﬂtir. Kimi evrimciler ç›k›ﬂ yolu olarak hayali ara geçiﬂ
formlar›n›n varl›¤›na inanmaya devam etmiﬂlerdir. Baz›lar› ise en olmad›k aç›klamalarla evrimi savunma yoluna gitmiﬂlerdir.
Evrimcilerin tarihe geçen en garip inançlar›ndan biri "umulan canavar" (hopeful monster) teorisidir. Ara geçiﬂ formlar›n›n bulunmamas›ndan dolay› çok büyük bir bask› alt›na giren baz› evrimciler, evrim için ara
geçiﬂ formlar›na ihtiyaç olmad›¤›n›, çünkü de¤iﬂimin yavaﬂ yavaﬂ ve kademe kademe de¤il, birdenbire oldu¤unu iddia etmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
‹lk olarak 1940'larda Otto Schindewolf isimli evrimci bilim adam› "ilk kuﬂun bir sürüngen yu-

İşte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan
miﬂtir. Ve böylece sürüngenden
Allah'tır. Öyleyse
kuﬂa geçiﬂin nas›l oldu¤unu
Hak'tan sonra sakendince aç›klad›¤›n› zannetmiﬂtir. Bu mant›ks›z iddiaya göre böypıklıktan başka ne
le ani bir geçiﬂin delili kalamayacavar? Peki, nasıl
¤›na göre, fosillerde delil arama sohala çevriliyorsurunu da ortadan kalkm›ﬂt›r. Böyle bir
nuz? (Yunus Suiddian›n utanç verici olarak görüresi, 32)
murtas›ndan ç›kt›¤›n›" iddia et-

lüp örtbas edilmesi gerekirken, baz› evrimciler daha sonraki y›llarda
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bu tuhaf iddiay› sahiplenmiﬂler, hatta daha da geliﬂtirmiﬂlerdir. Çok tan›nan evrimciler aras›nda say›lan Richard Goldschmidt "umulan canavar"
olarak adland›rd›¤› makroevrimle, Schindewolf'un bu uç örne¤ini kabul
etti¤ini göstermiﬂtir.27
"Umulan canavar teorisi" olarak adland›r›lan bu ak›l ve mant›k d›ﬂ›
teoriye göre, bir gün bir sürüngenin b›rakt›¤› yumurtadan kahverengi
tüylü bir yarat›k ç›km›ﬂt›r. Ve bu yarat›k, ilk "kuﬂ"tur. Ama söz konusu evrimciler bu hikayeye herhangi bir bilimsel delil, mant›kl› aç›klama getirmemiﬂ; sadece böyle oldu¤unu kabul etmiﬂlerdir.
Biz imkans›z da olsa bu hikayenin ilk aﬂamas›n›n gerçekleﬂmiﬂ oldu¤unu farz ederek devam edelim. Tüm mant›ks›zl›¤›na ra¤men, bir gün bir
sürüngen yumurtas›ndan sebepsiz yere bir kuﬂun ç›kt›¤›n› kabul
edelim. Böyle bir durumda bu kuﬂun yaﬂamas› mümkün
müdür? Çevresinde kendisini besleyebilecek, ihtiyaçlar›n› temin etmesini sa¤layabilecek bir baﬂka kuﬂ yoktur. Ama biz yine herﬂeye ra¤men bunun da gerçekleﬂti¤ini farz
edelim ve ﬂunu soral›m; tesadüfen sürüngen yumurtas›ndan
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ç›kan bu kuﬂ, tüm bir kuﬂ neslinin atas› olabilir mi? Bunun olabilmesi için
hikayenin devam›nda öyle bir tesadüf daha gerçekleﬂmelidir ki, bu ilk
kuﬂ di¤er bir sürüngen yumurtas›ndan aniden sebepsiz olarak ç›kan bir
eﬂ bulmal›d›r kendine. Ancak bu ﬂekilde çiftleﬂmesi ve yeni kuﬂlar oluﬂturmas› mümkün olur. Elbette bu sat›rlarda yer verdi¤imiz hikayenin, çizgi filmlerde, çocuk masallar›nda gerçekleﬂen hayali olaylardan hiçbir fark› yoktur. Ve bu hayali olaylara inanmak da ciddi bir mant›k bozuklu¤unun iﬂaretidir.(Detayl› bilgi için bkz. Hayat›n Gerçek Kökeni, Harun Yahya, Araﬂt›rma Yay›nc›l›k, "S›çramal› Evrim Teorisinin Geçersizli¤i" isimli
bölüm)
Asl›nda bu mant›k bozuklu¤u Charles Darwin'den günümüz evrimcilerine miras kalm›ﬂt›r. Darwin de çok fazla suda yüzen ay›lar›n zaman
içinde balinalara dönüﬂtüklerini iddia ederek deniz memelilerinin nas›l
oluﬂtuklar› sorununa kendince çok pratik bir çözüm getirmiﬂti. Frank
Sherwin "Roadblocks to Whale Evolution" isimli makalesinde bu konuyla ilgili ﬂunlar› söylemektedir:
Gerçekten de, böyle ilginç hikayelerin biyolojiye
girmesinden sonra türlerin kökeni hakk›nda araﬂt›rma yapan kimse garip anlat›mlarla karﬂ›laﬂabilir. Bu tarz, en ünlü hikayelerden birisi de kara
memelilerinin eski denizlere nas›l girdi¤i ve
balina oldu¤udur. Bu fikir ilk kez Darwin'in
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kitab› olan Türlerin Kökeni'nin ilk bask›s›nda ç›km›ﬂt›. Do¤a bilimci (Darwin) ﬂöyle
diyordu: "Ay› ›rk›n›n do¤al seleksiyon yoluyla, suyla ilgili daha fazla al›ﬂkanl›klar geliﬂtirmesinde, a¤z›n›n gittikçe geliﬂmesi, ve sonunda yarat›¤›n a¤z›n›n kocaman bir

Evrimcilerin hayal güçlerini yans›tan iddialardan birinin ("umulan canavar" teoisi) temsili anlat›m›n› gösteren bu resme
bak›ld›¤›nda, bu iddialar›n inand›r›c›l›k
aç›s›ndan çizgi filmlerden, çocuk masallar›ndan farkl› olmad›¤› görülecektir.
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balina a¤z› olmas›nda bir zorluk görmüyorum."… Bu durum daha sonraki evrimciler taraf›ndan da durdurulmad›. Mesela Sir Gavin de Beer, ilk balinalarla ilgili ﬂöyle yaz›yordu: "… Sahip olduklar› diﬂler onlar›n büyük
hayvanlar› yakalamalar›na imkan tan›yordu. Baz›lar› da bal›kla avlanmaya
devam etti ve diﬂleri h›zla evrimleﬂerek azald›. Sonunda balinalar›n yedi¤i
kalabal›k say›daki karidesler de h›zla evrimleﬂmeye baﬂlad›.28

Schindewolf ve Goldschmidt ile Darwin'in aras›ndaki tek fark, bir
yumurtadan baﬂka bir türün aniden ç›kt›¤›n› söylerken, di¤erinin suya girip ç›kan ay›n›n yavaﬂ yavaﬂ balinaya dönüﬂtü¤ünü iddia etmesidir. Arada 150 y›l kadar bir fark olmas›na ra¤men bilgi ve mant›k konusunda hiçbir de¤iﬂiklik ve ilerleme olmam›ﬂt›r.
Sizce bu teorilerin bilimle bir ilgisi olabilir mi? Yoksa bunlar Yunan
mitolojisi veya Andersen masallar›ndan birer al›nt› m›d›r? Evrimciler aç›s›ndan as›l endiﬂe verici olan ise, birçok evrimci "bilim adam›"n›n bu masallara gönülden inan›yor olmas› ve bu masallar›n evrimsel sorunlara bir
çözüm getirdi¤ini sanmalar›d›r. Darwinci büyünün ne kadar etkili oldu¤unu anlamak aç›s›ndan bu örnekler son derece aç›klay›c›d›r.

Baz› Önde Gelen Evrimciler En Son Çareyi
Uzayl›larda Bulmuﬂlard›r
Baz› evrimci bilim adamlar› canl›l›¤›n kendi kendine oluﬂamayaca¤›n› gördüklerinden, yeni baz› senaryolar üreterek evrimden vazgeçmemek
Darwin, çok fazla suda yüzen ay›lar›n zaman içinde balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia edecek kadar bilimsellikten uzak bir insand›.
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için ç›rp›nmaya devam etmiﬂlerdir. Bu, asl›nda Darwinist büyünün evrimci bilim adamlar› üzerindeki en belirgin etkilerinden biridir. Evrimci
bilim adamlar›; e¤er bir iddia evrim teorisinin s›k›ﬂt›¤› bir noktaya mant›ks›z da olsa herhangi bir aç›klama getiriyorsa, ona kolayl›kla inanabilirler. Ama yarat›l›ﬂ› ispatlayan en kesin ve en aç›k delilleri dahi kesinlikle
ve büyük bir kararl›l›kla reddederler. Bu etki, gerçek bir büyüden farks›zd›r.
Bu büyünün bir insan üzerinde ne kadar zararl› etkilerinin olabilece¤ini daha iyi görebilmek aç›s›ndan ﬂöyle bir örnek verelim: Francis Crick,
1950'li y›llarda DNA'n›n yap›s›n› keﬂfeden iki bilim adam›ndan biridir.
Bu, ﬂüphesiz bilim tarihi için çok önemli bir buluﬂtur; çok uzun araﬂt›rmalar, büyük bir bilgi birikimi ve yetenek gerektirmektedir. Nitekim bu bilim adam› yapt›¤› araﬂt›rmalardan dolay› Nobel Ödülü de kazanm›ﬂt›r.
Francis Crick, hücre ile ilgili çal›ﬂmalar› s›ras›nda hücrenin yap›s›na,
içindeki çarp›c› yap›ya hayran kalm›ﬂt›r. Nitekim koyu bir evrimci olmas›na ra¤men, DNA'n›n mucizevi yap›s›na ﬂahit olduktan sonra yazd›¤›
eserinde bilimsel bir gerçe¤i ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
Bugün sahip oldu¤umuz bilgiler ›ﬂ›¤›nda, dürüst bir adam›n yapabilece¤i
tek yorum hayat›n bir mucize eseri olarak ortaya ç›kt›¤›d›r.29

Evrime ve dolay›s›yla hayat›n sözde tesadüfler sonucu oluﬂtu¤una
inanan Crick, hücredeki detaylar› görünce, yukar›daki sözleri söylemiﬂ ve
hücrenin varoluﬂunu tesadüflerle aç›klaman›n mümkün olmad›¤›n›, bunun ancak bir mucize olabilece¤ini belirtmiﬂtir. Oysa evrimciler, tesadüf
d›ﬂ›nda bir aç›klamaya inanmazlar, çünkü bu onlar›n Allah'›n varl›¤›n›
kabul etmelerini gerektirir. Ama hücredeki mükemmelli¤i ve kusursuzlu¤u yak›ndan görmek Crick'i o kadar etkilemiﬂtir ki, ideolojisine ters olmas›na ra¤men bunu itiraf etmek zorunda kalm›ﬂt›r. Ancak Crick, Allah'›n
varl›¤›n› kabul edemeyece¤ini, bu nedenle üstün bir ak›l gerektiren ve tesadüflerle aç›klanamayan bu sürecin "uzayl›lar" taraf›ndan yarat›ld›¤›n›
iddia etmiﬂtir. Crick'e göre uzayl›lar dünyaya ilk DNA'y› getirerek hayat›
baﬂlatm›ﬂlard›r!
Asl›nda bu garip iddia, ilk olarak 1908 y›l›nda ‹sveçli kimyac› Svan-
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te Arrhenius taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂt› ve Arrhenius, hayat›n tohumlar›n›n baﬂka bir gezegenden radyasyonun yaratt›¤› bas›nç yoluyla dünyaya
gelmiﬂ olabilece¤ini söylemiﬂti. Bu iddia bilimsel bulunmamas›na ve pek
itibar görmemesine ra¤men, Francis Crick taraf›ndan çok inand›r›c› bulundu. Crick, 1981 y›l›nda yay›nlad›¤› Life Itself (Yaﬂam›n Temeli) isimli kitab›nda, baﬂka bir güneﬂ sisteminde yaﬂayan canl›lar›n, di¤er hayat olmayan gezegenlerde de hayat› baﬂlatmak için canl›l›k için gereken tohumlar› bu gezegenlere b›rakt›klar›n› ve onlar›n bu "yard›mseverlikleri" sayesinde dünyada hayat›n baﬂlad›¤›n› söylemiﬂtir.
Dikkat edilirse, evrimcilerin hayat›n kökenine karﬂ› "aç›klama" olarak öne sürdükleri bu iddia asl›nda hiçbir ﬂey aç›klamamaktad›r. Çünkü
"‹lk canl›l›k nas›l ortaya ç›kt›?" sorusu, bu senaryo içinde de cevaps›zd›r.
Crick gibi evrimciler "Canl›l›¤› kim oluﬂturdu?" sorusuna "uzayl›lar" diye
cevap vererek, "O halde uzayl›lar nas›l ortaya ç›kt›" sorusuna yol açm›ﬂ
olurlar. Bu soru evrimci mant›kla hiçbir ﬂekilde çözülemez. Sorunun tek
cevab›, tüm hayat› yaratan, ancak kendisi yarat›lmam›ﬂ olan ve sonsuzdan beri var olan tek bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› kabul etmektir. Yani tek gerçek cevap, canl›l›¤› Allah'›n yaratt›¤› cevab›d›r.
Francis Crick gibi ünlü bilim adamlar›n›n sadece bilim kurgu filmlerinde rastlayaca¤›m›z türden bir "uzayl›lar" hikayesine nas›l inanabildi¤ini düﬂünüyor olabilirsiniz. Ancak Crick'in bu saçma iddias› bile, di¤er bir
Darwinizm'in karanl›k büyüsü Francis Crick'i öylesine etkilemiﬂtir ki, Crick Allah'›n varl›¤›n› kabul etmektense uzayl›lar›n dünyaya getirdikleri ilk DNA
ile hayat›n baﬂlad›¤›na inanmay› tercih etmekteydi.
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evrimci tezin yan›nda son derece "tutarl›" kalmaktad›r. Bu iddiaya göre,
3.7 milyon y›l önce dünya üzerinde ortaya ç›kan ilk canl› hücre, baz› biyoloji mühendisleri taraf›ndan üretilmiﬂtir!
Peki ama nas›l? ‹ﬂte bu soruya verilen cevap, çok ilginç bir cevapt›r.
Bu ak›l d›ﬂ› tezi savunan evrimciler, ilk hücrenin, bir uzay gemisine atlay›p zamanda yolculuk yapan gelece¤in insanlar› taraf›ndan tasarland›¤›n› savunmaktad›rlar.30
Bunun çok aç›k bir mant›ksal çeliﬂki oldu¤unu görmek için fazla zeki olmaya gerek yoktur elbette. Çünkü kendi atalar›n› "üretecek" olan bir
insan neslinin nas›l ortaya ç›kaca¤› sorusunun bir cevab› yoktur. Öne sürülen bu tezin saçmal›¤› o kadar aç›kt›r ki, insan bunun evrimciler taraf›ndan nas›l olup da dile getirilebildi¤ine ﬂaﬂmaktad›r.
Materyalistlerin içine düﬂtükleri çeliﬂkiler onlar için kaç›n›lmazd›r.
Çünkü bu insanlar›n bir k›sm›, aç›kça gördükleri halde gerçe¤i gizlemeye
çal›ﬂmaktad›rlar. Allah, materyalist inan›ﬂa sahip olan kimi insanlar›n içine düﬂtükleri bu durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donat›lm›ﬂ' gö¤e andolsun; siz, gerçekten birbirini tutmaz bir söz (çeliﬂkili ve ayk›r› görüﬂler) içindesiniz.
Ondan çevrilen çevrilir, kahrolsun, o 'zan ve tahminle yalan söyleyenler';
ki onlar, 'bilgisizli¤in kuﬂatmas›' içinde habersizdirler. (Zariyat Suresi, 711)

Bu kiﬂiler, kitab›n baﬂ›nda söz etti¤imiz "büyülenmiﬂ" adam gibi hareket etmektedirler. O adam hava günlük güneﬂlik oldu¤u halde, içinde
bulundu¤u büyünün etkisiyle gökyüzünün bulutlu oldu¤unu ve hatta
ya¤mur ya¤d›¤›n› iddia etmekteydi. Bu kiﬂiler de apaç›k yarat›l›ﬂ gerçe¤ini kabul etmemek için, ellerinde hiçbir bilimsel ve mant›ksal delil bulunmamas›na ra¤men, hayali uzayl›lardan veya zamanda yolculuk yapan bilim kurgu kahramanlar›ndan medet ummaktad›rlar.

Koﬂarken Bir Anda Uçmaya Baﬂlayan Dinozorlar›n
Hikayesine ‹nanan Profesörler
Evrimciler her canl› türünün nas›l oluﬂtu¤una bir aç›klama getirmek
zorundad›rlar. Ama hiçbir konuda ak›lc›, mant›kl› ve bilimsel bir cevap
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ortaya koyamazlar. Cevaplamakta en çok zorland›klar› konulardan biri
ise, dinozorlar›n nas›l olup da bir gün uçabildikleri sorusudur. Evrim senaryolar›na göre pullu ve so¤ukkanl› dinozorlar bir gün nas›l olduysa kanat sahibi olmuﬂ ve uçmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Ve böylece kuﬂlar meydana
gelmiﬂtir. Bu olay›n nas›l gerçekleﬂti¤ini aç›klamak ise elbette ki hayalgücü en geniﬂ olan evrimcilere kalm›ﬂt›r. Belki de bugüne kadar gözünüzde
büyüttü¤ünüz, çok zeki, çok bilgili ve eriﬂilmez gördü¤ünüz, ciddi görünümlü baz› bilim adamlar›n›n mant›k örgülerini daha iyi anlayabilmek
için dinozorlar›n uçuﬂuyla ilgili nas›l senaryolar yazd›klar›n› görmek faydal› olacakt›r.
Dinozorlar›n nas›l uçtuklar› konusunda, iki tane evrimci teori mevcuttur. Bunlardan biri "arboreal teori" di¤eri ise "cursorial teori"dir. Arboreal teoriye göre kuﬂlar›n atalar›, a¤açlarda yaﬂayan sürüngenlerdir ve
bunlar zamanla daldan dala atlayarak "kanatlanm›ﬂlard›r". Cursorial teoriye göre ise karada sinek kovalarken ön ayaklar›n› aç›p
kapatan dinozorlar›n ön ayaklar› bu
hareketlerinin sonucunda kanatlara
dönüﬂmüﬂ ve dinozorlar "havalanm›ﬂlard›r". Bu teorinin sahibi Yale Üniversitesi Jeoloji Kürsüsü profesörü olan
John Ostrom isimli bir evrimcidir.
Bu tür geçiﬂler ancak çizgi filmlerde veya masallarda olur diye düﬂünebilirsiniz. Ancak branﬂlar›nda derece alm›ﬂ,
profesör ünvan›na sahip, son derece zeki

Hayal gücü geniﬂ evrimciler, kuﬂlar›n ilk olarak ortaya nas›l ç›kt›klar› sorusunun cevab›n›
verebilmek için, sürüngenleri a¤aç tepelerine
ç›kart›p daldan dala atlatarak uçurmak zorunda kalm›ﬂlard›r. Bu konudaki ikinci alternatifleri ise sinek kovalarken kanatlar› ç›kan hayali dinozorlar olmuﬂtur.
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insanlar›n bu tür iddialarla ortaya ç›kmalar› gerçekten ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Bu kiﬂilerin mant›k bozuklu¤unu ﬂöyle bir örnekle daha da netleﬂtirebiliriz:
Henüz bilimsel geliﬂmenin yaﬂanmad›¤› bir dönemde insanlar›n bir bölümü koyunlar›n bir bitkiden büyüyerek meydana geldi¤ine inan›yorlard›.
Kuﬂkusuz bugün bunun bat›l bir inançtan baﬂka bir ﬂey olmad›¤› kesinlik
kazanm›ﬂt›r. Ancak bugün bir canl›n›n daldan dala atlarken veya koﬂarken kanatland›¤›n› iddia edebilmek de en az bunun kadar bat›l bir inançt›r.
Ayr›ca cursorial teori ile ilgili olarak çok önemli bir detay› daha hat›rlatmakta fayda vard›r: Bu teoriye göre bir dinozor sinek kovalarken uçmaya baﬂlam›ﬂt›r. Peki o halde kusursuz bir uçuﬂ yetene¤ine sahip olan sinek nas›l meydana gelmiﬂtir? E¤er uçuﬂun kökeni dinozorlar›n sinek kovalamas›ysa, sineklerin kökeni nedir? ‹ﬂte evrimciler bu sorular karﬂ›s›nda kesinlikle suskun kal›rlar. Bugün hangi evrimci bilim adam›na sorar-
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san›z sorun saniyede 500-1000 kez kanatlar›n› ç›rparak, istedi¤i yönde ani
manevralar yaparak uçabilen bir sine¤in nas›l tesadüfen oluﬂtu¤unu aç›klamaktan kaç›n›r. Çünkü bu konuda yapabilece¤i bir aç›klama yoktur. Peki küçücük bir sine¤e dahi aç›klama getiremeyen bir teorinin, sine¤e göre
daha büyük boyutlardaki hayvanlar› uçurmaya çal›ﬂmas›n›n ve bunun
için masals› senaryolar kullanmas›n›n aç›klamas› ne olabilir? Kuﬂkusuz
bu noktada karﬂ›m›za ç›kan gerçek yine bu insanlar üzerinde etki eden ve
onlar› inan›lmaz ﬂeylere inand›ran "Darwinci büyü"dür.

