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

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 57 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, yurtd›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 kazançhedeflenmemektedir.
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.
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Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
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Tavﬂanlar büyüdüklerinde 50-70 cm. aras›nda bir boya
ulaﬂ›rlar. Arka bacaklar› ön bacaklar›ndan daha uzun ve
güçlüdür. Bu özellikleri sayesinde saatte 60-70 km h›zla
koﬂabilir ve bir seferde 6 metre ileriye s›çrayabilirler.
Tüm tavﬂanlar yarat›l›ﬂtan bu özelliklere sahip olarak
do¤arlar. Allah onlar› h›zl› koﬂucular olarak yaratarak,
düﬂmanlar›ndan korunmalar›n› sa¤lam›ﬂt›r.
www.unluDarwinistyalanlar.com
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Çinli bilim adamlar› tavuskuﬂunun tüylerinde bulunan
ve ›ﬂ›¤›n farkl› dalga boylar›n› süzüp yans›tabilen küçük
tüylerin sahip oldu¤u hassas bir mekanizmay› ortaya ç›kard›lar. ﬁangay'daki Fudan Üniversitesi fizikçilerinden
Jian Zi ve arkadaﬂlar›n›n araﬂt›rmalar›na göre, tüylerin
parlak renkleri iki boyutlu olan ve kristale benzeyen küçük fotonik yap›lar taraf›ndan üretilmektedir.
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Kelebekler asl›nda saydam olan bir çift zar kanada sahiptirler. Bunlar, yo¤unluklar› farkl› pullarla kapl› oldu¤u için zar kanatlar›n saydaml›klar› belli olmaz. Kelebek
kanatlar›n›n aerodinami¤ini (hava ak›mlar›ndan faydalanarak yap›lan hareketler) art›ran, onlara rengini veren
pullard›r. Kelebeklerin yarat›l›ﬂ› Yüce Allah’›n sonsuz ilminin örneklerinden birini teﬂkil etmektedir.
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Sizin için yerde olanlar›n tümünü yaratan
O'dur. Sonra gö¤e yönelip (istiva edip) de
onlar› yedi gök olarak düzenleyen O'dur.
Ve O, herﬂeyi bilendir.
(Bakara Suresi, 29)
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Yavru pandalar do¤duklar›nda tam anlam›yla yard›ma
muhtaçt›rlar. Düﬂmanlar yavru bir pandaya sald›rd›klar›nda annesi güçlü çenesiyle düﬂman›n› ›s›rarak yavrusunu korumaya çal›ﬂ›r. Oysa anne pandan›n güçlü çenesi
yavrusunu tuttu¤unda oldukça nazik olabilmektedir. Elbette ki her canlıyı yoktan var eden, denetleyen, her an
gözleyen ve her canlıya davranıﬂını emreden, yerlerin,
göklerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah'tır.
www.Darwinistaldatmacaninincelikleri.com
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Panter, leopar gibi büyük kedilerin görme duyusu çok geliﬂmiﬂtir. Bu sayede geceleri avlan›rken avlar›n›n yerini
kolayca tespit edebilirler. Kedilerin gözlerinde az ›ﬂ›¤a
adapte olmak için retinan›n arkas›nda özel bir tabaka bulunur. Bu tabaka göze gelen ›ﬂ›¤› al›p büyüterek retinaya
yans›t›r. Açıktır ki do¤ada herﬂeye hakim olan bir akıl ve
güç, bu canlıların vücut yap›lar›na da etki etmektedir. Bu
akıl ve gücün sahibi, herﬂeyin Yaratıcısı olan Allah'tır.
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Bugün pek çok evrimci, at›n evrimi senaryosunun geçersizli¤ini aç›kça kabul eder. Kas›m 1980'de Chicago Do¤a Tarihi Müzesi'nde evrim teorisinin sorunlar›n›n ele al›nd›¤› bir
toplant›da söz alan evrimci Boyce Rensberger, at›n evrimi
senaryosunun fosil kay›tlar›nda hiçbir dayana¤› olmad›¤›n› ﬂöylemiﬂtir. (Boyce Rensberger, Houston Chronicle, 5 Kasım 1980, Bölüm 4, s. 15)

www.hayatinkokeni.com
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Bitki türleri polenlerini böcekler, kuﬂlar, ar›lar ve kelebekler gibi hayvanlara taﬂ›tarak ürerler. Polenlerini
hayvanlara da¤›tt›ran bitkilerle bu da¤›t›mda görev
alan hayvanlar›n aralar›ndaki iliﬂkiler gözlemcileri
hayrete düﬂürmektedir. Bitkiler hayvanlardaki tav›r ve
davran›ﬂlar› do¤rudan etkilemektedirler. Bu etkiyi yaratan her canl›ya ihtiyac›n› veren Allah’t›r.
www.evrimaldatmacasi.com
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‹nsan vücudunda, 400'ün üzerinde irili ufakl› güç tribünü yani kas bulunmaktad›r. Baz› kaslar örne¤in göze giren ›ﬂ›k miktar›n› ayarlayan kaslar, küçüktür. Baz›
kaslar da -insan a¤›rl›¤›n› taﬂ›yan bacak kaslar› gibibüyüktür. Ancak büyük veya küçük her kas›n çal›ﬂma
prensibi ayn›d›r: Milyarlarca küçük motor, Allah’›n
ilham›yla hareket eder ve birarada çal›ﬂarak kaslar›n
iﬂlev görmesini sa¤lar.
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Kay›n a¤açlar›n›n hiçbir zaman evrim geçirmediklerini
gösteren en vurucu delillerden biri fosil kay›tlar›d›r.
Fosil kay›tlar›nda hep ayn› görünüm ve özelliklerle izlenen kay›n a¤ac›, on milyonlarca y›l boyunca en küçük bir de¤iﬂiklik dahi geçirmemiﬂtir. Di¤er tüm
canl›lar gibi bu a¤açlar› da Allah bir anda yaratm›ﬂt›r.
www.yasayanfosiller.com

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen dönemi
Yaﬂ: 54 - 37 milyon y›l
Bölge: Cache Creek
Oluﬂumu, Kanada

Alttaki resimde kay›n
a¤ac› yapra¤› fosilinden
hiçbir fark› olmayan
günümüzdeki örne¤i
görülüyor.
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Yap›lan araﬂt›rmalarda kaplumba¤alar›n ortalama 300
milyon y›ll›k fosilleri bulunmuﬂtur. Resimdeki kaplumba¤a fosili ise yaklaﬂ›k 30 milyon yaﬂ›ndad›r. Aradan geçen zamana ra¤men hiçbir de¤iﬂim göstermeyen,
ayn› yap›y› koruyan kaplumba¤alar reddedilemez bir
gerçe¤i ifade etmektedirler: Canl›lar evrim geçirmemiﬂ,
kudret sahibi Yüce Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂlard›r.

Dönem: Senozoik
zaman, Oligosen
dönemi
Yaﬂ: 37 - 23 milyon
yıl
Bölge: Nebraska,
ABD
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Gal sinekleri, bitkilerde "gal" meydana getiren sineklerdir.
Gal, söz konusu canl›lar›n larvalar›n›n tükürük salg›lar›
nedeniyle, bitkinin belirli bölgelerinin daha h›zl› büyümesiyle ortaya ç›kan bozulmad›r. Larvalar galin içinde oluﬂan
fazla bitki dokular›yla beslenirler. On milyonlarca yıldır
de¤iﬂmeyen yapılarıyla canlıların evrim geçirmedi¤ini gösteren bir baﬂka canlı da bataklık böce¤idir. Resimde görülen amber içindeki fosilde, bataklık böce¤iyle birlikte fosilleﬂmiﬂ gal sine¤i bulunmaktadır.
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaﬂ: 40 milyon y›l
Bölge: Rusya

Bataklık böce¤i fosili

Gal sine¤i fosili

Günümüz batakl›k böce¤i

Günümüz gal sine¤i
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Fosil kay›tlar›nda, bir bitki türünün küçük de¤iﬂiklikler sonucunda evrimleﬂerek bir baﬂka bitkiden meydana geldi¤ini gösteren tek bir örnek dahi yoktur. Elde edilen say›s›z fosil örne¤i her bir bitkinin kendisine has özelliklerle yarat›ld›¤›n› ve var oldu¤u müddet boyunca herhangi bir de¤iﬂime
u¤ramad›¤›n› göstermektedir. Bu gerçe¤i gösteren bulgulardan biri de resimde görülen 54 - 37 milyon y›ll›k dallar›yla
birlikte karaa¤aç yapra¤› fosilidir.
www.yaratilismuzesi.com
Dönem: Senozoik
zaman, Eosen dönemi
Yaﬂ: 54 - 37 milyon y›l
Bölge: Cache Creek
Oluﬂumu, Kanada

Altta solda bu fosillerden
hiçbir fark› olmayan
günümüz karaa¤aç yapra¤›na
bir örnek görülüyor.
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Kesik kanatl›lar familyas›na dahil olan böceklerin genel özelli¤i, kanatlar›n›n kesik yap›l›, antenlerinin ise
dirsekli olmas›d›r. Bu amber örne¤inde görülen detaylar› iyi korunmuﬂ olan böcek, t›pk› günümüzdeki kesik kanatl›lar gibi milyonlarca y›l önce de ayn› kusursuz ve eksiksiz yap›ya sahipti.
www.evrimmasali.com
Resimde yaﬂayan kesik
kanatl› böcek görülüyor.
Milyonlarca yıl önce yaﬂamıﬂ
olan örne¤inden hiçbir farkı yok.
Dönem: Senozoik zaman,
Oligosen dönemi
Yaﬂ: 25 milyon y›l
Bölge: Dominik Cumhuriyeti
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Resimdeki yengeç fosili 70 milyon y›l yaﬂ›ndad›r. 70 milyon y›l önce yaﬂayan yengeçlerin fizyolojik özellikleriyle günümüzde yaﬂayan yengeçler aras›nda hiçbir fark
bulunmamaktad›r. Yengeçler de, canl›lar›n milyonlarca
y›l içinde de¤iﬂerek birbirlerinden türedikleri iddias›nda bulunan evrim teorisinin geçersiz oldu¤unu kan›tlamaktad›r.
www.unludarwinistyalanlar.com

Dönem: Mezozoik
zaman, Kretase
dönemi
Yaﬂ: 70 milyon yıl
Bölge: Belçika

Günümüzde yaﬂayan yengeçlerle,
70 milyon yıl önce yaﬂayanlar
arasında fark yok.
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Yüz milyonlarca y›l boyunca hiçbir de¤iﬂikli¤e u¤ramayan canl›lar, Darwinistlerin canl›l›¤›n kökeni ve geliﬂimi hakk›ndaki tüm iddialar›n› çürütmektedir. Darwinistler canl›lar›n sürekli olarak de¤iﬂtiklerini, yani sözde evrim geçirdiklerini söylemektedir. Fosiller ise, canl›lar›n var olduklar› ilk andan itibaren hiç de¤iﬂmediklerini göstermektedir. Bunun anlam› ise aç›kt›r: Canl›lar
evrimleﬂmemiﬂ, Yüce Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂlard›r.

Dönem: Paleozoik
zaman, Karbonifer
dönemi
Yaﬂ: 300 milyon yıl
Bölge: ‹ngiltere

Günümüz e¤relti otu
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Amber içindeki bal ar›s› bugünkü bal ar›lar›yla t›pat›p ayn›d›r. Bal ar›lar› milyonlarca y›ld›r ayn› vücut mekanizmalar› ile, ayn› sosyal düzen içinde yaﬂamlar›n› sürdürmektedirler. Ar› kovanlar›nda asla evrimcilerin iddia ettikleri gibi bir "yaﬂam savaﬂ›"na rastlanmamaktad›r. Tam tersine kraliçe, erkek ve iﬂçilerden oluﬂan ar› kovanlar›nda son derece
fedakar ve iﬂ birli¤i içinde davran›ﬂlar görülmektedir.
www.yaratilisatlasi.com

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen dönemi
Yaﬂ: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya

45 milyon yıllık
balarısının aynısı olan,
günümüzde yaﬂayan
örne¤i.
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Bethylidae familyas›na dahil olan ar›lar›n özelli¤i, vücutlar›n›n küçük, baﬂlar›n›n üstten bas›k olmas›d›r. Di¤er
tüm ar› türleri gibi bu familyaya dahil ar›lar da fosil kay›tlar›nda hep ayn› özellik ve yap›lar›yla karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu durumun anlam› aç›kt›r: On milyonlarca y›l boyunca, de¤iﬂmeden kalan bu ar›lar evrim geçirmemiﬂ, Yüce Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂlard›r.
www.bbcyanilgilari.com

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen dönemi
Yaﬂ: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya
Yanda miyonlarca y›l
içerisinde hiç de¤iﬂmeyen
bu ar› türünün canl›
örne¤i görülüyor.
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Bugüne kadar evrimcilerin delil olarak öne sürdü¤ü her fosil sahte veya geçersiz ç›km›ﬂt›r. Evrimciler, soyu tükenmiﬂ
canl›lara ait fosilleri bulup her defas›nda ya "yeni keﬂfedilen ata" ya da hayali "aranan ara canl›" benzeri sloganlarla
tan›tmaya kalk›ﬂ›rlar. Delil diye öne sürdükleri fosiller ciddi incelemelere tabi tutulduklar›nda ise, bunlar›n evrimle
hiçbir ilgilerinin olmad›¤› hemen anlaﬂ›lmaktad›r.
www.darwinistleresorun.com

Dönem: Senozoik
zaman, Miosen dönemi
Yaﬂ: 23 - 5 milyon yıl
Bölge: Çin

Günümüz s›rtlan›
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Örümceklerin yüz milyonlarca y›ld›r hep örümcek olarak var olduklar›n› gösteren pek çok fosil örne¤i bulunmaktad›r. Bu fosil örneklerinden birisi de resimde
görülen 45 milyon y›ll›k amber içindeki örümcek fosilidir. 100 milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ örümcekler de, 50
milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ örümcekler de, günümüzde
yaﬂayan örümcekler de hep ayn›d›r.

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen dönemi
Yaﬂ: 45 milyon yıl
Bölge: Litvanya

Bundan 45 milyon y›l önce
yaﬂam›ﬂ örümcekler naslsa
günümüzde yaﬂayanlar da
ayn›d›r.
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Kuzey k›tan›n serin bölgelerinde yaﬂayan da¤ külü a¤ac›, Sorbus cinsi bir bitkidir. Bitkilerin kökeni konusunda Darwinistleri ç›kmaza sokan fosil bulgular›ndan biri de bu bitkiye ait fosillerdir. Çünkü fosil bulgular› söz
konusu a¤ac›n tarihin hiçbir döneminde, evrimsel bir
süreçten geçmedi¤ini ortaya koymaktad›r.
www.canlilarinevrimi.com

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen dönemi
Yaﬂ: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Cache Creek
Oluﬂumu, Kanada

Yanda milyonlarca y›l
boyunca hiç de¤iﬂmeyen
da¤ külü a¤ac›n›n canl›
örne¤i görülüyor.

G‹R‹ﬁ

itab›n ad›n› okudu¤unuz zaman belki de kendinize "Dinsizli¤in dini" ne demek diye sormuﬂ olabilirsiniz. Çünkü birçok insana göre din kavram› sadece Allah'›n vahyine dayal› kutsal dinleri içermektedir. Veya "bat›l" din olarak bilinen bir k›s›m
inançlar vard›r ki; bunlar da Budizm, Hinduizm gibi ö¤retilerdir.
Dinsizlik ise, ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi, din ahlak›n› bütünüyle
reddeden, Allah'›n varl›¤›n› inkar eden bir anlay›ﬂt›r.
Fakat ﬂu an dünya üzerinde "din" olarak adland›r›lmayan
ama asl›nda adeta bir din gibi benimsenmiﬂ baﬂka inanç sistemleri de mevcuttur. ‹ﬂte biz bu kitapta dünya üzerinde hakim
olan materyalizm, komünizm gibi ideolojileri, bunlar›n kendilerine sözde bilimsel dayanak olarak gördükleri Darwinizm'i ve
bunlar›n d›ﬂ›nda da dinsizli¤e dayal› tüm sistemleri "dinsizli¤in
dinleri" olarak tan›mlad›k. Çünkü bu ideolojiler, inançlar›yla,
uygulamalar›yla, günlük hayata yönelik kurallar›yla dinsiz bir
din halini alm›ﬂlard›r. Her birinin adeta ilah olarak gördükleri
önderleri, her bir kelimesini ezbere bildikleri ve asla de¤iﬂtirilemeyecek birer gerçek olarak kabul ettikleri kitaplar› vard›r.
Bu sahte dinler çok büyük bir h›zla yay›lmakta, takipçilerinin
say›s› günden güne artmaktad›r. Çünkü bunlar›n peﬂinden gidenler "dinsizli¤in dini"ni hakim k›lmak için çok ciddi bir çaba
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içindedirler. Kitaplar yazarak, makaleler yay›nlayarak, sürekli
bu bat›l dinlerin tebli¤ini yaparak hak dine karﬂ› mücadele etmektedirler.
Dinsizlik dinini savunanlar›n karﬂ›lar›ndaki en büyük engeller ise, Allah'›n inanan kullar›na bir rehber olarak indirdi¤i
vahyi, yani Kuran-› Kerim'dir ve Peygamber Efendimiz (sav)'in
sünnetidir. Kuran'da, sözünü etti¤imiz bat›l dinlerle yap›lacak
olan mücadele tarif edilmekte ve bu ﬂerefli görev inananlara
verilmektedir. Allah'›n vahyine uyan samimi Müslümanlar›n üzerine çok büyük bir sorumluluk düﬂmektedir. Bu bat›l dinlerin
geçersizli¤ini anlatma hizmetini üzerine alacak, bu u¤urda çok
ciddi bir ﬂekilde çaba sarf edecek, elindeki tüm imkanlar› bu yolda kullanacak inançl› kiﬂilere ihtiyaç duyulmaktad›r.
Geçti¤imiz 20. yüzy›lda ve içinde bulundu¤umuz dönemde, dinsizlik dini belki de tarihte ilk defa bu kadar fazla yay›lma
imkan› bulmuﬂtur ve bu dinin ba¤l›lar› da Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i gibi "hakk› bat›l ile geçersiz k›lmak için" (Kehf Suresi, 56) mücadele vermektedirler. Bu nedenle de özellikle bu
dönemde, Kuran'da tarif edilen bu ﬂerefli mücadele içinde yer
almak, dinsizli¤in dininin tüm dayanaklar›n› fikri anlamda geçersiz k›lmak çok büyük bir önem taﬂ›maktad›r.
Allah bu ﬂerefli görevi üstlenen kullar›na çok önemli bir
müjde de vermiﬂtir. Kuran'da, "Hay›r, Biz hakk› bat›l›n üstüne f›rlat›r›z, o da onun beynini darmada¤›n eder. Bir
de bakars›n ki, o, yok olup gitmiﬂtir. (Allah'a karﬂ›) Nitelendiregeldiklerinizden dolay› eyvahlar size." (Enbiya Suresi, 18) ayetinde haber verildi¤i üzere, bat›l mutlaka yok olacakt›r.

D‹NS‹ZL‹⁄‹N D‹NLER‹:
MATERYAL‹ZM VE DARWIN‹ZM

addecilik ya da günümüzde kullan›lan ad›yla materyalizm,
tarihin çok eski dönemlerinden beri var olan fikir sistemlerinden biridir. Materyalizm, tek gerçek varl›¤›n madde
oldu¤unu savunur. Bu bat›l anlay›ﬂa göre madde ezelden beri
vard›r ve sonsuza kadar da varl›¤›n› sürdürecektir. Materyalizmin en önemli özelli¤i ise bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› ve her türlü
dini inanc› reddetmesidir. Yeryüzünde dinsizli¤i kendine temel
prensip edinen pek çok ak›m, ideoloji ve fikir sistemi bulunmaktad›r. Ancak materyalizm, dini inkar eden bu ak›mlar›n büyük bir bölümünün temelini oluﬂturur. Di¤er bir deyiﬂle dinsizli¤in en etkin dini materyalizmdir.
Maddeci anlay›ﬂa, Sümerlerden, eski Yunan dinlerine kadar tarihin her döneminde rastlanm›ﬂt›r. Ancak bu bat›l inan›ﬂ
as›l olarak 19. yüzy›lda yayg›nlaﬂ›p, yerleﬂik bir fikir sistemi haline gelmiﬂtir. Çok büyük bir h›zla yayg›nlaﬂan bu maddeci anlay›ﬂ›n önünde her zaman için önemli bir engel bulunmuﬂtur.
Maddenin ezeli oldu¤unu iddia eden materyalizmin önündeki
bu büyük engel, "evrenin ve canl›l›¤›n nas›l meydana geldi¤i"
sorusudur.
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Ayn› yüzy›l içinde, Charles Darwin'in ortaya att›¤› evrim
teorisi, materyalistlerin önünde bir engel teﬂkil eden bu soruya tam da onlar›n arad›klar› -ama asl›nda hiçbir geçerlili¤i olmayan- cevab› vermiﬂtir. Darwin'in ortaya att›¤› as›ls›z teoriye
göre cans›z maddeler kendi kendilerini rastgele geliﬂen baz›
olaylarla organize etmiﬂler ve bunun sonucunda ilk hücre tesadüfen var olmuﬂtur. Ve Darwinizm'e göre yeryüzündeki canl›lar›n tümü, bu ilk hücrenin tesadüfler sonucunda evrimleﬂmesiyle meydana gelmiﬂtir.
Darwin, bu iddialar›yla asl›nda bilim tarihindeki en büyük
yan›lg›n›n mimar›d›r. Hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmayan teorisi, kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k
yürütme"dir. Hatta Darwin'in, Türlerin Kökeni isimli kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, evrim teorisi birçok önemli soru karﬂ›s›nda çaresiz kalm›ﬂt›r.
Yine de Darwin, bilim geliﬂtikçe teorisinin önündeki bu
zorluklar› aﬂabilece¤ini ve yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini ummuﬂtur. Bunu da kitab›nda s›k s›k belirtmiﬂtir.
Ancak geliﬂen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r. Öyle ki
evrim teorisi bugün, lehinde yürütülen tüm propagandalara
ra¤men, Avustralyal› ünlü moleküler biyolog Michael Denton'›n Evolution: A Theory in Crisis (Evrim, Kriz ‹çinde Bir Teori) adl› kitab›nda vurgulad›¤› gibi "kriz içinde bir teori"dir.1
Ancak 19. yüzy›lda evrim teorisi ile ilgili bilimsel gerçekler bilinmiyordu. Ve kendilerine bilimsel bir destek arayan materyalistler için bu teori kaç›r›lmayacak bir f›rsatt›. Çünkü

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Charles Darwin, teorisine dayanarak bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n›
inkar ediyordu. O dönemde insan›n baﬂ›boﬂ tesadüflerin etkisiyle cans›z maddelerden oluﬂtu¤u iddias›, materyalistlerin en
fazla duymak istedikleri ﬂeydi.
Evrim teorisine getirdi¤i eleﬂtirilerle ve yay›nlad›¤› kitaplarla akademik çevrelerde çok sayg›n bir yere sahip olan Chicago Üniversitesi profesörlerinden Phillip Johnson, evrim teorisinin dinsiz fikir ak›mlar› için taﬂ›d›¤› önemi ﬂöyle aç›klamaktad›r:

… Darwinizm'in kabul edilmesi Allah'›n varl›¤›n›n inkar
edilmesi anlam›na geliyordu ve sonuç olarak Allah'›n vahyine dayal› dinin yerine evrimsel natüralizme dayal› yeni
bir inanç oluﬂturuldu. Bu yeni inanç sadece bilimin de¤il,
hükümetlerin, hukukun ve ahlak›n da temel inanc›n› oluﬂturdu, modernizmin temel dini felsefesi say›ld›.2
Peki Phillip Johnson'›n yukar›daki sözleriyle de ifade etti¤i bu dinsiz felsefenin sahiplerinin gerçek amaçlar› nedir?
Allah'›n varl›¤›n› ve din ahlak›n› inkar eden bir toplum
oluﬂturmak isteyen materyalistler, insan›n, karﬂ›s›nda kendisini
sorumlu hissedece¤i bir varl›k olmad›¤›n› iddia ederler. Kendi
çarp›k anlay›ﬂlar› nedeniyle, insan›n baﬂ›boﬂ ve sorumsuz olmas›n› ve hiç kimseye hesap vermek zorunda olmamas›n› isterler.
Materyalistlerin bu cahilce tutkusu, materyalist bir bilim adam›
taraf›ndan ﬂöyle özetlenmektedir:

‹nsan, evrende anlama kapasitesine ve potansiyeline sahip
tek varl›kt›r. Ama bilinçsiz ve ak›ls›z maddelerin bir ürünüdür. Böylece dünyaya geliﬂini kendisi baﬂarm›ﬂ olan insan,
sadece kendisine karﬂ› sorumludur. 3
Yukar›daki al›nt›da ifade edilenin ne kadar mant›ks›z bir
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ç›kar›m oldu¤u, ak›l ve vicdan sahibi her insan›n rahatl›kla anlayabilece¤i bir gerçektir. Bu sözlerin sahibi olan materyalist
bilim adam›, insan›n dünyaya geliﬂinin kendi baﬂar›s› oldu¤unu
iddia etmektedir. Oysa aç›kt›r ki insan dünyaya geliﬂinin hiçbir
aﬂamas›nda irade kullanmam›ﬂ ve karar yetkisine de sahip olmam›ﬂt›r. Allah insan› yeryüzünde kusursuzca var etmiﬂtir.
Ama tarih boyunca materyalist zihniyetin kendini "sorumsuz"
hissetme tutkusu, onu bilinçsiz ve ak›ls›z maddelerden bilinçli
ve ak›lc› planlamalar bekleme hezeyan›na sürüklemiﬂtir.
Ayr›ca ﬂunu da hat›rlatmak gerekir ki, dinsizlerin yukar›da ifade edilen bu baﬂ›boﬂ ve sorumsuz b›rak›lma istekleri sadece 19 ve 20. yüzy›lda yaﬂayan materyalistlere ve evrimcilere
ait de¤ildir. Allah Kuran'da geçmiﬂ topluluklarda da ayn› düﬂünce yap›s›na sahip insanlar›n bulundu¤unu ﬂu ﬂekilde bildirmiﬂtir:
‹nsan, 'kendi baﬂ›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m›
san›yor? Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il
miydi? Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah,
onu) yaratt› ve bir 'düzen içinde biçim verdi.' Böylece ondan, erkek ve diﬂi olmak üzere çift k›ld›. (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren de¤il midir?
(K›yamet Suresi, 36-40)

Allah insan› bir damla sudan yaratm›ﬂ ard›ndan ayetlerde
de bildirildi¤i gibi ona "düzen içinde biçim vermiﬂ"tir. Yani insan›n kendi varl›¤› hakk›nda herhangi bir karar yetkisi yoktur;
çünkü yarat›lm›ﬂt›r. Ama Allah'›n bu apaç›k lütfuna ra¤men kimi insanlar -yukar›daki örnekte görüldü¤ü gibi- kendi iradeleriyle yeryüzünde bulunduklar› ve "baﬂ›boﬂ" olduklar› iddias›nda bulunabilmektedirler.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Maddeci fikir sistemlerinin ve evrim teorisinin "sorumsuz, baﬂ›boﬂ insan özlemi", günümüzde de toplum yap›s›na, bilim ve fikir dünyas›na hakimdir. Bu sebeple manevi de¤erleri
hiçe sayan, toplumdaki dirlik ve düzeni sa¤layan tüm ahlaki de¤erlere karﬂ› savaﬂ açan bu çarp›k anlay›ﬂ›n bir sonucu olarak,
giderek artan bir h›zla ahlaki dejenerasyona u¤rayan nesiller
yetiﬂtirilmiﬂtir.
Bugün bilim, materyalist düﬂüncenin ve evrim teorisinin
geçersiz olduklar›n›, hiçbir bilimsel delile dayanmad›klar›n›,
hatta bilimsel bulgular ile yalanland›klar›n› aç›kça göstermektedir. Ancak 150 y›l boyunca ›srarla sürdürülen toplumsal telkin
nedeniyle, materyalist düﬂünce ve evrim teorisi hala birçok insan taraf›ndan sanki ispatlanm›ﬂ birer gerçek gibi savunulmaktad›r. Çünkü bu anlay›ﬂ›n öncülerinin, Allah'›n varl›¤›n› inkar
edebilmeleri, insanlar› din ahlak›ndan ve her türlü manevi de¤erden uzak tutabilmeleri için materyalizme ve evrim teorisine ihtiyaçlar› vard›r. Aksi takdirde ellerinde dinsizliklerini telkin edebilecekleri herhangi bir malzeme kalmayacakt›r.
Neden Bilimin Yalanlad›¤› Bir Teoriyi Hala
Savunuyorlar?
Günümüzde pek çok bilim adam›, bilimsel gerçeklere ra¤men neden hala evrim teorisini ve materyalizmi savunduklar›n› asl›nda aç›kça itiraf etmektedir. Örne¤in Philip Johnson, evrim teorisinin ateﬂli savunucular›ndan ve günümüzün en koyu
materyalistlerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nden genetikçi Richard Lewontin'in bir bilim adam› olarak amac›n› belirtti¤i cümlesini aktarm›ﬂ ve ﬂu yorumu yapm›ﬂt›r:
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As›l sorun insanlara en yak›n y›ld›z›n ne kadar uzakl›kta oldu¤unu göstermek veya hangi genlerin hangi bilgiyi içerdi¤i hakk›nda bilgi vermek de¤ildir… As›l sorun insanlar›n
dünya ile ilgili irrasyonel ve do¤a üstü aç›klamalar› reddetmelerini sa¤lamakt›r. ‹nsanlar›n ö¤renmesi gereken, ister
be¤enin ister be¤enmeyin, ﬂudur: "Biz, tüm fenomenleri
maddelerin aras›ndaki maddi iliﬂkilerden do¤an, maddi bir
dünyada yaﬂayan, maddi varl›klar›z". Di¤er bir deyiﬂle insanlar Allah'›n varl›¤›n› inkar eden materyalizme inanmal›d›r…4
Lewontin'in bu ifadeleri, maddeci fikri savunanlar›n asl›nda nas›l çarp›k bir mant›k anlay›ﬂ›na sahip olduklar›n› da göstermektedir. Çünkü bugün bilimin ortaya koydu¤u gerçekler,
materyalizmin öne sürdü¤ü iddialar›n ak›l ve mant›kla taban tabana z›t oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Ama materyalistler her
türlü bilimsel delile ra¤men, körü körüne ba¤land›klar› inançlar›n› korumakta kararl›d›rlar ve bu u¤urda hizmetlerini sürdürmektedirler. Sydney Üniversitesi'nden, antropolog Dr.
Michael Walker da evrim teorisine neden hizmet edildi¤ini
ﬂöyle aç›klamaktad›r:

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.5
Darwinizm'in bilim d›ﬂ› iddialar›n› reddeden sayg›n bilim
adam› Phillip Johnson ise, Darwinizm'in neden bilimin dinsiz liderleri için "yeri doldurulamaz" bir önemi oldu¤unu ve neden
her ne pahas›na olursa olsun onu korumaya çal›ﬂt›klar›n› ﬂöyle anlat›r:
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Modern bilimin liderleri, kendilerini 'dindarlara' -yani bir
Yarat›c›'n›n var oldu¤una inananlara- karﬂ› giriﬂilen bir savaﬂ›n öncüleri olarak görmekteler… Darwinizm ise, 'dine'
karﬂ› giriﬂilen bu savaﬂta yeri doldurulamaz ideolojik bir
rol oynamaktad›r. ‹ﬂte bu nedenle bugün bilim çevreleri,
Darwinizm'i test etmeyi de¤il, ne olursa olsun korumay›
kendilerine amaç edinmiﬂlerdir. Bilimsel araﬂt›rmalar›n kurallar› da, bu ideolojiyi do¤rulayacak ﬂekilde belirlenmektedir.6
Materyalist ve ateist felsefenin en önde gelen savunucular› ve bunlar› tüm dünyaya yaymay› kendilerine hedef edinen
"dinsizli¤in önderleri", Johnson'›n da belirtti¤i gibi, Darwin'in
evrim teorisine kendi ideolojilerine sözde bilimsel bir dayanak
sa¤lad›¤› için sahip ç›km›ﬂlard›r.
Bu durumun örneklerine geçmiﬂte, evrim teorisinin ilk
ortaya at›ld›¤› günlerde de rastlanm›ﬂt›r. Örne¤in diyalektik
materyalizmin kurucular›ndan, din düﬂman› Friedrich Engels
evrim teorisinin, kendi savundu¤u fikirler aç›s›ndan ne kadar
önemli oldu¤unu defalarca ifade etmiﬂtir. Engels, Darwin'in
Türlerin Kökeni kitab›n› okuduktan sonra ﬂöyle demiﬂtir:

Bizim teorimiz evrimin teorisidir, ezberlenecek ve mekanik olarak yinelenecek bir dogma de¤ildir.7
Diyalektik materyalizmin di¤er ünlü ismi Karl Marx ise,
yak›n dostu Friedrich Engels'e yazd›¤› bir mektupta Darwinizm
hakk›ndaki düﬂüncelerini ﬂöyle ifade etmiﬂtir:

Bizim görüﬂlerimizin tabii tarih temelini içeren kitap iﬂte
budur.8
Amerikal› botanik profesörü Conway Zirckle ise, komünizmin kurucular› olan Marx ve Engels'in Darwinizm'i neden
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benimsediklerini aﬂa¤›daki sözleriyle aç›klar:

Marx ve Engels, evrim teorisini, Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab› yay›nlan›r yay›nlanmaz benimsediler… Evrim,
komünizmin kurucular› için, insanl›¤›n do¤aüstü bir gücün
müdahalesi olmadan nas›l ortaya ç›km›ﬂ olabilece¤i sorusuna getirilen cevapt› ve dolay›s›yla savunduklar› materyalist felsefenin temellerini desteklemek için kullan›labilirdi.
Dahas›, Darwin'in evrimi yorumlama biçimi -yani evrimin
bir do¤al seleksiyon süreci içinde geliﬂti¤i teorisi- onlara o
zamana dek hakim olan teolojik (dini) düﬂüncelere karﬂ›
koyma f›rsat› veriyordu. Do¤al seleksiyon teorisi sayesinde, bilim adamlar› organik dünyay› materyalist bir terminoloji ile yorumlama ﬂans› elde etmiﬂ oluyorlard›.9
Bu ifadelerden de aç›kça anlaﬂ›ld›¤› gibi, materyalist bir
dünya görüﬂüne sahip olan Marx ve Engels'in, Darwin'i desteklemelerinin ard›ndaki tek neden dine olan düﬂmanl›klar›yd›.
Asl›nda bilimsel aç›dan hiçbir de¤eri olmayan, yaln›zca Darwin'in hayal gücünden kaynaklanan baz› mekanizmalara ›srarla
sahip ç›kmalar› bu yüzdendi. Nitekim Friedrich Engels bir kitab›nda Darwin'in teorisini niçin önemli gördü¤ünü ﬂöyle ifade
etmiﬂti:

Darwin, bütün organik varl›klar›n, bitkilerin, hayvanlar›n
ve insan›n kendisinin, milyonlarca y›ld›r olagelen bir evrim
sürecinin ürünleri oldu¤unu kan›tlayarak metafizik do¤a
görüﬂüne en a¤›r darbeyi indirdi.10
Görüldü¤ü gibi Engels, evrim teorisinin yeryüzündeki milyonlarca çeﬂit canl›n›n nas›l var oldu¤unu aç›klayabildi¤ini zannetme yan›lg›s›na düﬂmüﬂtü. Ama Darwin'in teorisinin kan›tlanm›ﬂ oldu¤unu zanneden ve döneminin bilimsel aç›dan geri
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kalm›ﬂl›¤›n› ortaya koyan yaln›zca Engels de¤ildi. Geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ komünist ve dinsiz liderlerin en kanl›s› olarak bilinen Joseph Stalin de otobiyografisinde evrim teorisine verdi¤i öneme ﬂöyle dikkat çekmiﬂti:

Okullardaki ö¤rencilerimizin zihnini alt› günde yarat›l›ﬂ efsanesinden temizlemek için onlara üç ﬂeyi özellikle ö¤retmeliyiz: Dünyan›n yaﬂ›n›, jeolojik orijinini ve Darwin'in ö¤retilerini.11
Görüldü¤ü gibi materyalist inan›ﬂa sahip fikir ak›mlar›n›n
ve Darwin'in evrim teorisinin ortak olduklar› nokta dinsizliktir. Bu fikir ak›mlar›n› savunanlar›n yegane amaçlar› insanlar›n
tamam›na Allah'›n varl›¤›n› inkar ettirebilmektir. Allah, "Biz,
onlar› ateﬂe ça¤›ran önderler k›ld›k; k›yamet günü yard›m görmezler." (Kasas Suresi, 41) ayetiyle insanlar›n inkar
etmeleri için çaba sarf eden bu liderlerin varl›¤›n› Kuran'da bildirmektedir. (Detayl› bilgi için bkz. Dinsizli¤in "Ateﬂe Ça¤›ran"
Önderleri bölümü)
Ancak Allah baﬂka bir ayette, insanlar› inkara sürükleyenlerin u¤rayacaklar› sona da ﬂu ﬂekilde dikkat çekmektedir:
… Allah'›n ayetlerini yalanlayandan ve (insanlar›) ondan al›koyup-çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden al›koyup-çevirenlere, bu 'engelleme ve çevirmelerinden' dolay› pek çetin bir azabla karﬂ›l›k verece¤iz. (Enam Suresi, 157)

Materyalizmin çökertilmesi, ayn› zamanda dünya üzerinde gün geçtikçe daha fazla yayg›nlaﬂan dinsizli¤in ortadan kald›r›lmas› anlam›na da gelmektedir. Bunun içinse, insanlara
maddenin ezeli ve ebedi olmad›¤›n›n anlat›lmas› ve evrim teorisinin bilimsel aç›dan tamamen geçersiz bir teori oldu¤unun
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duyurulmas› gerekmektedir. (Kitab›n "Maddenin Ard›ndaki
S›r" bölümünde maddenin ezeli ve ebedi olmad›¤›na yönelik
bilgiler verilmektedir ve materyalistlerin kendi ifadeleriyle bu
bilgiler, "materyalizmin tüm kültür dokusunu yok etmekte"dir.) Bu sayede Allah'›n varl›¤›n› inkar eden düﬂünce sistemlerinin tamam› yok edilmiﬂ olacakt›r.
Bu, materyalizmi bekleyen kaç›n›lmaz sondur. Allah'›n bir
ayetinde bildirdi¤i gibi; "Onlar›n içinde bulunduklar› ﬂey
(din) mahvolucudur ve yapmakta olduklar› ﬂeyler (ibadetler) de geçersizdir." (Araf Suresi, 139)
Darwinizm'in Dinsizlik ‹çin Önemi
Belki bu kitab› okuyanlar›n baz›lar›, Darwinizm ve materyalizm gibi fikirlerin dinsizli¤in en önemli dayana¤› say›lamayaca¤›n›, ço¤u insan›n bu kavramlardan hiç haberi olmad›¤› halde
dinsiz ya da dinden tamamen habersiz bir yaﬂam sürdü¤ünü
düﬂünüyor olabilir. Bu fikir ilk bak›ﬂta do¤ru gibi durabilir: ‹çinde bulundu¤umuz ça¤a bak›ld›¤›nda, insanlar›n ço¤unun hiçbir
ﬂey düﬂünmemeye dayal› bir hayat sürdükleri görülmektedir.
Özellikle gençler aras›nda, sadece bol para kazan›p e¤lenceli
hayat sürmeye dayal› yüzeysel bir kültür geliﬂmiﬂtir. Bu yüzeysel kültür içinde "ben nas›l var oldum, kim beni yaratt›" gibi sorulara yer yoktur. Bu insanlar ne kendilerini Allah'›n yaratm›ﬂ
oldu¤unu düﬂünürler, ne de sapk›n ideolojilerinin bilincindedirler. Kafalar›n› dolduran düﬂünceler, film y›ld›zlar›n›n hayatlar›, pop ﬂark›c›lar›n›n skandallar› ve buna benzer tamamen
boﬂ konulard›r. Toplumun büyük k›sm› da yine nas›l var olduklar› gibi "derin" konularla ilgilenmez. ‹nsanlar›n bütün düﬂünce-
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leri -kendi deyimleriyle- "geçim derdi" ya da benzeri dünyevi
konular ve güncel meseleler üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Sonuçta toplumda Darwinizm'e inanan, materyalist felsefeyi bilinçli olarak benimseyen insanlar›n oran› hiçbir zaman
büyük bir yüzde oluﬂturmaz. Baz› insanlar›n din ahlak›ndan
uzak durmalar›n›n nedeni, ço¤unlukla ak›llar›n›n bomboﬂ olmas›d›r. ‹ﬂte bu nedenle de, yukar›da sözünü etti¤imiz "Darwinizm ve materyalizm bu kadar önemli mi?" sorusu do¤maktad›r. Ancak e¤er bu tablo biraz daha yak›ndan incelenirse, gerçekte Darwinizm'in dinsizli¤i ayakta tutan en önemli unsur oldu¤u görülür. Çünkü Darwinizm'i benimseyen kitle, toplum
içindeki oran› az da olsa, o topluma fikri aç›dan yön veren kitledir. Örne¤in ABD'de yap›lan bir kamuoyu araﬂt›rmas›nda,
toplumun sadece %9'unun ateist evrimci oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Ama bu %9'luk kesim, üniversitelerde, medyada, resmi bilim kurumlar›nda ya da film sanayisinde hakim durumdad›r.
Topluma yön veren, e¤itim politikas›n› belirleyen, medya yoluyla halk›n bilincini ﬂekillendiren kesim, büyük ölçüde söz konusu ateist evrimcilerden oluﬂmaktad›r.
Dikkatli bir biçimde bak›l›rsa, ayn› durumun pek çok ülkede geçerli oldu¤u görülür. Bu noktada ilgi çekici bir gösterge, komünist ideolojiyi savunan kimselerin, fikri ve kültürel
alanlardaki çabas›d›r. Bilindi¤i gibi bugün komünizm, birkaç ülke d›ﬂ›nda, siyasi bir sistem olarak çökmüﬂtür. Ama gerçekte
komünizm hala baz› çevrelerce yo¤un olarak gündemde tutulabilmektedir. Çünkü önemli olan komünizmin fikri temelini
oluﬂturan materyalist felsefedir ve materyalist felsefe hala yaﬂamaktad›r.
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Komünistler de "Marx'›n ekonomi teorisinde baz› yan›lg›lar vard› ama materyalizm yaﬂ›yor" mesaj›n› s›k s›k vermektedirler. Pek çok ülkeye bak›ld›¤›nda, komünistlerin kültürel
yönden ciddi bir örgütlenme içinde olduklar›, sanat, bilim, felsefe gibi alanlarda son derece önemli bir etki sa¤lad›klar› görülebilir. Yay›nevlerinin önemli bir bölümü, onlar›n denetimindedir. Kitap fuarlar›nda onlar›n fikriyat› ön plana ç›kmaktad›r.
Büyük medya kuruluﬂlar›n› yönlendiren, buralarda köﬂe yazarl›¤› yapan kiﬂilerin önemli bir bölümü de, "68 kuﬂa¤›" olarak bilinen veya "eski tüfek" olarak tan›mlanan Marksist kökenli kimselerdir. Bunlar komünizmin ekonomik olarak çöktü¤ünü kabul etmelerine ra¤men, materyalist felsefeye olan ba¤l›l›klar›n›
sürdürmekte ve kendilerince "din halk›n afyonudur" diye düﬂünmeye devam etmektedirler.
‹ﬂte Darwinizm, bu kimselerin dinidir. Darwinizm'e her
ne olursa olsun körü körüne inanmakta ve ellerindeki imkanlar› kullanarak bu teoriyi yaﬂatmak için çaba harcamaktad›rlar.
Toplumun önemli bir bölümü "ben nas›l var oldum" sorusu
üzerinde hiç düﬂünmeden bomboﬂ bir zihinle yaﬂ›yor olabilir.
Ama bu soruyu düﬂünen insanlar›n ço¤u, az önce belirtti¤imiz
komünist örgütlenme yüzünden, Darwinizm'le aldat›lmaktad›r.
Genç bir insan üniversiteye gitti¤inde Darwinist hocalar›n telkini alt›nda kalmakta, kitap fuar›n› gezdi¤inde Darwinist
ve ateist kitaplarla karﬂ›laﬂmakta, bir sanat galerisine, tiyatro
oyununa gitti¤inde, yine ayn› mesajlara maruz kalmaktad›r.
Böylece toplumun e¤itimli ve kentli kesimini etkisi alt›na alan
dinsiz bir kültür oluﬂturulmaktad›r. Darwinizm ise bu kültürün
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en büyük dayana¤›d›r.
Bu büyünün etkisi alt›na girmiﬂ olanlar, Darwinizm'i bilimsel bir gerçek sanmakta, din ahlak›n› ise sözde "halk kesimlerinin sahip oldu¤u geleneksel bir inanç" olarak görmektedir. Nitekim Kuran'da inkarc›lar›n, "Rabbiniz ne indirdi?" dendi¤inde, "Eskilerin masallar›" (Nahl Suresi, 24) diye cevap
verdikleri bildirilmektedir. Oysa gerçekte din ahlak›n›n yaﬂanmas›, insan›n Yarat›c›m›z olan Allah'a dönüp-yönelmesidir,
Rabbimiz'in bildirdi¤i hak olan bir gerçektir. Ama Darwinizm'le
aldat›lan kiﬂiler, bu gerçe¤i kavrayamayacak kadar ﬂuursuzlaﬂm›ﬂt›r.
Bu din ahlak›ndan uzak kültürün ortadan kald›r›lmas› için,
Darwinizm'in ve materyalist felsefenin ilmi yöntemle y›k›lmas›
zorunludur.
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Önceki bölümde de gördü¤ümüz gibi insanlar› din ahlak›n› yaﬂamaktan uzaklaﬂt›ran, manevi de¤erlerini tahrip eden en
tehlikeli fikir ak›mlar›ndan biri materyalizmdir. Günümüz toplumlar›n›n büyük bir bölümü, fark›nda olsun veya olmas›n, materyalist dünya görüﬂünün etkisi alt›ndad›r. Ancak burada
önemli bir noktan›n belirtilmesi gerekmektedir. Materyalist
dünya görüﬂüne sahip olman›n tek göstergesi, Allah'›n varl›¤›n›
aç›kça inkar etmek de¤ildir. ‹nsanlar›n büyük bir bölümü
Allah'›n varl›¤›n› kabul ederler, ama buna ra¤men maddeci bir
bak›ﬂ aç›s›na sahiptirler. Kuran'da bu çarp›k mant›¤a sahip insanlarla ilgili çok say›da ayet vard›r. Bu ayetlerden baz›lar›nda
ﬂöyle buyrulmaktad›r:
De ki: "Göklerden ve yerden sizlere r›z›k veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi
ölüden ç›karan ve ölüyü diriden ç›karan kimdir? Ve
iﬂleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: "Allah" diyeceklerdir. Öyleyse de ki: "Peki siz yine de korkup-sak›nmayacak m›s›n›z? ‹ﬂte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Allah't›r. Öyleyse haktan sonra sap›kl›ktan baﬂka ne
var? Peki, nas›l hala çevriliyorsunuz? (Yunus Suresi,
31-32)
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› getirdik, ancak onlar gerçekten yalanc›d›rlar. (Müminun Suresi, 84-90)
Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yaratt›?" diye
soracak olsan, elbette "Allah" diyecekler. De ki:
"Gördünüz mü-haber verin; Allah'tan baﬂka tapt›klar›n›z, e¤er Allah bana bir zarar dileyecek olsa, O'nun
zarar›n› kald›rabilirler mi? Ya da bana bir rahmet
vermeyi istese, O'nun rahmetini tutup-önleyebilecekler mi" De ki: "Allah, bana yeter. Tevekkül edecek olanlar, O'na tevekkül etsinler." (Zümer Suresi,
38)