Memelilerde Süt Oluﬂmas›n› Ter Bezlerinin
Geliﬂmesiyle Aç›klamaya Çal›ﬂ›rlar
Evrimci senaryo baﬂta da belirtti¤imiz gibi son derece farkl› canl›lar›n tesadüflerle birbirlerine dönüﬂtükleri iddias›ndad›r. Örne¤in evrimcilere göre sürüngenler kuﬂlar›n ve memelilerin atas›d›rlar. Oysa sürüngenlerin;
1- Vücutlar› pullarla kapl›d›r,
2- So¤ukkanl›d›rlar,
3- Yumurtlayarak ço¤al›rlar.
Memelilerin ise,
1- Vücutlar› tüylüdür,
2- S›cakkanl›d›rlar,
3- Do¤urarak ço¤al›rlar.
K›sacas›, memeliler ile sürüngeler aras›nda kapat›lmas› mümkün olmayan çok büyük yap›sal uçurumlar vard›r. Bu farkl›l›klardan biri de memelilerin sütleridir. Bir sürüngenin bir memeliye dönüﬂtü¤ünü iddia edebilmek için (asla mümkün olmasa da), bu canl›n›n soyunu sürdürebilmesi için birden süt salg›lamaya baﬂlamas›na da bir aç›klama getirmek gerekir. Bir sürüngenin nas›l olup da bir anda süt salg›lamaya baﬂlad›¤›n› bak›n bir evrimci nas›l bir "masal" ile aç›klamaya çal›ﬂ›yor:
So¤uk bölgelerde yaﬂayan baz› sürüngenler, vücutlar›n› ›s›tacak bir yöntem
geliﬂtirdiler... Pullar› giderek daha sivri hale geldi ve sonunda tüylere evrim-
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leﬂti. Bu arada gerçekleﬂen bir di¤er adaptasyon ise terlemenin geliﬂmesi
oldu; bu, canl›ya gerekti¤inde suyun buharlaﬂmas› sayesinde vücudunu
so¤utma imkan› veriyordu. Bu arada beklenmedik bir biçimde, baz› yavrular beslenmek için annelerinin vücudunda oluﬂan teri yalamaya baﬂlad›lar. Baz› ter bezleri bu nedenle giderek daha zengin bir salg› salg›lamaya baﬂlad›lar ve bu salg› sonunda süt haline dönüﬂtü. Bu sayede bu ilk
memelilerin yavrular› hayata daha iyi bir baﬂlang›ç yapt›lar.31

Bir canl›n›n, annesinin vücudundaki teri "yalayarak" ortaya süt gibi
son derece iyi hesaplanm›ﬂ, besleyici de¤eri çok iyi ayarlanm›ﬂ bir besini
ç›karmas›, ancak Ortaça¤ bilim anlay›ﬂ› içinde veya masallarda yeri olabilecek bir safsatad›r. Kald› ki, son derece kompleks bir mekanizma olan ve
vücut ›s›s›n›n sabit tutulmas› için mutlak ihtiyaç duyulan terleme mekanizmas›n›n, sürüngenlerde hiç yok iken memelilerde nas›l ortaya ç›kt›¤›
dahi evrimci mant›klarla aç›klanamamaktad›r.
Evrimci kaynaklarda s›k s›k yer
alan bu ve benzeri hikayeler, evrim teorisinin bilimden ne denli uzak bir teori oldu¤unun göstergesidir. Ancak
burada yine üzerinde düﬂünülmesi gereken konu, bir bilim adam›n›n buna
nas›l inanabiliyor oldu¤udur. Anlaﬂ›-

Sadece bu iki resim bile sürüngenlerle memeliler aras›ndaki farkl›l›klar›n, dolay›s›yla sürüngenlerin memelilere dönüﬂmesinin imkans›zl›¤›n›n anlaﬂ›lmas› için yeterlidir.
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lan odur ki, Objections Sustained isimli kitab›nda Philip Johnson'›n belirtti¤i gibi, "Darwinciler için bir ﬂeyin oldu¤unu hayal edebilmek, o ﬂeyin
gerçekleﬂti¤ine emin olmalar› için yeterlidir."32

Göz Gibi Kompleks Yap›lar›n Tesadüf Sonucu
Aﬂama Aﬂama Oluﬂtu¤unu Sanmalar›
Evrimciler, bütün canl› varl›klar›n tüm organlar› ile birlikte yavaﬂ yavaﬂ ve kademe kademe ilerleyen bir evrim süreci içinde meydana geldiklerini iddia ederler. Ancak insan vücudundaki herhangi bir organ›n iﬂlevleri ve yap›s› gözönünde bulunduruldu¤unda, üstün bir ak›l ile yarat›lm›ﬂ oldu¤u aç›kça görülebilir. Evrimciler ise, en kompleks organlar›n bile
tesadüfen oluﬂtu¤unu ileri sürerler. Evrimcilerin bu konudaki mant›k bozukluklar›n› görmek aç›s›ndan gözün oluﬂumu ile ilgili iddialar›na yer
verece¤iz.
Göz, insan vücudundaki en karmaﬂ›k ve kusursuz yap›ya sahip organlardan biridir. Birbiri ile içiçe geçmiﬂ, biri olmazsa di¤erleri iﬂe yaramayacak yaklaﬂ›k 40 ayr› parçadan oluﬂur. Bu yap›s› ile göz, "indirgenemez komplekslik" denen özelli¤e sahiptir. Yani gözü daha basite indirgeyemezseniz; çünkü 40 parçadan biri olmad›¤›nda göz iﬂlevini yerine getiremez.
ﬁimdi böylesine karmaﬂ›k bir organ olan gözün "tesadüfen" ortaya
ç›km›ﬂ olup-olamayaca¤›n› düﬂünelim:
Evrime göre göz oluﬂumundan önceki canl›lar, do¤al olarak "gözsüz", yani göremeyen, görme kavram›na sahip olmayan canl›lard›. Böyle
bir canl› nas›l bir süreç sonucu göze kavuﬂmuﬂ olabilir?
Bu canl›, "görmek" diye bir kavram› bile tan›mamaktad›r ki, kendi
kendine bir göz oluﬂturmay› denesin?
Bu canl›n›n böyle bir "talebi" olsa bile, kendi vücudunda kendi kendine bir göz oluﬂturamayaca¤› ortadad›r.
Peki gözü olmayan bir canl›da nas›l olur da bir göz oluﬂabilir, bunun
için hangi aﬂamalar›n tesadüfen arka arkaya s›ralanmas› gerekir, bakal›m:
Önce tesadüfen kafatas›n›n içinde göze uygun iki boﬂluk oluﬂmuﬂ
olabilir mi?
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Yukar›daki ﬂemada gözü meydana getiren yaklaﬂ›k 40 parça görülmektedir. Evrimciler gözün bu kusursuz ve kompleks yap›s›n›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia edecek
kadar derin bir büyünün etkisi alt›ndad›rlar.

Sonra yine tesadüfen bu boﬂluklar›n içinde içi ›ﬂ›¤› geçiren bir s›v›yla dolu iki küre oluﬂmuﬂ olabilir mi?
Daha sonra, bu s›v›lar›n ön taraf›nda yine tesadüfen ›ﬂ›¤›n k›r›lmas›n› sa¤layan ve ›ﬂ›¤› gözün arka duvar›nda odaklayan iki mercek oluﬂmuﬂ
olabilir mi?
Daha sonra yine tesadüfen, gözün etrafa bakabilmesi için göz kaslar› "kendi kendine" oluﬂmuﬂ olabilir mi?
Daha sonra, yine tesadüfen, gözün arka duvar›nda, ›ﬂ›¤› alg›layabilecek retina tabakas› oluﬂmuﬂ olabilir mi?
Daha sonra yine tesadüfen, gözü beyne ba¤layacak sinirler kendi
kendilerine, durup dururken var olmuﬂ olabilirler mi?
Daha sonra yine tesadüfen, gözün kurumamas›n› sa¤layacak gözya65
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ﬂ› bezleri oluﬂmuﬂ olabilir mi?
Daha sonra yine tesadüfen, gözü toz ve benzeri yabanc› maddelerden koruyacak iki göz kapa¤› ve kirpik oluﬂmuﬂ olabilir mi?
Elbette bunlar›n hiçbiri tesadüfen gerçekleﬂemez. Üstelik evrimci iddiaya göre buraya kadar genel olarak sayd›¤›m›z aﬂamalar›n hepsinin ayn› canl›da, arka arkaya meydana gelmiﬂ olmas› gerekir. Çünkü evrimcilerin kabulüne göre, vücut içinde çal›ﬂmayan organlar körelirler. Buna göre, e¤er gözün herhangi bir parças› "tesadüfen" oluﬂmuﬂ olsa bile -ki bu
imkans›zd›r- bu parça bir iﬂe yaramad›¤› için yok olup giderdi. Çünkü gözün görebilmesi için, bütün parçalar›n tam olarak var ve çal›ﬂ›r olmas›
ﬂartt›r.
Tüm bunlar, gözün asla tesadüfle aç›klanamayacak kadar kusursuz
bir yarat›l›ﬂ›n ürünü oldu¤unun göstergeleridir. Var olan ilk göz, tam ve
eksiksiz biçimde var olmuﬂ, yani yarat›lm›ﬂt›r. Ancak evrimciler bu aç›k
gerçe¤i görmelerine ra¤men, gözü ve göz gibi say›s›z karmaﬂ›k organ›
görmezlikten gelerek, evrimin gerçekleﬂti¤ine ve bu kusursuz organlar›n
tesadüfen meydana geldi¤ine inan›rlar.
Onlar›n bu inanc› yolda son derece geliﬂmiﬂ bir kamera bulup, bu kameran›n yoldaki taﬂ›n, topra¤›n, ya¤mur sular›n›n, camlar›n rastlant›lar
sonucunda biraraya gelmeleriyle kendi kendine oluﬂtu¤unu iddia etmeye
benzer. Kamera, sahip oldu¤u tüm teknik özellikleri ile bir ak›l ürünü oldu¤u son derece aç›k olan bir alettir. Göz ise bir kameradan çok daha üstün özelliklere sahiptir. Öyle ise kameran›n bir akl›n ürünü oldu¤unu
aç›kça gören bir insan, nas›l kameradan çok daha üstün niteliklere sahip
gözün tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia edebilmektedir?
Elbette bu iddia aç›kça görüldü¤ü gibi çok büyük bir "saçmal›kt›r". Nitekim Charles Darwin dahi bu saçmal›¤› fark edebilmiﬂ ve ﬂöyle demiﬂtir:
Gözün oda¤›n› farkl› uzakl›klara uydurmas›, içeri b›rak›lacak ›ﬂ›k tutar›n›
ayarlamas›, küresel ve renksel sapmay› (aberration) düzeltmesi gibi eﬂsiz
düzenleniﬂlerinin tümünün Do¤al Seçme ile oluﬂabildi¤ini düﬂünmenin en
ileri derecede saçmalamak oldu¤unu aç›k yürekle itiraf ederim…"33

‹ﬂte Darwin'in de itiraf etti¤i gibi, do¤al seleksiyonun yeni bir tür
oluﬂturabildi¤ine inanmak "en ileri derecede saçmalamak"t›r.
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Maymunlar›n Konuﬂabilen, Düﬂünebilen, Karar
Verebilen ‹nsanlara Dönüﬂebildiklerini San›rlar
Evrimcilerin en ak›l d›ﬂ› iddialar›ndan biri ise maymun gibi akla, iradeye, muhakeme ve yarg› yetene¤ine sahip olmayan, konuﬂamayan, düﬂünemeyen bir hayvan›n tesadüfler sonucunda insan gibi bir varl›¤a dönüﬂtü¤üne inanmalar›d›r.
Acaba do¤adaki hangi bilinçsiz mekanizma bir hayvana düﬂünme
yetene¤i verebilir?
Hangi mekanizma bir insan›n medeniyetler oluﬂturabilece¤i yetenekleri, akl› ve bilgiyi ona kazand›rabilir?
Do¤adaki hangi varl›k bir hayvana sanat ﬂaheseri tablolar yapmay›,
son derece ihtiﬂaml› mimari eserler meydana getirmeyi, renkleri, biçimleri, perspektifi, gölgeleri, ›ﬂ›¤› en göz al›c› ﬂekilde kullanmay› ö¤retebilir?
Do¤adaki hangi mekanizma bir hayvan› ampulü, atomun yap›s›n›,
yerçekimi kanununu, hücrenin yap›s›n› keﬂfedebilecek bir zekaya eriﬂtirebilir?
Veya kim bir maymunu elektron mikroskobunu, televizyonu, bilgisayar› icat edebilecek kadar üstün yeteneklerle donatabilir?
Do¤ada bir maymuna gördükleri üzerinde düﬂünüp sonuç ç›karmay›, ak›lc› çözümler üretmeyi, sevinmeyi, üzülmeyi, nezaketli davranmay›,
ﬂevk ve heyecan duymay›, k›sacas› ruhun özelliklerini verebilecek bir güç
var m›d›r?
Elbette ki bunlar›n hiçbirine bir maymun sahip olamaz ve hiçbir varl›k, do¤ada bulunan varl›klar›n tamam› biraraya gelse dahi, bir maymuna veya herhangi bir hayvana bu özellikleri kazand›ramaz. Evrimci paleoantropolog Elaine Morgan, evrim teorisinin üstteki sorular karﬂ›s›nda
içine düﬂtü¤ü durum hakk›nda ﬂu itirafta bulunur:
‹nsanlarla (insan›n evrimiyle) ilgili en önemli dört s›r ﬂunlard›r: 1) Neden iki
ayak üzerinde yürürler? 2) Neden vücutlar›ndaki yo¤un k›llar› kaybettiler?
3) Neden bu denli büyük beyinler geliﬂtirdiler? 4) Neden konuﬂmay› ö¤rendiler?
Bu sorulara verilecek standart cevaplar ﬂöyledir: 1) Henüz bilmiyoruz.
2) Henüz bilmiyoruz. 3) Henüz bilmiyoruz. 4) Henüz bilmiyoruz. Sorular
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çok daha art›r›labilir, ama cevaplar›n tekdüzeli¤i hiç de¤iﬂmeyecektir.34

Evrimciler tüm sorular› cevaps›z b›rakmaktad›rlar, çünkü insan gibi
üstün bir canl›n›n bir "tesadüf ürünü" gibi gösterilemeyece¤ini onlar da
bilmektedirler. ‹sterse dünyan›n yaﬂ› katrilyonlarca sene olsun, yine de
hiçbir tesadüf insan ruhunu yaratamaz. Çünkü insan ruhunu yaratan, yerin, gö¤ün ve ikisinin aras›nda bulunan herﬂeyin Rabbi olan Allah't›r. Bu
gerçe¤in d›ﬂ›nda herhangi bir varsay›ma inanmak en büyük ak›ls›zl›klardan biridir. Sadece insan ruhunu düﬂünmek dahi evrimcilerin

Düﬂünme, karar verme, akletme gibi yeteneklerden
yoksun olarak yarat›lm›ﬂ olan maymunlar›n zaman
içinde -herhangi bir etki sonucunda- teknolojiyi meydana getirebilecek kadar üstün meziyetler kazanabilece¤ini düﬂünmek kesinlikle mant›k d›ﬂ›d›r.
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tesadüf masal›n›n ne derece büyük bir yan›lg› ve ak›ls›zl›k oldu¤unu aç›kça göstermektedir. ("‹nsan›n Evrimi Masal›" ile ilgili daha detayl› bilgiyi
Harun Yahya'n›n Evrim Aldatmacas› ve Hayat›n Gerçek Kökeni isimli kitaplar›nda bulabilirsiniz.)

Evrimcilerin ‹çinde Bulunduklar› Durum
Buraya kadar anlat›lan konulardan da görülece¤i gibi evrimciler normal bir zekaya ve s›radan bir bilgiye sahip insanlar›n dahi kesinlikle inanmayacaklar› kadar saçma, ak›l ve mant›k d›ﬂ›, ayn› zamanda da bilime ayk›r› ﬂeylere körü körüne inanabilmektedirler.
Bir insan›n bu derece tuhaf ve ak›l almaz iddialara inanabilmesinin
alt›nda iki neden yat›yor olabilir. Bunlardan birincisi bilgisizliktir. Gerçekten de konu hakk›nda pek bir bilgisi olmayan ve bu konular üzerinde hiç
düﬂünmemiﬂ biri, evrimle ilgili bilgilerle karﬂ›laﬂt›¤›nda inceleme ve araﬂt›rma yapmadan bunlar› kabul edebilir, karﬂ›s›na ç›kan bilimsellik kisvesine ilk anda kanabilir. Ancak bu insanlara gerçekler anlat›ld›¤›nda ve bu
konu üzerinde düﬂünmeleri sa¤land›¤›nda evrimin ne denli saçma ve imkans›z bir teori oldu¤unu kolayl›kla görürler. Hatta bunun için evrimi çürüten küçük bir cep kitapç›¤› veya 2-3 saatlik bir konferans yeterli olabilmektedir. Çünkü evrimin bir safsata oldu¤u çok aç›k bir gerçektir ve normal bir zekaya sahip her insan bunu kolayl›kla görüp anlayabilir. Dolay›s›yla cehalet çok kolay giderilebilecek bir eksikliktir.
Nitekim ülkemizde birkaç y›ll›k bir çal›ﬂma sonucunda evrim hakk›ndaki bilgisizlik ortadan büyük bir h›zla kald›r›lm›ﬂ, sa¤duyu sahibi
halk›m›z, evrim teorisinin gerçek yüzünü görmüﬂtür. Hatta öyle ki bugün
ülkemizin herhangi bir ilindeki veya ilçesindeki bir ilkokul çocu¤u bile
evrimi çürütecek delilleri sayabilir, evrimin ne kadar saçma bir teori oldu¤unu anlatabilir.
"Evrime neden inan›yorlar?" sorusuna verilebilecek ikinci cevap ise
bilgisizlikten çok daha farkl›d›r. Bu s›n›flamaya giren insanlar genel olarak son derece kültürlü, hatta biyoloji, paleontoloji, mikrobiyoloji gibi evrimle ilgili konularda uzman kiﬂilerden oluﬂur. Bu kategorideki insanlara
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istedi¤iniz kadar evrimi çürüten bilimsel delilleri bütün aç›kl›¤› ile gösterin, istedi¤iniz örne¤i vererek mant›ks›zl›klar› gözlerinin önüne serin, onlar yine de evrim inanc›n› terk etmemekte kararl›d›rlar. Ayn› giriﬂ bölümünde örne¤ini verdi¤imiz, gökyüzündeki bulutlar›n bir pamuk y›¤›n›ndan ibaret oldu¤unu iddia eden adam gibidirler. Örne¤in siz onlara evrime delil olarak gösterdikleri bir fosilin asl›nda evrime delil olamayaca¤›n› bilimsel yollarla aç›klar ve kan›tlars›n›z. Ancak onlar sizi hiç duymam›ﬂ
gibi, o çürütülmüﬂ delili evrimin en önemli ispat› olarak size tekrar tekrar
göstermeye devam ederler.