Yukar›daki ayetlerde de görüldü¤ü gibi, bu kiﬂilere inançlar› soruldu¤unda Allah'a ve dine inand›klar›n› söylerler. Fakat
Allah'›n kudretini gere¤i gibi takdir edemez, O'na baﬂka varl›klar› ortak koﬂarlar. ‹ﬂte bu insanlar, hak dinden uzak bir bak›ﬂ
aç›s›n›n oluﬂturdu¤u sahte dinlere mensupturlar. Geçmiﬂte ol-
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du¤u gibi günümüzde de insanlar›n bir bölümü "din" olarak
Allah'›n vahyine dayal› gerçek dine de¤il, özünü dinsizli¤in oluﬂturdu¤u sahte ve yapay dinlere uymaktad›r.
Yukar›da sözünü etti¤imiz insanlar›n yan› s›ra bir de aç›kça Allah'› ve ahireti inkar eden kiﬂiler vard›r. Bu kiﬂiler di¤er
insanlar›n da kendileri gibi inkara yönelmeleri için çaba harcarlar. Günümüzde birço¤u, materyalizmin ve evrim teorisinin
ba¤l›lar› olarak karﬂ›m›za ç›kan bu insanlar, di¤er insanlara da
kendi inançlar› do¤rultusunda telkinlerde bulunurlar.
Ancak materyalistlerin, Allah'›n varl›¤›n› bilen, ama gücünü takdir edemeyen geleneksel bir din anlay›ﬂ›na sahip toplumlarda uygulad›klar› yöntemler, ateizme daha yatk›n olan toplumlarda uygulad›klar›ndan farkl›d›r. Materyalistler, her toplumun yap›s›na göre ﬂekillendirdikleri yeni dinler ve maddeyi
esas alan telkinlerle insanlar›, Allah'›n elçileri vas›tas›yla indirdi¤i hak dinlerden uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rlar.
‹çine hurafelerin kat›ld›¤›, özünden uzaklaﬂt›r›lan bir din
anlay›ﬂ›na sahip insanlar›n ise dinsizlikle mücadele etmesi ve
dinsizli¤i etkisiz hale getirmesi imkans›zd›r. Hatta böyle bir din
anlay›ﬂ› dinsizli¤e -bilerek veya bilmeyerek- destek sa¤layacakt›r. Bu nedenle materyalist bak›ﬂ aç›s›yla oluﬂturulan sahte dinlerin özelliklerinin üzerinde durmak ve bu sapk›n din anlay›ﬂlar›n› tan›mak dinsizlikle mücadele konusunda son derece
önemlidir. ‹lerleyen sayfalarda öncelikle dinsizli¤in dinlerinden
bu kitaba konu olan ikisinin, yani materyalist ve evrimci dinin
baz› özellikleri üzerinde duraca¤›z. Ve bu sahte dinlerin inanç
ﬂekillerinin, Kuran'da bildirilen putperest inançlarla aralar›ndaki dikkat çekici benzerlikleri inceleyece¤iz.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

20. Yüzy›l›n Putperestleri
Allah Kuran'da, Kendisi'nden baﬂka varl›klara tapan, cans›z putlar› ilah edinen insanlar›n varl›¤›ndan ve elçilerinin bu insanlarla olan mücadelesinden söz etmektedir. Birçok insan
geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olan ve cans›z putlara tapan bu toplumlar›n
ilkel bir yaﬂam sürdüklerini ve bu nedenle böyle bir din anlay›ﬂ›na sahip olduklar›n› zanneder. Hatta günümüzdeki baz› geri
kalm›ﬂ Afrika kabilelerinin totemlere tapmalar›n› da, bu toplumlar›n ilkelli¤i ile ba¤daﬂt›r›r.
Oysa Kuran'da puta tapt›klar› belirtilen toplumlar›n inanç
ve bak›ﬂ aç›lar›n› dikkatlice inceledi¤imizde, günümüz insanlar›n›n bir k›sm›n›n yaﬂay›ﬂlar›yla aralar›nda çok büyük benzerlikler oldu¤unu fark ederiz. Bu putperest toplumlar nas›l kendilerine cans›z heykelleri, tahtadan, taﬂtan yap›lm›ﬂ eﬂyalar› ilah
edinmiﬂlerse, günümüzde de cans›z maddeleri kendilerine bir
nevi ilah kabul eden anlay›ﬂlar vard›r. Putperestlerle günümüzdeki birtak›m anlay›ﬂlar aras›ndaki benzerliklere geçmeden önce, Kuran'da Allah'›n putperest toplumlar hakk›nda verdi¤i baz› bilgiler üzerinde dural›m.
Kuran'da sözü edilen putperest topluluklardan biri Hz.
‹brahim'in kavmidir. Ayetlerde ﬂöyle buyrulmaktad›r:
(‹brahim) Hani babas›na demiﬂti: "Babac›¤›m, iﬂitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir ﬂeyden ba¤›ms›zlaﬂt›rmayan ﬂeylere niye tap›yorsun? (Meryem
Suresi, 42)
(‹brahim) Hani babas›na ve kavmine demiﬂti ki: "Sizin, karﬂ›lar›nda bel büküp e¤ilmekte oldu¤unuz bu
temsili heykeller nedir? "Biz atalar›m›z› bunlara tap›-
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yor bulduk" dediler. Dedi ki: "Andolsun, siz ve atalar›n›z apaç›k bir sap›kl›k içindesiniz." (Enbiya Suresi,
52-54)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi Hz. ‹brahim'in babas› ve kavmi, kendi elleriyle oluﬂturduklar›, hiçbir ﬂeyi yaratmaya güç yetiremeyen cans›z maddeleri ilah olarak kabul etmiﬂlerdi. Bir
varl›¤› ilah olarak kabul etmenin anlam›, o varl›¤›n yaratma, r›z›k verme, bereket verme, ﬂifa verme, azap verme, do¤a olaylar›n› yaratma gibi özelliklerin tümüne veya bir k›sm›na sahip
oldu¤unu kabul etmek demektir. Hz. ‹brahim döneminde böylesine ilkel bir inanca sahip olan putperestler kendi elleriyle
yapt›klar› cans›z heykellerin bu tür özelliklere sahip olduklar›n› öne sürüyor ve onlar›n önünde bel bükerek bu putlara ibadet ediyorlard›.
Bu kavmin günümüzdeki baz› inanç sistemleriyle olan ﬂaﬂ›rt›c› benzerliklerini ise ilerleyen sat›rlarda ele alaca¤›z.
Günümüz Toplumlar›nda Hakim Olan
Putperest ‹nanç
Putperestler, taﬂtan, tahtadan oyulmuﬂ, cans›z, konuﬂma
yetene¤i olmayan, k›sacas› hiçbir ﬂeye güç yetiremeyen heykellerin güç sahibi olduklar›n› iddia etmiﬂlerdir. Hatta bu putlar›n
tüm evreni yaratt›klar›na ve evrenin iﬂleyiﬂi için gereken kontrolü ellerinde bulundurduklar›na inanm›ﬂlard›r. Bu yüzden onlar›n karﬂ›s›nda bel bükmüﬂ, sa¤l›¤›, bereketi ve r›zk› onlardan
istemiﬂlerdir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, günümüzde de ayn› putperest mant›¤› yaﬂatanlar›n varl›¤› aç›kça ortaya

Harun Yahya (Adnan Oktar)

ç›kar. Materyalistler ve evrimciler, ayn› geçmiﬂ dönemde yaﬂam›ﬂ olan putperestlerin, taﬂtan yap›lm›ﬂ heykelleri evrenin ve
canl›l›¤›n var oluﬂunda güç sahibi gördükleri gibi, ﬂuursuz
atomlardan oluﬂan cans›z maddelerin bir güce sahip olduklar›n› öne sürerler. Bu cans›z maddelerin tesadüfler sonucunda biraraya gelerek kendi kendilerini organize ettiklerini ve son derece kompleks ve kusursuz özelliklere sahip olan canl›lar›
oluﬂturduklar›n› iddia ederler.
Dahas›, onlara göre evrende meydana gelen her olay yine cans›z ve ﬂuursuz atomlardan oluﬂan "do¤a"n›n bir iﬂidir.
Örne¤in evrimcilere ve materyalistlere göre bir kas›rga veya
bir deprem "do¤a"n›n karar vermesiyle meydana gelir ve bu
olaylar› anlat›rken "tabiat anan›n gazab›" veya "do¤an›n mucizesi" gibi terimler kullan›rlar. Ama "do¤a" denen gücün ne oldu¤unu, nereden kaynakland›¤›n› aç›klayamazlar. "Tabiat ana" veya "do¤a" olarak isimlendirdikleri bu sözde güçler, geçmiﬂte
yaﬂayan putperest toplumlar›n "toprak ana", "bereket tanr›ças›" gibi isimler verdikleri putlar›ndan farkl› de¤ildir asl›nda. Ortadan sadece semboller kald›r›lm›ﬂ, gözle görülmeyen cans›z
maddeler ve tesadüfler ilah edinilerek, onlar›n yaratma gücüne sahip olduklar› iddia edilmiﬂtir.
Evrimcilerin ve materyalistlerin bu gizli ilahlar›n›, kendisi
de koyu bir evimci olan Frans›z zoolog Pierre Paul Grassé ﬂöyle aç›klamaktad›r:

… (Evrimcilerin canl›l›¤›n aç›klamas› olarak öne sürdükleri) Tesadüf, ateizm görüntüsü alt›nda kendisine gizlice tap›n›lan bir tür ilah haline gelmiﬂtir.12
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Tesadüfleri, cans›z maddeleri, ﬂuursuz atomlar› yaratma
gücüne sahip varl›klar zannetmek elbette ki önemli bir mant›k
bozuklu¤udur. Putperestler nas›l elleriyle yapt›klar› putlar›n
tüm varl›klar› yaratt›klar›na inan›yorlarsa, evrimciler ve materyalistler de cans›z maddelerin kendi kendilerine canl› varl›klar›
oluﬂturduklar›na inanmaktad›rlar. Bu inanc›n kökeni, cans›z
maddeleri ak›l ve irade sahibi, karar alabilen ve bu kararlar› uygulayabilen varl›klar olarak kabul etmeye kadar gitmekte ve
böylece asl›nda herﬂey ilah olarak görülmektedir.
Örne¤in kara topraktan çok güzel bir kokuyla ve göz al›c› bir renkle ç›kan bir gülü evrimciler ilah edinmiﬂlerdir, çünkü gülün kendi kendine oluﬂabilece¤ine, yani bir gülü oluﬂturan
cans›z maddelerin gülü kendi kendilerine tasarlay›p yaratt›¤›na
iman etmektedirler. Ayn› ﬂekilde evrimciler portakallar›, elmalar›, çilekleri, muzlar›, üzümleri, a¤açlar›, çiçekleri, ceylanlar›,
aslanlar›, filleri, kar›ncalar›, balar›lar›n›, sinekleri, deniz alt›ndaki tüm canl›lar›, topraktan ç›kan karpuzu, maydanozu, k›sacas›
var olan herﬂeyi canl› cans›z tüm varl›klar›, kendi kendilerini
oluﬂturabilme yetene¤ine sahip birer ilah olarak görmektedirler. Çünkü tüm bu sayd›¤›m›z ve burada sayamad›¤›m›z milyonlarca canl›n›n kendi ﬂuurlar› ve iradeleriyle bir geliﬂme gösterdiklerini, ﬂu anki fiziksel özelliklerine ve bilinç sergileyen davran›ﬂlar›na sahip olduklar›n› iddia etmektedirler.
Örne¤in evrimciler, bir balar›s›n›n geçmiﬂte farkl› bir canl› oldu¤unu, daha sonra ar› olmaya karar vererek kendi vücudunda bal üreten mekanizmalar kurdu¤unu iddia ederler. Sineklerin de asl›nda eskiden uçamayan canl›lar olup, günün birinde kendilerine bir çift kanat oluﬂturarak uçmaya baﬂlad›kla-
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r›n› söylerler. Üstelik bugünün insan yap›m› helikopterleriyle,
uçaklar›yla dahi k›yaslanamayacak mükemmelikte uçuﬂ sistemleri geliﬂtirerek…
‹ﬂte evrimcilerin yeryüzünde var olan milyarlarca canl› ile
ilgili anlatabilecekleri bu tür say›s›z hikaye vard›r. Ve bu hikayelerin tümünde dikkat çeken ortak nokta, canl›lar› oluﬂturan
cans›z atomlar›n veya içinde yaﬂad›klar› cans›z do¤an›n akl›, ﬂuuru ve bilinci oldu¤una yöneliktir. Anlatt›klar› tüm bu senaryoyu, "do¤al seçilim", "rastlant›sal mutasyonlar", "co¤rafi izolasyon" gibi bilimsel görünüm sa¤layan terimlerle süslerler. Ama
sonuçta savunduklar› ﬂey, do¤ay› oluﬂturan cans›z maddelerin
kendi kendilerine kusursuz canl›lar yaratabildikleri iddias›d›r.
Bundan ç›kan sonuç, tüm bu varl›klar›n ba¤›ms›z ilahlar
olarak kabul edilmeleridir. Yani evrimcilerin yüz binlerce, milyonlarca, hatta katrilyonlarca putu vard›r; muz putu, portakal
putu, sivrisinek putu, maydanoz putu, kedi putu, karanfil putu,
gül putu, balina putu, zürafa putu, tavuskuﬂu putu, kelebek putu, örümcek putu, akasya putu, mandalina putu, kar›nca putu,
fil putu, menekﬂe putu… Çünkü bu inanca göre, bu varl›klar›n
tamam› kendi kendini ve kendilerinden sonraki nesillerini yaratabilen birer ilaht›r.
Evrimcilere göre çeﬂitli maddeleri oluﬂturan ﬂuursuz
atomlar ayn› zamanda atmosferi de kusursuzca tasarlam›ﬂlar
ve organize ederek "yaratm›ﬂlar"d›r. (Allah'› tenzih ederiz)
Böylece atmosfer, dünya için koruyucu bir tavan olmuﬂ ve yeryüzünde canl›l›¤›n oluﬂabilmesi ve devam edebilmesi için gerekli tüm özellikleri kendisinde var edebilmiﬂtir. Yani maddeyi
ilah edinenlerin bu konuda da güç sahibi gördükleri putlar› var-
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d›r; karbon putu, oksijen putu, helyum putu, hidrojen putu,
azot putu, demir putu…
Yine bu yanl›ﬂ inan›ﬂa göre, görmek nedir bilmeyen atomlar önce biraraya gelmiﬂler, sonra birbirleriyle anlaﬂarak kusursuz bir organizasyon yapm›ﬂlar ve bunun sonucunda da görebilen bir gözü oluﬂturmuﬂlard›r. Ancak öyle bilinçli ve planl›
davranm›ﬂlard›r ki, gözden önce gözü yerleﬂtirecekleri göz çukurunu oluﬂturmak için di¤er atomlar›n organize olmalar›n› da
sa¤lam›ﬂ ve bunun için meydana gelmesi gereken tesadüfleri
sab›rla beklemiﬂlerdir. Gözü oluﬂturan atomlar böylesine mükemmel bir organ› ve duyuyu yaratabildikleri için evrimcilere
göre görmeyi sa¤layan "ilahlar"d›r. Yani geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ insanlar nas›l kendilerine ya¤mur ya¤d›raca¤›na inand›klar› hayali "ya¤mur tanr›s›n›" ilah edinmiﬂlerse, evrimciler de göze ait
atomlar›, gözü oluﬂturan ilahlar olarak benimsemiﬂlerdir.
Bu mant›¤a göre, materyalist ve evrimci dinin, katrilyon x
katrilyon x katrilyondan daha fazla tapt›klar› ve yarat›c› olarak
kabul ettikleri ilahlar› vard›r. Evrende görülen her varl›¤›n kendi kendine ve tesadüfler sonucunda meydana geldi¤ini söylemek, evrendeki her varl›¤› tesadüflerle birlikte ilah olarak kabul etmek demektir. ﬁuursuz atomlar›n ve tesadüflerin kusursuz ve eksiksiz tasar›mlar ortaya ç›kard›klar›n› iddia etmekle,
totemlerin önünde e¤ilip tahta heykelden sa¤l›k ve bereket istemek ayn› mant›k bozuklu¤unun ürünüdür. De¤iﬂen tek ﬂey
içinde yaﬂan›lan yüzy›llar›n ismidir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Evrimcilerin Sahte ‹lahlar›: ﬁuursuz Atomlar
Üstünde taﬂ, toprak, beton veya asfalt diye yürüdü¤ünüz,
koltuk diye oturdu¤unuz, ci¤erlerinizle hava diye soludu¤unuz,
yaﬂam›n›z› sürdürebilmek için yedi¤iniz yiyecekler ile vücudunuzun 3'te 2'sinden fazlas›n› oluﬂturan su ve hatta tüm bedeninizin içinde ve d›ﬂ›nda var olan canl›-cans›z herﬂey atomlardan
meydana gelmiﬂtir. Ayr›ca evreni oluﬂturan y›ld›zlar, galaksiler,
güneﬂler ve bu arada üzerinde yaﬂad›¤›n›z dünya da t›pk› sizin
gibi atomlardan oluﬂmuﬂtur. Gezdi¤iniz her yerde, bulundu¤unuz her köﬂede, ﬂehrin her binas›nda, tozunda, havas›nda yine
atomlar vard›r.
Bilindi¤i gibi tüm canl›lar da karbon, hidrojen, oksijen,
kalsiyum, magnezyum, demir gibi elementlerin atomlar›ndan
oluﬂmaktad›r. Dolay›s›yla insan da bu atomlardan meydana gelmektedir. Darwinizm ise bu atomlar›n ﬂuursuz tesadüfler sonucu biraraya geldiklerini iddia eder. Yani evrimci mant›¤a göre söz konusu ﬂuursuz atomlar y›¤›n›, ﬂuurlu bir insan›, mesela atom üzerinde ihtisas yapm›ﬂ bir atom mühendisini oluﬂturma karar› alm›ﬂlard›r.
Bu saçma iddiay› biraz daha detayl› incelemek gerekirse
karﬂ›m›za ﬂöyle bir sonuç ç›kar: Sebebi belli olmayan bir gücün
etkisiyle çeﬂitli atomlar oluﬂmuﬂ, daha sonra bu atomlar tesadüfen biraraya gelerek y›ld›zlar›, gezegenleri yani tüm gök cisimlerini meydana getirmiﬂlerdir. Daha sonra yine ayn› atomlar›n tesadüfi ﬂekilde biraraya gelmesi ile son derece kompleks
yap›da canl› bir hücre oluﬂmuﬂ, sonra da atomlardan oluﬂan bu
canl› hücre sözde bir evrim süreci geçirerek son derece ola-
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¤anüstü sistemlere sahip canl›lar› ve en son aﬂamada da son
derece ﬂuurlu olan insan› meydana getirmiﬂtir. Tamam›yla tesadüfler sonucu var olan insan, yine tesadüfler sonucu oluﬂan
aletlerle, örne¤in bir elektron mikroskobuyla kendisini oluﬂturan atomlar› keﬂfetmiﬂtir. ‹ﬂte Darwinizm'in bilimsel bir tez
olarak öne sürdü¤ü mant›k tam olarak budur.
Bu durumda evrim teorisi, aç›kça her bir atomu "ilah"
olarak kabul etmektedir. Ak›l ve bilinç sahibi insan› oluﬂturan
atomlar›n kendilerine ait bir ﬂuurlar› ve iradeleri yoktur. Ama
evrimciler her nas›lsa bu cans›z atomlar›n biraraya gelip, örne¤in bir insan› meydana getirdiklerini, sonra da bu "atomlar toplulu¤u"nun okumaya, üniversite bitirmeye karar verdi¤ini iddia
etmektedirler.
Bu iddiaya göre atomlar›n ayn› zamanda çok ilginç yetenekleri de vard›r; bu atomlar yine atomlardan oluﬂan yemekleri yerler, yerken tad›n› al›rlar; yine atomlardan oluﬂan gülü
koklarken de kokunun zevkine var›rlar. Ayn› atomlar, bulunduklar› mekan›n s›cakl›¤›n› hissederler. Bu arada atomlar teypten ç›kan ses dalgalar›n› dinleyip, müzi¤in ritmini tutabilirler.
Evrimci iddiaya göre çok say›da atom biraraya gelince düﬂünebilir, özleyebilir, sevinir veya üzülür. Dahas› bir komedi filmi
seyredip, seyrederken kahkahalarla gülebilir.
‹ﬂte bu noktada art›k geçmiﬂ kavimlerin tahtadan, taﬂtan
edindikleri putlarla atomlar aras›nda bir farkl›l›k kalmamaktad›r. Nas›l ki geçmiﬂ kavimler tahta parçalar›n›n birtak›m güçlere sahip olduklar›n› iddia ettilerse, evrimciler de ﬂuursuz
atomlar›n ayn› güçlere sahip olduklar›n› söylemektedirler.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Oysa evrende var olan hiçbir ﬂeyin bir rastlant› sonucu
oluﬂamayaca¤›, ancak üstün bir ﬂuur ve iradenin varl›¤›yla hayat bulabilece¤i aç›k bir gerçektir. Gerek insan›n gerekse do¤an›n her ayr›nt›s›nda çok büyük bir akl›n ve ilmin izleri görülmektedir. ‹ﬂte bu ilmin ve akl›n sahibi göklerin ve yerin Rabbi
olan Allah't›r.
Allah, hiçbir gücü olmayan putlara tapan kavimlerin yapt›klar›n›n geçersiz k›l›naca¤›n› ve üzerinde bulunduklar› yolun
da "mahvolaca¤›n›" ﬂöyle haber vermiﬂtir:
‹srailo¤ullar›'n› denizden geçirdik. Putlar› önünde bel
büküp e¤ilmekte olan bir toplulu¤a rastlad›lar. Musa'ya dediler ki: "Ey Musa, onlar›n ilahlar› (var; onlar›n ki) gibi, sen de bize bir ilah yap." O: "Siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz" dedi. "Onlar›n içinde bulunduklar› ﬂey (din) mahvolucudur ve
yapmakta olduklar› ﬂeyler (ibadetler) de geçersizdir.
O sizi alemlere üstün k›lm›ﬂken, ben size Allah'tan
baﬂka bir ilah m› arayaca¤›m?" (Araf Suresi, 138-140)

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

Dikkat edilirse, insanlar›n Güneﬂ'e tapmalar›, tam bir cehaletin ve ak›ls›zl›¤›n sonucudur. Güneﬂ'in Dünya'ya ›s› ve ›ﬂ›k
ulaﬂt›rd›¤› do¤rudur, ancak bunun için ﬂükredilmesi gereken
varl›k, Güneﬂ de¤il, onu yaratm›ﬂ olan Allah't›r. Hiçbir ﬂuuru
olmayan bir madde y›¤›n› olan Güneﬂ'i Allah bir zamanlar yok
iken yaratm›ﬂt›r. Gelecekte bir gün de yak›t› tükenecek ve sönüp gidecektir. Allah, Güneﬂ'i de, tüm di¤er gökcisimlerini de
yoktan yaratm›ﬂt›r ve dolay›s›yla tüm bu varl›klar nedeniyle
övülüp yüceltilmesi gereken Allah't›r. Bir ayette bu gerçek
ﬂöyle aç›klan›r:
Gece, gündüz, Güneﬂ ve Ay O'nun ayetlerindendir.
Siz Güneﬂ'e de, Ay'a da secde etmeyin. Allah'a secde
edin, ki bunlar› Kendisi yaratm›ﬂt›r. E¤er O'na ibadet
edecekseniz. (Fussilet Suresi, 37)

‹lginç olan, günümüz evrimcilerinin de eski Güneﬂ dinlerinin temel inanc›n› tekrarlayarak, varl›klar›n› Güneﬂ'e borçlu
olduklar›n› savunmalar›d›r. Evrimci kaynaklara bak›ld›¤›nda,
Dünya üzerindeki tüm canl›l›¤›n kayna¤›n›n Güneﬂ olarak gös-
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terildi¤i görülür. Evrimcilere göre Güneﬂ'ten gelen ›ﬂ›nlar,
Dünya üzerinde ilk canl›l›¤›n baﬂlamas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Daha sonraki canl› türlerini oluﬂturan da yine Güneﬂ enerjisi ve Güneﬂ
›ﬂ›nlar› nedeniyle oluﬂan mutasyonlard›r. Evrimcilerin bu konudaki yaklaﬂ›m›n› en iyi özetleyen kiﬂi ise, ünlü Amerikal› ateist
ve evrimci Carl Sagan olmuﬂtur. Sagan, Cosmos adl› kitab›nda,
"e¤er insanlar kendilerinden büyük bir ﬂeye tap›nacaklarsa bu
Güneﬂ olmal›d›r" diye yazm›ﬂ ve ﬂöyle eklemiﬂtir:

"Atalar›m›z Güneﬂ'e tap›yorlard› ve bu ﬂekilde hiç de aptalca bir iﬂ yapm›yorlard›."13
Carl Sagan'›n hocas› olan evrimci astronom Harlow
Shapley ise, "baz›lar› baﬂlang›çta Allah vard› diyor, ben ise baﬂlang›çta hidrojen vard› diyorum" sözüyle tan›nmaktad›r. Yani
Shapley, hidrojen gaz›n›n zaman içinde kendi kendine insanlara, hayvanlara, a¤açlara dönüﬂtü¤üne inanmaktad›r. Dikkat edilirse, tüm saçma evrimci fikirlerin temelinde, maddi varl›klar›n
ve do¤an›n ilahlaﬂt›r›lmas› inanc› yatmaktad›r. Evrimcilerin dini,
maddeye ve do¤aya tap›nmakt›r.
Ak›l sahibi insan ise, evrenin ve do¤an›n cans›z ve ﬂuursuz maddelerin bir eseri olmad›¤›n›, aksine gördü¤ü her detayda ola¤anüstü bir ak›l, plan ve sanat bulundu¤unu anlar. Böylelikle Allah'›n varl›¤›n› ve muhteﬂem yarat›ﬂ›n› kavrar. Ancak günümüzde ço¤u insan, bu gerçe¤e karﬂ› kördür ve maddeye tap›nmaya devam etmektedir. Çünkü, Sebe Halk› örne¤inde oldu¤u gibi, "ﬂeytan onlara yapt›klar›n› süslemiﬂtir, böylece
onlar› (do¤ru) yoldan al›koymuﬂtur. Bundan dolay› onlar
hidayet bulmuyorlar." (Neml Suresi, 24)
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"Maddiyyun ve Tabiiyyun Taunu (Hastal›¤›)"
Hayat› boyunca dinsizlikle mücadele etmiﬂ olan Bediüzzaman Said Nursi de, Kuran'›n bir tefsiri olarak haz›rlad›¤› Risale-i Nur Külliyat›'nda s›k s›k "maddiyyun ve tabiiyyun taunu"ndan söz etmiﬂtir. Bediüzzaman'›n "tabiatç›l›k yani tabiata
tapma ve maddecilik yani sadece maddenin varl›¤›n› kabul etme hastal›¤›" olarak tan›mlayabilece¤imiz bu ifadesi, dinsizli¤in
temelini oluﬂturan materyalizm ve Darwinizm'e dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, "maddiyyun ve tabiiyyun" olarak tan›mlad›¤› bu dinsiz ak›mlar›n mant›k bozukluklar›n› çok detayl› olarak aç›klam›ﬂt›r. Bu aç›klamalar›ndan biri ﬂöyledir:

Veyahut Firavunlaﬂm›ﬂ maddeci filozoflar gibi, "Kendi kendine oluyorlar. Kendi kendini besliyorlar. Kendilerine lâz›m olan herﬂeyi yarat›yorlar" diye mi düﬂünüyorlar ki,
imandan, kulluktan çekinirler. Demek kendilerini birer Yarat›c› zannederler. Halbuki bir tek ﬂeyin Yarat›c›s›'n›n herﬂeyin Yarat›c›s› olmas› gerekir. Demek kibir ve gururlar›
onlar› son derece ahmaklaﬂt›rm›ﬂ ki bir sine¤e, bir mikroba karﬂ› ma¤lup mutlak bir acizi, herﬂeye gücü yeten zannederler.
Evet, ak›llar› gözlerine sükut etmiﬂ maddeci felsefecilerin
hikmetsiz hikmetleri, faydas›zl›k esas›na dayanan felsefelerine göre tesadüfe ba¤l› olan zerrelerin hareketini, bütün
kanunlar›na esas oluﬂturup, ‹lahi yarat›l›ﬂa kaynak göstermiﬂlerdir. Sonsuz hikmetlerle süslenmiﬂ yarat›l›ﬂ›, hikmetsiz, manas›z, karmakar›ﬂ›k bir ﬂeye dayand›rmalar›, ne kadar akl›n hilaf›na oldu¤unu çok az ﬂuuru olan bile bilir.14
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‹nsanlar›n kendilerine bir "ilahl›k" vasf› vermeleri son derece yanl›ﬂt›r. Nitekim Bediüzzaman da yukar›daki ifadelerinde
bu gerçe¤in üzerinde durmaktad›r. ‹nsan›n Allah karﬂ›s›nda aciz
bir varl›k olarak bu kusursuz kainat›n var oluﬂunu "tesadüfler"e
ba¤lamas›n›n, Allah'›n apaç›k varl›¤›n› inkar etmesinin ne kadar
büyük bir nankörlük oldu¤una dikkat çekmiﬂtir. Bediüzzaman,
baﬂka ifadelerinde ise günümüzde bu tip bir dinsizlik ak›m›n›n
çok yo¤un olarak yaﬂanaca¤›na, bu "dinsizlik dini"nden insanlar›n mutlaka kurtar›lmalar› gerekti¤ine dikkat çekmiﬂtir:

Materyalist, maddeci felsefesinden ç›kan nemrudca bir fikir ak›m›, ahir zamanda materyalist felsefe arac›l›¤› ile yay›larak kuvvet bulur, Uluhiyeti inkar edecek bir dereceye
gelir... Bir sine¤e ma¤lup olan ve bir sine¤in kanad›n› bile
yaratmaktan aciz bir insan›n ilahl›k iddas›nda bulunmas› ne
derece ahmakça bir maskaral›k oldu¤u malumdur.
Bediüzzaman'›n da üzerinde durdu¤u gibi cans›z maddelerin kendi kendilerine evreni ve canl›l›¤› yaratt›klar›na inanmak son derece ak›l ve mant›k d›ﬂ›d›r. Böyle bir inanca sahip
olanlar›n ak›l ve muhakeme yetene¤ine sahip insanlar olduklar›n› söylemek mümkün de¤ildir. Nitekim Hz. ‹brahim de önceki sayfalarda anlatt›¤›m›z k›ssan›n devam›nda, elleriyle yonttuklar› putlara tapan kavminin ak›ls›zl›¤›n› ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
Dedi ki: "O halde, Allah'› b›rak›p da sizlere yarar› olmayan ve zarar› dokunmayan ﬂeylere mi tap›yorsunuz? Yuh size ve Allah'tan baﬂka tapt›klar›n›za. Siz
yine de ak›llanmayacak m›s›n›z?" (Enbiya Suresi,
66-67)
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Materyalist ve Evrimci Dünya Görüﬂünün
Oluﬂturdu¤u Sahte Dinler
Kitab›n baﬂ›ndan itibaren özellikle dikkat çekti¤imiz gibi,
materyalistlerin en büyük amac› Allah'› ve dini inkar eden, baﬂ›boﬂ insan topluluklar› oluﬂturmak ve hiç kimseye hiçbir ﬂey
için hesap vermeyen bir insan modeli meydana getirmektir.
Dolay›s›yla maddeci felsefenin kökeninde Allah'›n varl›¤›n› inkar eden, her türlü manevi de¤eri, dürüstlük, kardeﬂlik,
paylaﬂma, sevgi, bar›ﬂ gibi güzel ahlaka dair her türlü özelli¤i
reddeden bir toplum özlemi yatmaktad›r. Materyalistler, bu
özlemlerini gerçekleﬂtirmek için yapmalar› gerekenlerin baﬂ›nda, maddeci anlay›ﬂ›n toplum içinde yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n ve
köklü bir ﬂekilde yerleﬂtirilmesinin geldi¤ini bilmektedirler.
Bu nedenle, günümüzde insanlar›n büyük bir k›sm›n› etkisi alt›na alm›ﬂ olan materyalizm ve onun sözde bilimsel temeli
evrim teorisi hak dini kesinlikle kabul etmez. Materyalizm, ancak bat›l yani sahte bir dinin varl›¤›n› kabul edebilir. Neo-Darwinist ak›m›n önde gelen isimlerinden biri olan George Gaylord Simpson evrimciler taraf›ndan kabul edilebilir olan dini
ﬂöyle ifade eder:

Elbette dini olarak tan›mlanan ve dini duygulara dayanan
ve hala varl›klar›n› koruyan baz› inanç sistemleri vard›r.
Bunlar›n evrimle uyuﬂmalar› kesinlikle söz konusu de¤ildir
ve dolay›s›yla duygusal etkilerine ra¤men, entelektüel olarak savunulmalar› mümkün de¤ildir. Ancak duygusal alanda kalmalar› ﬂart›yla, ben bunlar›n evrimle birarada var
olabileceklerini savunuyorum. Bir baﬂka deyiﬂle, evrim ve
do¤ru din, birbirleriyle uyuﬂabilirler.15
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Evrimci Simpson özetle do¤ru dinin, "duygusal alanda kalmak ﬂart›yla" kendi dünya görüﬂleri ile birlikte sürdürülebilece¤ini ifade etmektedir. Bu evrimci bilim adam›n›n "do¤ru din"
olarak kastetti¤i din ise, elbette Allah'›n vahyine dayal› olan hak
din de¤ildir. Bu din, gerçekleri ifade etmeyen, insanlar› sadece
duygusal olarak etkileyen, materyalist düﬂünce do¤rultusunda
üretilmiﬂ olan "dinsiz" bir dindir. Günümüzde "ben dine inan›yorum" diyen insanlar›n baz›lar› ise asl›nda fark›nda olmadan,
materyalistlerin "do¤ru din" olarak kabul ettikleri bu sahte dini yaﬂamaktad›rlar.
Aﬂa¤›da bu sahte dinlerin baz› özellikleri üzerinde durulacakt›r. Görülece¤i gibi bunlar›n hepsi toplumda din ad› alt›nda yayg›n olarak yaﬂanan çarp›k inan›ﬂlard›r. Fakat baz› insanlar genelde düﬂünmeye pek al›ﬂk›n olmad›klar› için, bu inan›ﬂlardaki çarp›kl›¤› da fark edemezler. Bu nedenle hak dini bilen
samimi müminlerin, insanlar› dinsizli¤in bu çarp›k dinlerine
karﬂ› uyarmalar› ve onlara Allah'›n kullar›na bir hidayet ve rehber olarak indirdi¤i Kuran'› ve gerçek dini anlatmalar› çok
önemli bir sorumluluktur.
1. Allah'›n gökyüzünde oldu¤una inanan bir din
‹nsanlar›n büyük bir bölümü Allah'›n varl›¤›na inanmalar›na ra¤men, Allah'›n nerede oldu¤u ile ilgili son derece sapk›n
inan›ﬂlara sahiptirler. Çünkü maddeci dünya görüﬂüne göre
madde mutlakt›r ve maddenin d›ﬂ›nda hiçbir varl›¤›n bulunmas› mümkün de¤ildir. Bu görüﬂün etkisi alt›nda olan insan ise
Allah'›n bu maddelerin aras›nda bir yerinin bulunmas› gerekti-
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¤ini düﬂünür. Ancak Allah'›n nas›l bir mekan› olabilece¤ini zihninde canland›ramaz.
Ayn› çarp›k anlay›ﬂa sahip insanlar›n geçmiﬂte de var olduklar› Kuran'da bildirilmiﬂtir. Kuran'da Firavun'un Allah'a
ulaﬂmak için gö¤e uzanan bir kule inﬂa ettirmek istedi¤inden
bahsedilir. Onun bu sapk›n inanc› Allah'›n kudretini kavrayamamas›ndan ve maddeyi mutlak sanmas›ndan kaynaklanmaktad›r:
Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için benden
baﬂka ilah oldu¤unu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateﬂ yak da, bana yüksekçe bir kule
inﬂa et, belki Musa'n›n ilah›na ç›kar›m çünkü gerçekten ben onu yalanc›lardan (biri) san›yorum." (Kasas
Suresi, 38)

Mekan› Allah yaratm›ﬂt›r ve Kendisi mekandan münezzehtir. Mekana ba¤l› olan, yaln›zca yarat›lm›ﬂ olan varl›klard›r.
Allah'›n varl›¤› her yeri sar›p kuﬂat›r, dolay›s›yla Allah her an
her yerdedir. (Bu konunun detaylar›n› "Dinsizli¤in Dinlerini
Ma¤lup Eden Gerçek" bölümünde okuyabilirsiniz.)
Maddeci bak›ﬂ aç›s›n›n etkisi nedeniyle bu aç›k gerçe¤i
kavrayamayan insanlar›n tabi olduklar› sahte dine göre ise
Allah gökyüzünde bir yerdedir. Baz› insanlar›n dua ederken sadece gökyüzüne bakmalar›n›n bir nedeni de budur. Oysa
Allah'›n her yerde oldu¤unu bilen biri, nereye bakarsa baks›n
Allah'›n orada oldu¤unu bilir. Allah bu gerçe¤i ayetlerinde ﬂöyle bildirmektedir:
Do¤u da Allah'›nd›r, bat› da. Her nereye dönerseniz
Allah'›n yüzü (k›blesi) oras›d›r. ﬁüphesiz ki Allah, kuﬂatand›r, bilendir. (Bakara Suresi, 115)
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Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak
eder. O, latif oland›r, haberdar oland›r. (Enam Suresi, 103)

2. Allah'›n evreni ve insanlar› yaratt›ktan sonra,
kendi baﬂlar›na b›rakt›¤›na inanan bir din
‹nsanlar›n tabi olduklar› sahte dinlerin inançlar›ndan biri
de, Allah'›n önce tüm evreni ve canl›l›¤› yaratt›¤›, ancak sonras›nda hiçbir ﬂeye kar›ﬂmadan, gökyüzündeki mekan›ndan olaylar› izledi¤idir. (Allah'› tenzih ederiz) Bu çarp›k anlay›ﬂa göre,
insanlar kendi kaderlerini de kendileri belirlerler.
Oysa Allah, mekandan oldu¤u gibi zamandan da ba¤›ms›zd›r. Dolay›s›yla Allah insanlar› ve tüm evreni yaratt›¤›nda onlar› geçmiﬂleri ve gelecekleri ile, yani kaderleriyle birlikte "tek
bir an" olarak yaratm›ﬂt›r. Biz gelece¤imizi yaﬂamadan bilemeyiz. Ancak Allah her insan›n gelece¤ini ve yaﬂayaca¤› her an›n›
bilir; çünkü bizim her an›m›z›, her konuﬂmam›z›, her hareketimizi yaratan Allah't›r. Sahte dinlere mensup insanlar›n zannettikleri gibi Allah evreni yarat›p, sonra kendi baﬂ›na b›rakmam›ﬂt›r. Allah evrende var olan her canl›y› baﬂlang›çlar›, yaﬂamlar›
ve sonlar› ile birlikte meydana getirmiﬂtir. Tek bir yapra¤›n,
dal›ndan kopup, yere düﬂmesinden bir insan›n hayat› boyunca
yaﬂayaca¤› olaylar›n tamam›na kadar herﬂey, Allah'›n belirledi¤i kader üzere iﬂler. Allah bu gerçe¤i bir ayette ﬂöyle haber
vermektedir:
Gayb›n anahtarlar› O'nun Kat›ndad›r, O'ndan baﬂka
hiç kimse gayb› bilmez. Karada ve denizde olanlar›n
tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düﬂmez; yerin karanl›klar›ndaki bir tane, yaﬂ ve kuru d›ﬂ-
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ta olmamak üzere hepsi (ve herﬂey) apaç›k bir kitaptad›r. (Enam Suresi, 59)
Oysa sizi de, yapmakta olduklar›n›z› da Allah yaratm›ﬂt›r. (Saffat Suresi, 96)

3. Cennet ve cehennemin varl›¤›na
inan›lmayan bir din
Materyalist düﬂüncenin etkisi alt›nda yaﬂayan insanlar›n
bir bölümü Allah'›n varl›¤›na inansalar bile, cennet ve cehennemin varl›¤›na inanmazlar. Bunun en önemli nedeni sadece gözleriyle gördüklerini gerçek zannetmeleridir. Gözleri ile görmedikleri veya elleri ile hissetmedikleri sürece bir ﬂeyin varl›¤›ndan emin olamayacaklar›n› düﬂünürler.
Oysa akl›n› ve vicdan›n› kullanan bir insan için, Allah'›n ve
ahiretin varl›¤›yla ilgili say›s›z delil bulunmaktad›r. Canl›l›¤›n devam› için kusursuz bir tasar›mla ve eﬂsiz bir uyumla yarat›lan
yeryüzünde ve gökyüzünde, tüm canl› maddelerin yap›taﬂ› olan
hücrenin son derece kompleks yap›s›nda, renkleri, kokular›,
içinde yaﬂayan çeﬂit çeﬂit canl›lar ile muhteﬂem güzellikteki do¤ada Allah'›n say›s›z yarat›ﬂ delili vard›r. Tüm canl›lar› kusursuzca yoktan var etmiﬂ olan Allah'›n, her birini ölümlerinin ard›ndan diriltmeye kadir oldu¤una da kuﬂku yoktur. Fakat buna
ra¤men inkarc› insan, iman etmemekte direnir.
Akl›n› kullanan bir insan ise, Allah'›n canl›lar› ilk kez yaratt›¤›n› da, onlar› yeniden diriltmeye kadir oldu¤unu da kavrar.
Ayetlerde, bu gerçe¤i kavrayamayan inkarc›lardan ﬂöyle söz
edilmektedir:

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, toprak
olup ufaland›ktan sonra m›, gerçekten biz mi yeni bir
yarat›l›ﬂla diriltilece¤iz? De ki: "‹ster taﬂ olun, ister
demir. Ya da gö¤üslerinizde büyümekte olan (veya
büyüttü¤ünüz) bir yarat›k (olun)." Bizi kim (hayata)
geri çevirebilir" diyecekler. De ki: "Sizi ilk defa yaratan." Bu durumda sana baﬂlar›n› alayl›ca sallayacaklar ve diyecekler ki: "Ne zamanm›ﬂ o?" De ki: "Umulur ki pek yak›nda." Sizi ça¤›raca¤› gün, O'na övgüyle icabet edecek ve (dünyada) pek az bir süre kald›¤›n›z› sanacaks›n›z. (‹sra Suresi, 49-52)

Dini inkar eden insanlar›n, Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i
"ölümden sonraki diriliﬂi" kavrayamamalar›n›n ve bu gerçe¤e
ﬂüphe ile yaklaﬂmalar›n›n nedeni, yine ön yarg›l› materyalist
inançt›r. Maddeci anlay›ﬂa göre insan maddelerin etkileﬂiminden oluﬂan bir varl›kt›r. Hatta insan›n zekas›, duygular› gibi
madde ile aç›klanamayacak özellikleri bile materyalistlere göre
maddenin etkileﬂimleri ile oluﬂmaktad›r. Dolay›s›yla bu insanlar yeniden diriliﬂi maddenin kendisini tekrar inﬂa etmesi olarak yorumlar ve bir türlü bunun nas›l olabilece¤ine ak›l erdiremezler. Yani yok olan bir maddenin tekrar geri gelebilece¤ini
bir türlü kabullenemezler.
Oysa e¤er anlayamad›klar› nokta, yok olmuﬂ ve çürümüﬂ
bir bedenin nas›l tekrar canlanaca¤› ise, zaten insan›n en baﬂta
bir yokluktan yarat›lm›ﬂ oldu¤unu düﬂünmeleri gerekir. Yeryüzünde bir insana, hatta herhangi bir canl›ya ait tek bir zerre dahi yokken, Allah insan› yoktan var etmiﬂtir. Gerçek bu iken,
ikinci kez yarat›lmay› sorgulamak veya "nas›l olabilir" diye bu
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gerçekten ﬂüpheye düﬂmek büyük bir ak›ls›zl›kt›r. Allah ayetlerinde dirilmekten yana ﬂüphesi olanlar hakk›nda ﬂöyle buyurmaktad›r:
Ya, Biz ilk yarat›l›ﬂta güçsüz mü düﬂtük? Hay›r, onlar
'karmaﬂ›k bir kuﬂku' içindedirler. Andolsun, insan›
Biz yaratt›k ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte
oldu¤unu biliriz. Biz ona ﬂahdamar›ndan daha yak›n›z. (Kaf Suresi, 15-16)

Bu konuyla ilgili di¤er bir gerçek ise insan› insan yapan›n,
bedeni de¤il, ruhu oluﬂudur. Yani insana canl›l›k veren elli, altm›ﬂ kiloluk et ve kemikten oluﬂan beden de¤il, ruhtur. Ölümle birlikte insan›n bedeni yok olur, ancak ruhu yok olmaz.
Ölüm sadece insan›n ruhunun bulundu¤u mekan›n de¤iﬂmesidir yani ahiret hayat›n›n baﬂlamas›d›r. Ruh konusunda Allah
Kuran'da bize ﬂu bilgileri vermektedir:
Sonra onu 'düzeltip bir biçime soktu' ve ona ruhundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var
etti. Ne az ﬂükrediyorsunuz? Dediler ki: "Biz yer
(topra¤›n için) de yok olup gittikten sonra, gerçekten biz mi yeniden yarat›lm›ﬂ olaca¤›z?" Hay›r, onlar
Rablerine kavuﬂmay› inkar edenlerdir. De ki: "Size
vekil k›l›nan ölüm mele¤i, hayat›n›za son verecek,
sonra Rabbinize döndürülmüﬂ olacaks›n›z." (Secde
Suresi, 9-11)

Ancak inkarc› insanlar›n ön yarg›lar› çok aç›k bir gerçe¤i
bile anlamalar›na engel olmaktad›r. Allah, ahiretin varl›¤›n› kavrayamayan, tek hayatlar›n›n bu dünya oldu¤unu zanneden ve
ölünce yok olacaklar›na inanan bu insanlar›n akletme ve kavra-
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ma yeteneklerinden yoksun olduklar›n› birçok ayetinde bildirmiﬂtir:
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 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)

Gerçekleri görebilen, materyalist inanc›n etkisinden kurtularak samimi ve aç›k bir zihin ile düﬂünebilen insanlar ise ahiretin varl›¤›na hiçbir ﬂüphe duymadan kesin bir bilgi ile iman
ederler:
Onlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler. Ve
onlar kesin bir bilgiyle ahirete inan›rlar. ‹ﬂte onlar,
Rablerinden bir hidayet üzerindedirler ve felah bulanlar da onlard›r. (Lokman Suresi, 4-5)
Onlar, gaybe inan›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar ve
kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inan›rlar. (Bakara Suresi, 3-4)

Sonuç olarak dinsizli¤in dini ile mücadelede üzerinde durulmas› gereken iki önemli konu bulunmaktad›r. Bunlardan bir
tanesi evrim teorisinin bilimsel aç›dan geçersizli¤ini anlatmak-
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t›r. Böylece insanlar tesadüflerle oluﬂmad›klar›n›, kendilerini
Allah'›n yaratt›¤›n› ve ona karﬂ› sorumlu olduklar›n› görebileceklerdir. Di¤er konu ise, maddenin gerçek mahiyeti hakk›nda
insanlar› bilgilendirerek ön yarg›lar›ndan kurtulmalar›n› ve gerçek dini anlayabilmelerini sa¤lamakt›r. Çünkü bir madde y›¤›n›ndan ibaret olmad›¤›n› kavrayan insan, Yarat›c›m›z olan
Allah'›n sonsuz kudretinin de bilincine varacakt›r.
Allah'›n her yeri sar›p kuﬂatmas›, zamandan ve mekandan
ba¤›ms›z olmas›, tüm varl›klar› kaderleri ile yaratm›ﬂ olmas›,
cennet ve cehennemin varl›¤› ve insanlar›n fiillerini de yaratan›n Allah olmas› gibi, hak dinin bildirdi¤i gerçekler asl›nda anlaﬂ›lmas› ve kavranmas› çok kolay konulard›r. Ama baz› insanlar bu gerçekleri anlamak istemezler ve bu yüzden zor göstermeye çal›ﬂ›rlar. Bunun nedeni insanlar›n bilerek veya bilmeyerek maddeci dünya görüﬂünün etkisinde kalm›ﬂ olmalar›d›r.
Bunun için insanlar madde ile ilgili ön yarg›lar›ndan kurtularak
maddenin gerçek mahiyetini ö¤renmelidirler.
Bu kitab›n sonunda yer alan "Dinsizli¤in Dinlerini Ma¤lup
Eden Gerçek" bölümü maddenin gerçek mahiyetini ortaya ç›karmakta ve insanlara ﬂimdiye kadar bir s›r gibi görünen konular›n asl›nda son derece aç›k gerçekler olduklar›n› göstermektedir. Burada k›saca yer verilen bu önemli konular›, ilerleyen
bölümlerde daha detayl› olarak bulacaks›n›z.