Darwinizm'in temel iddias› tamamen bilim d›ﬂ›d›r ve bu iddiadaki mant›k sefaleti,
ilkokul ça¤›ndaki çocuklar›n dahi anlayabilece¤i kadar aç›kt›r. Sözde ilkel dünya ortam›nda, çamurlu bir su birikintisinin içinde, nas›l oldu¤u asla aç›klanamayan bir ﬂekilde ilk hücre meydana gelmiﬂ, daha sonra tesadüfler bu hücreden hayvanlar›, bitkileri,
insanlar› ve medeniyetleri meydana getirmiﬂtir. Yani tüm insanl›k ve medeniyet, bütün
bitki ve hayvan alemi, sözde, bol miktarda çamur, uzun zaman ve bol bol tesadüfün
eseridir.
"Tesadüfler, bir batakl›¤›n içinden medeniyetleri meydana getirdi", gibi bir hikayeye
inanabilmek için ya ak›l zay›fl›¤› içinde olmak ya da kavrama ve düﬂünme yetene¤inden tamamen yoksun olmak gerekir. Düﬂünebilen ve düﬂündüklerinden sonuç ç›karabilen bir insan›n böyle bir durumu kabul etmesi ve Darwinistlerin yan›lg›lar›na kap›lmas› mümkün de¤ildir. Darwinistlerin, "batakl›¤›n içinden ç›kan canl›l›k" senaryosu
art›k insanlar› aldatamamakta, ak›l sahibi, düﬂünebilen her insan evrim teorisinin saçmal›¤›n› hemen görebilmektedir.
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Bu insanlar›n anlat›lanlar› kavrayabilecek zeka düzeyleri ve yeterli
bilgileri vard›r. O halde hala nas›l bu iddiay› sürdürebilmektedirler sorusunun cevab› olarak geriye bir tek alternatif kal›r; o da, içinde bulunduklar› büyüden ç›kmak istememeleridir. Darwinistlerin kendilerine ve di¤er
insanlara bu derece yo¤un bir telkini sürdürmelerinin nedeni, daha önce
de belirtti¤imiz gibi Allah'›n varl›¤›n› inkardaki direniﬂleridir. Elbette onlar da evrimin gerçek olamayaca¤›n› bilmektedirler. Ancak evrimi inkar
etmeleri, Allah'›n varl›¤›n› kabul etmeleri demektir. Bu nedenle büyünün
dozunu hiç düﬂürmemeye ve gerçekleri görmemeye büyük bir özen gösterirler.
Allah gerçekleri görmekten kaç›nan, ve bu yüzden gerçekleri kavrayamayan bu insanlar›n durumunu Kuran'da ﬂöyle bildirir:
...Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla
görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler... (Araf Suresi, 179)
E¤er onlar› do¤ru yola ça¤›r›rsan›z iﬂitmezler. Onlar› sana bakar (gibi) görürsün, oysa onlar görmezler bile. (Araf Suresi, 198)

Darwinistlerin bugün yapmaya çal›ﬂt›klar› ﬂey, bat›l› ayakta tutabilmek için hakk› reddetmek, gizlemek veya göz ard› etmektir. Ama bu yanl›ﬂ bir yoldur; bu ﬂekilde kendilerini hem aldatm›ﬂ, hem de küçük düﬂürmüﬂ olurlar. Allah'›n Kuran'da, bildirdi¤i ayetten Darwinistler de ders almal›d›rlar:
Hakk› bat›l ile örtmeyin ve hakk› gizlemeyin. (Kald› ki) siz (gerçe¤i) biliyorsunuz. (Bakara Suresi, 42)

Gerçe¤i gördükten sonra direnmemek ve do¤ru olana yönelmek
do¤ru bir harekettir. Bir insan ﬂimdiye kadar bilgi eksikli¤inden ya da
kendisine yap›lan telkinlerden dolay› evrim yalan›na inanm›ﬂ olabilir.
Ama e¤er samimi bir insansa, bir aldatmacan›n peﬂinden giderek dünyada ve ahirette küçük düﬂece¤ine, do¤ruyu araﬂt›r›p bulmal› ve ona uymal›d›r. Unutulmamal›d›r ki samimiyet ve dürüstlük dünyada da ahirette de
güzel bir karﬂ›l›k görecektir.
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nceki bölümlerde evrim teorisinin insanlar üzerinde adeta büyü gibi bir etkisi oldu¤undan, bu teoriyi savunanlar›n da önyarg›l› tutumlar› nedeniyle birbirinden mant›ks›z, ak›l d›ﬂ› ve
inan›lmas› imkans›z olaylara inand›klar›ndan bahsettik. Peki belirli bir
kariyer sahibi, akl› baﬂ›nda görünümlü, e¤itimli insanlar bu gerçek d›ﬂ›
senaryolara nas›l inanmaktad›rlar? Ellerinde hiçbir somut delil olmamas›na ra¤men nas›l ›srarla evrim teorisini savunmakta ve baﬂka insanlar›
da bu konuda ikna etmeyi baﬂarmaktad›rlar? K›sacas› Darwinist büyüyü
nas›l sürdürmektedirler? ‹ﬂte bu noktada karﬂ›m›za evrimcilerin ikna ve
telkin metodlar› ç›kar.
‹lerleyen bilim ve teknoloji sayesinde delilsiz ve as›ls›z bir iddia oldu¤u tüm aç›kl›¤› ile ortaya konan Darwinizm'in ba¤l›lar›, teorilerini
ayakta tutabilmek için çeﬂitli yollara baﬂvururlar. Bunlar asl›nda güçlü bir
telkin ve göz boyama içeren birtak›m propaganda yöntemlerinden baﬂka
birﬂey de¤ildir. Evrim teorisinin, bilimsel hiçbir geçerlili¤i olmamas›na
ra¤men nas›l bu kadar yayg›n olarak benimsendi¤i sorusunun cevab› da
iﬂte bu propaganda yöntemlerinde yatmaktad›r.
Günümüzde bu propaganday› hayat›n her alan›nda görmek mümkündür. Ancak yaln›z bugün de¤il, evrim teorisi ilk ortaya at›ld›¤› günden bu yana evrimciler hep ayn› yöntemlerle insanlar› inan›lmaz ﬂeylere
inand›rmay› baﬂarm›ﬂlard›r. Yani bu teorinin kabul görmesi, bilimsel bir
de¤er içerdi¤i anlam›na gelmemelidir. Nitekim evrim teorisinin bilimsel
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geçersizli¤ini ortaya koyan eserleriyle tan›nan Henry Morris'in kitab›n›n
önsözünde David Jeremiah da, bu gerçe¤e dikkat çekmekte ve ﬂu soruyu
sormaktad›r:
Asl›nda bir ilahiyat ö¤rencisi olan ve sonra dininden dönen Darwin, bir
avukat olan Lyell, bir tar›mc› olan Hutton, bir gazeteci olan Chambers ve bilim adam› olmayan di¤er kiﬂiler taraf›ndan geliﬂtirilen Darwinizm inanc›
nas›l oldu da bu kadar yayg›nlaﬂabildi?35

Bu soruya verilecek tek cevap vard›r: Evrim teorisi baz› özel teknik,
taktik ve illüzyonlarla bu kadar yayg›n hale getirilmiﬂtir.
Darwinistler hem kendilerini, hem de di¤er insanlar› bu düﬂünceye
inand›rmak için ileride detayl› olarak bahsedece¤imiz metodlar› kullanarak bir tür büyü yaparlar. Ayn› bir büyücü gibi baz› "t›ls›ml›" kelimeleri
sürekli tekrarlayarak insanlar›n beyinlerine kaz›d›klar› safsatalarla, hipnoz etkisi yapan resimler ve yaz›larla, halk aç›s›ndan anlaﬂ›lmas› imkans›z cümlelerle insanlar› düﬂünmekten, incelemekten ve araﬂt›rmaktan al›koyarlar. Ayn› bir büyücünün büyüde kullan›lan çeﬂitli maddelerden,
karmaﬂ›k kelimelerden, küçük küçük yaz›lardan medet ummas› gibi, onlar da tesadüflerden, kemiklerden, kelimeler ve yaz›larla oluﬂturulan bir
tür büyüden medet umarlar. Bu ﬂekilde insanlar› etkilemeye, hepsi birbirinden ak›l d›ﬂ› olan ç›kar›mlara onlar› da inand›rmaya ve üzerlerinde
özel bir telkin oluﬂturmaya çal›ﬂ›rlar.
Darwinistler bu karanl›k büyünün bozulmamas› için ellerinden gelen her türlü yöntemi kullan›rlar. ‹nsanlar›n -e¤er düﬂünürlerse- gerçekleri, yani evrim teorisinin bir safsatadan ibaret oldu¤unu görüp fikirlerini
de¤iﬂtireceklerinden çok büyük bir korku duyarlar. Bu nedenle de insanlara kendilerince ikna edici bir görünüm sunmaya çal›ﬂ›rlar. Bu ikna edicilik çabas›, konuﬂmalar›nda, yaz›lar›nda, d›ﬂ görünümlerinde ve hareketlerinde çok yo¤un ﬂekilde hakimdir. Bu büyünün insana verdi¤i telkin,
daha önce de belirtti¤imiz gibi sabah eline ald›¤› bir gazetede, yolda gördü¤ü bir reklam tabelas›nda, okulda okudu¤u bir kitapta, sinemada izledi¤i bir filmde ya da televizyondaki herhangi bir belgeselde kurgulanarak, hayat›n her an›na yay›lm›ﬂt›r.
‹ﬂte bu yüzden, bu ikna ve telkin yöntemlerini tüm ayr›nt›lar›yla
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gözler önüne sermek, insanlar›n dikkatlerinin bu yönde aç›lmas›na neden
olacak ve çevrelerini saran bu kapsaml› senaryoyu sahne sahne fark etmelerine yard›mc› olacakt›r. Bu amaçla, ilerleyen sayfalarda evrimci telkinlerin ana kurallar› ve yöntemleri çeﬂitli örnekleriyle birlikte aktar›lacakt›r.

1. Yöntem: Evrimi Savunan Bilim Adamlar›n›
Çok Önemli Bilgilere Sahip, Sözde ‹nsanüstü
Varl›klar Olarak Gösterirler
Darwinistlerin yöntemleri aras›nda "evrimci bilim adamlar›n›n di¤er
insanlardan çok üstün oldu¤u" telkini önemli bir yer tutmaktad›r. Bu kiﬂiler çok büyük yeteneklere sahip, sezgileri çok güçlü, olaylar› di¤er insanlara göre daha ak›lc› ve üstün bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirebilen kiﬂiler gibi tan›t›l›rlar. Bu üstünlü¤ün hissettirilmesi, Darwinist büyü aç›s›ndan son derece önemlidir. Çünkü insanlar›n genel psikolojisinde, kendilerinden üstün gördükleri kiﬂilerden etkilenme özelli¤i vard›r.
Nas›l baz› toplumlarda büyücülerin gizli güçleri oldu¤una, onlar›n
sözde insanüstü varl›klar olduklar›na inan›l›yorsa, günümüz toplumlar›nda da Darwinist bilim adamlar›n›n eriﬂilmez kiﬂiler olduklar›na inan›l›r. Örne¤in fosil kal›nt›lar›na bakarak, bir kemi¤in hangi ça¤a ve hangi
canl›ya ait oldu¤unu söyleyebilmek di¤er insanlar›n gözünde çok büyük
bir yetenektir. Bu yetene¤e sahip olan insanlar›n savunduklar› "teori"lerin
de her zaman tutarl› ve do¤ru olaca¤›na dair yanl›ﬂ bir inanç hakimdir. Bu
yüzden evrimci bilim adamlar›n›n yazd›klar› her cümle, söyledikleri her
kelime insanlar üzerinde adeta t›ls›ml› bir etki oluﬂturur. Bu etki nedeniyle birçok insan hayat›n kökenine dair bilimsel gerçekler üzerinde düﬂünmeye, gerçekleri araﬂt›rmaya giriﬂmez. Çünkü evrimci bilim adamlar›n›n
gerekli bilgileri verdi¤ini ve onlar›n söylediklerinin de mutlaka do¤ru oldu¤unu düﬂünür. Bundan dolay›, "Ben kimim de onlar›n söylediklerini
araﬂt›raca¤›m.", "Benim onlar› anlamam için daha uzun y›llar okuyup, ö¤renmem gerekir." gibi yanl›ﬂ mant›klarla hareket eder. Adeta "insanüstü"
gördü¤ü bu kiﬂileri garip bir hayranl›kla dinler, söylediklerini anlamasa
da yaﬂad›¤› "büyüyü" hiç bozmadan, anl›yormuﬂ gibi dinlemeye devam
eder. Darwinizm'in yanl›ﬂl›¤›n› fark eden birçok kiﬂi ise, bu karanl›k etki
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yoluyla daha en baﬂ›ndan pasifize edilmek istenir. Söz konusu kiﬂilere, ne
yaparlarsa yaps›nlar bu insanüstü varl›klar›n bilgi seviyesine asla ulaﬂamayacaklar›na dair çok ciddi bir telkin yap›l›r. Evrim taraftarlar›, Darwinist teorinin çeliﬂkilerini ve yanl›ﬂl›klar›n› ortaya koymakla hiçbir sonuca
ulaﬂ›lamayaca¤›n› anlatarak, bu yönde çal›ﬂan insanlar› y›ld›rmaya çal›ﬂ›rlar.
Ülkemizde de, baz› bilim çevrelerinde bu etki çok yo¤un olarak görülmektedir. Ülkemizdeki baz› Darwinistler de, yabanc› profesörleri ve
tarih boyunca evrim teorisi üzerinde çal›ﬂma yapan tüm bilim adamlar›n› kendilerince insanüstü varl›klar olarak alg›larlar. Onlar bu sözde "insanüstü" bilim adamlar›n›n düzenledikleri konferanslar›n sadece çok az bir
bölümünü anlamay› bile kendileri için çok büyük bir baﬂar› olarak görürler. O anlaﬂ›lmazl›k ve karmaﬂ›kl›k içinde birkaç paragraf› anlayabilme
gücünü gösterebilirlerse, bundan dolay› gurur duyarlar. Anlayabildikleri
bu birkaç paragraf hakk›nda tart›ﬂmalara
girer, yaz›lar yazar, konuﬂmalar yaparlar.
Türkiye'deki baz› Darwinistlerin baﬂka bir yanl›ﬂ inanc› da; garip bir hayranl›k
duyduklar› bu profesörlerin ellerinde insan›n evrimi, fosiller, mutasyonlar, do¤al
seleksiyon gibi evrime delil sand›klar› pek
çok konuyla ilgili binlerce delil ve bilgi bulundu¤udur. Bu kiﬂiler evrimci bilim
adamlar›n›n ellerindeki tüm delilleri ortaya ç›karmamalar›n›n nedeninin ise, halk›n
bu bilimsel gerçekleri anlamas›n›n mümkün olmamas› oldu¤unu düﬂünürler. KaFosillere bakarak bir kemik hakk›nda
bilgiler vermek her fosil bilimcisinin yapabildi¤i bir iﬂlemdir. Ancak evrimciler
bu ola¤an bilimsel iﬂlemi yaparken kendilerine t›ls›ml›, anlaﬂ›lmaz bir iﬂ yap›yormuﬂ havas› verirler.
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muoyuna sunulan birkaç delilin de halk›n anlayabilece¤i düzeydeki basit
örnekler oldu¤unu zannederler. Oysa gerçekler hiç de böyle de¤ildir. Bilimsel geliﬂmelerle ortaya ç›kan gerçek, sayg›n bilim adam› olarak takdim
edilen bu kiﬂilerin ellerinde, teorilerini savunabilecekleri bir avuç sahte
delilin ve yan›lg›n›n d›ﬂ›nda hiçbir delil olmad›¤›d›r. Bu sahte delillerin
geçersizli¤i ise bilimsel araﬂt›rmalarla yüzlerce kez gözler önüne serilmiﬂtir. (Detayl› bilgi için bkz. Hayat›n Gerçek Kökeni, Harun Yahya; Evrim Aldatmacas›, Harun Yahya)
Sonuç olarak sözde çok üstün varl›klar olarak alg›lanan evrimci bilim adamlar› asl›nda, ellerindeki birkaç sahte delille ve s›n›rs›z varsay›mla, tamamen hayal ürünü bir senaryoyu savunmaya çal›ﬂan insanlard›r.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, bu insanlar›n bilgisi, zeka seviyesi, e¤itimi önemini yitirmektedir. Çünkü bu insanlar belki çok ﬂey bilmektedirler ama
bu bilgilerden do¤ru sonuçlar ç›kartamamakta, gerçekleri görememektedirler. Allah Kuran'da sahip oldu¤u bilgilerle yoldan ç›kan ve apaç›k gerçekleri göremeyen insanlardan ﬂöyle bahsetmiﬂtir.
ﬁimdi sen, kendi hevas›n› ilah edinen ve Allah'›n bir ilim üzere kendisini sapt›rd›¤›, kula¤›n› ve kalbini mühürledi¤i ve gözü üstüne bir perde
çekti¤i kimseyi gördün mü? Art›k Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de ö¤üt al›p-düﬂünmüyor musunuz? Dediler ki: "(Bütün
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olup biten,) Bu dünya hayat›m›zdan baﬂkas› de¤ildir, ölürüz ve diriliriz;
bizi "kesintisi olmayan zaman' (dehrin ak›ﬂ›n)dan baﬂkas› y›k›ma (helake) u¤ratm›yor." Oysa onlar›n bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; yaln›zca zannediyorlar. (Casiye Suresi, 23-24)

Yukar›daki ayetlerde Allah, sahip olduklar› ilme ra¤men Allah'›n
varl›¤›n› ve ahiret gerçe¤ini kavrayamayan, kendilerince bu dünya d›ﬂ›nda bir hayat olmad›¤›n› iddia eden insanlar›n durumunu bildirmiﬂtir. ‹ﬂte evrimciler de t›pk› bu kiﬂiler gibi sahip olduklar› bilgilerle baz› zanlara
kap›lmakta ve gerçeklerden uzaklaﬂmaktad›rlar. ‹çinde bulunduklar› büyünün etkisiyle, ayetlerde söz edilen kiﬂiler gibi adeta duyamaz, göremez
ve kavrayamaz hale gelmektedirler.

Darwinistlerin Hayal K›r›kl›¤›
Evrim teorisini savunanlar›n Charles Darwin'e ve evrimci bilim
adamlar›na karﬂ› duyduklar› garip hayranl›k, yukar›da söz etti¤imiz telkinin çok önemli bir sonucudur. Bu nedenle de Darwin hakk›nda yaz›lan
tüm yaz›larda evrim teorisinin bilimsel hezimeti gizlenir, Darwin'in hatalar› has›ralt› edilmeye çal›ﬂ›l›r. Darwin, s›k s›k yüzy›l›n –hatta bin y›l›ndehas› gibi anlat›l›r ve övülür. "Türlerin Efendisi", "eﬂsiz insan", "de¤erli
bilim adam›" gibi gerçek d›ﬂ› s›fatlarla ça¤r›l›p, teorisini tüm zorluklara
karﬂ› büyük bir sadakatle savunan üstün bir bilim adam› olarak tan›t›l›r.
Oysa Darwin, bilim tarihindeki en büyük yan›lg›lardan birinin mimar›d›r. Hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmayan teorisi, kendisinin
de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme"dir. Hatta Darwin'in kendisinin de Türlerin Kökeni isimli kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl›
uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori birçok önemli soru karﬂ›s›nda çaresiz
kalm›ﬂt›r. Nitekim kendisi teorisini içinde bulundu¤u ç›kmazlar› pek çok
kez dile getirmiﬂtir. (Detayl› bilgi için bkz. Evrimcilerin ‹tiraflar›, Harun
Yahya) Bu ifadelerinden birkaç› ﬂöyledir:
Okur yap›t›m›n (Türlerin Kökeni) bu bölümüne varmadan önce bir y›¤›n
güçlükle karﬂ›laﬂm›ﬂ olacakt›r. Bunlar›n baz›lar› bugüne dek üzerlerinde
belirli bir ölçüde duraksamadan düﬂünemedi¤im kadar çetindir.36
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Görüﬂlerimin, say›s›z miktarda zorluklarla dolu oldu¤unu göremeyecek kadar kör oldu¤umu sanma…37

Yukar›daki ifadelerinden aç›kça anlaﬂ›ld›¤› gibi Darwin, teorisinin
büyük bir ç›kmazda oldu¤unun fark›ndayd›.
Gerçekten de insanl›k tarihinin en önemli birkaç eserinden biri olarak lanse edilmek istenen Türlerin Kökeni isimli kitapta, evrime dair herhangi somut bir bilimsel delil arayanlar çok büyük bir ﬂaﬂk›nl›k yaﬂayacaklard›r. Çünkü bu araﬂt›rmalar›ndan elleri boﬂ döneceklerdir. Türlerin
Kökeni'nin hiçbir yerinde evrim teorisini destekleyecek somut bir delile
yer verilmemiﬂtir. Bu kitapta 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
nokta, tamamen spekülasyon, olas›l›k, hayal gücü, san› ve varsay›mlar
üzerine kurulmuﬂ olmas›d›r.
Böyle bir kitab›n, insanlar›n yaﬂamlar›nda, bilim ve fikir alan›nda bu

Charles Darwin
"Türlerin Kökeni" adl› kitab›nda evrim teorisinin ç›kmazlar›na
bir bölüm ay›rm›ﬂt›r. "Teorinin Güçlükleri"
adl› bu bölümde
evrimin ne denli
çürük bir mant›k üzerine kuruldu¤unu anlatmaktad›r.
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kadar büyük bir etki oluﬂturmuﬂ olmas› bu nedenle çok büyük bir yan›lg›d›r. Pek çok bilim adam› bu yan›lg› karﬂ›s›ndaki ﬂaﬂk›nl›¤›n› aç›kça dile
getirmektedir. Örne¤in, Amerikal› fizikçi Lipson, Darwin'in Türlerin Kökeni kitab›n› okudu¤undaki fikirlerini ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
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.38

Ne var ki, Darwin'in ve ortaya att›¤› teorinin bilimsel yönden yetersizlikleri son derece aç›k olmas›na ra¤men, Darwinist büyünün etkisi nedeniyle en zeki insanlar bile bu gerçekleri gözard› edebilmektedirler.

2. Yöntem: Evrim Teorisine ‹nananlar› Sözde
Sayg›n Birer Bilim Adam›, ‹nanmayanlar› ise
Kendilerince Tutucu ‹nsanlar Gibi Gösterirler
Darwinizm'i savunanlar›n kulland›klar› bir baﬂka yöntem de kendilerini son derece geniﬂ bir bilgi birikimine sahip, çok zeki, ak›ll›, modern
ve ça¤daﬂ kiﬂiler olarak tan›t›p, yarat›l›ﬂa inananlar› ise kendilerince gerici, ba¤naz ve tutucu kiﬂiler olarak göstermeleridir. Bu çarp›k mant›¤a evrimci yay›n organlar›nda ve kitaplarda çok s›k rastlamak mümkündür.
Evrim teorisinin art›k herkes taraf›ndan kabul edilen bilimsel bir gerçek, kan›tlanm›ﬂ bir kanun oldu¤u ve buna benzer birçok ifade, hiçbir somut delil gösterilmeden her ortamda tekrarlan›r. Hal böyleyken evrimi
reddetmek ise söz konusu çevreler taraf›ndan, reddedenleri küçük düﬂüren, bilgisizliklerini gösteren bir davran›ﬂ olarak lanse edilir. Henry Morris evrimcilerin yarat›l›ﬂ› savunan sayg›n bilim adamlar›na bak›ﬂ aç›lar›n›
ﬂu ﬂekilde ifade eder:
Ço¤u modern psikolog ve filozof evrime o kadar sad›klar ki, yarat›l›ﬂ› savunmay› zihinsel bir bozukluk olarak kabul ediyorlar. Herhangi bir dini
inan›ﬂ ﬂekli birçok evrimci taraf›ndan sa¤l›ks›zl›k ve insanlar›n geliﬂtiklerini iddia ettikleri hayvan topluluklar›ndaki sosyolojik bask›lar›n bir
izi olarak görülüyor.39
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Oysa, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini
Henry Morris ve
"The Long War
Against God"
adl› kitab›

gösteren apaç›k yüzlerce bilimsel delile ra¤men, canl›l›¤›n kör tesadüfler eseri meydana geldi¤i yan›lg›s›nda ›srar etmenin bir tür kavrama
ve anlama bozuklu¤undan
kaynakland›¤› bellidir. Yüce
Allah'›n herﬂeyi yoktan var
etti¤i gerçe¤ini görmek ise
aç›k bir ﬂuurun, akl›n, sa¤l›kl› bir muhakemenin do¤al
sonucudur. Bu ifadelerde de

aç›kland›¤› gibi, kendi yan›lg›lar›n› bilimsel bir havada insanlara sunan
evrimciler, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini gözler önüne seren bilim adamlar›n› dogmatik olmakla suçlarlar. Oysa bu noktada kendileri tam anlam›yla dogmatik bir tutum sergilerler. Yarat›l›ﬂ› savunan bilim adamlar›n›n gözler
önüne serdikleri tüm bilimsel gerçekleri, yarat›l›ﬂ delillerini görmezlikten
gelirler. Teorilerine olan körü körüne ba¤l›l›klar› nedeniyle karﬂ›lar›ndaki
kiﬂilerin sunduklar› somut delillerle hiç ilgilenmez, her ne olursa olsun
evrim fikrini savunmaya çal›ﬂ›rlar.
Bu konuda evrimcilerin kendi ifadelerinden bir örnek verebiliriz. Evrimci bilim adamlar›ndan Robert Shapiro, Origins: Skeptic's Guide to Creation of Life on Earth (Kökenler: Bir ﬁüphecinin Dünyada Hayat›n Yarat›l›ﬂ› ile ‹lgili K›lavuzu) isimli kitab›nda, evrim teorisine olan dogmatik ba¤l›l›¤›n› ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
Gelecekte bir gün bütün mant›kl› kimyasal deneyler hayat›n muhtemel kökeninin tamam›yla hatal› oldu¤unu gösterebilir. Dahas›, yeni jeolojik kan›tlar dünya üzerinde ani bir hayat oluﬂumunu gösterebilir. Son olarak tüm kainat› keﬂfedip baﬂka bir yerde bir hayat izine veya hayata neden olabilecek
bir sürece rastlamayabiliriz. Böyle bir durumda birtak›m bilim adamlar› cevap için dine baﬂvurabilirler. Ancak benim de dahil oldu¤um di¤erleri, elde
olan daha az muhtemel bilimsel aç›klamalar›, kalanlardan daha mümkün
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olan bir tanesini seçebilmek amac›yla ay›klamaya çal›ﬂacaklard›r.40

Shapiro'nun yukar›daki sözleriyle ne demek istedi¤i son derece aç›kt›r. Gerek Shapiro'nun gerekse onun gibi birçok evrimcinin, Darwinizm'e
adeta büyülenmiﬂçesine bir ba¤l›l›k içinde olmas›, onlar› inkara sürüklemektedir. Asl›nda bu ifadelerle kastedilen, "Her ne delil görürsek görelim, yarat›l›ﬂa inanmay›z" saplant›s›d›r. Ancak ﬂunu belirtmek gerekir ki,
bu mant›k yaln›zca günümüz evrimcilerine ait de¤ildir. Geçmiﬂte de ayn›
dogmatik yaklaﬂ›ma sahip insanlar olmuﬂtur. Allah, kendilerini inkar için
ﬂartland›rm›ﬂ olan bu gibi insanlar hakk›nda Kuran'da önemli bilgiler verir. Örne¤in, kendilerine gösterdi¤i pek çok mucize karﬂ›s›nda Hz. Musa'ya "...Bizi büyülemek için mucize (ayet) olarak her ne getirirsen getir, yine de biz sana inanacak de¤iliz..." (Araf Suresi, 132) diyen kiﬂiler de
asl›nda ayn› bak›ﬂ aç›s›na sahiplerdi.
Bu insanlar Hz. Musa'y›, ona iftira ederek, kendilerini büyülemek istemekle suçluyorlard› ama asl›nda kendileri inkarc› bir büyünün etkisindeydiler ve bunun fark›nda de¤illerdi. Günümüzde de ayn› mant›¤› taﬂ›yan insanlar inkar› kendine temel edinmiﬂ Darwinist büyünün etkisindedirler ama kendi durumlar›n› fark edememektedirler. ‹ﬂte bu yüzden yarat›l›ﬂ› savunan insanlar› -geçmiﬂteki inkarc›lar gibi- kendilerince dogmatik olmakla suçlamaktad›rlar.

"Ço¤unluk" Yan›lg›s›
Yukar›da anlatt›klar›m›z›n yan› s›ra evrimciler, insanlar›n ço¤unlu¤unun evrime inand›klar› ve hayat›n kökeninde evrimin rol oynad›¤›n›
savunduklar› yalanlar›yla ortaya ç›karlar. Çevrelerindeki insanlara daima
ço¤unluk olduklar› ve ço¤unlu¤un da her zaman do¤ru olan› seçece¤i yönünde telkinlerde bulunurlar. "Herkes evrime inan›yor, sen neden inanm›yorsun?" gibi sözlerle insanlar üzerinde psikolojik bask› uygulamaya
çal›ﬂ›rlar.
Evrimcilerin bu konudaki telkin yöntemleri ve bu yöntemin yanl›ﬂl›¤›, Türkiye'deki evrimci bir düﬂünür taraf›ndan da kabul edilmiﬂtir. Bo¤aziçi Üniversitesi'nden Felsefe Profesörü Arda Denkel, evrimcilerin sürek81
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li olarak "Evrimi bu kadar insan kabul ediyor, dolay›s›yla teori elbette
do¤rudur" diye telkin yapt›klar›n›, ama bunun bilimsel olarak bir ﬂey ifade etmedi¤ini Cumhuriyet gazetesinin Bilim ve Teknik adl› ekinde yay›nlanan bir makalesinde ﬂöyle anlatmaktad›r:
Evrim kuram›n›, cok say›daki sayg›n kiﬂinin, kuruluﬂun evrimcili¤i benimsemiﬂ olmas› m› kan›tlayacak? Yoksa mahkeme kararlar›yla m› do¤ru
k›l›nacak bu kuram?... "Ülkemizde de Evrim Kuram›, bütün önde gelen bilim insanlar›, TUBA ve TUB‹TAK baﬂkanlar›, rektörler ve dekanlar taraf›ndan desteklenmektedir". Böylesine sayg›n kiﬂiliklerin deste¤i tabii ki çok iyidir. Ancak do¤rulu¤u sa¤layan ﬂey, sayg›n ve yetke sahibi kiﬂilerce do¤ru
bulunmak m›d›r acaba? Bir tarihsel olguyu an›msatmak isterim. Galileo Galilei, döneminin bütün sayg›n kiﬂilerine, hukukçular›na ve özellikle de bilim
adamlar›na karﬂ› (neyse ki onlar aras›nda kad›nlar yoktu ve yap›lan hatalara kad›nlar kar›ﬂmad›lar!) tek baﬂ›na karﬂ› ç›k›p do¤ru olan› söylüyor ve savunmuyor muydu? Engizisyon mahkemelerinin öbür eylemleri de, ortaya
buna benzer görünümler koymam›ﬂ m›yd›? Toplumda sayg›n ve basat olan
çevreleri arkas›na almak, ne do¤ruluk yaratan, ne de bilimsellikle do¤rudan ilgili olan bir ﬂeydir. 41

Arda Denkel ayr›ca Türkiye'deki evrimcilerin üstteki telkinlere baﬂvurmalar›na ra¤men Darwinizm ad›na somut bir bilimsel delil ortaya koyamad›klar›n›, buna karﬂ›l›k Türkiye'de Darwinizm'i eleﬂtiren en etkin
kuruluﬂ olan Bilim Araﬂt›rma Vakf›'n›n son derece somut bilimsel deliller
gösterdi¤ini belirterek ﬂöyle yazm›ﬂt›r:
Bilim insanlar› grubu (evrimciler), yukar›da eleﬂtirdi¤im türden "gerekçeleri" vurgularken, "Ayr›ca", diye ekleyiveriyorlar, "dünyadaki birçok bilim insan› ve kuruluﬂu, Yarat›l›ﬂç›lar›n safsatalar›n› çürüten binlerce makale ve kitap yay›mlam›ﬂlard›r". Tepeden inme biçimde söylenen bu sözlerle ciddi bir
sonuç al›nabilir mi? Oysa kan›mca iﬂin kalbi tam da burada at›yor. Bilimsel
tutum, öne sürülen ﬂeyi göstermek ya da o "binlerce makale ve kitaptan" en
az birkaç argüman›, veriyi, okurun gözü önüne serip anlatmak ya da özetlemek olurdu. Bilim insanlar› grubu böyle yapm›yor. Buna karﬂ›l›k Bilim
Araﬂt›rma Vakf› yazarlar›, da¤›tt›klar› bildirilerde kendi aç›lar›ndan sürekli olarak eleﬂtirel gerekçeler ortaya koymaktalar. Grup üyelerinin manifesto yay›mlamakla bilimsellik aç›s›ndan B.A.V.'c›lar›n gerisine düﬂtük82
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lerini söyleyenler ç›ksayd›, böyle bir ﬂeyi nas›l yads›yabilirdim, bilmiyorum... Konuya hakim kimi bilimciler B.A.V. yazarlar›nca ileri sürülen gerekçeleri bir bir çürütmedikçe ve bu kimselere karﬂ› bilimsel yan›tlar vermedikçe, öyle otoritelere baﬂvurmak ya da vatan-millet- sakarya edebiyat›yla bu
konuda bir sonuç al›nabilece¤ini ummak, tam tam›na hayal görmektir. 42

Evrim teorisine inanan ve bu teoriyi savunan bir bilim adam› olan
Prof. Arda Denkel'in yazd›¤› bu sat›rlar, Darwinistlerin sadece içi boﬂ propaganda telkinlerine dayand›klar›n›n, Darwinizm'in geçersizli¤ini ortaya
koyan delillere karﬂ› ise hiçbir bilimsel cevap veremediklerinin bir itiraf›
niteli¤indedir. Evrimcilerin en büyük dayana¤›, "Darwinizm tüm bilim
dünyas› taraf›ndan kabul ediliyor" ﬂeklindeki basma kal›p telkinlerdir.
Kald› ki bugün evrim teorisi "tüm bilim dünyas› taraf›ndan kabul
edilen bir teori" de¤ildir. Bilime objektif bir bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂan insanlar, özellikle son 20-30 senedir evrim teorisini reddeden say›s›z bilim adam›n›n görüﬂlerini de
göz önünde bulundurmak

zorundad›rlar.

Bunlar› görmezlikten
gelmeye çal›ﬂmak, objektiflikten uzaklaﬂmak olur. Bugün –geçmiﬂte oldu¤u gibidünya üzerinde yarat›l›ﬂ gerçe¤ini görerek
evrimci büyüden kurtulan pek çok bilim

Evrimci bir bilim adam› olan
Arda Denkel, Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki
bir makalesinde (yanda) evrimcilerin yapt›klar› telkinlerin bilimsel olarak bir ﬂey ifade etmeyece¤ini anlatm›ﬂt›r.
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adam› ve bu kiﬂilerin evrimin geçersizli¤ini ortaya koyan say›s›z çal›ﬂmas› vard›r. Bu insanlar ne felsefeci, ne de din adam›d›r. Hepsi Amerika, ‹ngiltere, ‹srail, Avustralya gibi ülkelerden biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, anatomi, paleontoloji gibi bilim dallar›nda uzman, y›llar›n› bu konuya sarf etmiﬂ, kariyer sahibi akademisyenlerdir (Ayr›nt›l› bilgi için bkz.
Kuran Bilime Yol Gösterir, Harun Yahya). Evrimi savunanlar bilim dünyas›n›n geneli de¤il, yaln›zca baz› bilim adamlar›d›r.
Ayr›ca ﬂunu da belirtmek gerekir: Ço¤unlu¤u oluﬂturman›n da herhangi bir de¤eri yoktur. Ve evrimcilerin "ço¤unluk telkini" yaln›zca onlara has bir tutum de¤ildir. Tarih boyunca Allah'›n üstün yarat›ﬂ›n› inkar etmek isteyen pek çok insan "ço¤unlu¤u" temsil etti¤i için hakl› oldu¤unu
sanm›ﬂt›r. "Bak, herkes dini inkar ediyor, bu kadar çok insan yan›l›yor
mu?" gibi bat›l telkinlerle insanlar› Allah'›n ça¤›rd›¤› yoldan çevirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Allah, bu tür insanlara karﬂ› iman eden kullar›n› uyarmakta ve
ço¤unlu¤a uyman›n yaln›zca zarara sürükleyece¤ine ﬂöyle bildirmektedir:
Yeryüzünde olanlar›n ço¤unlu¤una uyacak olursan, seni Allah'›n yolundan ﬂaﬂ›rt›p-sapt›r›rlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve
tahminle yalan söylerler.' (En'am Suresi, 116)

Allah baﬂka ayetlerinde ise, geçmiﬂte de birçok kavmin kendilerine
gelen uyar›lar› göz ard› etti¤ini, ço¤unlukta olduklar›n› iddia etti¤ini, ancak bu çoklu¤un bir de¤eri olmad›¤›n› haber vermiﬂtir. Kurtuluﬂ bulanlar›n ise, iman edenler oldu¤unu haber vermiﬂtir:
Biz hangi ülkeye bir uyar›c› gönderdikse, mutlaka oran›n 'refah içinde ﬂ›maran önde gelenleri': "Gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildi¤iniz
ﬂeyi tan›m›yoruz" demiﬂlerdir. Ve: "Biz mallar ve evlatlar bak›m›ndan daha ço¤unluktay›z ve bir azaba u¤rat›lacak da de¤iliz" de demiﬂlerdir. De
ki: "ﬁüphesiz benim Rabbim r›zk› diledi¤ine geniﬂletir-yayar ve k›sar da.
Ancak insanlar›n ço¤u bilmiyorlar." Bizim Kat›m›zda sizi (bize) yaklaﬂt›racak olan ne mallar›n›z, ne de evlatlar›n›zd›r; ancak iman edip salih
amellerde bulunanlar baﬂka. ‹ﬂte onlar; onlar için yapt›klar›na karﬂ›l›k olmak üzere kat kat mükafaat vard›r ve onlar yüksek köﬂklerinde güven
içindedirler. (Sebe Suresi, 34-37)
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3.Yöntem: A¤›r Bilimsel Terimler ve Halk
Aç›s›ndan Anlaﬂ›lmaz Kavramlarla ‹nsanlar
Üzerinde Bir Etki Yaratmaya Çal›ﬂ›rlar
Darwinizm'i savunan kiﬂilerin insanlar› ikna ederken güç ald›klar›
en önemli dayanak noktalar›ndan biri de "anlaﬂ›lmaz olma" takti¤idir.
Kulland›klar› halka hitap etmeyen bilimsel tan›m ve terimlerde, Latince
isimlerde, anlaﬂ›lmaz üsluplarda, kafa kar›ﬂt›ran mant›klarda, nereye ba¤lanaca¤› anlaﬂ›lmayan tuhaf örneklerde ve daha pek çok demagojik anlat›mda, büyü yöntemlerinden biri olan "anlaﬂ›lmazl›k" ilkesi gizlidir.
Pek çok insan taraf›ndan anlaﬂ›lmaz bulunan kelimelerin arka arkaya dizilmesiyle oluﬂturulan konuﬂmalar ve yaz›lar, ayn› bir büyücünün
büyü s›ras›nda kulland›¤› garip, t›ls›ml› sözcükler gibi insanlar üzerinde
esrarengiz bir etki oluﬂturur. Bu anlaﬂ›lmazl›k adeta o konuﬂmay› yapan
kiﬂinin sözde engin bilgisinin, üstün ilminin, gücünün ve erdeminin bir
göstergesi olarak kabul edilir. Ne kadar çok t›ls›ml› ve anlaﬂ›lmaz sözcük
kullan›l›rsa bu etki o derecede artar. En anlaﬂ›lmaz konuﬂan da, bu büyüye kap›lan ço¤u insan taraf›ndan en sayg›n bilim adam› ilan edilir.
Evrimcilerin, özellikle zaman zaman makalelerinin baﬂl›klar›nda kulland›klar› bu kural›, birçok insan›n daha en baﬂ›ndan "Biz zaten böyle üstün bir ilmi anlayamay›z" demelerine neden olmaktad›r. Evrimcilerin kulland›klar› bu makale baﬂl›klar›ndan birkaç›n› ﬂöyle örneklendirebiliriz:
"RNA Dünyas›nda Alternatif Esaslar: Urazol ve Ribozidlerin Sentezi"
"Polimerizasyona Engel Olarak Nükleotid Analoglar›n›n Devinimi"
"Dengelenmemiﬂ Trans-versiyon Modelinin Tüm Lineer Sabitlerinin
Derivasyonu…"
Yukar›da baﬂl›klar›n› verdi¤imiz konular›n her biri elbette bilimsel
olarak incelenmesi gereken, ciddi konulard›r. Bu ﬂekilde ifade edilmeleri
de yeri geldi¤inde son derece do¤al olabilir. Ancak bu konular› bu kelimelerle incelemeleri, evrimcilerin karﬂ› karﬂ›ya olduklar› sorunlar› çözmez.
Çünkü evrimcilerin öncelikle aç›klamalar› gereken ve evrimin önünde
duran çok temel sorular vard›r. Ve onlar daha bu temel sorulara dahi bir
yan›t verememektedirler.
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Evrimcilerin öncelikle ilk canl›n›n ve hücrenin nas›l oluﬂtu¤u, hücre
içindeki muazzam sistemlerin ne ﬂekilde meydana geldi¤i, hayali sudan
karaya geçiﬂ sürecinin nas›l olup da iﬂledi¤i gibi sorular› cevaplamal›d›rlar. Veya insan›n sözde evrim sürecinin delillerinin neler oldu¤u, hayvanlardaki ola¤anüstü ak›l örneklerinin kökeni, canl›lardaki fedakarl›k gibi
bilinçli davran›ﬂlar›n kayna¤› benzeri konulara aç›kl›k getirmelidirler.
Bunlar›n yan› s›ra DNA ya da göz ve kanat gibi kompleks organlar›n, her
hücrenin kusursuzca baﬂarabildi¤i protein sentezi ve kan›n p›ht›laﬂmas›
gibi kompleks sistemlerin, onlar›n iddia ettikleri gibi nas›l olup da aﬂamal› bir ﬂekilde oluﬂtuklar› gibi konular› somut delillerle ele almal›d›rlar. Oysa hiçbir evrimci ç›k›p da canl›l›¤›n oluﬂumu ile ilgili olan bu en temel konulara aç›k, net ve somut delillere dayanan aç›klamalar getiremez. Konferanslar›na, kitaplar›na, makalelerine bak›ld›¤›nda evrimcilerin bu tip bir
konuyu anlatmak durumunda kald›klar›nda say›s›z bilimsel terimin, Latince kelimenin ve halk aç›s›ndan anlaﬂ›lmaz cümlelerin arkas›na saklanarak dikkati da¤›tmaya çal›ﬂt›klar› görülür.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, evrim teorisinin somut bilgilere dayanmayan boﬂ söz, ilginç ç›kar›m, tahmin ve esinlenmelerle dolu, uzun felsefi
aç›klamalara dayanan, kelime tekrarlar›yla düﬂünmeyi engelleyen bir
söz oyunundan baﬂka birﬂey olmad›¤› anlaﬂ›labilir. Yukar›da birkaç›n›
verdi¤imiz makale baﬂl›klar› da, bu anlaﬂ›lmazl›k üzerine kurulu söz oyununun örneklerindendir.
Evrimciler bu yollarla hedeflerine ulaﬂabileceklerini zannederler. Birﬂeyler anlatm›ﬂ havas›n› verdiklerini düﬂünerek, alabildi¤ine bilimsel bir
üslup kulland›klar› kanaatine var›rlar. Oysa aç›kças› evrimcilerin yapt›klar› sadece halk›n genelinin bilimsel konulara uzak olmas›ndan istifade etmektir. Bu konuya biraz daha netlik getirmek aç›s›ndan ﬂöyle bir örnek verebiliriz. Kendisi de evrim teorisinin savunucular›ndan olan George Stavropoulos, American Scientist dergisinde ﬂöyle bir aç›klama yapm›ﬂt›r:
Normal ﬂartlarda, Termodinami¤in ‹kinci Kanunu do¤rultusunda, hiçbir
kompleks organik molekül hiçbir zaman kendi kendine oluﬂamaz, tersine
parçalan›r. Gerçekte, bir ﬂey ne kadar kompleks olursa o kadar karars›zd›r
ve kesin olarak eninde sonunda parçalan›r, da¤›l›r. Fotosentez, bütün ya86

Evrimciler, teorilerine bilimsellik
havas› verebilmek için yanda görülen tarzda anlaﬂ›lmaz sözcüklerle
süsledikleri içi boﬂ yaz›lar yazarlar.