D‹NS‹ZL‹⁄‹N "ATEﬁE ÇA⁄IRAN"
ÖNDERLER‹

nsanlar› tarih boyunca hak yoldan ay›ran, onlara Allah'› ve
dini inkar› emreden, zalim ve zorba karakterli önderler bulundu¤u Kuran'da bildirilmiﬂtir. Allah bir ayetinde bu insanlar›
"ateﬂe ça¤›ran önderler" (Kasas Suresi, 41) olarak tan›mlam›ﬂt›r. Bu karakter Kuran'da anlat›lan Hz. Musa k›ssas›nda, Firavun ad›yla karﬂ›m›za ç›kar. Fakat bu zorbac› karaktere tüm tarih boyunca rastlamak mümkündür. Dinsizli¤in önderli¤ini yapan bu insanlar›n hemen hepsi, içinde bulunduklar› toplumlara
karﬂ› ayn› zalimlikleri yapm›ﬂlar, ayn› yöntemlerle onlar› dinden
uzaklaﬂt›rm›ﬂlar ve insanlar› dünyada ve ahirette helaka sürüklemiﬂlerdir.
Yüzy›l›m›zda Firavun ile özdeﬂleﬂen kiﬂilerin baﬂ›nda Rus
ve Çin devrimlerinin kanl› liderleri Vladimir Lenin, Joseph Stalin ve Mao Tse Tung, onlar›n fikir babalar› Karl Marx ve Friedrich Engels, tüm Avrupa'y› kana bulayan ac›mas›zl›¤› ile bilinen
Adolf Hitler gibi dinsiz ve zalim liderler gelir. Charles Darwin
ise tüm bu zalim liderlerin fikirlerini, ortaya att›¤› evrim teorisi ile besleyen ve dinsizli¤e farkl› bir yönden liderlik eden bir
isimdir.

‹

74

“D‹NS‹ZL‹⁄‹N D‹N‹” ‹LE MÜCADELE

Kuran'da haber verildi¤i gibi tarih boyunca Allah'›n elçileri ve salih müminler, bir toplulu¤u uyarmakla görevlendirildiklerinde karﬂ›lar›nda zorlu düﬂmanlar olarak hep bu zorba karakterdeki liderleri bulmuﬂlard›r. Bu nedenle de elçilerin fikri
alandaki mücadeleleri gönderildikleri toplulukla de¤il, toplulu¤u etki ve denetimleri alt›nda tutan "diktatör" karakterli önderlerle olmuﬂtur. Çünkü dinsizli¤in liderlerinin ikna edilmeleri veya fikirlerinin etkisiz hale getirilmesi, onlara inanan topluluklar›n da ikna edilmeleri demektir. Bu nedenle elçiler ilk olarak kavmin önde gelenleri ile görüﬂmüﬂ, onlara kendi görüﬂ ve
fikirlerini bildirmiﬂlerdir. Ayetlerde Hz. Musa'n›n din ahlak›n›
anlatmas› için ilk olarak Firavun'a gönderildi¤i ﬂöyle bildirilir:
Andolsun, Musa'y› ayetlerimizle ve apaç›k olan bir
delille gönderdik. Firavun'a ve onun önde gelen çevresine. Onlar Firavun'un emrine uymuﬂlard›. Oysa
Firavun'un emri do¤ruya-götürücü (irﬂad edici) de¤ildi. (Hud Suresi, 96-97)
Sonra bunlar›n (peygamberlerin) ard›ndan Musa'y›
ayetlerimizle Firavun'a ve önde gelen çevresine gönderdik; onlar ona (ayetlerimize) haks›zl›k ettiler. ‹ﬂte bozgunculuk ç›karanlar›n nas›l bir sona u¤rad›klar›na bir bak. (Araf Suresi, 103)

Yukar›da bahsetti¤imiz nedenlerden ötürü dinsizlikle mücadelede önderler çok önemli bir yer teﬂkil etmektedirler. Ve
daha önce belirtti¤imiz gibi, günümüzde dinsizli¤in en önemli
cephesi materyalizmi temel alan komünizm, anarﬂizm gibi sistemler ve tüm dinsiz ideolojilere dayanak olan evrim teorisidir. Bu fikir ak›mlar›n›n ve evrim teorisinin fikir babalar› da günümüzdeki dinsizli¤in as›l önderleridir. Bu liderlerin art›k ha-
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yatta olmamalar› da etkilerinden bir ﬂey kaybettirmemiﬂtir.
Onlar›n insanlar üzerindeki kötü etkileri hala sürmekte ve birtak›m çevreler taraf›ndan bu etki ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Öyle ise dinsizlikle mücadelede bu önderlerin gerçek
yüzlerinin ve amaçlar›n›n ortaya konmas› son derece önemlidir. Bu konunun öneminin daha iyi anlaﬂ›lmas› için Kuran'dan
ve yüzy›l›m›zdan örnekler vererek "ateﬂe ça¤›ran" dinsiz önderlerin baz› özelliklerinin ve yöntemlerinin incelenmesinde
fayda vard›r.
Dine Düﬂman Olmalar› ve Zor Kullanarak
Halk›n ‹man Etmesini Engellemeleri
Materyalizmi benimseyen ve siyasi sistemlerini materyalizm üzerine kuran Lenin, Stalin, Troçki ve Mao gibi liderlerin
en büyük hedefleri, dini ortadan kald›rmak olmuﬂtur. Komünizmin fikir babas› Karl Marx'›n ﬂu sözleri materyalistlerin dine bak›ﬂ aç›lar›n›n bir özetidir asl›nda:

Din halk›n afyonudur… Halk›n aldat›c› mutlulu¤u olarak,
dinin ortadan kald›r›lmas› halk›n gerçek mutlulu¤unun beyan etti¤i taleptir.16
Marx, Engels ve Lenin'in yaz›lar›n›n yer ald›¤› Anarﬂizm ve
Anarko Sendikalizm isimli kitapta ise komünizmin din karﬂ›s›nda almas› gereken tav›r ﬂöyle aç›klanmaktad›r:

Marksizm materyalizmdir. Bu niteli¤i ile 17. yüzy›l ansiklopedicilerinin materyalizmi ya da Feuerbach'›n materyalizmi
kadar alabildi¤ine din düﬂman›d›r. Bu yalanlanamayacak bir
ﬂey. Ancak Marx ve Engels'in materyalizmi, materyalist felsefeyi tarih alan›na ve toplumsal bilimler alan›na uygulama-
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da ansiklopedicilerden ve Feuerbach'tan daha ileri gitmiﬂtir. Dine karﬂ› koymal›y›z; bu materyalizmin dolay›s›yla da
Marksizm'in "abc"sidir. Ama Marksizm "abc" ile yetinip kalan bir materyalizm de¤ildir. Marksizm daha ileri gider.
Der ki: Dine karﬂ› savaﬂmay› bilmek gerek; bunun için de
y›¤›nlara inanc›n› ve dinlerin kayna¤›n› materyalist biçimde
aç›klamak gerek.17
Yukar›daki sözlerle ifade bulan ve Marx'la alevlenen din
düﬂmanl›¤› bütün komünist rejimlerin ortak özelli¤i haline gelmiﬂtir. Her ne kadar Marx'›n ömrü bu sapk›n idealini gerçekleﬂtirmeye yetmediyse de, Lenin onun kötü miras›na sahip ç›karak, din düﬂman› bir rejim kurmuﬂtur. Stalin ise bu zalim rejimi doruk noktas›na ulaﬂt›rm›ﬂt›r.
Bu amaç do¤rultusunda, Rusya ve Çin'de gerçekleﬂen komünist devrim s›ras›nda camiler ve ibadethaneler kapat›lm›ﬂ,
komünist ihtilale karﬂ› ç›kan insanlar hunharca katledilmiﬂlerdi.
Örne¤in dünya tarihinin en kanl› katliamlar›n› yapm›ﬂ olan Joseph Stalin 20 milyondan fazla insan› ac›mas›zca öldürtmüﬂtü.
Stalin, "On binlerce kiﬂinin ölüm emrini imzalay›p sonra da güzel bir uyku çekmek. ‹ﬂte en sevdi¤im ﬂey." diyebilecek kadar
ac›mas›z bir karaktere sahipti. 9 milyonluk ülkede 3 milyon kiﬂiyi katleden Kamboçya'n›n komünist diktatörü Pol Pot da,
Stalin gibi insanlara yönelik yürüttü¤ü vahﬂet ile tan›nan dinsizli¤in önderlerindendir. Arnavutluk'un komünist lideri Enver
Hoca ise, ülkesinde her türlü dini inanç ve ibadeti a¤›r cezalarla yasaklam›ﬂ ve "dünyan›n tam anlam›yla ateist olan ilk devletini kurdu¤unu" ilan etmiﬂtir.
Bu liderleri, dine karﬂ› duyduklar› ﬂiddetli düﬂmanl›klar›,
merhametten, ac›ma duygusundan, sevgi ve ﬂefkatten uzak ka-
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rakterleri ve kibirleri ile "20. yüzy›l›n firavunlar›" olarak tan›mlamak mümkündür. Çünkü Firavun da iman edenleri cezaland›r›yor ve onlara türlü iﬂkenceler yap›yordu. Kuran'da Firavun'un zorba karakteri ﬂu ﬂekilde bildirilir:
Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden
(gençlerinden) baﬂka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar› korkusuylaiman eden olmad›. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taﬂ›ranlardand›. (Yunus Suresi, 83)
(Firavun) Dedi ki: "Ben size izin vermeden önce ona
inand›n›z öyle mi? ﬁüphesiz o, size büyüyü ö¤reten
büyü¤ünüzdür. O halde ben de sizin ellerinizi ve
ayaklar›n›z› çapraz olarak kesece¤im ve sizi hurma
dallar›nda salland›raca¤›m. Siz de elbette, hangimizin azab› daha ﬂiddetliymiﬂ ve daha sürekliymiﬂ ö¤renmiﬂ olacaks›n›z." (Taha Suresi, 71)
(Firavun) Dedi ki: "Ona, ben size izin vermeden önce mi inand›n›z? ﬁüphesiz, o, size büyüyü ö¤reten büyü¤ünüzdür; öyleyse yak›nda bileceksiniz. ﬁüphesiz
ellerinizi ve ayaklar›n›z› çaprazlama kestirece¤im ve
sizin hepinizi gerçekten as›p-salland›raca¤›m." (ﬁuara Suresi, 49)

Dinsizli¤i Savunanlar "Atalar›n›n Dinine"
Uyarlar
Ac›mas›z katliamlar yapan, kad›n, çocuk demeden insanlar›n can›na kasteden diktatörlerin peﬂinden bu kadar çok insan›n gitmesi düﬂündürücüdür. Ancak bu durum sadece bizim
yüzy›l›m›z için geçerli de¤ildir. Kuran'da sapk›n inançlar›ndan
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bir türlü vazgeçmeyen insanlardan söz edilir ve bu inançlar için
"atalar›n dini" ifadesi kullan›l›r. ‹nkarc›lar ne zaman Allah'›n dinine uymaya davet edilseler, elçilere kendi dinlerini b›rakamayacaklar›n›, çünkü atalar›n› bu din üzerinde bulduklar›n› söylerler. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
Ne zaman onlara: "Allah'›n indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hay›r, biz, atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz ﬂeye (gelene¤e) uyar›z" derler. (Peki) Ya atalar›n›n akl› bir ﬂeye ermez ve do¤ru yolu da bulamam›ﬂ idiyseler? ‹nkar edenlerin örne¤i ba¤›r›p ça¤›rmadan baﬂka bir ﬂey iﬂitmeyip (duydu¤u veya ba¤›rd›¤› ﬂeyin anlam›n› bilmeyen ve sürekli) hayk›ran (bir
hayvan)›n örne¤i gibidir. Onlar, sa¤›rd›rlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolay› ak›l erdiremezler. (Bakara Suresi, 170-171)

Her türlü dini ve manevi de¤eri reddeden günümüz inkarc›lar›n›n durumu yukar›daki ayetlerde aç›kça ifade edilmektedir. Onlar›n benimsedikleri dinler de asl›nda "dinsizli¤in dini"dirler. Nitekim günümüz dinsizleri, atalar›n› yani Charles
Darwin'i, Lenin'i, Stalin'i ve Mao'yu bu dine inan›p, bu dinin
ilahlar›na ibadet ederken bulduklar› için bu inançlar›ndan bir
türlü vazgeçmezler. Onlar›n atalar›, canl›l›¤›n cans›z maddelerden var oldu¤una, yeryüzündeki tüm canl›lar›n birbirlerinden
tesadüfler sonucunda türediklerine, herﬂeyi yoktan var eden
bir Yarat›c›'n›n olmad›¤›na inanmaktayd›lar. Bu anlay›ﬂ› savunanlar, tesadüflerin ve do¤an›n birer yarat›c› oldu¤una, bir bilince veya akla sahip olmayan bu iki gücün bilinçli ve ak›lc› seçimler yapabildi¤ine, sadece maddenin mutlak oldu¤una, ezeli
ve ebedi oldu¤una dair bat›l bir inanç taﬂ›maktayd›lar.
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‹ﬂte günümüzde "atalar›n›n dini"ne uyan baz› kiﬂiler de
üzerinde hiç düﬂünmeden, bilimsel aç›dan geçersizlikleri pek
çok kez kan›tlanan bu safsatalara inan›rlar. Dahas›, iddialar›n›n
ne anlama geldi¤ini kavramadan, bunlar› ba¤›ra ça¤›ra, dergilerinde, gazetelerinde yay›nlayarak, mitinglerinde sloganlar›n›
atarak savunurlar. Çünkü atalar› onlara bu sapk›n inanc› miras
b›rakm›ﬂt›r. Allah Kuran'da, "Onlar bunu (tarih boyunca)
birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hay›r; onlar, 'azg›n ve taﬂk›n (ta¤iy)' bir kavimdirler" (Zariyat Suresi, 53) ayetiyle in-

karc›lar›n birbirlerine inkar› miras b›rakt›klar›na dikkat çekmektedir.
Bu saplant›l› düﬂünce yap›s›ndaki insanlar›n ço¤una kitaplar dolusu bilimsel delil sunulsa da, sapland›klar› fikirlerin yanl›ﬂl›¤› sözlü ve yaz›l›, türlü ﬂekillerde anlat›lsa da bu inançlar›ndan vazgeçmezler. Çünkü onlar atalar›n›n dinine körü körüne
ba¤lanm›ﬂ, bu nedenle de ak›l, kavrama ve muhakeme yeteneklerini yitirmiﬂlerdir. Böylece çok küçük bir çocu¤un bile kolayl›kla görebildi¤i gerçekleri göremez hale gelmiﬂlerdir. Allah inkarc›lar›n görme ve kavrama yeteneklerini kaybettiklerini Kuran'da ﬂöyle haber vermiﬂtir:
Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan
çok say›da kiﬂi yaratt›k (haz›rlad›k). Kalbleri vard›r
bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla
görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte
bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)
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Atalar›n›n Sahtekarl›klar›n›n Gösterilmesi
Materyalistlerin ve evrimcilerin "atalar›n›n dinine" ba¤l›l›ktaki ba¤naz tutumlar›ndan kurtulabilmeleri, insanlar›n bu
sapk›n anlay›ﬂlar›n etkisinden ç›kabilmeleri için öncelikle bu
dinsizli¤in liderlerinin gerçek kimliklerinin ve amaçlar›n›n ortaya konmas› gerekmektedir. Bunun en etkili yolu ise bu kiﬂilerin savunduklar› fikirlerin asl›nda bilim, ak›l ve sa¤duyu ile taban tabana z›t oldu¤unu tüm delilleri ile ispatlamakt›r. Ayr›ca
örnek model olarak gördükleri tüm bu liderlerin, gözlerinde
büyüttükleri gibi idealist fikir adamlar› ve kahramanlar olmad›klar›, hatta dünyay› karanl›¤a sürükleyen ahlaks›zl›klar›yla ünlü kiﬂiler olduklar› ve öne sürdükleri fikirlerin akl› baﬂ›nda bir insan
taraf›ndan kabul edilmesinin imkans›z oldu¤u gösterilmelidir.
Kuran'da ateﬂe ça¤›ran önderler olarak tan›mlanan bu
sapk›n insanlar›n peﬂinden sürüklenenler, ﬂu gerçe¤i hiçbir zaman unutmamal›d›rlar: Bugün hayatta olmayan Lenin, Stalin,
Darwin, Mao, Marx, Engels ve di¤erleri ölüm mele¤i canlar›n›
al›rken tüm gerçe¤i anlam›ﬂlard›r. Tüm gücün Allah'a ait oldu¤unu, insanlar›n sorumsuz ve baﬂ›boﬂ b›rak›lmad›klar›n›, kendilerini yoktan var eden Allah'a boyun e¤diklerini, ölümün bir
yokoluﬂ olmad›¤›n›, aksine ölümün ard›ndan kendileri için zorlu bir hesap ve sonsuza kadar devam edecek olan bir azap geldi¤ini ve bundan asla kurtulamayacaklar›n› hepsi görmüﬂlerdir.
Bugün söz konusu kiﬂilerin peﬂinden gidenler bu gerçekleri ﬂu anda kabul etmiyor olabilirler. Ancak ölüm mele¤i "s›rtlar›na ve yüzlerine vura vura" canlar›n› al›rken, ayn› Firavun ve
ilah edindikleri liderleri gibi onlar da bu büyük gerçekleri tüm
aç›kl›¤› ile anlayacaklard›r. Ancak o zaman çok geç olacak; ne
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yalvarmalar›, ne geri dönerek yapt›klar›n› telafi etme istekleri,
Kuran'da bildirildi¤i üzere, iﬂe yaramayacakt›r. Kendilerini cehennem ateﬂine sürükleyen liderlerine lanet edecek, onlar›n
en ﬂiddetli azapla azaplanmalar›n› isteyeceklerdir. Onlara körü
körüne uyduklar› ve Allah'›n kendilerini uyarmak için görevlendirdi¤i elçilerini dinlemedikleri için tarif edilemez bir piﬂmanl›k
duyacaklard›r. E¤er dinsizli¤in dininden vazgeçmezlerse, ahirette yaﬂayacaklar›n› Allah Kuran'da ﬂöyle bildirmektedir:
‹nkar edenler dedi ki: "Biz kesin olarak, ne bu Kuran'a inan›r›z, ne ondan önceki (indirile)ne." Sen o
zulmedenleri, Rableri huzurunda tutuklanm›ﬂ olarak
görsen; sözü (suçlamalar›) birbirlerine karﬂ› eviripçevirir (birbirlerine yöneltirler). Za'fa u¤rat›lan
(müstaz'af)lar, büyüklük taslayanlara derler ki:
"E¤er sizler olmasayd›n›z, gerçekten bizler mü'min
(kimse)ler olurduk." Büyüklük taslayanlar, za'fa u¤rat›lan (müstaz'af)lara dediler ki: "Size hidayet geldikten sonra, sizi biz mi ondan al›koyduk? Hay›r, siz
(zaten) suçlu-günahkarlard›n›z." Za'fa u¤rat›lanlar
da büyüklük taslayanlara: "Hay›r, siz gece ve gündüz
hileli düzenler (kurup) bizim Allah'› inkar etmemizi
ve O'na eﬂler koﬂmam›z› bize emrediyordunuz" dediler. Azab› gördüklerinde piﬂmanl›klar›n› saklarlar;
Biz de inkar edenlerin boyunlar›na halkalar geçirdik.
Onlar, yapt›klar›ndan baﬂkas›yla m› cezaland›r›lacaklard›? (Sebe Suresi, 31-33)
(Müﬂrik olan hakim güçlere:) "‹ﬂte bu(nlar) da sizinle birlikte (küfür ve zulümde) gö¤üs gerenlerdir. Onlara bir merhaba (bile) yok. Çünkü onlar ateﬂe gireceklerdir." (denilir). (Onlara uyanlar) Derler ki: "Hay›r, sizler; as›l size bir merhaba yok. Bunu (azab›) siz
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bizim önümüze sürdünüz. Ne kötü bir durak." Derler ki: "Rabbimiz, kim bunu bizim önümüze sürdüyse, ateﬂteki azab›n› kat kat art›r." Ve derler ki: "Bize
ne oluyor ki, kendilerini ﬂerir (kötü)lerden sayd›¤›m›z adamlar› göremiyoruz." Biz onlar› bir alay konusu edinmiﬂtik; yoksa gözler mi onlardan kayd›?" Bu,
cehennem halk›n›n birbiriyle çekiﬂmesi kesin bir gerçektir. (Sad Suresi, 59-64)
Biz onlara birtak›m yak›n-kimseleri 'kabuk gibi üzerlerine kaplatt›k,' onlar da, önlerinde ve arkalar›nda
olanlar› kendilerine süslü gösterdiler. Cinlerden ve
insanlardan kendilerinden önce gelip-geçmiﬂ ümmetlerde (yürürlükte tutulan azab) sözü onlar›n
üzerine hak oldu. Çünkü onlar, hüsrana u¤rayan
kimselerdi. ‹nkar edenler dediler ki: "Bu Kuran'› dinlemeyin ve onda (okunurken) yaygaralar kopar›n.
Belki üstün gelirsiniz." Art›k gerçekten o inkar edenlere ﬂiddetli bir azap tadd›raca¤›z ve yapt›klar›n›n en
kötüsüyle cezaland›raca¤›z. Bu, Allah'›n düﬂmanlar›n›n cezas› olan ateﬂtir. Bizim ayetlerimizi inkar etmeleri dolay›s›yla bir ceza olarak, orada onlar için ebedilik yurdu vard›r. ‹nkar edenler dediler ki: "Rabbimiz,
cinlerden ve insanlardan bizi sapt›rm›ﬂ olanlar› bize
göster, ayaklar›m›z›n alt›na alal›m, en aﬂa¤›larda bulunanlardan olsunlar." (Fussilet Suresi, 25-29)

Allah iman eden ve yaﬂam›n› din ahlak›n› anlatarak ve Kuran ahlak›n› eksiksizce yaﬂayarak ve yaﬂatmaya çal›ﬂarak geçiren kullar› için ise ﬂöyle müjde vermektedir:
ﬁüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah't›r" deyip sonra
dosdo¤ru bir istikamet tutturanlar (yok mu); onlar›n
üzerine melekler iner (ve der ki:) "Korkmay›n ve
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hüzne kap›lmay›n, size vadolunan cennetle sevinin.
Biz, dünya hayat›nda da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzulad›¤› herﬂey sizindir ve
istedi¤iniz herﬂey de sizindir. Çok ba¤›ﬂlayan, çok
esirgeyen (Allah)tan bir a¤›rlanma olarak." Allah'a
ça¤›ran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben
Müslümanlardan›m" diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet Suresi, 30-33)