ﬂamsal süreçler ve yaﬂam›n kendisi, karmaﬂ›k veya kas›tl› olarak karmaﬂ›klaﬂt›r›lm›ﬂ aç›klamalara ra¤men, halen termodinamik ya da bir baﬂka
kesin bilim dal› vas›tas›yla anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.43

Yukar›daki sözlerinde görüldü¤ü gibi Stavropoulos, evrimci bilim
adamlar› taraf›ndan çeﬂitli konularda yap›lan aç›klamalar› "karmaﬂ›k veya kas›tl› olarak karmaﬂ›klaﬂt›r›lm›ﬂ aç›klamalar" olarak nitelendirmektedir. Ayr›ca bütün bu aç›klamalara ra¤men yaﬂamla ilgili süreçleri ayd›nlatan bir bilim dal›n›n var olmad›¤›n› da aç›kça itiraf etmektedir.
Kuﬂkusuz Darwinistlerin bu oyunlar›n›n aç›¤a ç›kar›lmas›, konu
hakk›nda yeterli bilgi sahibi olmayan pek çok insan için bu tür taktiklerin
deﬂifre edilmesi son derece önemlidir. ‹ﬂte bu nedenle de evrimcilerin telkin yöntemlerinin fark›nda olan kiﬂilere çok büyük bir sorumluluk düﬂmektedir. Bu sorumlulu¤un yerine getirilmesi, bilim dünyas›n›n önünü t›kayan tüm yalanlar›n, sahtekarl›klar›n da ortadan kalkmas›n›n yolunu
açacakt›r.

4. Yöntem: Darwinizm Büyüsünü Bozmamak
için, Kendilerini Eleﬂtiren Hiçbir ﬁeyi Okumak
‹stemez ve Tabilerine de Okutmazlar
Darwinizm'in karanl›k büyüsüne kap›lanlar, bu etkinin hiçbir ﬂekilde bozulmas›n› istemezler. Bu nedenle de Darwinizm'i eleﬂtiren kitaplar›,
yaz›lar› ve bilimsel eserleri mümkün oldu¤unca okumazlar, bunlar› okuman›n ve araﬂt›rman›n son derece zararl› oldu¤unu düﬂünürler.
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So¤uk ve Anlaﬂ›lmaz Görünümlü Kitaplar

D

arwinist yöntemlere göre bir konuya bilimsel görünüm vermenin ilk ﬂart› "so¤ukluk"tur. Bu nedenle evrimciler tüm kitaplar›n-

da, son derece a¤›r, iç karart›c› ve so¤uk bir hava yaratmaya çal›ﬂ›rlar. Kitaplar›n›n kapaklar›ndaki, iç düzenindeki, yaz›lar›ndaki görünümü özellikle okumay› ve anlamay› zorlaﬂt›r›c› ﬂekilde düzenlerler. Kitaplar›n içlerinde kulland›klar› resimler de genellikle anlaﬂ›lmaz çizimler, silik resimler, ilk bak›ld›¤›nda hiçbir anlam taﬂ›mayan soyut ﬂekiller, ne oldu¤u anlaﬂ›lmayan kemik ve taﬂ parçalar›ndan oluﬂur. Eserlerinde karmaﬂ›k grafik ve say›sal hesaplar›n bolca yer almas›n›n ise ilmi görüntüyü daha da
geliﬂtirdi¤ine inan›rlar. Ve bu yolla "Evrim son derece bilimseldir" ama
"‹nsanlar bilgi eksikli¤i nedeniyle bunu anlayamaz" telkinlerini tam olarak verdiklerini düﬂünürler.

Evrimi savunan kitaplar›n ortak özelli¤i so¤uk görünümlü
ve anlaﬂ›lmaz içerikli olmalar›d›r. Bundaki amaç kitaplara
ilmi bir görünüm kazand›rmakt›r. Karmaﬂ›k grafikler ve
anlaﬂ›lmas› güç say›sal hesaplar ise bu ilmi havay› art›rmak için kullan›l›r.
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Bu korkular› nedeniyle de inançlar› aleyhinde kitaplar ç›kmas›, faaliyetler yap›lmas› onlar› endiﬂelendirir. Bu yöndeki her haber onlarda büyük bir s›k›nt› meydana getirir. Darwinizm'in çöküﬂünü sergileyen kitaplar›n da¤›t›m haberi onlar için olabilecek en kötü haberdir. Çünkü bu, söz
konusu kitaplar›n insanlar›n eline geçmesi ve okunmas› anlam›na gelmektedir. Darwinizm büyüsünü korumaya çal›ﬂanlar›n en büyük korkular› da budur. ‹nsanlar›n karﬂ›t fikirleri okumas›, düﬂünüp de¤erlendirmesi ve bu de¤erlendirmeler sonucunda gerçeklere ulaﬂmas›…
Bu korkular› nedeniyle, kendileri okumad›klar› gibi tabilerine de bu
tip eserleri hiçbir ﬂekilde okutmazlar. Hatta konferanslar›nda, kitaplar›nda ve konuﬂmalar›nda verdikleri en önemli mesaj "onlar› sak›n okumay›n!" mesaj›d›r. Çünkü kendilerinden çok, di¤er Darwinistlerin inançlar›n› kaybetmelerinden korkarlar. Özellikle de gençlerin Darwinizm'in bir
sahtekarl›k oldu¤unu anlamalar›ndan ﬂiddetle rahats›zl›k duyarlar. Gençleri teorilerinin gelecekteki koruyucular› olarak düﬂünürler. Onlar›n evrim konusunda ald›klar› telkini hiçbir ﬂekilde kaybetmemelerini, geleceklerinin teminat› olarak görürler. Bu nedenle de onlar› kendilerince sözde
zararl› etkenlerden –yani yarat›l›ﬂ gerçe¤ini anlatan kiﬂilerden- korumak
için d›ﬂ dünyadan soyutlamaya gayret ederler.
Bu yolda ilk yapt›klar› faaliyetlerden biri ise gençleri kendi düzenledikleri kurslarda veya kamplarda biraraya toplay›p, çok yo¤un bir telkin
uygulamakt›r. Yemek yerken, spor yaparken, kitap okurken, sohbet ederken anlaﬂ›lmaz sözler, anlat›mlar, tasvirler ve karmaﬂ›k kelimelerle bu e¤itime devam ederler. ‹nsanlar› s›k s›k biraraya toplamalar›n›n bir nedeni
de "Darwinist trans"›n bozulmamas›n›n ancak sürekli gözetim alt›nda tutularak, telkin yap›larak sa¤lanaca¤›n› düﬂünmeleridir. K›sa bir sürelik
ara bile gençlerin kafalar›na baz› ﬂüphelerin -evrim teorisinin bir safsata
oldu¤u gerçe¤iyle ilgili- gelmesine neden olabilir.
Gençlerin evrimin bilimsel aç›dan geçersizli¤i ve yarat›l›ﬂ gerçe¤i konusundaki çal›ﬂmalar› okumalar›na engel olma nedenleri de iﬂte bu korkulard›r: Trans›n bozulmas›, büyünün etkisini yitirmesi, evrim teorisi
hakk›nda ﬂüphelerin oluﬂmas›… Bu ﬂüpheleri ortadan kald›rmak için
yapt›klar› yegane ﬂey ise abart›l› ifadelerle evrimin sözde ne kadar "ulu"
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bir güç oldu¤unu anlatmakt›r. Evrimsel hümanizm ak›m›n›n öncülerinden Frans›z evrimci Teilhard de Chardin'in aﬂa¤›daki sözleri, evrimcilerin
bu tarz anlat›mlar› aç›s›ndan aç›k bir örnektir:
Evrim 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 ana çizgidir. ‹ﬂte, evrim budur.44

Yukar›daki al›nt›da görüldü¤ü gibi Chardin-bilimsel deliller aksini
söylese de- evrime olan körü körüne ba¤l›l›¤›n› dile getirmektedir. Ve bu
bat›l inanc›n› da kesin bir üslupla ifade etmektedir. ‹ﬂte bu, genel olarak
tüm evrimcilerin kulland›klar› bir taktiktir. Taraftarlar›n›n baﬂka fikirleri
okuma ve onlardan etkilenme ihtimaline karﬂ› evrimciler daima çok emin
ve keskin bir üslup kullan›rlar. E¤er evrimin bilimsel ve akli delillerle çürütüldü¤ü bir yay›n okurlarsa, tabileri evrimden vazgeçmesinler diye önceden tedbir al›r ve "evrimin delili olmasa bile evrim gerçekleﬂmiﬂtir" gibi çeliﬂkili mant›klarla telkinde bulunurlar.
Bu körü körüne ba¤l›l›¤› Bilim Ütopya dergisinin sad›k yazarlar›ndan evrimci Ümit Say›n, "Varsayal›m ki, henüz hiçbir fosil bulamad›k;
bu tüm canl›lar›n kayboldu¤unu, do¤aya kar›ﬂt›¤›n› gösterir" ya da "Diyelim ki tüm fosiller fos ç›kt›! Bu bile evrim kuram›n› çökertmez…"45
sözleriyle ifade etmiﬂtir. Böylece herhangi bir taraftar›n, evrimin bilimsel
olarak geçersizli¤ini aç›klayan herhangi bir eserden etkilenmesine karﬂ›
kendince önlem alm›ﬂ ve büyünün kaybolmas›n› engellemeye çal›ﬂm›ﬂt›r.

5. Yöntem: Evrimciler, Darwinizm
Büyüsünün Bozulmamas› ‹çin Taraftarlar›n›n
Düﬂünmelerini Engellerler
Darwinizm'i savunanlar›n en büyük amaçlar› taraftarlar›n›n düﬂünmelerini engellemektir. Çünkü bir insan›n vicdan›n› kullanarak eldeki bilimsel bulgular üzerinde çok k›sa bir süre düﬂünmesi dahi bu teorinin geçersizli¤ini anlamas› için yeterlidir. Bu nedenle de insanlar›n düﬂünmelerine engel olacak ﬂekilde, hiç nefes ald›rmadan, adeta bir bombard›man
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gibi bu büyünün propagandas› yap›l›r. Bunun için hiç ara verilmeden her
türlü imkan sonuna kadar kullan›l›r. Reklamlardan, sinema filmlerine,
müzik kliplerinden ﬂark› sözlerine, çizgi filmlere, kitaplara, makalelere
kadar her türlü f›rsat bu büyünün bozulmamas› için kullan›l›r. Amaç insanlar›n baz› kelimeleri ve cümle kal›plar›n› ezbere bilmeleri ve görüntülere aﬂina olmalar›d›r. Hayali maymundan insana geçiﬂ aﬂamalar›, fosil
görüntüleri, ilkel insan canland›rmalar› hayat›m›z›n her an›n› kaplam›ﬂt›r.
Gazete ve dergilerde küçük ya da büyük, bir kelime olarak ya da kapsaml› bir ﬂekilde, sürekli bu konu üzerinde durulur. Bu ﬂekilde insanlar›n üzerindeki büyü etkisinin bozulmamas› sa¤lan›r.
Evrimciler, ﬂüpheye düﬂmenin sonucunun yarat›l›ﬂa ve dine inanmak anlam›na gelece¤ini çok iyi bildikleri için büyüyü günlük konuﬂmalar›nda da devam ettirmeye çal›ﬂ›rlar. Din aleyhindeki f›kralar›n, sohbetlerin, karikatürlerin, yaz›lar›n bir nedeni de iﬂte budur. Din aleyhinde ak›ls›zca yapt›klar› alayc› ﬂakalar›n, hakarete varan ifadelerin alt›nda
yatan neden, kiﬂilerde dine karﬂ› olabilecek en küçük bir e¤ilimin bile ortadan kald›r›lmas›, hayat›n kökeni ile ilgili zihinlerde oluﬂabilecek tüm
ﬂüphelerin yok edilmesidir.
Evrimcilerin insanlar›n düﬂünmelerini engellemeye yönelik giriﬂimleriyle ilgili yak›n zamanda ülkemizde gerçekleﬂmiﬂ olan bir örne¤i ele
alabiliriz. Evrim Aldatmacas› isimli kitab›m›z 1999 y›l› içinde Türkiye'nin
pek çok iline ve ilçesine ulaﬂt›r›ld›. Bu kitapta gözler
önüne serilen gerçekleri okuyan halk›m›z, evrimin bir
Bu sayfadaki görüntülere herkes çok aﬂinad›r. Çünkü gazete ve dergilerde s›kça rastlanan maymundan insana evrimleﬂme tasvirleri evrimcilerin s›k kulland›klar› taktiklerdendir. Hiçbir gerçekli¤i olmayan bu gibi resimlerin amac› büyünün etkisinin bozulmamas›n› sa¤lamakt›r.
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Yukar›daki resimler çeﬂitli filmlerden al›nm›ﬂ karelerdir. Bunlar da herkesin ezbere
bildi¤i görüntülerdir. Filmlerde kullan›lan yar› maymun yar› insan karakterleri de evrimci büyünün bozulmamas› için kullan›lan klasik yöntemlerdendir.

kand›rmacadan ibaret oldu¤unu tüm delilleriyle gördü. Bu gerçek karﬂ›s›nda Türkiye'deki evrimci ve materyalist çevreler yo¤un bir panik atmosferi yaﬂamaya baﬂlad›lar. Evrim Aldatmacas› kitab›n›n, evrimin bilimsel çöküﬂünü anlat›yor olmas› onlar için büyük bir tehlikeydi. Ama bu bölümlerin yan›s›ra özellikle "Maddenin Ard›ndaki S›r" ismini taﬂ›yan ve bizim muhatap oldu¤umuz dünyan›n gerçekte ruhumuzun gördü¤ü algılar
oldu¤unu ve hiç kimsenin dünyan›n d›ﬂar›da var olan asl› ile muhatap
olamad›¤›n› ortaya koyan, materyalist felsefeyi kökten y›kan bölüm bu
pani¤in ana kayna¤›yd›.
Türkiye'deki evrimci materyalist çevrelerin yaﬂad›klar› bu endiﬂe ve
pani¤i en aç›k biçimde ifade edenlerden birisi ise, materyalizmi savunmay› görev edinmiﬂ bulunan Bilim ve Ütopya dergisinin yazar› ve ayn› zamanda bir ö¤retim üyesi olan Rennan Pekünlü oldu. Pekünlü, gerek söz
konusu dergide yazd›¤› yaz›larda, gerekse söz ald›¤› birtak›m panellerde,
Evrim Aldatmacas› adl› kitab› kendince bir numaral› "tehlike" olarak gösterdi. Pekünlü'yü en çok endiﬂelendiren konu ise, biraz önce belirtti¤imiz
gibi kitab›n Darwinizm'i geçersiz k›lan bölümlerinin de ötesinde, as›l olarak "Maddenin Ard›ndaki S›r" isimli k›s›md›. Okurlar›na ve az say›daki
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Evrim Aldatmacas› adl› kitapta anlat›lan gerçekler, bir e¤itim görevlisi olan Rennan
Pekünlü gibi materyalist kiﬂileri derinden sarsm›ﬂt›r.

dinleyenlerine "Sak›n kendinizi idealizmin bu telkinlerine kapt›rmay›n,
materyalizme olan sadakatinizi koruyun." mesajlar› veren Pekünlü, kendisine dayanak olarak Rusya'daki kanl› komünist devriminin lideri Vladimir I. Lenin'i bulmuﬂtu. Lenin'in bir as›r önce yazd›¤› Materyalizm ve
Ampiryokritisizm isimli kitab› okumay› herkese ö¤ütleyen Pekünlü'nün
yapt›¤› tek ﬂey ise, yine Lenin'e ait olan "Sak›n bu konuyu düﬂünmeyin,
yoksa materyalizmi kaybedersiniz ve kendinizi dine kapt›r›rs›n›z" ﬂeklindeki uyar›lar› tekrarlamak oldu. Pekünlü, yazd›¤› bir makalede, Lenin'den ﬂu sat›rlar› aktar›yordu:
Duyular›m›zla alg›lad›¤›m›z nesnel gerçekli¤i bir kere yads›d›n m›, kuﬂkuculu¤a (agnostisizm) ve öznelcili¤e (subjektivizme) kayaca¤›ndan, fideizme
(dini inanca) karﬂ› kullanaca¤›n tüm silahlar› yitirirsin; bu da fideizmin istedi¤i ﬂeydir. Parma¤›n› kapt›rd›n m›, önce kolun sonra tüm benli¤in gider.
Duyular› nesnel dünyan›n bir görüntüsü olarak de¤il de, özel bir ö¤e olarak
ald›¤›nda, di¤er bir deyiﬂle materyalizmden ödün verdi¤inde, benli¤ini fideizme (dini inanca) kapt›r›rs›n. Sonra duyular hiç kimsenin duyular› olur,
us hiç kimsenin usu, ruh hiç kimsenin ruhu, istenç hiç kimsenin istenci
olur.46

Bu sat›rlar, Lenin'in büyük bir korkuyla fark etti¤i ve hem kendi kafas›ndan hem de "yoldaﬂ"lar›n›n kafalar›ndan silmek istedi¤i gerçe¤in,
günümüzün evrimci materyalistlerini de ayn› biçimde tedirgin etti¤ini
94

Harun Yahya (Adnan Oktar)

göstermektedir. Ama Pekünlü ve di¤er materyalistler Lenin'den daha da
büyük bir tedirginlik içindedirler; çünkü bu gerçe¤in bundan 100 y›l öncesine göre çok daha aç›k, kesin ve güçlü bir biçimde ortaya kondu¤unun
fark›ndad›rlar. Bu konu, tüm dünya tarihinde ilk kez bu kadar karﬂ› konulamaz bir biçimde anlat›lmaktad›r. Ve materyalist çevrelerin büyük bir
çabayla oluﬂturduklar› Darwinist büyü aç›s›ndan büyük bir tehlike oluﬂturmaktad›r. (Bu konuyla ilgili detayl› bilgi için bkz. Evrimcilerin Yan›lg›lar›, Harun Yahya)

6. Yöntem: Evrim Teorisinin Çöküﬂüyle ‹lgili
Deliller Hakk›nda Sorulan Sorular› ‹lgisiz
Cevaplarla Geçiﬂtirip, Sonra da "Susmad›k,
Cevaplar›n› Verdik" Havas› Oluﬂtururlar
Evrimi savunan bilim adamlar›n›n bir baﬂka ilginç özellikleri ise hiçbir cevap vermeden, cevap vermiﬂ havas›n› oluﬂturabilmeleridir. Cevap
veremeyecekleri bir soruyla karﬂ›laﬂt›klar›nda o kadar uzun ve karmaﬂ›k
cümleler kullan›rlar ki, konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan kiﬂiler
"Herhalde o cevap verdi de, biz anlamad›k" diyerek kendilerinden kuﬂku
duymaya baﬂlarlar. Çünkü karﬂ›lar›nda "koskoca" bir bilim adam›n›n
durdu¤unu düﬂünürler. Ve bu kiﬂinin a¤z›ndan ç›kan kelimeler her
ne kadar içi boﬂ olsa da, arka arkaya geldi¤inde güzel bir cümle havas› yaratt›¤› için söz konusu kiﬂileri etkileyebilir.
Bu konudaki örneklerden bir
tanesi evrim teorisini savunan fosil
bilimcilerin hiçbir ﬂekilde cevap veremedikleri "ara geçiﬂ form"lar› konusudur. Aﬂa¤›da bir kitab›ndan al›nt› verece¤imiz evrim savunucusu
ara geçiﬂ formlar› konusunun "çok
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Ve Allah ile beraber
başka bir ilaha tapma.
O'ndan başka ilah
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Hüküm O'nundur ve siz
O'na döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi, 88)
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basit" bir cevab› oldu¤unu vurgulad›ktan sonra ﬂu garip örne¤i verir:
Geçiﬂim fosilleri (ana gruplar aras›ndaki "ba¤lant›lar") dikkat çekici ölçüde
az rastlan›r fosillerdir çünkü pek çok tür uzun dönemler boyunca ayn› kal›r.
De¤iﬂim ortaya ç›kt›¤›nda (yerbilimsel zamana k›yasla) oldukça h›zl›d›r ve
s›kl›kla küçük, yal›t›lm›ﬂ nüfuslardan baﬂlar. Çok katl› bir otopark›n zamanla dondu¤unu düﬂünün. Çeﬂitli katlarda büyük araba "nüfuslar›" bulunacak, ama yokuﬂlarda birkaç tanesine rastlanacakt›r. Arabalar›n yokuﬂlarda
harcad›klar› zaman park edilmiﬂ olarak kald›klar› zamana k›yasla k›sad›r,
ama yine de hepsi yokuﬂu ç›km›ﬂt›r.47

Bu cevaptaki mant›ks›zl›¤›n nedenlerini k›saca ele alal›m. Öncelikle
yaln›zca günümüzde yeryüzünde yaﬂamakta olan milyonlarca canl› türü
vard›r. Evrimcilerin iddialar›na göre bu milyonlarca canl›n›n her biri baﬂka canl›lardan yavaﬂ aﬂamalarla meydana gelmiﬂtir. Anlaﬂ›l›r bir örnek
vermek gerekirse bir denizy›ld›z›n›n bir bal›¤a dönüﬂmesinin hayali aﬂamalar›n› gözden geçirebiliriz. Önce bir denizy›ld›z› vard›r. Ard›ndan bu
denizy›ld›z›n›n iki kolu yüzgeç görünümü almaya baﬂlar. Daha sonra vücudunun di¤er k›s›mlar›nda da gözle fark edilen de¤iﬂimler olur. Ve en
son aﬂamada denizy›ld›z› art›k yoktur ve bir bal›k vard›r. ﬁimdi evrimcilerin hayali iddialar›n›n yukar›daki örnekle ba¤lant›s›na bir bakal›m. Elbette bir canl›n›n oluﬂumundaki bu hayali aﬂamalar›n yukar›daki otopark
benzetmesi ile hiçbir ilgisi yoktur. Yani otoparktaki arabalar belki uzun
süre park etmiﬂ ﬂekilde beklemektedirler ama evrim geçirdi¤i iddia edilen
canl›lar için bekleyecek bir vakit yoktur.
Evrimin iddias›na göre belirli bir süre içinde denizy›ld›zlar›n›n ve
bal›klar›n söz konusu de¤iﬂimleri geçirmiﬂ olmalar› ﬂartt›r. Bu da çok sa-

H AYA L ‹
Evrimcilerin hayal güçleri deniz y›ld›zlar›n› bal›klara çevirebilecek kadar geliﬂmiﬂtir.
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y›da geçiﬂ aﬂamas›n›n var olmas› demektir. Dolay›s›yla bir otoparktaki gibi sabit türler ve çok ender geçiﬂ aﬂamalar› de¤il; aksine bugün var olan
milyonlarca canl› için milyon x milyon x milyon tane geçiﬂ aﬂamas› olmas› gereklidir. Ancak ne ilginçtir ki bugün var olduklar› iddia edilen bu milyon x milyon x milyon örnekten tek bir tanesi bile bulunamam›ﬂt›r.
‹ﬂte bu noktada karﬂ›m›za yukar›dakine benzer örneklerin ne kadar
anlams›z oldu¤u ve asl›nda bir göz boyamadan ibaret oldu¤u ç›kmaktad›r. Asl›nda evrimciler kendileri de bu tip örneklerin gerçeklerle ba¤daﬂmad›¤›n› fark edebilirler ama burada vermek istedikleri mesaj "Susmad›k,
cevaplar›n› verdik" iddias›d›r. Ancak bu yolla tabilerinin inançlar›n› koruyabileceklerini düﬂünürler.
Evrimciler, yarat›l›ﬂ gerçe¤inin birer birer önlerine koydu¤u sorular›
cevaplamak için yukar›daki örnek benzeri mant›ks›z ö¤retiler içeren kurslar, paneller düzenler, yaz›lar yazarlar. Bu gibi giriﬂimlerle "Büyü bozulmad›, biz ayn› ﬂekilde devam ediyoruz" demeye çal›ﬂ›rlar. "Y›k›lmad›k,
ayaktay›z" misali anlamlar taﬂ›yan mesajlar›n› gereken yere ulaﬂt›rabilmek için çaresizliklerini ifade eden kitaplar, dergiler ç›karmay› da ihmal
etmezler. Bu yay›nlar da adeta birbirlerini teselli etme amac›yla ç›kar›lm›ﬂ, sadece demagojiden oluﬂan eserlerdir. Ancak bu yay›nlar›n ve çal›ﬂmalar›n hiçbirinde evrimi çürüten temel bilimsel bulgulara bir cevap verilmez. Ayn› konular sanki hiç çürütülmemiﬂ, hiçbir karﬂ›t delil sunulmam›ﬂ gibi tekrar tekrar anlat›l›r.
Örne¤in, evrimin en büyük ç›kmazlar›ndan biri yeryüzündeki hayat›n ortaya ç›k›ﬂ›ndaki moleküler aﬂamad›r. Evrim teorisi daha canl›l›¤›n
moleküler aç›dan nas›l baﬂlad›¤›n›, canl›l›¤›n yap›taﬂlar› olan, protein,
hücre gibi yap›lar›n nas›l meydana geldiklerini dahi aç›klayamazken, son
derece tali konular› evrimin önemli bir konusu gibi anlat›r. Sözgelimi,
Michael J. Behe'nin kitab›nda yer verdi¤i gibi, dünyan›n en bilinen moleküler biyoloji dergisi JME'de yay›nlanan "Moleküler evrim" konulu yaz›lar›n yüzde sekseni aminoasit dizilimlerinin k›yaslanmas›ndan oluﬂur. Bu
dizilim karﬂ›laﬂt›rmas›nda iki proteinin tüm aminoasitleri s›ralanarak incelenir veya bir DNA üzerindeki nükleotidler karﬂ›laﬂt›r›l›r. Bu karﬂ›laﬂt›rman›n moleküler evrimin ç›kmazlar›n› aç›klamak aç›s›ndan hiçbir fayda97
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s› olmad›¤›n› Michael J. Behe ﬂöyle anlat›r:
Nesiller aras›ndaki iliﬂkileri ortaya koymak aç›s›ndan faydal› olmas›na ra¤men bu dizilimlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›, hiçbir ﬂekilde karmaﬂ›k
bir biyokimyasal sistemin fonksiyonlar›n› nas›l elde etti¤ini aç›klayamaz. Bir benzerlik
kurmak aç›s›ndan ayn›
ﬂirket taraf›ndan üretilen iki
ayr› model bilgisayara ait
kullan›m k›lavuzlar›, birçok
benzer kelimelere, cümlelere ve
hatta paragraflara sahip olmas›na
M›chael Behe ve kitab› "Darwin's Black Box"
(Darwin'in Kara Kutusu)

ve ortak bir ataya iﬂaret etmesine
ra¤men (belki de kullan›m k›lavuzlar›n› ortak bir yazar kaleme alm›ﬂ-

t›r), bu kullan›m k›lavuzlar›ndaki harflerin dizilimini karﬂ›laﬂt›rmak hiçbir
zaman bu bilgisayarlar›n bir daktilodan evrimleﬂti¤ini göstermeyecektir…
Birçok araﬂt›rma vard›r. Fakat baﬂlang›çta sorulan temel soru hala cevaplanmam›ﬂt›r: Karmaﬂ›k sistemlerin ortaya ç›kmas›na ne neden olmuﬂtur?
ﬁimdiye dek hiç kimse ayr›nt›l› ve bilimsel anlamda, mutasyon ve do¤al
seleksiyonlar›n nas›l karmaﬂ›k sistemleri oluﬂturdu¤u konusunda bir
aç›klama yapamam›ﬂt›r."48

Behe'nin yukar›daki sözleriyle ifade etti¤i gerçek son derece aç›kt›r:
Evrimciler hayat›n gerçek kökeni ile ilgili temel sorular› aç›k bir ﬂekilde
cevaplamaya yanaﬂmazlar; çünkü onlar›n bu sorular› evrimsel süreçlerle,
tesadüfi aﬂamalarla cevaplayabilmeleri mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla bu
büyük eksikliklerini görmezlikten gelerek, Darwinist büyünün sa¤lad›¤›
etkiyi devam ettirebilmek için çaba harcarlar. Bu nedenle de yay›nlar›nda
evrimi hiçbir ﬂekilde ispatlamayan ilgisiz konular›, süslü resimlerle ve bol
Latince kelimelerle anlatmakta bir sak›nca görmezler. Bu ﬂekilde temel
konulardaki aç›klar›n› kapatt›klar›n› ve insanlar› kand›rabildiklerini zannederler.
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7. Yöntem: Darwinistler ‹nsanlar› Etki Alt›na
Alabilmek ‹çin Demagojinin Her Türünü
Kullan›rlar
Darwinistlerin en önemli özelliklerinden biri, yukar›da da zaman zaman de¤indi¤imiz gibi demagojiyi yani söz sanat›n› son derece etkin bir
ﬂekilde kullanmalar›d›r. Laf ve kelime oyunlar› yapmada oldukça baﬂar›l›d›rlar. Çok ﬂey söylüyor gibi gözüküp, asl›nda elle tutulur hiçbir ﬂey
söylemezler. Düzenledikleri konferanslarda saatlerce konuﬂmalar›na ra¤men, evrim teorisini kan›tlayacak tek bir kelime bile etmemeyi baﬂarabilirler. Amaç karmaﬂ›k cümleler ve sözde bilimsel izahlarla laf kalabal›¤›
yapma ve insanlar› konuﬂman›n son derece bilimsel bir çizgide gitti¤i illüzyonuna inand›rmad›r.
Darwinistler bu tarz konuﬂmalar yaparken bilimsel bir hava oluﬂturabilmek için evrim teorisinin temel konular›yla hiçbir ba¤lant›s› olmayan, jeoloji, genetik, t›p gibi konular›n detaylar›na da girerler. Bu konular› o kadar uzun uzun ve a¤›r bir dille anlat›rlar ki, dinleyicilerde adeta bir
"sarhoﬂluk" oluﬂtururlar. Evrim teorisiyle ilgisi olmayan bu konular›n aras›na s›k›ﬂt›rd›klar› evrimci izahlardan ise çok fazla ﬂey beklerler. Böylece
tüm bu konular›n birbirleriyle ilgisi varm›ﬂ, bunlar birbirlerini destekliyormuﬂ gibi bir hava yarat›rlar. Örne¤in genetik biliminde yaﬂanan geliﬂmelerle ilgili çok uzun aç›klamalarda bulunurlar. Ancak bu aç›klamalar›n
aras›nda evrim teorisini destekleyecek hiçbir bilgi yoktur. Buna ra¤men
yaz›n›n veya konuﬂman›n sonunu "‹ﬂte genetik bilimi de evrim teorisinin
çok büyük bir delilidir" diye bitirirler. Bu ﬂekilde de sanki genetik bilimi
evrim teorisini destekliyormuﬂ gibi bir izlenim oluﬂtururlar.
‹nsanlar› bu karanl›k büyünün etkisi alt›na almak için kulland›klar›
bir baﬂka yöntem ise, "Elde bir sürü delil var, ama bunlar›n hepsini burada anlatmaya vaktimiz yetmeyece¤i için baﬂka konulardan söz edece¤im", "Evrim teorisinin delillerini anlatmaya ne bu kitap ne de ansiklopediler yeter, onun için size sadece bir-iki tanesini söyleyece¤im", "Evrim teorisinin delillerini anlat›r›m, ama siz anlamazs›n›z, onun için boﬂverin" gi-
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bi sözlerle insanlar› aldatmakt›r. Bu yöntemler sayesinde hiçbir zaman ve hiçbir ortamda evrim teorisinin as›l cevaplamas› gereken sorular› cevaplamazlar.
Evrimci, Christopher Wills de bir kitab›nda ayn› yönteme baﬂvurmaktad›r:
Öncelikle, evrimin nas›l çal›ﬂt›¤› konusunda Darwin'den bu yana toplanm›ﬂ olan kan›tlar›n baz›lar›na
h›zla göz atmak gerekecek. Bunu sizi mümkün oldu¤unca üzmeden yapmaya ve ilginç k›lmaya çal›ﬂaca-

Christopher Wills

¤›m. Asl›nda bu boyutlarda bir kitab›n bu bilginin tümünü kapsamas› olanakl› de¤il. Bir arkadaﬂ›m y›llard›r böylesi bir evrim ansiklopedisi üzerinde
çal›ﬂ›yor ve ben de ona ﬂans diliyorum…49

Oysa Wills'in yukar›daki sözlerinin gerçeklerle hiçbir ba¤lant›s› yoktur. Kitab›n özellikle ilk bölümlerinde ele ald›¤›m›z gibi evrimcilerin iddialar› son derece inan›lmazd›r ve bilimsel bulgularla da kesin olarak yalanlanmaktad›r. Dolay›s›yla "ansiklopedilere s›¤mayacak kadar çok delil" ifadesi tamamen gerçek d›ﬂ›d›r. S›k s›k tekrarlad›klar› bu aç›klaman›n sebebi, neden her kitapta, her konferansta hep ayn› birkaç "sözde" delili gösterdiklerini kendilerince örtbas edebilmektir. Asl›nda delil olarak öne sürdükleri konular evrim karﬂ›t› pek çok yay›nda defalarca çürütülmüﬂtür.
Ama evrimciler bu gerçekleri kabul ederlerse evrimin geçersizli¤ini de
kabul etmek zorunda kalacaklar›n› anlad›klar› için, sanki kimse onlar›n
bu delillerini çürütmemiﬂ gibi bir üslup kullan›rlar.
Darwinci teorilerin sadece söz sanat›na ve evrimcilerin ikna yeteneklerine dayand›¤›n› Phillip E. Johnson da ﬂu ﬂekilde ifade etmektedir:
Teori büyük ölçüde söz sanat›na özgü ikna etme yöntemlerine dayanan bir
propaganda kampanyas›yla ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r: Gizli varsay›mlar, üzerinde konuﬂulan sanki kan›tlanm›ﬂ gibi varsay›lan ifadeler, belli
belirsiz tan›mlanm›ﬂ ve tart›ﬂman›n ortas›nda anlam› de¤iﬂtirilmiﬂ terimler,
hayali düﬂmanlara sald›r›lar, seçmece kan›tlar›n al›nt›lar› ve benzeri. Teori
ayn› zamanda kültürel itibar›yla korunmaktad›r.50

Johnson'›n da yukar›daki sözleriyle ifade etti¤i demagojik anlat›mlara pek çok örnek vermek mümkündür. Evrimci bilim adamlar›n›n insan-
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lar› aldatmak için kulland›klar› kelime oyunlar›na çok güzel bir örnek de
Türk Darwinistlerden Ümit Say›n'›n aﬂa¤›daki aç›klamas›d›r:
Yaﬂam, Dünya'da denizlerde veya göllerde baﬂlam›ﬂ ya da yaﬂam› oluﬂturabilecek moleküler bilgi uzaydan düﬂen meteoritlerden, kuyruklu y›ld›zlardan gelmiﬂtir.51

Bu ifadelerinde görüldü¤ü gibi Ümit Say›n hayat›n baﬂlang›c›na dair hiçbir kesinlik ifade etmeyen, bilimsel bir delile de dayand›r›lmayan bir
anlat›m kullanmaktad›r. Hep ortal› ifadeler kullanmaktad›r ki, evrim
dünyada tutmazsa uzaya da mutlaka bir aç›k kap› b›rakabilsin. Bu aç›klama asl›nda evrimcilerin hayat›n kökeni hakk›nda hiçbir aç›klama getiremediklerinin çok net bir göstergesidir.
Darwinistlerin kulland›klar› bir baﬂka yöntem de ak›lla ve mant›kla
ba¤daﬂmayan örnekleri çok büyük bir bilimsel gerçe¤e parmak basm›ﬂ gibi sunmalar›d›r. Evrimciler insanlar›n gözlerini boyamak için son derece
mant›ks›z konular›, günlük hayatlar›ndan örnekler vererek mant›kl› hale
getirmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Bununla ilgili bir örne¤e –fosil otopark benzetmesi- önceki sayfalarda baﬂka bir baﬂl›k alt›nda yer vermiﬂtik. Ancak
bu bölümde de konuyla ilgili birkaç örne¤i anlatmakta fayda vard›r.
Bununla ilgili bir örnek yine Ümit Say›n'›n Tim M. Berra isimli bir evrimciden ald›¤› ünlü "Corvette araba örne¤i"dir. Berra, kitab›nda Corvette'lerin 1953, 1962, 1978, 1990 modellerinin resimlerini arka arkaya dizmiﬂ,
sonra da "‹ﬂte Corvette nas›l evrimleﬂiyorsa, canl›lar da öyle evrimleﬂiyor"52
demiﬂtir. Bu örnekteki mant›k boﬂluklar› ve gerçeklerden uzak yaklaﬂ›m
rahatl›kla fark edilebilmektedir. Yazar, sanki söz konusu araba modelleri,
mühendislerin, tasar›m uzmanlar›n›n, bilgisayarlar›n uzun ve koordineli
bir çal›ﬂmas› sonucu de¤il de da¤larda rüzgar›n, y›ld›r›mlar›n, ya¤murun,
güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n etkisiyle tesadüfen geliﬂmiﬂ gibi, "Corvette'in evrimi"nden
bahsetmektedir! Oysa Corvette modelleri tesadüflerle de¤il, bilinçli ve
ak›ll› bir planla geliﬂmiﬂtir. Bu nedenle, Berra'n›n verdi¤i örnek, evrim teorisine de¤il, Yarat›l›ﬂa delil oluﬂturmaktad›r. Ama halk›n bir k›sm›n›n inceleme ve araﬂt›rma imkanlar› son derece k›s›tl› oldu¤u ve genellikle bu
konular üzerinde pek düﬂünmedikleri için evrimciler bu konuyu istismar ederler. Gerek konuﬂmalar›nda gerekse yaz›lar›nda birçok mant›ks›z
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aç›klamay›, bilim adam› s›fatlar›n›n ard›na s›¤›narak çok büyük bir rahatl›kla kullanabilirler. Evrimcilerin teorilerini makul ve
anlaﬂ›l›r göstermek için verdikleri tuhaf
örneklere evrimci bilim adamlar›ndan
Richard Dawkins'in kitaplar›nda da
s›k s›k rastlamak mümkündür. Gen
Bencildir ismini verdi¤i kitab›ndaki
ilginç tezinde Dawkins, genlerle Chicago gangsterleri aras›nda garip
bir benzetme yapmaktad›r:

Richard Dawkins

Bu kitaptaki tez, bizim di¤er bütün hayvanlar gibi, genlerimiz taraf›ndan yarat›lm›ﬂ makinalar oldu¤umuzdur. Baﬂar›l› Chicago gansterleri gibi. Bizim genlerimiz de, epey rekabetçi
bir dünyada milyonlarca sene boyunca hayatta kalmay› baﬂarabilmiﬂlerdir.53

Daha tek bir genin dahi nas›l oluﬂtu¤unu aç›klayamayan Dawkins,
bu ilginç benzetme ile genlerin de tesadüflerle hayatta kalabilece¤i gibi
son derece ak›l d›ﬂ› bir yaklaﬂ›mda bulunmaktad›r. Fakat ne yaz›k ki konu hakk›nda bilgisi olmayan bir kiﬂi, Dawkins'in "profesör" ünvan›na aldanarak bunlar› inand›r›c› ve makul görebilmektedir.
Buraya kadar verdi¤imiz örneklerde görüldü¤ü gibi Darwinistler,
Chicago gangsterleri, Corvette marka arabalar, fosil-otopark ba¤lant›lar›
gibi anlams›z benzetmelerle insanlar› etkilemek zorundad›rlar. Çünkü ellerinde bu tür içi boﬂ sözler d›ﬂ›nda bilimsel bir delil, gerçek olarak sunabilecekleri bilimsel bir bulgu yoktur.