Sonuç
Bir insan hayat› boyunca "dinsizli¤in dinine" göre yaﬂam›ﬂ,
hatta din ahlak›na her zaman karﬂ› olmuﬂ olabilir. Ancak e¤er bu
insan, samimi olarak düﬂünür ve vicdan›n›n sesini dinlerse, Kuran'›n hükümlerinin ne kadar do¤ru, aç›k ve kolay oldu¤unu görecektir. Ve tevbe etti¤i takdirde Allah'›n tüm geçmiﬂ günahlar›n› ba¤›ﬂlamas›n› umabilecektir. Unutmamak gerekir ki, hiçbir lider hiçbir insana ﬂefaat edemez; hiç kimse Allah'›n huzurunda
bir baﬂkas›na fayda sa¤layamaz. ‹nsanlar›n tek Velisi, tek dostu ve
koruyucusu alemlerin Rabbi olan Allah't›r. Allah ayetlerde bu
aç›k gerçe¤i kavram›ﬂ kiﬂilerle ilgili olarak ﬂöyle buyurmaktad›r:
Siz beni Allah'a (karﬂ›) inkar etmeye ve hakk›nda bilgim olmayan ﬂeyleri O'na ﬂirk koﬂmaya ça¤›r›yorsunuz. Ben ise sizi, üstün ve güçlü olan, ba¤›ﬂlayan
(Allah')a ça¤›r›yorum. "‹mkan› yok; gerçekten sizin
beni kendisine ça¤›rmakta oldu¤unuz ﬂeyin, dünyada
da, ahirette de ça¤r›da bulunma (yetkisi, gücü, de¤eri ve ba¤›ﬂlama)s› yoktur. ﬁüphesiz, bizim dönüﬂümüz Allah'ad›r. Ölçüyü taﬂ›ranlar, onlar ateﬂin halk›d›rlar. (Mümin Suresi, 42-43)
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‹nsanlar›n bir bölümü din ahlak›n›n sadece baz› ibadetlerden oluﬂtu¤u gibi bir yan›lg›ya sahiptir. Oysa gerçek
din, Allah'›n farz k›ld›¤› oruç tutmak, 5 vakit namaz k›lmak, zekat vermek, kad›nlar›n tesettüre uymalar› gibi ibadetlerin yan›
s›ra, insan yaﬂam›n›n her an›n› kapsar ve böylece insanlara Kuran'da tarif edilenler do¤rultusunda bir bak›ﬂ aç›s› ve güzel ahlak kazand›r›r. Dinine ba¤l›, samimi bir Müslüman Allah'›n r›zas›n›, rahmetini ve cennetini kazanmak için hayat›n›n her an›nda Kuran'da tarif edilen bu üstün ahlak› yaﬂamaya gayret eder.
Hiçbir zaman ve hiçbir ortamda dürüstlü¤ünden, samimiyetinden, itidalli tav›rlar›ndan, sayg› ve sevgi dolu yap›s›ndan, k›sacas› güzel ahlak›ndan ödün vermez. ‹ﬂte bu nedenle de Kuran ahlak›na sahip insanlar›n oluﬂturduklar› topluluklarda, her insan›n
özlem duydu¤u bu üstün özellikler yaﬂan›r.
Örne¤in Kuran ahlak›na uygun yaﬂam süren bir ailede,
günümüz ailelerinde yaﬂanan sorunlar›n hiçbiri yaﬂanmaz. Günümüzde, anne ve babaya itaatsiz, do¤ru ile yanl›ﬂ› birbirinden
ay›ramayan, sald›rgan çocuklara ve çocuklar›na do¤ru ile yanl›ﬂ› anlatma gere¤i duymayan, onlar› baﬂ›boﬂ b›rakan, kendi ara-
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lar›nda dahi geçimsiz olan anne babalara çok s›k rastlan›r. Bu
evlerde, sevgi, sayg›, merhamet ve ﬂefkat yerine kavga ve hakaret hakimdir. Oysa Kuran ahlak› yaﬂand›¤›nda, anne babaya
itaat eden, hatta Allah'›n emri gere¤i onlara "öf" bile demeyen,
do¤ru ve yanl›ﬂ› daha küçük yaﬂlar›ndan itibaren ay›rt edebilen,
vicdan›n› kullanarak kötülüklerden uzak duran çocuklar yetiﬂir.
Çocuklar›n› din ahlak› ile yetiﬂtirerek devlete ve millete hay›rl› insanlar olmalar› için çaba harcayan, kendi aralar›nda da sevgi ve sayg›y› yaﬂayan, davran›ﬂlar› ve konuﬂmalar› ile çocuklar›na örnek olan anne babalar ortaya ç›kar. K›sacas› sevgi, sayg›
ve dayan›ﬂma içinde birbirine ba¤l› aileler oluﬂur.
Aile ise bir devletin en temel birimidir. Aile yap›s› güçlü
olan bir milletin devlet yap›s› da çok güçlü olur. Ancak aile yap›s› çökmüﬂ, manevi de¤erlerini kaybetmiﬂ, bireyleri aras›nda
sevgi, sayg›, birlik ve beraberlik, vefa duygular› körelmiﬂ bir
devletin güçlü olmas› mümkün de¤ildir. Özellikle dinsiz bir
toplumun hedef al›nd›¤› baz› ülkelerde bu manevi çöküﬂ çok
büyük bir h›z kazan›r ve ahlaki dejenerasyon toplumun her kademesinde kendini gösterir. Böyle bir toplumda hayat, sadece
karﬂ›l›kl› maddi ç›karlar üzerine kurulur.
Birbirlerine çok yak›n aile bireyleri aras›nda dahi sevgi,
kardeﬂlik, dayan›ﬂma, fedakarl›k ve sadakat duygular› gibi manevi duygular köreldi¤inde, art›k o milletin varl›¤›n› devam ettirebilmesi çok zor olur. Çünkü bu dejenerasyon yaln›zca aile
ortamlar›nda yaﬂanmakla kalmaz, toplumun tüm kesimlerine
yay›l›r. Okullarda, arkadaﬂ toplant›lar›nda sevgi ve sayg› yerine,
haset, ikiyüzlülük, alay, dedikodu gibi kötü tav›rlar ortaya ç›kar. ‹ﬂ yerlerinde de tüm sistem ç›kar iliﬂkileri üzerine kurulu
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olur. Kimse kimsenin hakk›n› korumaz, adalet aranmaz, mazlumlara karﬂ› ﬂefkat ve merhamet duyulmaz. K›sacas› böyle bir
milletin bireylerinin birarada huzur ve bar›ﬂ içinde yaﬂamalar›
imkans›z hale gelir.
‹ﬂte bu sebeple insanlar› dinsizli¤e sürükleyen, bu yolla
manevi de¤erlerini tahrip eden dinsizli¤in dinlerinin, fikri yönde çökertilmesi imanl› insanlara düﬂen büyük bir görevdir. ‹lerleyen sayfalarda dinsizli¤in aile yap›s›n› ve toplumdaki sosyal
iliﬂkileri çökertmenin ötesinde, bir devlete ne tür zararlar verebilece¤i daha detayl› olarak incelenecektir. Bu inceleme sonucunda ortaya ç›kan tespitler, "devletime ba¤l›y›m, milletimi
seviyorum" diyen her bireyin dinsizlikle nas›l ciddi bir mücadele içinde olmas› gerekti¤ini bir kez daha ortaya koyacakt›r.
Darwinizm'in Yetiﬂtirdi¤i Teröristler
Bugün dünyan›n dört bir köﬂesinde terör, soyk›r›m ve
katliamlar yaﬂanmakta, masum insanlar hunharca öldürülmekte, suni sebeplerle birbirlerine düﬂman hale getirilen topluluklar ülkeleri kana bulamaktad›r. Birbirlerinden çok farkl› tarihlere, kültürlere ve toplumsal yap›lara sahip olan ülkelerde
meydana gelen bu olaylar›n, her ülkede kendine özgü baz› nedenleri ve kaynaklar› olabilir. Ancak biraz araﬂt›r›ld›¤›nda her
birinin ilginç bir ortak noktas› oldu¤u görülecektir. Bu, dinsiz
ideolojilerin toplumlar üzerinde yaratt›¤› manevi tahribatt›r.
Bu dinsiz ideolojilerin en önemli ortak özelliklerinden biri ise, militanlar›n› Darwinizm ile e¤itiyor olmalar›d›r. Baﬂta da
belirtti¤imiz gibi evrim teorisi, insanlar›n kendilerini sorumlu
hissedecekleri ve ahirette hesap verecekleri bir Yarat›c› oldu-
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¤u gerçe¤ini reddeder. Bu teorinin e¤itimini gören bir insan da
kendisinin sorumsuz ve baﬂ›boﬂ oldu¤unu zanneder. Bu nedenle de "nas›lsa kimseye hesap vermeyece¤im" diye düﬂünerek, her türlü insafs›zl›¤›, ahlaks›zl›¤› ve vicdans›zl›¤› kolayl›kla
yapar hale gelir.
Evrim teorisinin terörizme verdi¤i ikinci önemli destek
ise, bu teorinin insan› geliﬂmiﬂ bir hayvan olarak göstermesidir.
Dolay›s›yla Darwinizm'e inananlar bir insan›n öldürülmesini
herhangi bir hayvan›n öldürülmesi kadar kolay görürler. Bölücü terörün tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de bebekleri,
kad›nlar›, yaﬂl›lar› ve binlerce masum insan› gözünü dahi k›rpmadan öldürebilmesinin ard›nda yatan neden, Darwinci anlay›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilimsel aç›dan hiçbir geçerlili¤i olmayan bir
safsata oldu¤unun insanlara anlat›lmas›n›n önemi bu noktada
tekrar ortaya ç›kmaktad›r. Darwinizm'i bilimsel bir gerçek
zanneden, dini duygulardan uzak, Allah korkusu olmayan baz›
kimselere Darwinizm'e dayand›r›lan ideolojiler telkin edildi¤inde kolayca ikna edilebilmektedirler. Ve bu kapsaml› telkinin
sonras›nda herkes gibi yaﬂam süren sade bir insan, eline silah
al›p da¤a ç›kabilmekte, masum insanlar›n can›na kastedebilmekte ve devletine karﬂ› ayaklanabilmektedir. Çünkü bu kiﬂilere Allah, din, vatan, millet ve bayrak sevgisi yerine, dinsizlikleri ve kanl› katliamlar› ile ünlenmiﬂ Stalin'i, Lenin'i, Mao'yu sevip saymalar›, insan› hayvan gibi gösteren Darwin'in teorisine
göre düﬂünmeleri ö¤retilmektedir.
Oysa Allah'›n varl›¤›n›n delilleri ve Kuran'da bildirilen güzel ahlak anlat›ld›¤›nda, insanlar›n düﬂmanl›¤›, savaﬂ› ve kaos
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ortamlar›n› kendilerine hedef edinen bu tür ideolojilere saplanmalar› imkans›z hale gelir. Allah'a iman eden, ahirette her
yapt›¤›n›n hesab›n› verece¤ini bilen bir insan, devletine ve milletine güçlü bir ba¤ ile ba¤lan›r. Çünkü Allah Kuran'da insanlar› bozgunculuk yapmaktan ﬂöyle men etmiﬂtir:
O, iﬂ baﬂ›na geçti mi (ya da s›rt›n› çevirip gitti mi)
yeryüzünde bozgunculuk ç›karmaya, ekini ve nesli
helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculu¤u
sevmez. Ona: "Allah'tan kork" denildi¤inde, büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuﬂat›r. Böylesine
cehennem yeter; ne kötü bir yatakt›r o. (Bakara Suresi, 205-206)
Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onaylad›ktan sonra bozanlar, Allah'›n ulaﬂt›r›lmas›n› emretti¤i
ﬂeyi kesip-koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk ç›karanlar; iﬂte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olan› da onlar içindir. (Rad Suresi, 25)
Bu ayetlerden de anlaﬂ›laca¤› gibi, Allah'tan korkan bir insan›n devletine, milletine en küçük zarar dokunduracak bir harekete dahi göz yummas› söz konusu de¤ildir. Çünkü Allah'tan
korkan bir insan O'nun hoﬂnut olmayaca¤› ve cehennemde
sonsuz bir azapla karﬂ›l›k verece¤ini bildirdi¤i her türlü tav›rdan titizlikle sak›n›r.
Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir insan ise kimseye
hesap vermeyece¤ini zannederek her türlü kötülü¤ü kolayl›kla
yapabilir. Bediüzzaman Said Nursi de dinsiz ideolojilerin, özellikle komünizmin do¤urdu¤u anarﬂist yap›y› bir eserinde ﬂöyle
aç›klam›ﬂt›r:

Ve sosyalistlik ise bir k›s›m mukaddesat› tahrip etti¤inden,
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aﬂ›lad›¤› fikir, bilahare bolﬂevikli¤e ink›lap etti. Ve Bolﬂeviklik dahi çok mukaddesat-› ahlakiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozdu¤undan, elbette, ektikleri tohumlar hiçbir kay›t ve
hürmet tan›mayan anarﬂistlik mahsülünü verecek. Çünkü
kalb-i insaniden hürmet ve merhamet ç›ksa, ak›l ve zekavet, o insanlar› gayet dehﬂetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir; daha siyasetle idare edilmez.18
Bediüzzaman'›n bu sözlerinin de iﬂaret etti¤i gerçek ﬂudur: Anarﬂi, terör ve kargaﬂa belas›n›n kökeninde insanlar›n
sayg›, sevgi, merhamet gibi güzel duygulardan uzaklaﬂmas›, ahlaki ve insani de¤erlerini kaybetmesi yatmaktad›r. Bu beladan
kurtulmak için öncelikle yap›lmas› gereken ise, dinsizli¤in ortadan kald›r›lmas› ve insanlara Allah korkusunun ve Kuran ahlak›n›n ö¤retilmesidir.
ﬁunu unutmamak gerekir ki, devletine ve milletine karﬂ›
ayaklan›p, bölücü faaliyetlerde bulunanlar kadar, bu duruma
seyirci kalarak imkanlar› oldu¤u halde devletine destek olmayanlar da, ayn› materyalist bak›ﬂ aç›s›n› taﬂ›yor demektir. Çekimser davranan kiﬂilerin tek amaçlar› kendi hayatlar›n› devam
ettirebilmeleridir. Çevrelerinde olup bitenler kendilerine dokunmad›¤› sürece rahats›z olmayan bu kiﬂiler, dinin insanlara
kazand›rd›¤› fedakarl›k, kardeﬂlik, dostluk, dürüstlük ve hizmet
anlay›ﬂ›ndan yoksun kimselerdir. Bu kiﬂilerin, ﬂerefli bir hedefleri yoktur. Hayatlar› boyunca sadece devletin imkanlar›n› tüketerek, milletin karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u tehlikelerden habersiz
bir ﬂekilde kendi nefislerini tatmine çal›ﬂ›rlar. Bu tür insanlar›n
durumu Kuran'da ﬂöyle aç›klanmaktad›r:
Allah ﬂu örne¤i verdi: ‹ki kiﬂi; bunlardan birisi dilsiz,
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hiçbir ﬂeye gücü yetmez ve herﬂeyiyle efendisinin üstünde (bir yük), o, onu hangi yöne gönderse bir hay›r
getirmez; ﬂimdi bu, adaletle emreden ve dosdo¤ru
yol üzerinde bulunanla eﬂit olabilir mi? (Nahl Suresi,
76)

Ayette de belirtildi¤i gibi "dosdo¤ru yol üzerinde bulunan", dinine ba¤l›, Allah'tan korkup sak›nan, manevi de¤erlere
önem veren, vatan›na ve milletine hizmet ﬂevki içinde olan bir
kiﬂinin, bulundu¤u topluma büyük hay›rlar getirece¤i kesindir.
Bu yüzden insanlar›n gerçek dini ö¤renmeleri ve Kuran ahlak›na uygun yaﬂamalar› son derece önemlidir. Bu üstün ahlak› yaﬂayan insanlar› ise Allah bir ayetinde ﬂöyle tan›mlam›ﬂt›r:
Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleﬂtirir, iktidar
sahibi k›larsak, dosdo¤ru namaz› k›larlar, zekat› verirler, ma'rufu emrederler, münkerden sak›nd›r›rlar.
Bütün iﬂlerin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41)

D‹NS‹ZL‹⁄‹N D‹N‹ ‹LE
MÜCADELE YÖNTEMLER‹

nsanlar›n dünyadaki ve ahiretteki kurtuluﬂlar› için dinsizli¤in
yeryüzünden tamamen kald›r›lmas› son derece önemlidir.
Ve dinsizli¤in yeryüzünden silinerek yerine Kuran ahlak›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas› da -baﬂtan beri üzerinde durdu¤umuz gibitüm inananlar›n sorumlulu¤udur. "Ben dindar›m, di¤er insanlar
baﬂlar›n›n çaresine baks›nlar" demek, samimi bir Müslüman›n
vicdan›na s›¤maz. Aﬂa¤›daki ayet, bu görevi tüm Müslümanlar›n
üzerine ‹lahi bir görev olarak yüklemektedir. Allah her mümini, yak›nlar›n› ve tüm insanlar› cehennem azab›ndan korumakla yükümlü k›lm›ﬂt›r:
Ey iman edenler, kendinizi ve yak›nlar›n›z› ateﬂten
koruyun ki onun yak›t› insanlar ve taﬂlard›r; üzerinde
oldukça sert, güçlü melekler vard›r. Allah kendilerine neyi emretmiﬂse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler." (Tahrim Suresi, 6)

‹

Baz› kimseler ise "ben dinsizlikle nas›l mücadele edebilirim?" diye düﬂünüyor olabilirler. Bu, ﬂeytan›n insanlar› oyalamak, Kuran ahlak›n›n yaﬂanmas›n› engellemek ve dinsizli¤in dininin yay›lmas›na zemin haz›rlamak için verdi¤i bir kuruntudur.
Kitab›n genelinde de söz edildi¤i gibi dinsizlikle mücadeleden
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kastedilen, dinsiz felsefelerin ve fikir ak›mlar›n›n bilimsel ve
ak›lc› delillerle geçersizliklerinin ortaya konmas›, fikri alanda
bunlar›n çökertilmesidir. Çünkü fikri yönden çökmüﬂ ve bilimsel olarak da dayana¤› kalmam›ﬂ bir ideolojinin peﬂinden hiç
kimse gitmez.
Dolay›s›yla bu önemli fikir mücadelesinde her insan›n yapabilece¤i bir hizmet mutlaka vard›r. Hiçbir ﬂeye imkan bulamayanlar da, bu önemli mücadelede yer alan, hayat›n› buna
adayan kimselere yard›mc› ve destekçi olmal›d›rlar. Örne¤in
dinsizlikle mücadele amac›yla yaz›lm›ﬂ kitaplar›n veya yaz›lar›n
geniﬂ bir çevre taraf›ndan okunmas›n› sa¤lamak, bu kitaplarda
yazanlar› çok iyi ö¤renerek bunlar› herkese anlatmak, dinsizlikle mücadele eden, dinsizli¤in fikrini çürüten bilgileri türlü
yollarla dünyaya yaymak gibi hizmetler dinsizlikle mücadelenin
önemli birer parças›d›r.
Unutmamak gerekir ki Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi
"Küfre r›za küfür oldu¤u gibi; dalalete, f›ska, zulme r›za da f›skt›r, zulmdür, dalalettir."19 Bu nedenle çekimser kalanlar, dinsizli¤e karﬂ› imkan› oldu¤u halde mücadele etmeyenler veya
mücadele edenlere destek olacaklar›na zorluk ç›karanlar, asl›nda bilerek veya bilmeyerek dinsizli¤e destek olmakta ve onlar›n iﬂlerini kolaylaﬂt›rmaktad›rlar.
Samimi bir mümin, hiçbir zaman bu önemli konularda çekimser kalmaz. Her zaman Kuran'›n emretti¤i konularda son
derece duyarl›, atak ve kararl› davran›r. Vicdan›ndan dolay› bugün yeryüzünde zulüm gören, zay›f b›rak›lm›ﬂ, aç, güvenliksiz
yaﬂayan ve zavall› konumda olan her insan›n sorumlulu¤unu
üzerinde hisseder. Örne¤in bugün Keﬂmir'de, Do¤u Türkis-
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tan'da ve Filistin'de milyonlarca Müslüman sadece dinlerinden
dolay› zulüm görmektedir. Geçti¤imiz y›llarda Kosova ve Bosna'da yüz binlerce insan olmad›k iﬂkencelere maruz b›rak›lm›ﬂ,
yerlerinden, yurtlar›ndan edilmiﬂ, dünyan›n gözü önünde katledilmiﬂlerdir. Sadece baz› Müslüman ülkelerde de¤il, dünyan›n
bir çok yerinde insanlar, dinsiz gruplar veya dinsiz fikir ak›mlar› nedeniyle zulüm görmeye devam etmektedirler. Rusya'da
y›llard›r dinsiz nesiller yetiﬂtirilmekte, dinsizli¤in dini çok büyük bir h›zla yay›lmaktad›r. (Detayl› bilgi için bkz. Çözüm Kuran Ahlak›, Harun Yahya) Vicdan sahibi bir insan bunlar›n hiçbirini gözü kapal› izlemez. ‹ﬂte bu nedenlerden ötürü tüm
Müslümanlar›n dinsizli¤in insanl›k üzerindeki zulmünü kald›rmak için var güçleriyle mücadele etmeleri gereklidir. Bunun en
ak›lc› ve en etkili yolu ise kitap boyunca belirtti¤imiz fikri alandaki mücadeledir.
Bu bölümde, böyle önemli bir görevi yüklenen insanlar›n
özellikle üzerinde durmalar› gereken konular ele al›nacak ve
Kuran ayetleri do¤rultusunda, bu mücadelenin nas›l izlenmesi
gerekti¤i anlat›lacakt›r.
Dinsizli¤in Putlar›n› K›rmak
Dinsizli¤in dini ile mücadelede en etkili yöntem kuﬂkusuz
Kuran'da örnek olarak gösterilen Hz. ‹brahim'in metodudur.
Önceki bölümlerde anlatt›¤›m›z gibi Hz. ‹brahim'in döneminde
yaﬂayan insanlar kendi elleriyle yapt›klar› putlara tap›yor ve
her konuda bu sahte ilahlar›ndan medet umuyorlard›. (Bilindi¤i gibi bu, ayn› zamanda tarih boyunca pek çok inkarc› kavmin
uygulad›¤› bir yöntemdir.) Hz. ‹brahim ise bu insanlara önünde
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e¤ildikleri putlar›n hiçbir ﬂeye güç yetiremeyen, tahtadan yap›lm›ﬂ, cans›z varl›klar oldu¤unu hat›rlatm›ﬂ ve onlar›n mant›k ve
muhakeme bozukluklar›n› tüm aç›kl›¤› ile gözler önüne sermiﬂtir.
Önceden de belirtti¤imiz gibi, Hz. ‹brahim döneminde yaﬂayan insanlarla günümüz "puta tap›c›lar›" aras›nda pek bir fark
yoktur. O dönemdeki insanlar nas›l ›srarla tahta heykelleri ilah
olarak kabul ediyorlarsa, günümüz dinsizleri de cans›z atomlar›, ﬂuursuz do¤ay›, tesadüfleri ilah olarak kabul etmektedirler.
ﬁuursuz atomlar›n biraraya gelerek, kusursuz ve muhteﬂem bir
sistemi oluﬂturmak üzere organize olduklar›na inanmaktad›rlar.
Hz. ‹brahim'in, kavmini bu sapk›n inançlar›ndan kurtarmak, onlar› "uyand›rmak" için baﬂvurdu¤u yöntem ise Kuran'da ﬂöyle haber verilmektedir:
Hani babas›na ve kavmine demiﬂti ki: "Sizin, karﬂ›lar›nda bel büküp e¤ilmekte oldu¤unuz bu temsili heykeller nedir?" "Biz atalar›m›z› bunlara tap›yor bulduk" dediler. Dedi ki: "Andolsun, siz ve atalar›n›z
apaç›k bir sap›kl›k içindesiniz." (Enbiya Suresi, 52-54)
"Andolsun Allah'a, sizler arkan›z› dönüp gittikten
sonra, ben sizin putlar›n›za muhakkak bir tuzak kuraca¤›m." Böylece o, yaln›zca büyükleri hariç olmak
üzere onlar› paramparça etti; belki ona baﬂvururlar
diye. (Enbiya Suresi, 57-58)