8. Yöntem: Sürekli Tekrarlanan ‹çi Boﬂ Sözlerle
‹nsanlar›n Beyinlerini Uyuﬂturarak "Büyü"
Etkisi Oluﬂturmaya Çal›ﬂ›rlar
Evrimcilerin ana telkin yöntemlerinden olan demagoji konusunda
vurgulanmas› gereken bir baﬂka nokta da ç›kan tüm kitaplarda bilimsel
delil yerine, hep ayn› ama "içi boﬂ" söz ve kal›plar kullanmalar›d›r. Her ki102

Bir Evrimcinin Oyunu
vrimcilerin baﬂka bir demagoji örne¤i de yine Bilim Ütopya dergisinde, Ümit Say›n taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Say›n, yaz›s›nda evrimi eleﬂtiren eski tarihlerde bas›lm›ﬂ birkaç kitab›n k›sa bir listesini verdikten sonra, "Bilim insanlar›n›n yarat›l›ﬂç›lara yan›t olarak yazd›klar› kitaplardan baz›lar›" baﬂl›¤› alt›nda yirmi civar›nda kitap içeren daha uzun bir liste yerleﬂtirmiﬂtir. Kendince, "Evrimcilerin çok daha fazla yay›n› var, demek ki evrim daha do¤ru"
gibi çocukça bir mant›¤a baﬂvurmuﬂtur. Halbuki yaln›zca son birkaç y›lda bile, evrim teorisinin bilimin tüm dallar› taraf›ndan geçersizli¤i ortaya konmuﬂ bir varsay›m oldu¤unu, yine bilimsel veri ve yöntemlerle aç›klayan Amerikal›, Alman, ‹srailli,
Avustralyal› bilim adamlar›n›n
pek çok de¤erli eseri ve çal›ﬂmas› mevcuttur. Bu kitaplarda
evrimin cevap verilmedik, çürütülmedik tek bir senaryosu
kalmam›ﬂt›r. Kald› ki, evrim teorisinin bütünüyle uydurma bir
senaryo oldu¤unu anlamak için
binlerce kitaba, araﬂt›rmaya da
ihtiyaç yoktur. Küçük bir cep kitab› bile, evrimi anlatan ciltlerce
kitab› çürütebilir. Zira, tek bir
proteinin tesadüfler sonucu
oluﬂamayaca¤› gerçe¤i dahi evrimi kökünden iptal etmek için
yeterlidir.
(Evrimcilerin Yan›lg›lar›,
Harun Yahya,
s. 122)

E

tapta onlarca hatta yüzlerce kez geçen bu "t›ls›ml›" sözler ve kal›plar bu
tarz ikna yöntemleriyle adeta insanlar›n kafalar›na kaz›nmaktad›r. Örne¤in, "‹nsan oldu¤una göre evrim de olmuﬂ demektir.", "‹nsan en geliﬂmiﬂ
hayvand›r.", "Hayvan türleri içinde sadece insan...", "Sonunda evrimin eksik halkas› bulundu.", "‹lkel insandan günümüz insan›na geçiﬂte…", "kesin kan›tlanm›ﬂt›r, kuﬂku götürmez gerçekler, bir kez daha ispatlanm›ﬂt›r,
hiç kuﬂku yok…" gibi telkin yüklü ifadeleri s›k s›k sat›r aralar›na yerleﬂti-
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rip, insanlara bunlar›n bilimsel birer gerçek oldu¤u fikrini aﬂ›larlar. . Giorgio de Santillana ve Hertha von Dechend Hamlet’s Mill: An Essay Investigating the Origins of Human Knowledge and Its Transmission Through Myth
adl› kitaplar›nda bu yöntemi ﬂu sözleriyle en özlü biçimde tarif etmektedirler:
Bize insano¤lunun sanat› kademe kademe geliﬂtirdi¤i ve sonunda tarihin
›ﬂ›¤›nda ortaya ç›kt›¤› anlat›ld›. Bu "yavaﬂ yavaﬂ" ve "ad›m ad›m" gibi insan›n beynini uyuﬂturmak için kullan›lan kelimeler sürekli olarak tekrarland›lar. Amaç büyük bir bilgisizli¤i örtmekti. Biri ﬂu soruyu sormal›yd›:
Hangi kademeler? Ancak bu soruyu soran kiﬂi de verilen yavan cevaplarla
uyuﬂturuldu ve vazgeçti. Çünkü hiç kimse medeniyetin bir anda oluﬂtu¤unu düﬂünmek bile istemiyordu.54

Asl›nda Darlington'›n yukar›da tarif etti¤i tarzda ifadeler herhangi
bir insan taraf›ndan dile getirilse, hiçbir ﬂekilde inand›r›c› bulunmaz. Fakat bu konuﬂmalar› bilim adam› görüntüsündeki ciddi ve görünürde kendinden emin bir kiﬂi yapt›¤›nda, insanlar›n önemli bir k›sm› büyük bir
hayranl›kla tüm söylenenleri dinler.
Richard Dawkins'in kulland›¤› "programlanma" kelimesini bu tarz
t›ls›m etkisi oluﬂturan kelimelere bir örnek olarak verebiliriz. Dawkins kitaplar›nda bu kelimeyi s›k s›k kullan›r. Örne¤in Gen Bencildir (The Selfish
Gene) isimli kitab›nda özveri konusunu evrimci bir anlay›ﬂla "Genetik
olarak özverili olmaya programlanm›ﬂ olsayd›k, özverili olmay› ö¤renmemiz ﬂimdikinden daha kolay olabilirdi"55 ﬂeklinde anlat›r. Dawkins
tüm kitab› boyunca hep bir programlanmadan söz eder, bu programlanman›n etkisiyle oluﬂan davran›ﬂlar› tahlil eder. Ama programlayan›n kim
oldu¤u, canl›lar› nas›l bir iﬂlemle programlad›¤›, amac›n›n ne oldu¤u sorular›na hiçbir ﬂekilde cevap aramaz. Dawkins'e göre ortada programc›s›n›n kim oldu¤u belli olmayan bir program vard›r. Bir kiﬂi biraz düﬂünüp
"Bu program› yapan kim?" diye sorsa Dawkins ve ayn› zihniyeti taﬂ›yanlar, muhtemelen Darwinist büyüyü devam ettirebilmek için "Bu, tabiat›n
bir mucizesidir" diyeceklerdir.
Oysa Darwinist büyünün etkisinde olmayan bir insan do¤an›n, hiç-
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bir canl›n›n genine milyarlarca bilgiyi ﬂifreli olarak kodlayamayaca¤›n›
rahatl›kla idrak edebilir. Bu insan ﬂunlar› düﬂünür: Do¤ada bu bilgilerin
bir tanesine bile kendi iradesiyle sahip olan bir varl›k yoktur ki bir de bu
bilgiyi baﬂka bir canl›ya kodlas›n.
Tüm canl›lar› genlerindeki bilgileri ile yaratan›n üstün bir güç ve ilim sahibi olan Allah oldu¤u aç›k bir gerçektir. Ancak evrimci büyünün etkisindeki insanlar›n durumu farkl›d›r. Büyünün etkisi onlar›n gözlerinin
üzerine adeta bir perde indirir ve onlar›n bu aç›k gerçekleri görmelerini
engeller. Bu ruh haliyle ilgili olarak Kuran'da pek çok örnek verilmiﬂtir.
‹nsanlar›n birço¤unun tarih boyunca apaç›k gerçekleri göremedikleri, yarat›l›ﬂ› kavrayamad›klar› anlat›lm›ﬂt›r. ‹nsanlar›n kavray›ﬂ eksikli¤ini bildiren bu ayetlerden biri ﬂöyledir:
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)

9. Yöntem: ‹lgisiz Konular› ve Buluﬂlar› Evrimin
‹spat› Gibi Göstermeye Çal›ﬂ›rlar
Darwinistlerin evrimci büyüyü sürdürmeye yönelik bir di¤er yöntemleri ise evrim teorisiyle hiçbir ba¤lant›s› olmayan konular› sanki evrim
teorisini do¤ruluyor gibi göstermeleridir. Örne¤in hayvanlardaki ve insan vücudundaki mükemmel yarat›l›ﬂ örneklerini sayfalarca anlat›p, en
son cümleyi de "‹ﬂte evrimin güzel bir ürünü" diye bitirirler. Oysa bir sistemin nas›l çal›ﬂt›¤›n› ö¤renmek onun nas›l ve neden meydana geldi¤ini
anlamaya yetmez. Örne¤in Güneﬂ Sistemi'nin nas›l çal›ﬂt›¤›, gezegenlerin
birbirleriyle etkileﬂimleri, hangi h›zda döndükleri gözlem yoluyla ö¤renilebilir. Fakat bu, Güneﬂ Sistemi'nin neden ve nas›l meydana geldi¤ini anlatmaya yetmez. ‹ﬂte evrimcilerin yapt›klar› da budur. Genetik biliminin,
uzay biliminin, biyolojinin, anatominin, jeolojinin, sosyolojinin ve daha
pek çok konunun ayr›nt›lar›n› saatlerce anlat›r, fakat as›l soruya, yani
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bunlar›n neden ve nas›l meydana geldikleri gerçe¤ine hiçbir ﬂekilde de¤inmezler.
Amerikal› biyokimya profesörü Michael J. Behe ilgili ve ilgisiz her
konunun evrimle aç›klanmaya çal›ﬂ›lmas›n›, aﬂa¤›daki sözleriyle çok aç›k
bir ﬂekilde ifade etmektedir:
Hatta bu teori, baz› bilim adamlar› taraf›ndan insan davran›ﬂlar›n›n anlaﬂ›lmas› için de geniﬂletilmiﬂti: ‹ntihar eden insanlar neden bunal›ma düﬂer, neden gençler evlenmeden çocuk sahibi olurlar, neden baz› gruplar zeka testlerinden di¤erlerinden daha baﬂar›l› olur ve neden dini misyonerler evlenemez ve çocuk sahibi olamazlar… Evrimsel düﬂünceye konu olmam›ﬂ hiçbir
ﬂey kalmam›ﬂt›r asl›nda, bir organ veya fikir, görüﬂ ya da duygu olsa bile…56

Baﬂka bir bilim adam› ise Darwinistlerin evrim teorisini, tüm evreni
sar›p kuﬂatan kendilerince inkar edilemez bir ilke olarak kabul ettirme çabalar›n› ﬂu ﬂekilde aç›klamaktad›r:
Evrim kavram› k›sa zamanda biyolojik alan›n d›ﬂ›na da yay›lm›ﬂt›r. Bir yanda y›ld›zlar ve kimyasal elementlerin oluﬂumu gibi inorganik konular, bir
yanda dil bilimi, sosyal antropoloji, karﬂ›laﬂt›rmal› kanun ve din gibi konular evrimci bir aç›dan incelenmeye baﬂlanm›ﬂt›r, ta ki bugün bizler evrimi
evrensel ve herﬂeyi sar›p kuﬂatan bir süreç olarak görene kadar.57

Yukar›daki al›nt›da da belirtildi¤i gibi amaç, evrimin "evrensel" ve
"herﬂeyi sar›p kuﬂatan bir süreç" oldu¤u konusunda insanlar› ikna etmektir. Dolay›s›yla ekonomiden evlilik oranlar›na kadar herﬂey evrimin konusu haline getirilmiﬂtir. Bu yöntem ayn› zamanda evrimcilerin, hayat›n her
alan›na evrimci büyünün telkinini yaymalar›na da imkan sa¤lamaktad›r.
Örne¤in bu kiﬂiler, teknolojik ilerlemelerden, bilgisayar›n icad›ndan bahsederken bir anda "‹ﬂte evrim sürecinin güzel bir örne¤i" diyebilmektedirler. Bu, tamamen içi boﬂ ve bilimsel anlam taﬂ›mayan bir ifadedir. Evrimci büyüden s›yr›larak düﬂünen bir insan bu ifadenin, bir komünistin ideolojisini savunmak için "Marx bir kez daha hakl› ç›kt›: Dolar, Alman Mark› karﬂ›s›nda geriledi" demesine benzedi¤ini rahatl›kla kavrayabilir. Kuﬂkusuz Marx'›n ideolojisiyle Alman Mark›n›n veya dolar›n hiçbir ilgisi
yoktur; sözde evrimsel süreçlerle bilgisayarlar›n bir ilgisi olmad›¤› gibi…
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Evrimcilerin klasik büyü yöntemlerinden biri de evrimle ilgili bir yaz› imiﬂ izlenimi verecek baﬂl›klar at›p, asl›nda o konu hakk›nda sadece genel bilgi vermektir. Örne¤in "Primat› ‹nsana Dönüﬂtüren Ellerimiz" baﬂl›kl› yaz›da "Bundan milyonlarca y›l önce bir canl› türü iki aya¤› üzerinde durmay› baﬂard›" ﬂeklinde birkaç beylik evrimci slogan yerleﬂtirilmiﬂ ve bunun alt›na da iki sayfa tamamen elin fizyolojisiyle ilgili t›bbi bilgiler verilmiﬂtir. Ayn› taktik alttaki makalede de kullan›lmaktad›r. Bu yolla sanki anlat›lan konu evrimle ilgiliymiﬂ gibi bir izlenim yarat›lmak istenmiﬂtir. Oysa yaz›n›n içeri¤inde, evrimin varl›¤›n› ispatlayan tek bir delil dahi bulunmamaktad›r.

YANILTICI BAﬁLIKLAR
Burada görülen yaz›lardaki ortak özellik, evrimin varl›¤›n› ça¤r›ﬂt›ran baﬂl›klar›d›r. Ancak yaz›lar›n içerikleri incelendi¤inde son derece ilginç bir durumla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Çünkü yaz›lar›n tümünde evrimle ilgili bir delil sunmaktan
çok, deniz analar›n›n mucizevi yönleri, insan
beyninin çal›ﬂma sistemi gibi yarat›l›ﬂ mucizeleri anlat›lmaktad›r.
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10. Yöntem: Bilimsel Delil Teﬂkil Etmeyen
Konular› ve Bulgular›, Evrimin Delili Gibi
Gösterirler
Evrim teorisini çok büyük bir sadakatle sahiplenen Darwinistlerin
kulland›klar› bir baﬂka yöntem de hiçbir bilimsel geçerlili¤i olmayan konular› insanlara bilimsel gerçekler olarak sunmalar›d›r. Örne¤in çok basit
bir kemi¤in ele al›n›p, saatlerce o kemi¤in bulundu¤u katman hakk›nda
karmaﬂ›k bilgilerin anlat›lmas›, o kemi¤e halk›n telaffuz etmekte güçlük
çekece¤i Latince isimlerin tak›lmas›, kemi¤in ait oldu¤u canl›n›n atalar›
ve hayat› hakk›nda çok ayr›nt›l› tasvirler yap›lmas›, insanlar›n üzerinde
çok derin bir etki oluﬂturur. Anlatan kiﬂinin kemi¤in tarihi ve do¤rulu¤u
hakk›nda çok ﬂey bildi¤i ve her söyledi¤ini bir delile dayand›rd›¤› düﬂünülür. Oysa gerçekler hiç de düﬂünüldü¤ü gibi de¤ildir. Kemiklerle ve
sözde delillerle bir büyücü edas›yla oynanan bu oyun, bir göz boyamadan baﬂka birﬂey de¤ildir.
Eline kemi¤i alan evrimci, ayn› bir büyücü gibi bu kemikten medet
ummakta, türlü illüzyonlarla kemik üzerine senaryolar kurmaktad›r.
Çünkü söz konusu kiﬂi asl›nda o tasvirleri yapmas›n› sa¤layabilecek hiçbir delile sahip de¤ildir. ‹lerleyen sat›rlarda fosil bilimcilerin kaleminden
verece¤imiz birkaç örnek, konunun daha rahat anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacakt›r.
Evrim teorisini savunan bir fosil bilimcinin insan›n kökenini ve evrim sürecini anlatmak için yazd›¤› bir kitab› ayr›nt›l› olarak incelemek, bu
büyüyü kavramak için yeterlidir. Bir fosil bilimcinin kitab›n›n en önemli
özelli¤i araﬂt›rma yapt›¤› bölgenin sayfalarca süren tasvirlerini yapmas›d›r. Adeta bir efsane ya da bir masal anlat›r gibi, o bölgenin iklimi, bitki
ve hayvan toplulu¤u, da¤lar›, gölleri, ovalar› ayr›nt›l› olarak anlat›l›r. Burada amaç, kitab› okuyan kiﬂinin gerçeklerden uzaklaﬂt›r›l›p, bir hayal
dünyas›na götürülmesidir. Elde hiçbir delil olmad›¤› için ancak bu tarz
göz boyamalarla, masals› anlat›mlarla insanlar›n etkilenmeleri ve ikna
edilmeleri gerekmektedir. Ama konu bulunan fosillere gelince çok ilginç
bir gerçekle karﬂ›laﬂ›r›z. Fosil konusunun anlat›m› da milyonlarca y›l ön-
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ceki hayali ortam›n uzun tasvirleriyle baﬂlar. Sat›r aralar›nda "‹ﬂte atalar›m›z›n yaﬂad›klar› yerler buralard›r" gibi hiçbir bilgi, kan›t ve bulguya dayanmayan sözler söylenir. Bu kitaplarda yer alan baz› ifadeler ise son derece ilginç itiraflar taﬂ›r. Örne¤in bir fosil bilimci olan Richard Leakey bir
kitab›nda, ele geçirilen bir kemik parças›yla asl›nda bu kadar çok detay›
ö¤renmenin mümkün olmad›¤›n› aç›kça itiraf etmektedir:
Dürüst olmak gerekirse, Ramapithecus hakk›nda hemen hemen hiçbir ﬂey
bilmedi¤imizi itiraf etmeliyiz: Neye benzedi¤ini, neler yapt›¤›n› ve nas›l
yapt›¤›n› bilmiyoruz. Ama elimizde bulunan ve hepsi birkaç düzine bireye
ait olan çene ve diﬂ parçalar› ile, birkaç kol ve bacak kemi¤i parças›n›n yard›m›yla ve bunlardan esinlenerek tahminlerde bulunabiliriz.58

‹ﬂte buradaki "hiçbirﬂey bilmedi¤imizi itiraf etmeliyiz" ve "esinlenerek tahminlerde bulunabiliriz" cümleleri son derece önemlidir. Çünkü bu
ifadeleri kullanan bilim adam› dünyan›n en tan›nm›ﬂ fosil bilimcilerindendir ve onun tahminleri insanlar aras›nda çok büyük itibar görmekte,
bilimsel delil olarak kabul edilmektedir. Peki bu bilim adam› acaba kitab›n devam›nda -gerçeklerden uzaklaﬂarak- ne tip tahminlerde bulunmaktad›r?
Evrimci fosil bilimciler genellikle bulduklar› bir fosilin ilk önce boyunu, yaﬂad›¤› yerleri, nas›l ve nelerle beslendi¤ini, yüz yap›s›n›, di¤er bireylerle aras›ndaki iliﬂkilerini, al›ﬂkanl›klar›n›, iki ayakl› m› dört ayakl› m›
oldu¤unu, sosyal yaﬂam›n›, üremesini, tüylü olup olmad›¤›n›, rengini ve
zekas›n› ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde tahmin ederler. Günümüzün fosil avc›lar›ndan
Richard Leakey'nin, kendi buldu¤u fosiller üzerindeki yorumlar›na bakmak bu konudaki tahminlerin boyutlar›n› anlamak için yeterli olacakt›r:
Örne¤in, bir grup erken insan, gölge sa¤lad›¤› için bir a¤ac›n alt›nda bir süre kalm›ﬂ, sonra burada o aletlerle taﬂ k›rm›ﬂ olabilirlerdi; belki de sözgelimi
yumru kökleri ç›karmakta kullanacaklar› sopalar› yontmak için yonga yap›yorlard›. Grubun buradan ayr›lmas›ndan sonra bir leopar av›n› çekerek buraya gelmiﬂ olabilirdi. Leﬂ yavaﬂ yavaﬂ çürüyecek ve kemikler aletlerin aras›na düﬂecekti. Alan› 1.5 milyon y›l sonra kazan bir arkeolog, bu senaryo ile
di¤er senaryolar aras›nda nas›l bir ayr›m yapabilir? ‹çgüdülerim bana, erken insanlar›n bir tür avc›l›k ve toplay›c›l›k yapt›klar›n› söylüyordu, ama
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‹saac'›n kan›tlar›n do¤ru bir ﬂekilde
yorumlanmas›na iliﬂkin kayg›s›n› da
anlayabiliyordum.59

Bu ifadelerinden anlaﬂ›ld›¤› gibi
Leakey yukar›daki detayl› tarifleri bilimsel gerçeklere de¤il "içgüdülerine"
dayanarak yapt›¤›n› aç›kça söylemektedir. Nitekim Richard Leakey bir baﬂka ifadesinde de, fosil bilimi aç›s›ndan
"düﬂ gücü"nün önemine ﬂöyle dikkat
çekmektedir:
Sit 50'de elde etti¤imiz zengin arkeolojik kan›tlar› ve düﬂ gücümüzü kullanarak 1.5 milyon y›l öncesi için ﬂöyle bir sahneyi yeniden kurabiliriz…60

Leakey yukar›daki ifadesinden
sonra kitab›n beﬂ sayfas› boyunca düﬂsel bir kurgu yapmaktad›r. Bu kurgu-

Ünlü evrimci Richard Leakey fosiller hakk›nda yorum yaparken kesin delilleri de¤il de içgüdülerini kullanmaktan çekinmeyen bir kiﬂidir.

nun içerdi¤i ayr›nt›lar ise sanki gidip görülmüﬂ de, gözlemler aktar›l›yormuﬂ gibi bir hava yaratmaktad›r. Bu tahminleri okuyan kiﬂi ise bunlar›n fosil bilimcinin hayalgücünün ürünleri
oldu¤unu düﬂünmez bile, hatta bu tasvirlerin her birinin çok kesin delillere dayal› oldu¤unu zanneder. Böylece efsaneler ve masalvari anlat›mlarla insanlar adeta eski ça¤lara gidip, atalar›n›n yaﬂant›lar›n› görmüﬂ gibi olurlar. Bu da, Leakey'nin ifadelerinden de aç›kça anlaﬂ›ld›¤› gibi, Darwinist büyünün neden oldu¤u "halüsinasyonlar"dan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Yap›lan aç›klamalar hiçbir bilimsel gerçeklik ifade etmemekte, tamamen fosil bilimcinin hayal gücünün geniﬂli¤ine dayanmaktad›r.

11. Yöntem: Görsel Telkinlerle Darwinist Büyüyü
Yayg›nlaﬂt›rmaya Çal›ﬂ›rlar
Darwinistler, tarihte özelikle yar› maymun-yar› insan canl›lar›n yaﬂad›¤› fikrini toplumun önemli bir bölümüne kabul ettirmek için çok ciddi
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Hiçbir bilimsel de¤eri olmayan konular›n büyük puntolu baﬂl›klarla evrim delili imiﬂ
gibi halka sunulmas› evrimcilerin s›k kulland›klar› taktiklerdendir. Bu baﬂl›klar bilimsellikten uzak hatta zaman zaman komik bile olabilmektedir. Soldaki sayfada görülen
gazete küpürlerinin tümünde bu yöntem kullan›lm›ﬂt›r. Okundu¤unda yaz›daki mant›k bozukluklar› ve masal›ms› anlat›m hemen fark edilecek kadar aç›kt›r. Ne var ki bu
yöntem ile evrimciler bu gibi yaz›lar› okumayan, sadece baﬂl›klara göz atan kiﬂilere
"evrim vard›r" telkinini vermiﬂ olurlar. Bu sayfada ise, hiçbir bilimsel gerçeklik içermeyen konulara, bir-iki kemik parças› ya da hayal ürünü resim kullanarak "önemli
bulgu", "s›r çözüldü", "eksik halka bulundu" gibi baﬂl›klarla inand›r›c›l›k kazand›r›lmaya çal›ﬂ›lmas› ile ilgili örnekler görülmektedir.
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bir telkin program› yürütmektedirler. Görsel telkin metodlar› ise bu programlar›n›n önemli bir bölümünü oluﬂturur. Çünkü insanlar duyduklar›
birﬂeyi unutsalar bile gördükleri haf›zalar›nda daha kal›c› olacakt›r.
Görsel telkin metodlar› içinde evrimcilerin en yayg›n olarak baﬂvurduklar› ise baz› fosilleri kullanarak yapt›klar› rekonstrüksiyonlard›r. Rekonstrüksiyon "yeniden inﬂa" demektir ve sadece bir kemik parças› bulunmuﬂ olan canl›n›n resminin ya da maketinin yap›lmas›d›r. ﬁimdiye kadar gazetelerde, dergilerde, filmlerde gördü¤ünüz "maymun adam"lar›n
her biri asl›nda birer rekonstrüksiyondur.
Ancak insan›n kökeni ile ilgili fosil kay›tlar› ço¤u zaman da¤›n›k ve
eksik olduklar› için, bunlara dayanarak herhangi bir tahminde bulunmak,
bütünüyle hayal gücüne dayal› bir iﬂtir. Yani insan›n kökenini tasvir etti¤i iddia edilen rekonstrüksiyonlar gerçekleri de¤il, ya fosil bilimcinin ya
çizerin ya da heykelt›raﬂ›n hayal gücünü yans›tmaktad›r. Bu yüzden evrimciler taraf›ndan fosil kal›nt›lar›na dayan›larak yap›lan rekonstrüksiyonlar, tamamen evrim ideolojisinin gereklerine uygun olarak tasarlan›rlar. Böylelikle yar› insan-yar› maymun bir maket veya bir çizim gören bir
insan adeta gerçe¤ini görmüﬂ gibi etkilenir. Birçok müzede bu maketler
sergilenir ve insanlar böylece
gerçek atalar›n› yak›ndan
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Alttaki resimde görülen kiﬂinin görevi hayal gücünü kullanarak rekonstrüksiyon resimler yapmakt›r. ‹ﬂte filmlerde ya da gazete ve dergilerde gördü¤ümüz yar› maymun-yar› insan
canl›lar›n tümü
bu kiﬂilerin geniﬂ hayal güçlerinin birer ürünüdür. Gerçekte böyle
canl›lar hiçbir zaman
yaﬂamam›ﬂt›r.

görme imkan›n› bulduklar›na inand›r›l›r. Oysa bu çizimlerin veya maketlerin bilimsel olarak hiçbir de¤eri ve geçerlili¤i yoktur. Çünkü kemik kal›nt›lar›na dayan›larak yap›lan çal›ﬂmalarda sadece eldeki objenin çok genel özellikleri ortaya ç›kar›labilir. Oysa as›l belirleyici ayr›nt›lar, zaman
içinde kolayca yok olan yumuﬂak dokulard›r. Evrime inanm›ﬂ bir kimsenin bu
yumuﬂak dokular› istedi¤i gibi ﬂekillendirip ortaya hayali bir
yarat›k ç›karmas› çok
kolayd›r. Bunlar›n
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Üstteki resimde hayali bir yar› maymun yar› insan›n nas›l oluﬂturuldu¤u görülmektedir. Altta yer alan haber ise; dikkat çekici, evrimi ça¤r›ﬂt›r›c› bir baﬂl›kla sunulmuﬂ, ancak içerik olarak tuhaf safsatalarla dolu bir yaz›dan ibarettir.

tümü, insanlar› geçmiﬂte yar› insan-yar› maymun ﬂeklinde varl›klar›n yaﬂad›¤›na inand›rmak amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r.
Darwinist büyünün görsel etkilerle sürdürülmesinde ikinci bir yöntem ise, süslü, rengarenk dergiler ve çarp›c› sayfa düzenleriyle insanlar›n
gözlerini boyamakt›r. Bu bölümün baﬂ›nda Darwinistlerin bilimsellik
imaj› vermek için görünümlerine çok fazla dikkat ettiklerini belirtmiﬂtik.
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Çünkü insanlar›n büyük ço¤unlu¤u d›ﬂ görünüﬂten çok fazla etkilenmekte, fikirlerini bunlara göre ﬂekillendirmektedirler. Bu nedenle Darwinistler de teknolojiden ve ellerindeki imkanlardan azami ﬂekilde faydalanarak, insanlar› ikna etmeye çal›ﬂ›rlar.
‹çerik olarak birbirinden tuhaf safsatalarla dolu, fakat çarp›c› sayfa
düzenlerine sahip evrimci dergi ve gazeteler insanlar›n gözlerini boyamak amac›yla tasarlanm›ﬂlard›r. Bunlar yap›l›rken de pek çok detay düﬂünülmüﬂtür. Örne¤in derginin genel görünümü, kapak tasar›m›, sayfa
düzeni, kapak ve sayfalarda kullan›lan renkler, seçilen foto¤raflar ve hitap ﬂekli okuyucuya çekici ve etkileyici gelecek bir kalitede haz›rlanm›ﬂt›r. Böyle çarp›c› bir ambalaj alt›nda sunulan bilgiler ve konular da ister istemez okuyanda bir güven duygusu uyand›rmaktad›r.
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‹ncelendi¤inde hiçbir anlam ifade etmedi¤i anlaﬂ›lan bu dikkat çekici resmin amac›,
görsel yönden insanlar›n ilgisini çekerek evrim telkini yapmakt›r.
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Bilimsel hiçbir dayana¤› olmayan evrim
teorisinin "bilimsel bir gerçek" zannedilmesindeki en büyük etken medyad›r.
Düzenli olarak evrim teorisini konu edinen bas›n yay›n organlar› bu ﬂekilde teorinin gündemde kalmas›n› sa¤larlar.
Kitlesel evrim telkinine medyan›n yan›s›ra, bilimsel kaynaklarda, ansiklopedilerde hatta biyoloji kitaplar›nda rastlamak bile mümkündür. Dikkat çekici sayfa düzenleri, çarp›c› kapaklar ve renkli
resimler kullan›larak haz›rlanm›ﬂ olan
kitaplar›n ve dergilerin amac› görsel
yönden ilgi çekerek halka "evrim vard›r"
telkinini verebilmektir.

Görsel anlat›mla büyü etkisi yaratmak, evrimcilerin çok kulland›klar› bir yöntemdir.
‹lkel insanlar, ma¤ara adamlar›, insan›n atas› gibi kavramlar›n tümü hayali çizimlerle
ﬂekillendirilmiﬂtir. Bu sayfada bir-iki örne¤i yer alan gösteriﬂli sayfa düzenlerinin,
dikkat çekici resimlerin tek bir amac› vard›r: Evrimi ça¤r›ﬂt›rmak...
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Güzellik ve çarp›c›l›k maskesi alt›nda gizlenen bu büyü, di¤erleriyle birleﬂti¤inde okuyucunun üzerinde gerekli olan etki oluﬂur. Okuyucu
ister istemez, böyle bilimsel görünümlü ve kaliteli bir derginin veya kitab›n, as›ls›zl›¤› bilimsel olarak ispat edilmiﬂ bir teoriyi savunabilece¤ine ihtimal vermez ve kimi zaman s›rf bu nedenle evrim teorisinin do¤rulu¤unu araﬂt›rmaya gerek duymaz.
Oysa ﬂunu bir kez daha belirtmek gerekmektedir: Evrimcilerin yüzlerce kemik parças› üzerine Latince kelimelerle bezenmiﬂ, foto¤raflarla
doldurulmuﬂ ciltler dolusu demagojik anlat›mlar›, çok sade bir dille ve
özlü aç›klamalarla tamamen geçersiz k›l›nabilir. Örne¤in üç ciltlik çok
a¤›r bir dille yaz›lm›ﬂ, sözde bilimsel görünüﬂlü bir kitap, birkaç paragrafl›k gerçek bilimsel de¤ere sahip bir yaz›yla tamamen geçersiz hale gelebilir. Hatta daha önce de belirtti¤imiz gibi, evrimcilere ait kitaplar›n tümünde delil olarak ortaya konulan bilgilerin ve bilimsel oldu¤u iddia edilen
aç›klamalar›n tümü, sadece küçük bir cep kitab› ile tam anlam›yla çürütülebilecek kadar zay›f ve içi boﬂtur.

12. Yöntem: Gerçek Bir Bilim Adam› Olabilmek
‹çin Mutlaka Evrim Teorisine ‹nanmak Gerekir
Önyarg›s›n› ‹nsanlara Kabul Ettirmeye Çal›ﬂ›rlar
‹çinde yaﬂad›¤›m›z dönemde Darwinizm bilim dünyas›nda belirli
çevrelerce büyük bir bask› arac› olarak kullan›l›r. Bunun en önemli göstergelerinden biri, bu teoriyi savunmayan ve do¤rulu¤una inanmayan bilim
adamlar›n›n farkl› uygulamalarla sindirilmeye çal›ﬂ›lmas›d›r. Belirli akademik çevrelerde -evrimcilerin ço¤unlukta oldu¤u- bir bilim adam›n›n
kabul görebilmesi için mutlaka evrim teorisini savunmas›, hatta o konuda yaz›lar yazmas› gerekmektedir. Bunu yapmayanlar ise söz konusu
çevrelerdeki di¤er bilim adamlar› –ki bunlar da evrimcilerden oluﬂur- taraf›ndan d›ﬂlan›r. Özellikle Bat›l› ülkelerde bir bilim adam›n›n yükselebilmesi, doçent, profesör gibi ünvanlara ulaﬂabilmesi, bilimsel dergilerde yaz›lar›n› yay›nlatabilmesi için baz› standartlara uymas› gerekir. Evrim teorisini kay›ts›z ﬂarts›z kabul etmek ve dini inkar etmek bu bat›l sistemin
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en önemli standartlar›ndand›r. Scientific American dergisinin Eylül 1999
say›s›nda, "Scientists and Religion in America" (Amerika'da Bilim Adamlar› ve Din) baﬂl›kl› yaz›da, Washington Üniversitesi sosyologlar›ndan
Rodney Stark, bilim adamlar›n›n üzerinde kurulan bu bask›y› ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
200 y›ld›r 'e¤er bilim adam› olmak istiyorsan, zihninin tüm dini zincirlerden
ar›nmas› gerekir' fikri pazarland›… Üniversitelerde dindar olan kimseler
susuyorlar. Ve dinsiz olanlara ayr›cal›k tan›n›yor. Üst kademelerde dinsizli¤i ödüllendirme sistemi var.61

Bu tür bask›lara maruz kalan bilim adamlar›n›n karﬂ›laﬂt›klar› en büyük problemlerden biri de bilimsel dergilerde makalelerinin yay›nlanmas› s›ras›nda ç›kmaktad›r. Yarat›l›ﬂ› savunan bilim adamlar›n›n dünyaca tan›nan dergilerde yaz› yazmalar›, evrim teorisi aleyhindeki delilleri anlatabilmeleri mümkün de¤ildir. Çünkü bu dergiler ço¤unlukla Darwinist
büyünün etkisi alt›ndaki kiﬂilerin ellerindedir.
Bunun yan› s›ra ders verdikleri üniversitelerde de yarat›l›ﬂ› savunan
bilim adamlar› pek çok zorluklarla karﬂ› karﬂ›ya gelmektedirler. Birçok
kademesi Darwinistlerden oluﬂan üniversitelerde profesör olmak ya da
etkin bölümlerde ön planda bulunabilmek için evrim teorisi adeta bir önkoﬂul haline getirilmiﬂtir. Bu koﬂulu kabul etmeyenler itibar sa¤layamazlar, sayg›yla an›lmazlar. Hatta alayc› üsluplarla, bu kiﬂiler sindirilmeye çal›ﬂ›l›r.
‹ﬂte bu, asl›nda evrimci telkin metodlar›n›n, Darwinist büyüyü sürdürmede kullan›lan yöntemlerin en etkililerinden biridir. O yüzden bu
konuda biraz daha derinlemesine durmakta fayda vard›r.

Darwinistlerin "Alayc›l›k" Silah›
Alay, karﬂ›daki insana zarar vermek ve onu di¤er insanlar önünde
küçük düﬂürmek amac›yla yap›lan bir kötü ahlak özelli¤idir. Bu yola baﬂvuranlar›n baﬂka bir amaçlar› ise bu yolla kendilerini yüceltmek, ön plana ç›kartmak ve insanlar aras›nda itibar görmektir. Kendi teorilerine itibar kazand›rma ve yarat›l›ﬂ› savunanlara zarar verme peﬂinde olan Dar-
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winistler için de alay, vazgeçilmez bir yöntemdir. Bu nedenle de Darwinizm büyüsünün temelini alayc›l›k oluﬂturur.
Evrimci çevrelerin her konuﬂmalar›, yaz›lar›, mimikleri, bak›ﬂlar› bu
alayc› ifadelerle süslenmiﬂtir. Bunun nedeni yarat›l›ﬂ› savunan bilim
adamlar› karﬂ›s›nda bilimsel platformda baﬂar› kazanamayacaklar›n› bildikleri için, onlar› psikolojik olarak y›pratmak istemeleridir. Yarat›l›ﬂ gerçe¤inin ortaya koydu¤u deliller karﬂ›s›nda suskun kalmak yerine, alayc›
ifadelerle bezenmiﬂ, a¤›z, kaﬂ ve gözleriyle yapt›klar› alayc› mimiklerle
desteklenmiﬂ c›l›z ifadelerde bulunmay› tercih ederler. Böylece baz› aç›klar›n›, eksiklerini kapatmaya çal›ﬂ›rlar. Örne¤in evrim teorisinin günümüzdeki liderlerinden Richard Dawkins bu alayc› üslubu en yo¤un olarak kullanan kiﬂilerdendir. Dawkins evrime inanmayan kiﬂileri kendince
ﬂöyle tan›mlar:
E¤er evrime inanmad›¤›n› iddia eden birisiyle karﬂ›laﬂ›rsan›z bu kiﬂinin ya
cahil, ya aptal ya da deli oldu¤unu söylemek tamamen yerinde bir ifadedir.62

Bu ifadesinde görüldü¤ü gibi Dawkins karﬂ›s›ndaki kiﬂinin getirdi¤i
bilimsel delillere daha en baﬂtan gözlerini kapatm›ﬂ ve üzerindeki Darwinist büyünün yok olmamas› için önyarg›l› bir tutumu tercih etmiﬂtir.
Dawkins insanlara da bu önyarg›l› düﬂüncelerini telkin etmektedir.
Evrimcilerin bu alanda kulland›klar› bir baﬂka yöntem de sald›rgan
ve hakaret dolu bir üslupla, yarat›l›ﬂ gerçeklerini dinleyip etkilenen insanlar› kendilerince zararda gibi göstermeleridir. Onlara göre bu insanlar
hatal› bir yoldad›rlar ve kay›p içindedirler. Oysa as›l hatal› olan kendilerine sunulan binlerce aç›k delile ra¤men yarat›l›ﬂ gerçe¤ini kabul etmemekte direnenlerdir. Buna ra¤men evrimciler, sahte telkinlerini devam ettirebilmek için insanlara çirkin isimlerle hitap etmekten, kutsal de¤erlere
sald›rmaktan hiçbir ﬂekilde çekinmezler.
Evrimcilerin kulland›klar› bir baﬂka yöntem ise Darwinizm'i eleﬂtiren kitaplar› veya çal›ﬂmalar› alayc› bir üslupla anmalar›, bunlara bilimsel
delillerle cevap vermek yerine, alayla gülerek geçiﬂtirmeye çal›ﬂmalar›d›r.
Evrimci bilim adamlar›n›n bu önyarg›l› tutumlar›na, Michael J. Behe'nin
Darwin's Black Box (Darwin'in Kara Kutusu) isimli kitab›n›n önsözünde
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Notre Dame Üniversitesi'nden felsefe profesörü Peter van Inwogen ﬂöyle
dikkat çekmiﬂtir:
E¤er Darwinistler bilimsel gerçeklerle dolu bu kitab›, önemsemeyerek, yanl›ﬂ anlayarak veya ona gülüp geçerek karﬂ›larlarsa, bu durum bugün Darwinizm'in bilimsel bir teori olmaktan çok bir ideoloji oldu¤u yönündeki gitgide yay›lan ﬂüpheler için önemli bir kan›t olacakt›r.63

Yukar›daki al›nt›da da ifade edildi¤i gibi, Darwinistlerin bilimsel delilleri alayc› tutumlarla karﬂ›lamalar›n›n alt›nda yatan neden tamamen
ideolojiktir. Evrimciler, yaln›zca dini ve yarat›l›ﬂ gerçe¤ini inkar edebilmek için bu teoriye sar›lm›ﬂlard›r. Ve bu inkarlar›n› sürdürebilmek için de
buraya kadar anlatm›ﬂ oldu¤umuz Darwinist büyü yöntemlerini halen
kullanmaktad›rlar. Karﬂ›t fikirlere yönelik alayc›l›k da bu yöntemlerin baﬂ›nda gelmektedir. Bu yöntem sayesinde insanlara evrimi savunman›n gerekli oldu¤unu, yarat›l›ﬂa inanman›n ise kendilerini küçük düﬂürece¤ini
telkin etmeye çal›ﬂ›rlar. Oysa Darwinistler son derece büyük bir yan›lg›
içinde, kendi kendilerini kand›rmaktad›rlar.
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itap boyunca "Darwinizm'in Karanl›k Büyüsü"nün insanlar› ne
duruma getirdi¤ini ayr›nt›lar›yla inceledik. Darwinizm'in, insan› düﬂünmeyen, akletmeyen, yarg›lamayan, de¤erlendirme yapmayan ve gerçeklere gözlerini kapatan bir insan haline getirdi¤ini gördük. Böyle bir insan›n muhakemesinin kapand›¤›n›, adeta bir büyüyle "eli
kolu ba¤lanm›ﬂ" gibi oldu¤unu, gözleri görmez, kulaklar› duymaz hale
geldi¤ini anlatt›k.
Peki bu büyüden kurtulman›n bir yolu yok mudur?
‹ﬂte burada vicdan ve ak›l sahibi, düﬂünebilen, görebilen insanlara
düﬂen sorumluluk, tüm Darwinistleri ve onlar›n tabilerini, akl›n, vicdan›n
sesine ve bilimsel gerçeklere ça¤›rmakt›r. Çünkü bu büyüyü kald›racak
olan insan›n kendisidir. ‹man edenlerin ça¤r›s›n› dinleyen bu kiﬂiler önyarg›s›z, taassupsuz ve do¤rulara aç›k bir ﬂekilde düﬂünürlerse apaç›k
gerçekleri mutlaka görecekler, üzerlerine çöreklenen bu büyüyü ortadan
kald›racaklard›r. Bu ça¤r› t›pk› Hz. Musa'n›n Firavun'un büyücülerinin sihirlerini ortadan kald›rmas›nda oldu¤u gibi, tüm Darwinist büyüleri ortadan kald›racak bir ça¤r›d›r.
Allah Kuran'da Hz. Musa'n›n Firavun'un büyücülerinin yapt›klar›
sihirleri nas›l geçersiz ve etkisiz k›ld›¤›n› ﬂöyle bildirmiﬂtir:
"Bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler." Sihirbazlar Firavun'a gelip dediler ki: "E¤er biz galip olursak, herhalde bize bir karﬂ›l›k (arma¤an) var,
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de¤il mi?" "Evet" dedi. "(O zaman) Siz en yak›n(lar›m) k›l›nanlardan olacaks›n›z." Dediler ki: "Ey Musa (ilkin) sen mi atmak istersin, yoksa biz mi
atal›m?" (Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehﬂete düﬂürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir
getirmiﬂ oldular. 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, 112-119)

Ayetlerde, dikkat edilirse, Hz. Musa'n›n asas›n›n büyücülerin bütün
uydurduklar›n› yuttu¤u bildirilmiﬂtir. Müslümanlar›n gerçe¤i, yani içindeki varl›klarla birlikte tüm evreni üstün güç sahibi olan Allah’›n yaratt›¤› gerçe¤ini insanlara anlatmalar›, Darwinist büyünün uydurmalar›n› ve
telkin yöntemlerini insanlar›n gözleri önüne sermeleri, bu büyünün etkisini tamamen ortadan kald›rmaya yetecektir. Bu yol, ayn› Hz. Musa'n›n
asas› gibi bir etki oluﬂturacakt›r.
Y›llarca köhne evrim masallar›yla, ateist ve materyalist safsatalarla
yanl›ﬂ yönlendirilmiﬂ, beyinleri y›kanm›ﬂ ve bu karanl›k büyünün hayatlar›n›n her aﬂamas›nda etkisi alt›nda kalm›ﬂ olan tüm insanlar›n yapmas›
gereken, bu büyüyü ortadan kald›rabilmek için bir kez silkinmektir. Çünkü insan sadece kendisinin nas›l var oldu¤unu, bir damla sudan nas›l
oluﬂtu¤unu düﬂünse ya da herhangi bir canl›n›n mükemmel özelliklerinden tek bir tanesini incelese bile, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini kolayl›kla görebilir.
Nitekim günümüzde bu gerçekleri görebilen insanlar›n say›s› gün
geçtikçe artmaktad›r. Darwinizm büyüsünün etkisi alt›nda kalarak düﬂünme yetene¤ini yitirmiﬂ, sahtekarl›klara ve aldatmacalara körü körüne
inanmaktan vicdanlar› körelmiﬂ insanlar, insanl›k için tehlike teﬂkil ederler. Oysa tüm dünyan›n, karanl›k büyülerin etkisinden kurtulmuﬂ, hür ve
özgür düﬂünebilen, muhakeme ve yarg› yetene¤i güçlü, ak›l ve vicdan
sahibi gençlere ihtiyac› vard›r. Darwinist büyünün etkisinin insanlar›n
üzerinden h›zla kalk›yor olmas› tüm dünya toplumlar› aç›s›ndan, ayd›nl›k ve refah dolu bir gelecek için çok önemli ve tarihi bir geliﬂmedir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden baﬂka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten sen, herﬂeyi bilen, hüküm ve
hikmet sahibi olans›n."
(Bakara Suresi, 32)
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