Ayetlerde haber verildi¤i gibi Hz. ‹brahim, babas›n›n ve
kavminin gerçekleri göremeyecek kadar körleﬂtiklerini gördü¤ünde onlar›n tapt›klar› putlara bir tuzak kurmaya karar vermiﬂtir. Kavmi yan›ndan uzaklaﬂt›¤›nda, tapt›klar› cans›z putlar›
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k›rarak, onlar›n ak›llar›yla bulamad›klar› aç›k bir gerçe¤i kendilerine delille ispatlam›ﬂt›r: Cans›z putlar›n aciz olduklar› ve bir
ﬂey yaratamayacaklar› gerçe¤ini…
Putperestler geri dönüp de Hz. ‹brahim'e neden putlar›
k›rd›¤›n› sorduklar›nda ald›klar› cevap ise, içinde bulunduklar›
ak›ls›zl›¤› gözler önüne sermesi aç›s›ndan son derece önemlidir:
Dediler ki: "Ey ‹brahim, bunu ilahlar›m›za sen mi
yapt›n?" "Hay›r" dedi. "Bu yapm›ﬂt›r, bu onlar›n büyükleridir; e¤er konuﬂabiliyorsa, siz onlara soruverin." Bunun üzerine kendi vicdanlar›na baﬂvurdular
da; "Gerçek ﬂu ki, zalim olanlar sizlersiniz (biziz)"
dediler. Sonra, yine tepeleri üstüne ters döndüler:
"Andolsun, bunlar›n konuﬂamayacaklar›n› sen de bilmektesin." (Enbiya Suresi, 62-65)
Bu insanlar›n, "Andolsun, bunlar›n konuﬂamayacaklar›n› sen de bilmektesin" diyerek asl›nda gerçe¤in fark›nda olduklar›n› belirtmeleri son derece önemli bir noktad›r. Hepsi
asl›nda putlar›n konuﬂamayacaklar›n›n bilincindedirler. Putlar›n›n hiçbir ﬂeye güç yetiremeyeceklerini, cans›z bir varl›¤a hayat veremeyeceklerini, evrende var olan kusursuz düzeni yaratamayacaklar›n› çok iyi bilmektedirler. Ancak atalar›ndan
devrald›klar› dinsizlik miras›n› devam ettirebilmek ve Allah'›n
varl›¤›n› inkar etmek için bu cans›z varl›klar› ilah kabul etmiﬂlerdir.
Günümüzde evrimciler ve materyalistler de tamamen buna benzer bir zihniyeti taﬂ›rlar. Bugün herhangi bir evrimci, samimi olarak düﬂündü¤ünde canl›l›¤›n tesadüflerle oluﬂamayacak kadar karmaﬂ›k ve kusursuz oldu¤unu anlayacakt›r. Bunun
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yan›nda ayn› bilim adamlar› evrenin bir baﬂlang›c› olmas› gerekti¤ini, yani ezeli ve ebedi olamayaca¤›n› da onaylayacaklard›r.
Ancak söz konusu kiﬂiler, bunu itiraf etmelerine ra¤men, son
derece ba¤naz bir tutum sergilemeye devam ederler. Ayn› Hz.
‹brahim döneminde yaﬂayan putperestler gibi kendi sahte ilahlar›n› b›rak›p Allah'a inanmalar›n›n imkans›z oldu¤unu dile getirirler. Evrimcilerin ve materyalistlerin kitab›n baﬂ›ndan itibaren
tarif etti¤imiz atalar›n›n dinine ne kadar körü körüne ba¤l› olduklar›n› anlamak için günümüz evrimcilerinden birkaç›n›n bu
yöndeki itiraf›n› görmek yeterlidir.
Örne¤in Harvard Üniversitesi'nden evrimci ve materyalist genetikçi Richard Lewontin kendisinin ve di¤er materyalistlerin ön yarg›l› ve ba¤naz tutumlar›n› ﬂöyle ifade etmiﬂtir:

Bizim materyalizme olan bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ, do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme
olan a priori ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir
aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de,
‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.20
Ünlü ‹ngiliz zoolog ve evrimci D.M.S. Watson ise, evrimcilerin ellerinde evrimin gerçekleﬂti¤ine dair delilleri olmamas›na ra¤men neden hala bu teoriyi 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.21
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Ünlü ‹ngiliz bilim adam› Chandra Wickramasinghe de
Allah'›n inkar edilmesi için insanlar›n beyinlerinin nas›l y›kand›¤›n› ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:

Bir bilim adam› olarak ald›¤›m e¤itim boyunca, bilimin herhangi bir bilinçli yarat›l›ﬂ kavram› ile uyuﬂamayaca¤›na dair
çok güçlü bir beyin y›kamaya tabi tutuldum. Bu kavrama
karﬂ› ﬂiddetle tav›r al›nmas› gerekiyordu... Ama ﬂu anda,
Tanr›'ya inanmay› gerektiren aç›klamaya karﬂ› olarak öne
sürülebilecek hiçbir argüman bulam›yorum…22
Yukar›da örnekleri verilen evrimci bilim adamlar›n›n,
do¤ru olmad›¤›n› bildikleri halde sadece Allah'› inkar edebilmek için evrim teorisine ve materyalizme inand›klar› kendi
sözleriyle ortaya ç›kmaktad›r. Ve bu kiﬂiler günümüzün önde
gelen materyalist evrimcilerinden sadece birkaç›d›r.
Bu insanlara verilebilecek cevap ise, Kuran'da bildirilen,
Hz. ‹brahim'in kendi kavmine verdi¤i cevapt›r. Hz. ‹brahim'in
kavmine verdi¤i karﬂ›l›k, onlar› sarsmak ve akla davet etmek
olmuﬂtur. Ayetlerde Hz. ‹brahim'in sözleri ﬂöyle haber verilmektedir:
Dedi ki: "O halde, Allah'› b›rak›p da sizlere yarar› olmayan ve zarar› dokunmayan ﬂeylere mi tap›yorsunuz? Yuh size ve Allah'tan baﬂka tapt›klar›n›za. Siz
yine de ak›llanmayacak m›s›n›z?" (Enbiya Suresi, 6667)

Hz. ‹brahim nas›l putperestlerin putlar›n› k›rarak ve dinsizli¤in tüm dayanaklar›n› ortadan kald›rarak onlar›n acizli¤ini
ortaya koyduysa, günümüzdeki inananlar›n da dinsizlerin ilah
edindi¤i madde putunu k›rarak dinsizli¤i etkisiz hale getirmeleri gerekmektedir.
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Bu putlar›n k›r›lmas›nda uygulanacak yöntem ise, k›saca
ﬂöyle maddelendirilebilir:
1. Dinsiz ak›mlar›n ideolojilerini ve savunduklar›
fikirleri çok iyi tan›mak
Her insan›n, manevi de¤erleri tahrip edecek faaliyetler
içinde olan dinsiz ak›mlar› çok iyi tan›mas›, onlar›n ideolojilerini, hangi konuda hangi fikri savunduklar›n› iyi bilmesi son derece önemlidir. Çünkü ancak bu yolla söz konusu çevrelerin
mant›k bozukluklar›, sapk›nl›klar›, devlete ve millete zarar verecek düﬂünceleri, bilime ve akla ayk›r› yönleri deﬂifre edilebilir. Ve bunun sonucunda bu dinsiz ideolojilerin ne kadar zay›f
temellere dayand›klar›, tutars›zl›klar› gözler önüne serilebilir.
Ayr›ca dinsiz ideolojileri yak›ndan tan›yan vicdan sahibi kiﬂiler,
bunlar›n devlete ve millete verebilecekleri olas› zararlar› önceden tahmin edebilir, bu sayede gerekli önlemlerin al›nmas› için
devlete destek ve yard›mc› olacak bir faaliyet içine girebilirler.
2. Materyalizmin ve evrim teorisinin geçersizliklerinin bilimsel delilleri ile ortaya konmas›
Kitab›n baﬂlar›nda günümüzde dinsizli¤in en tehlikeli ve
en yayg›n dininin materyalizm oldu¤u üzerinde durmuﬂtuk.
Materyalizmi di¤er dinsiz fikirlerden farkl› k›lan ve daha etkili
olmas›na neden olan bir unsur da, "bilimsel bir k›l›f" içinde sunulmas›d›r. Bu nedenle putperestlik ilkellik olarak adland›r›l›rken, materyalizm ve evrim teorisi, -putperestlikten bir farklar› olmamas›na ra¤men- sahte bir "bilimsel sayg›nl›k" kazanm›ﬂlard›r. Dolay›s›yla materyalizmin ve evrim teorisinin asl›nda bilimle ve ak›lla çeliﬂen fikirler oldu¤unun ortaya ç›kar›lmas› ve
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bunun insanlara anlat›lmas› son derece önemlidir.
Evrim teorisinin iddialar›n›n tek tek ele al›narak, tüm delillerinin asl›nda sahte olduklar›n›n veya bu delillerin insanlara
çarp›t›larak sunulduklar›n›n anlat›lmas› son derece önemlidir.
Bunu yaparken en son buluﬂlar›n, bilim dünyas›ndaki geliﬂmelerin an an takip edilmesi, dünyan›n dört bir yan›nda evrim konusunda ortaya at›lan iddialar›n hiç atlanmadan bilimsel olarak
çürütülmesi, her konuda çok bol delil sunulmas› gereklidir.
Ayr›ca bir noktay› daha belirtmekte yarar vard›r: Asl›nda
evrim teorisinin delil olarak öne sürdü¤ü birkaç konu vard›r ve
bunlar da daha en baﬂtan çürütülmüﬂtür. Ama evrimciler bunlar› sürekli bilimsel terimlerle süsleyerek, farkl› kiﬂilerin kalemlerinden veya a¤›zlar›ndan, "bilimsel" bir kisve alt›nda aktard›klar› için, yeni yeni deliller sunuyor gibi görünürler. Oysa halk
aç›s›ndan anlaﬂ›lmaz ifadelerle, bol Latince kelimelerle, sayfalarca yazd›klar› konular›n özüne bak›ld›¤›nda, bilimsel yönde
hiçbir delil sunmad›klar› anlaﬂ›l›r.
Ne var ki bugün dünya insanlar›n›n büyük ço¤unlu¤u Darwinizm'in ne denli saçma bir iddia oldu¤unu görememekte ve
bu teoriyi bilimsel bir gerçek sanmaktad›r. Dolay›s›yla, önemli
bir baﬂka hizmet de, insanlar›n bilgilendirilmesi ve bu tehlikeye karﬂ› uyar›lmas›d›r. Takdir edilece¤i gibi, bu hizmet ciddi bir
çaba gerektirir. Herkes elinden geleni yapmal›, bu tarihi sorumlulu¤un a¤›rl›¤›n› olabildi¤ince yüklenmelidir.
3. Kuran'da bildirilen gerçek dinin anlat›lmas›
Materyalist çevreler halka kendi ideolojilerini telkin ederlerken, dine karﬂ› sald›rgan bir tutum sergilerler. Ancak bu
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çevrelerin dine sald›r›rken kulland›klar› malzemeler, ya tahrif
edilmiﬂ eski dinler ya da Müslümanl›k ad› alt›nda yaﬂanan, içine
türlü hurafeler kat›ld›¤› için özünden tamamen uzaklaﬂm›ﬂ baz› anlay›ﬂlard›r.
Oysa gerçek Müslümanl›k, bu çevrelerin hedef ald›klar›
tutucu din anlay›ﬂ›ndan tamamen farkl›d›r. Bu nedenle hurafelerle dolu dine karﬂ› olarak, Kuran'da bildirilen gerçek din ahlak›n›n insanlara çok etkili ve yayg›n bir ﬂekilde anlat›lmas› gerekir. Kuran, içinde hiçbir çeliﬂki bulunmayan ve Allah Kat›ndan indirilmiﬂ bir kitapt›r. Bu gerçe¤in delillerinin aç›kça ortaya konmas›n›n yan› s›ra, Kuran'da bildirilen ayetlerin ve anlat›lan olaylar›n insanlara aktar›lmalar› da son derece önemlidir.
Bediüzzaman Said Nursi de "maddiyyun ve tabiiyyun felsefeleri" ile mücadelede en etkili yolun Kuran'›n hakikatlerini anlatmak oldu¤unu çok defa belirtmiﬂtir:

… Beﬂinci olarak: ﬁimdi bu zamanda en büyük tehlike olan
dinsizli¤e, anarﬂistli¤e, maddecili¤e karﬂ› yaln›z tek bir çare var: O da Kur'an'›n hakikatlerine sar›lmakt›r. Yoksa koca Çin'i, az bir zamanda komünistli¤e çeviren bela, siyasi,
maddi kuvvetler ile susmaz. Onu yaln›zca Kur'an gerçekleri susturabilir.23
Görüldü¤ü gibi Bediüzzaman'›n, dinsizli¤in getirece¤i tehlikelere karﬂ› sundu¤u çözüm, Kuran ahlak›n›n yaﬂanmas› ve
yaﬂat›lmas›d›r. Ayr›ca Bediüzzaman'›n dinsizli¤in neden oldu¤u
anarﬂi ve devlet düﬂmanl›¤›n›n nas›l yenilebilece¤i ile ilgili sözlerinden baz›lar› da ﬂöyledir:

Sars›lmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarﬂistli¤e karﬂ› k›r›lmaz bir k›l›nç arayanlar, Büyük alamete (Kur'an'a) müracaat etsinler. (ﬁualar, 599)
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Çünkü masonluk, komünistlik, dinsizlik do¤rudan do¤ruya
anarﬂistli¤i do¤uruyor. Ve bu dehﬂetli duruma karﬂ› ancak
ve ancak Kuran gerçekleri etraf›nda ‹ttihad-› ‹slam dayanabilir… (Beyanat ve Tenvirler, s. 21)
4. Allah'›n varl›¤›n›n delillerinin anlat›lmas›
Akl›n› ve vicdan›n› kullanan bir insan için Allah'›n varl›¤›
çok aç›kt›r. Allah yaratt›¤› her varl›kta sonsuz ilminin, akl›n›n,
gücünün delillerini insanlara göstermektedir. Ancak kimi insanlar y›llarca Allah'› inkar etmeye yönelik bir telkin al›rlar. Kimileri de bu konuda kuﬂku içindedirler. Dolay›s›yla bu insanlara Allah'›n varl›¤›n›n delillerini göstermek gerekir. Bu insanlar›n sahip olduklar› ön yarg›lar› ve ba¤naz tutumu k›rmak için
onlara, Allah'›n varl›¤›na dair deliller göstermek, her varl›¤› tek
tek inceleyerek, bunlar›n en küçük bir parças›n›n dahi tesadüfen meydana gelemeyece¤ini aç›klamak gerekir. Hem yaz›l›,
hem de görsel yöntemler kullanarak bu konuda çok kapsaml›
bir faaliyet yürütülmesi Müslümanlar üzerine düﬂen büyük bir
görevdir.
Apaç›k gerçekleri göremeyecek kadar manevi yönden
aciz hale gelen insanlar, ancak ciddi bir çabayla bulunduklar›
gaflet uykusundan uyand›r›labilirler. Allah'›n varl›¤›n› ve çevresinde gördü¤ü kusursuz sistemlerin tek baﬂlar›na, tesadüfler
sonucunda oluﬂamayaca¤› gerçe¤ini kavrayan bir insan için ise,
dinsizlik tehlikesi art›k ortadan kalkm›ﬂ olur. Çünkü Allah'a iman
eden bir insan O'na karﬂ› sorumlu oldu¤unu ve bundan sonraki
hayat›n› O'nun r›zas› için yaﬂamas› gerekti¤ini de kavrar.
Nitekim Allah Kuran'›n birçok ayetinde insanlar› yaratt›¤›
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varl›klar üzerinde düﬂünmeye ve bu varl›klardan ibret almaya
ça¤›rmaktad›r:
Üzerlerindeki gö¤e bakm›yorlar m›? Biz, onu nas›l
bina ettik ve onu nas›l süsledik? Onun hiçbir çatla¤›
yok. Yeri de (nas›l) döﬂeyip-yayd›k? Onda sars›lmaz
da¤lar b›rakt›k ve onda 'göz al›c› ve iç aç›c›' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik. (Bunlar,) '‹çten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir
zikirdir. Ve gökten mübarek (bereket ve rahmet
yüklü) su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Ve birbiri üstüne dizilmiﬂ tomurcuk yüklü yüksek hurma a¤açlar› da. Kullara r›z›k olmak üzere. Ve onunla (o suyla) ölü bir ﬂehri dirilttik. ‹ﬂte (ölümden sonra) diriliﬂ de böyledir. (Kaf
Suresi, 6-11)

‹ﬂte bu nedenle, "dinsizli¤in dini" ile mücadelede en etkili yöntemlerden biri de insanlar›n çevrelerindeki iman hakikatlerini, Allah'›n varl›¤›n›n ve yüceli¤inin delillerini görebilmelerini sa¤lamakt›r. Allah Kuran'da "Rabbinin nimetini durmaks›z›n anlat" (Duha Suresi, 11) ayetiyle bu gerçe¤i haber vermektedir. Müslümanlar›n da Allah'›n insanlar için yaratm›ﬂ oldu¤u tüm nimetleri, içinde bulunduklar› ça¤›n en etkili yöntemleri kullanarak, insanlara durmaks›z›n anlatmalar› gerekmektedir.
5. Kuran ahlak› yaﬂand›¤›nda nas›l bir hayat
olaca¤›n› aç›klamak
Allah Kuran'da insanlara güzel ahlak›, adaleti, sevgi, ﬂefkat
ve merhameti, fedakarl›¤›, sabr›, di¤er insanlar›n ç›karlar›n›
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kendi ç›karlar›n›n üzerinde tutmay›, devlete sayg›, sevgi ve itaati, bar›ﬂ ve güvenli¤i sa¤lamay›, insanlar›n aras›n› düzeltmeyi,
fakir ve zavall›lar› koruyup kollamay›, çal›ﬂkanl›¤›, Allah r›zas›
için hizmet etmeyi emreder. Bu özelliklerin hakim oldu¤u bir
milletin nas›l bir üstünlü¤e, refah ve huzur ortam›na sahip olaca¤› ise aç›kt›r.
‹nsanlar›n birço¤u Kuran'da bildirilen din ahlak›n› tan›mad›klar› için, onlara Kuran ahlak›n›n insanlara sundu¤u güzelliklerin anlat›lmas›, as›l din ahlak›n› yaﬂaman›n kolay ve insan›n yarat›l›ﬂ›na en uygun hayat oldu¤unun gösterilmesi gerekir. Böylece insanlar tüm dünyada yaﬂanan sorunlar›n çözümünün Kuran'da oldu¤unu da göreceklerdir. Allah bir ayetinde Kuran'›n
indiriliﬂ amac›n› ﬂöyle bildirir:
... Biz Kitab› sana, herﬂeyin aç›klay›c›s›, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

6. Vicdanl› insanlar›n birlik olmalar›
Dinsizlikle mücadele konusunda Müslümanlar›n çaba harcamalar›, tüm imkanlar›n› birleﬂtirerek, devleti ve milleti elbirli¤i ile bu tehlikeden korumalar› son derece önemlidir. Her insan bu fikri mücadelede ne kadar çok hizmet ederse, dinsizli¤in yeryüzünden silinmesi ve böylece "yeryüzünde fitne kalmamas›" da o kadar h›zl› olacakt›r.
Birlik (tesanüd), imanl› insanlara hem maddi hem de manevi bir kazanç sa¤lar. Allah müminlere birçok ayetinde birlik
içinde davranmalar›n› ve aralar›nda çekiﬂmemelerini emreder:
Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekiﬂip birbirinize
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düﬂmeyin, çözülüp y›lg›nlaﬂ›rs›n›z, gücünüz gider.
Sabredin. ﬁüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.
(Enfal Suresi, 46)

Allah, bir baﬂka ayetinde de müminlere e¤er aralar›nda
çekiﬂirlerse yeryüzünde fesat oluﬂaca¤›n› bildirir:
‹nkar edenler birbirlerinin velileridir. E¤er siz bunu
yapmazsan›z (birbirinize yard›m etmez ve dost olmazsan›z) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

Bu ayetten de anlaﬂ›laca¤› gibi, Allah'›n dinini inkar eden,
toplumlar› helaka sürükleyen zalim kiﬂilere karﬂ› ﬂerefli bir mücadele imkan› varken, Müslümanlar›n birbirleriyle çekiﬂmelerinin, hay›rl› faaliyetlerine engel olmalar›n›n Allah Kat›nda çok
büyük bir sorumlulu¤u olabilir.
Bir hadisinde Peygamber Efendimiz (sav) de Müslümanlar›n birlik olmalar› gerekti¤ini ﬂöyle bildirmiﬂtir:

Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız.
Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostlu¤unuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeﬂ olunuz. (Müslim ‹hya'u
Ulum'id-Din Huccetü'l-‹slam, ‹mam Gazali, cilt. 2, s.407)
Müminlerin birbirlerine yard›mc› olmalar›n›n yan› s›ra,
birbirlerinin hizmetlerini teﬂvik etmeleri, güzel bir hizmette
bulunan› takdir etmeleri de gerekir. ‹manl› insanlar›n kardeﬂlik
duygular› içinde, birbirlerine destek olmalar› gerekti¤ine Bediüzzaman da birçok kereler dikkat çekmiﬂtir. Said Nursi'nin bu
sözlerinden biri ﬂöyledir:

Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret alt›na girmemek isterseniz, akl›n›z› baﬂ›n›za al›n›z. ‹htilaf›n›zdan istifade eden zalimlere karﬂ›, "Ancak inananlar kardeﬂtir" (Hucurat Suresi,
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10) kutsal kalesinin içerisine giriniz, korununuz. Yoksa ne
hayat›n›z› muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle bo¤uﬂurken,
bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir tart›da, iki da¤ birbirine
karﬂ› tart›l›rsa, bir küçük taﬂ dengelerini bozup, onlarla oynayabilir. Birini yukar›, birini aﬂa¤› indirir.
‹ﬂte ey ehl-i iman! ‹htiraslar›n›zdan ve düﬂmanca taraf tutman›zdan kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Sosyal hayatla alakan›z varsa, 'Mümin mümin için sa¤lam bir binan›n birbirine kuvvet veren taﬂlar› gibidir' yüksek prensibini, hayat prensibi yap›n›z. Dünya sefilli¤inden
ve ahiret s›k›nt›s›ndan kurtulunuz.24
Bediüzzaman Said Nursi'nin Dinsizlikle
Mücadelede Gösterdi¤i Yol
Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur'un birçok yerinde
dinsizlikle mücadele konusunda inananlara yol göstermiﬂtir.
Bir sözünde ise, yukar›da de¤indi¤imiz konularla ilgili olarak
ﬂöyle demiﬂtir:

... Bizim düﬂman›m›z cehalet, zaruret, ihtilaft›r. Bu üç düﬂmana karﬂ› san'at, marifet, ittifak silah›yla mücadele edece¤iz...25
Said Nursi'nin bu sözleri insanlar›n dinsizli¤e karﬂ› mücadelesinin ne ﬂekilde olaca¤›n› anlamak aç›s›ndan çok önemlidir.
Bediüzzaman yukar›daki sözünde üç tehlikeye dikkat çekmektedir: Cehalet, zaruret ve ihtilaf...
‹lk tehlikeye karﬂ›, yani cehalete karﬂ› halk›n bilinçlendirilmesi son derece önemlidir. Yaﬂad›¤›m›z toplumda insanlar›n
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büyük ço¤unlu¤u dindard›r, Allah'a ve dine inan›r. Ancak yine
büyük ço¤unlu¤u dinin ve manevi de¤erlerin karﬂ›s›nda yer
alan tehlikelerin fark›nda de¤ildir. Örne¤in "hem dindar›m hem
de evrime inan›yorum" diyebilecek kadar evrim teorisinin içeri¤inden ve hedeflerinden habersiz olanlar vard›r. Ya da reenkarnasyon gibi bat›l inançlara inanan ve bunu ‹slam'la uyumlu
sanan kimseler bulunmaktad›r. Bu sebeple bu konudaki cehaletin, yani bilgi eksikli¤inin h›zla ortadan kald›r›lmas› ﬂartt›r.
Bediüzzaman'›n dikkat çekti¤i ikinci tehlike ise zaruret yani paras›zl›kt›r. Günümüzde dünya üzerindeki Müslüman ülkelerin büyük bir bölümünde, "açl›k, yoksulluk, paras›zl›k" temel
sorunlar›n baﬂ›nda gelmektedir. "Paras›zl›¤›n" her ülkeye göre
de¤iﬂen nedenleri bulunmaktad›r. Kimi ülkelerde ekonomik
bozukluklar, yönetimdeki aksakl›klar, kimi ülkelerde ise savaﬂlar, despot yönetimler ya da iç çat›ﬂmalar insanlar›n yoksulluk
çekmelerine neden olmaktad›r. Mülteci kamplar›nda zor koﬂullar alt›nda yaﬂayan, evlerini terk etmek zorunda kalan, a¤›r
ﬂartlar alt›nda çal›ﬂmaya zorlanan, e¤itim imkan› olmayan insanlar yard›ma muhtaç durumdad›rlar. ‹ﬂte bu zor ﬂartlarda yaﬂayan insanlar›n Kuran ahlak›, Allah'›n yarat›ﬂ delilleri, materyalist ve Darwinist teorilerin dünya üzerindeki y›k›c› etkileri
üzerinde bilgilendirilmeleri tüm Müslümanlar›n üzerine düﬂen
çok önemli bir sorumluluktur. Ancak bu insanlar›n öncelikle
sa¤l›kl› yaﬂam koﬂullar›na kavuﬂturulmalar› gerekmektedir. Bediüzzaman'›n da dikkat çekti¤i bu "zaruret" tehlikesi mutlaka
ortadan kald›r›lmal›, Müslümanlar›n dinlerini rahatça yaﬂayabilecekleri bir ortam oluﬂturulmal›d›r. Bunun için Allah'a iman
eden her Müslüman›n elinden gelen tüm çabay› göstermesi ge-
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rekmektedir. Allah Nisa Suresi'nde iman sahiplerine bu sorumluluklar›n› ﬂu ﬂekilde bildirmektedir:
Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi
halk› zalim olan bu ülkeden ç›kar, bize Kat›ndan bir
veli (koruyucu sahib) gönder, bize Kat›ndan bir yard›m eden yolla" diyen erkekler, kad›nlar ve çocuklardan zay›f b›rak›lm›ﬂlar ad›na cehd etmiyorsunuz (çaba harcam›yorsunuz)? (Nisa Suresi, 75)

Said-i Nursi'nin son olarak dikkat çekti¤i ihtilaf tehlikesi
de bugün mevcuttur. Bugün dünyada insanlar aras›nda birçok
konu ihtilafl›d›r. Ço¤u zaman fikir birli¤ine var›lamamakta ve
pek çok konu tart›ﬂmalara, çat›ﬂmalara dönüﬂmektedir. Oysa
akl›n ve vicdan›n yolu birdir. Bu nedenle bu ihtilaf›n getirece¤i
kargaﬂa ve kaos tehlikesine karﬂ› do¤rular çok aç›k bir ﬂekilde
ve bilimsel delillerle ortaya konmal›d›r. Canl›l›¤›n kökeni konusunda da bu yol kullan›lmal›, gerçekler tüm aç›kl›¤› ile anlat›lmal›d›r. Bu yolla halk›n yan› s›ra kuﬂku içinde olan bir çok materyalist ve evrimci de vicdanlar›na baﬂvurarak, gerçe¤e ve
do¤ru yola yönelme imkan› bulacakt›r.
Bediüzzaman, bu üç tehlikeye karﬂ› önlem al›rken göz
önünde bulundurulmas› gereken konular› da sözlerinde vurgulamaktad›r. Bu konular›n ilki sanatt›r. ‹nsanlar›n dinsizli¤in diniyle yapacaklar› mücadelede sanat çok önemli bir yer tutmaktad›r. Burada "sanat" kelimesiyle pek çok ﬂey kastedilmiﬂtir.
Allah'›n çevremizdeki sanat›n›n tüm güzelli¤iyle anlat›lmas› en
önemli konulardan biridir. Ayr›ca her türlü yaz›l› eserde kullan›lan resimlerle, dildeki aç›kl›k ve sadelikle, bask› kalitesiyle
dindar insanlar›n üstün sanat anlay›ﬂlar›n› ortaya koymak da
son derece önemlidir. Bunun yan›nda sözlü anlat›mdaki hik-
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met de sanat›n bir türüdür. Seçilen kelimeler, kullan›lan örnekler, anlat›mdaki çarp›c›l›k ve etkileyicilik karﬂ›da b›rak›lacak etki aç›s›ndan çok önemlidir. Evrim teorisi gibi sözde bilimsel bir
konuyu anlat›rken son derece karmaﬂ›k bir anlat›m yolu benimseyen evrimcilerin aksine, anlat›mdaki sadelik insanlar›n
gerçekleri anlamas›na çok büyük bir kolayl›k sa¤layacakt›r.
Bediüzzaman'›n dikkat çekti¤i marifetli anlat›m da, Allah'a
samimi kalple iman eden insanlar›n belirgin bir vasf›d›r. Bu samimiyet ve dürüstlük, onlar›n anlat›mlar›na çok aç›k bir ﬂekilde yans›r. Ayr›ca anlat›lacak konular›n aciliyete göre belirlenmesi, yine aciliyetli konular› halka ulaﬂt›rma yollar› ve ﬂekilleri
tespit edilmesi, hep vicdanl› insanlara has birer marifettir.
Bediüzzaman Said Nursi'nin gösterdi¤i son yöntem olan
ittifak ise, milletimizin refah›n› ve güvenli¤ini isteyen herkesin
yerine getirmesi gereken bir vazifedir. ‹nananlar›n Allah'›n varl›¤›n› inkar eden ve manevi de¤erlere karﬂ› savaﬂ açan kiﬂilere
karﬂ› birbirlerine destek olmalar› son derece önemlidir. Bu
birli¤i bozmak için yap›lacak her türlü giriﬂim de etkinin azalmas›na neden olacakt›r. E¤er bir Müslüman, "Darwinizm zaten
bitmiﬂtir" veya "Darwinizm'i çürütmeye çal›ﬂmaya ne gerek
var" diyerek bu yönde yürütülen fikri mücadeleyi olumsuz
yönde eleﬂtirirse, asl›nda fark›nda olmadan bu mücadele içinde ihtilaf meydana getirmiﬂ olur. Halbuki samimi insanlar›n,
devletimizin ve milletimizin refah›n› düﬂünenlerin, Darwinizm'in ve komünizmin son zerresi de yok olana kadar fikri zeminde mücadeleye devam etmeleri gerekmektedir. Çünkü
Darwinizm henüz tam anlam›yla tükenmemiﬂtir. Evrimciler
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yaln›zca büyük bir panik içinde son ç›rp›n›ﬂlar›n› göstermektedirler, ama yap›lacak daha çok iﬂ vard›r. Bu nedenledir ki bu
tehlikenin bir daha oluﬂum göstermeyecek ﬂekilde kökünün
kaz›nmas› ve tüm insanl›¤›n kan›na giren bu zehirin ak›t›lmas›
son derece önemlidir ve çok büyük bir aciliyet arz etmektedir. Bu çarp›k inançlar›n dünya üzerinden silindi¤ini ancak, terörün, anarﬂinin, din ve devlet düﬂmanl›¤›n›n, zulmün durmas›
ile anlayabiliriz. Bugün masum insanlar katlediliyorsa, devletin
ﬂerefli askerine, polisine teröristler taraf›ndan silah çekiliyorsa, dünyan›n dört bir yan›nda zulüm hüküm sürüyorsa bu, materyalizmin ve Darwinizm'in henüz son bulmad›¤›n›n ve bu ideolojinin taraftarlar›n›n hala eylemlerini sürdürdüklerinin göstergesidir.
Bu durumda vicdanl› insanlar›n üzerine düﬂen görev bellidir. Allah Kuran'da "fitne kalmay›ncaya ve dinin hepsi
Allah'›n oluncaya kadar…" (Enfal Suresi, 39) ayetiyle dinsizli¤in dini ile mücadele etmeyi emretmiﬂtir.
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Okuyaca¤›n›z bu bölüm, hayat›n çok önemli bir s›rr›n› içermektedir. Maddesel dünyaya bak›ﬂ aç›n›z›
kökten de¤iﬂtirecek olan bu konuyu , çok dikkatli bir
biçimde ve sindirerek okumal›s›n›z. Burada anlat›lacak olanlar yaln›zca bir bak›ﬂ aç›s›, farkl› bir yaklaﬂ›m
veya herhangi bir felsefi düﬂünce de¤il; dine inananinanmayan herkesin kabul edece¤i, bugün bilimin de
kan›tlad›¤› kesin bir gerçektir.

D‹NS‹ZL‹⁄‹N D‹NLER‹N‹
MA⁄LUP EDEN GERÇEK

nceki bölümlerde üzerinde durdu¤umuz gibi, inkarc›lar›n
din ahlak›na karﬂ› olumsuz bir mücadele içinde olmalar›n›n en önemli etkenlerinden biri, herﬂeyi dünyevi k›staslara
göre de¤erlendirmeleridir. Bunun nedeni de, tüm yaﬂamlar›n›n
dünya ile s›n›rl› oldu¤unu zannetmeleri ve dünyaya karﬂ› h›rs
dolu bir ba¤l›l›k duymalar›d›r. Din ahlak›ndan uzak insanlar›n
bu ruh hali Kuran'da ﬂöyle bildirilmektedir:

Ö

"O (bütün gerçek), yaln›zca bizim (yaﬂamakta oldu¤umuz bu) dünya hayat›m›zdan ibarettir; ölürüz ve
yaﬂar›z, biz diriltilecekler de¤iliz." (Müminun Suresi,
37)

‹ﬂte bu h›rs sebebiyle inkarc›lar dünyaya yönelik bir kavray›ﬂ eksikli¤i içine düﬂerler. Etraflar›nda gördükleri ﬂeyleri
Allah'tan ba¤›ms›z zanneder, tüm varl›klar›n ancak Allah'›n dilemesiyle varl›¤›n› sürdürdü¤ünü kavrayamazlar. Allah inkarc›lar›n dünya hayat›na yönelik gerçekleri kavrayamad›klar›n› bir
ayette ﬂöyle bildirmiﬂtir:
Onlar, dünya hayat›ndan (yaln›zca) d›ﬂta olan› bilirler. Ahiretten ise gafil olanlard›r. (Rum Suresi, 7)

‹nkarc›lar›n hayatlar› boyunca hesap edemedikleri çok
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önemli bir gerçek vard›r. Onlar bu gerçekten habersiz ﬂekilde
her türlü ahlaks›zl›¤› uygular, dünyada kendilerince ç›kar sa¤lamaya çal›ﬂ›r, yalan söyler, dine yönelik alayc› davran›ﬂlarda bulunur, inananlara iftiralar atar, onlara zarar vermeye çal›ﬂ›rlar… Ancak asl›nda büyük bir gaflet içindedirler fakat bunun
ﬂuurunda de¤ildirler. ‹lerleyen sayfalarda bu insanlar›n nas›l büyük bir ﬂuursuzluk ve gaflet içinde yaﬂad›klar›n› ortaya koyan
bu büyük gerçek anlat›lacakt›r.
Maddenin Ard›ndaki S›r
Görme, duyma, koklama, tat alma, dokunma duyular›m›z›n tamam› birbirlerine benzer bir iﬂleyiﬂe sahiptir. D›ﬂar›daki
nesnelerden gelen etkiler (ses, koku, tat, görüntü, sertlik vs.),
sinirlerimiz vas›tas›yla beyindeki duyu merkezlerine aktar›l›r.
Beyne ulaﬂan söz konusu etkilerin tamam› elektrik sinyallerinden ibarettir. Örne¤in görme iﬂlemi s›ras›nda d›ﬂar›daki bir
kaynaktan gelen ›ﬂ›k demetleri (fotonlar) gözün arka taraf›ndaki retinaya ulaﬂ›r ve burada bir dizi iﬂlem sonucunda elektrik
sinyallerine dönüﬂtürülür. Bu sinyaller, sinirler vas›tas›yla beynin görme merkezine iletilir. Ve biz de, birkaç santimetreküplük görme merkezinde rengarenk, p›r›l p›r›l, eni, boyu, derinli¤i olan bir dünya alg›lar›z.
Ayn› sistem di¤er duyular›m›z için de geçerlidir. Tatlar dilimizdeki baz› hücreler taraf›ndan, kokular burun epitelyumundaki hücreler taraf›ndan, dokunmaya ait hisler (sertlik, yumuﬂakl›k vs.) deri alt›na yerleﬂtirilmiﬂ özel alg›lay›c›lar taraf›ndan,
sesler ise kulaktaki özel bir mekanizma taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülerek beyindeki ilgili merkezlere gönderilir
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ve o merkezlerde alg›lan›rlar.
Konuyu daha netleﬂtirmek için ﬂöyle örneklendirebiliriz:
ﬁu an bir bardak kahve içti¤inizi düﬂünelim. Elinizde tuttu¤unuz
barda¤›n sertli¤i ve s›cakl›¤› deri alt›ndaki özel alg›lay›c›lar taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülerek beyne iletilir. Ayn›
zamanda kahveye ait keskin koku, onu yudumlad›¤›n›z anda
hissetti¤iniz ac› tat ve barda¤a bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz koyu
kahverengi renk de ilgili duyular›n›za ait sinirler taraf›ndan beyne ulaﬂt›r›lan birer elektrik ak›m›d›r. Hemen arkas›ndan masaya koyarken barda¤›n cama çarpmas›yla ç›kan ses de kula¤›n›z
taraf›ndan alg›lan›p beyne elektrik sinyali olarak gönderilir. Ve
bu alg›lar›n tümü beyindeki birbirinden farkl› ama birbiriyle ortak çal›ﬂan duyu merkezleri taraf›ndan yorumlan›r. Siz de bu
yorumun bir sonucu olarak bir bardak kahve içti¤inizi düﬂünürsünüz. Yani asl›nda herﬂey beyindeki duyu merkezlerinde
olup bitmektedir ama siz tüm bu alg›lar›n›z›n somut bir varl›¤›
oldu¤unu zannedersiniz.
Oysa bu noktada yan›l›rs›n›z çünkü asl› beyninizin d›ﬂ›nda var olan maddesel dünyaya ulaﬂman›z imkans›zd›r. Muhatap
oldu¤unuz tüm nesneler, gerçekte görme, iﬂitme, dokunma gibi alg›lar›n toplam›ndan ibarettir. Alg› merkezlerindeki bilgileri
de¤erlendiren beyniniz, yaﬂam›n›z boyunca maddenin d›ﬂ›n›zdaki "asl›" ile de¤il, beyninizdeki kopyalar› ile muhatap olur. Siz
ise bu kopyalar› d›ﬂ›n›zdaki gerçek madde zannederek yan›l›rs›n›z.
Kuﬂkusuz bu, üzerinde detayl› olarak düﬂünülmesi gereken çok önemli bir gerçektir. ﬁimdiye kadar d›ﬂar› bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz herﬂeyin mutlak varl›klar oldu¤unu zannetmiﬂ
olabilirsiniz. Oysa bilimin de gösterdi¤i gibi muhatap oldu¤u-
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nuz herﬂey alg›lar›n›z›n toplam›ndan ibarettir. Burada k›saca
özetlenen, yaﬂam›n›zda fark›na varabilece¤iniz en büyük gerçeklerden biridir.
Yapay Olarak Oluﬂturulan "D›ﬂ Dünya"
Buraya kadar anlatt›¤›m›z fiziksel gerçekler bizi tart›ﬂ›lmaz bir sonuca ulaﬂt›r›r: Bizim gördü¤ümüz, dokundu¤umuz,
duydu¤umuz ve ad›na "madde", "dünya" ya da "evren" dedi¤imiz kavramlar, asl›nda beynimizde yorumlanan elektrik sinyalleridir. Biz hiçbir zaman maddenin, beynimiz d›ﬂ›ndaki, var olan
asl›na ulaﬂamay›z. Ancak, d›ﬂ dünyan›n beynimizde oluﬂan görüntüsünü görür, duyar ve tadar›z.
Tan›d›¤›m›z tek dünya, zihnimizin içinde olan, orada çizilen, seslendirilen ve renklendirilen, k›sacas› zihnimizde meydana gelen bir dünyad›r. Beynimizde seyretti¤imiz bu alg›lar kimi
zaman "yapay" bir kaynaktan da geliyor olabilirler. Herhangi
bir ﬂekilde beynin uyar›lmas› ile tüm duyular harekete geçebilir, hisler, görüntüler ve sesler oluﬂabilir. Maddesel karﬂ›l›klar›
olmayan alg›lar› gerçek zannederek aldanmak çok kolayd›r.
Rüyalar›m›z bunun en aç›k delilidir.
Rüya görürken, bedeniniz genellikle karanl›k ve sessiz bir
odada, hareketsiz bir ﬂekilde yatmaktad›r ve gözleriniz de kapal›d›r. D›ﬂar›dan beyninizin alg›layabilmesi için size ulaﬂan ne
›ﬂ›k, ne ses, ne de benzeri bir ﬂey yoktur. Ancak, rüyan›z boyunca uyan›kken yaﬂad›klar›n›z›n çok benzerlerini, ayn› canl›l›kta yaﬂars›n›z. Rüyada da sabah uyan›r, iﬂe yetiﬂmeye çal›ﬂ›rs›n›z.
Veya tatile ç›kar, deniz kenar›na gider, orada Güneﬂ'in s›cakl›¤›n› hissedersiniz.
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Üstelik rüya s›ras›nda, gördüklerinizin gerçekli¤inden kesinlikle kuﬂku duymaz, ancak uyand›ktan sonra düﬂününce
hepsinin bir rüya oldu¤unu anlars›n›z. Rüyan›zda korku, heyecan, sevinç, üzüntü gibi duygular yaﬂarken ayn› zamanda çeﬂitli görüntüler görür, sesler duyar, maddenin sertli¤ini hissedersiniz. Ancak ortada bu hislere, alg›lara sebep olacak hiçbir kaynak yoktur. Hala karanl›k ve sessiz bir odada yatmaktas›n›zd›r.
Rüyada tamamen gerçek gibi duran olaylar yaﬂar, insanlar, nesneler, ortamlar görürsünüz. Ama hepsi birer alg›dan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Rüya ile "gerçek dünya" aras›nda ise temel bir fark yoktur; her ikisi de zihinde yaﬂan›r.
Alg›layan Kim?
‹çinde yaﬂad›¤›m›z› sand›¤›m›z ve "d›ﬂ dünya" ad›n› verdi¤imiz maddesel dünyan›n asl›nda beynimizde oluﬂtu¤una kuﬂku
yoktur. Ama as›l önemli soru burada ortaya ç›kar: Bildi¤imiz
bütün maddesel varl›klar gerçekte birer alg› ise, o halde beynimiz nedir? Beynimiz de kolumuz, baca¤›m›z ya da baﬂka herhangi bir nesne gibi maddesel dünyan›n bir parças› oldu¤una
göre, o da di¤er maddeler gibi bir alg› olmal›d›r.
Rüyadaki ortamla gerçek hayat dedi¤imiz ortam aras›nda
herhangi bir fiziksel fark olmad›¤›n› biliyoruz. Öyleyse, bize
gerçek hayat dedi¤imiz ortamda, "nerede görüyorsun?" sorusu soruldu¤unda da "beynimde" cevab›n› vermenin bir anlam›
yoktur. Her iki durumda da gören ve alg›layan irade, bir et
parças› niteli¤indeki beyin de¤ildir. Buraya kadar hep d›ﬂ dünyan›n bir kopyas›n› beynimizde izledi¤imizden söz ettik. Bunun
önemli bir sonucu, d›ﬂ dünyan›n var olan asl›n› hiç bir zaman
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tam olarak bilemeyece¤imizdir.
En az bu kadar önemli olan ikinci bir gerçek ise, beynimizde izledi¤imiz bu dünyay› izleyen "irade"nin, beynin kendisi
olamayaca¤›d›r. Beyin, kendisine gelen verileri iﬂleyen ve görüntüye çeviren bir bilgisayar-monitör sistemi gibidir; ama dikkat edilirse bilgisayarlar kendi kendilerini izlemezler. Varl›klar›n›n ﬂuurunda da de¤ildirler. Bu ﬂuuru aramak için beyni analiz etti¤imizde karﬂ›m›za, di¤er canl› organlarda da bulunan
protein ve ya¤ molekülleri gibi moleküllerden daha farkl› bir
malzeme ç›kmaz. Yani beyin dedi¤imiz et parças›nda, görüntüleri seyrederek yorumlayacak, bilinci oluﬂturacak, k›sacas›
"ben" dedi¤imiz ﬂeyi yaratabilecek bir ﬂey yoktur.
Elinizdeki kitap, içinde oturdu¤unuz oda, k›saca önünüzdeki bütün görüntüler beyninizin içinde görülmektedir. Peki
bu görüntüleri atomlar m› görüyor? Hem de kör, sa¤›r, bilinçsiz atomlar... Neden atomlar›n bir k›sm› bu özellikleri kazanm›ﬂ da, di¤erleri kazanamam›ﬂ?... Düﬂünmemiz, kavramam›z,
hat›rlamam›z, sevinmemiz, üzülmemiz, bütün bunlar bu atomlar›n aras›ndaki kimyasal reaksiyonlardan m› ibaret?
Bu sorular› dikkatle düﬂündü¤ümüzde, atomlarda irade
araman›n bir anlam› olmad›¤›n› görürüz. Aç›kt›r ki, gören, iﬂiten ve hisseden varl›k, madde ötesinde bir varl›kt›r. Bu varl›k
"canl›"d›r ve ne madde, ne de görüntüdür. Bu varl›k vücut görüntümüzü kullanarak önündeki alg›larla muhatap olur.
‹ﬂte bu varl›k "Ruh"tur.
Bu sat›rlar› yazan ve okuyan ak›ll› varl›klar, birer atom ve
molekül y›¤›n› -ve bunlar›n aras›ndaki kimyasal reaksiyonlarde¤il, birer "ruh"tur.
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Bize En Yak›n Varl›k Allah't›r
‹nsanlar birer madde y›¤›n› de¤il, birer "ruh" olduklar›na
göre d›ﬂ dünya dedi¤imiz alg›lar bütününü ruhumuza hissettiren, daha do¤rusu bunlar› hiç durmaks›z›n yaratan kimdir?
Kuﬂkusuz bu sorunun cevab› son derece aç›kt›r. ‹nsana
"ruhundan üfleyen" Allah, çevremizdeki herﬂeyin Yarat›c›s›'d›r.
Bu alg›lar›n tek kayna¤› da O'dur. Allah'›n yaratmas› d›ﬂ›nda
herhangi bir ﬂeyin varl›¤› söz konusu de¤ildir. Allah bir ayetinde herﬂeyi sürekli yaratt›¤›n›, yaratmay› durdurdu¤u takdirde
ise gördü¤ümüz hiçbir ﬂeyin varl›¤›n› sürdüremeyece¤ini ﬂöyle
haber vermiﬂtir:
ﬁüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye
(yok olurlar, y›k›l›rlar) (her an kudreti alt›nda) tutuyor. Andolsun, e¤er zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra art›k kimse onlar› tutamaz. Do¤rusu
O, Halim'dir, ba¤›ﬂlayand›r. (Fat›r Suresi, 41)
Elbette bu ayette maddesel evrenin Allah'›n kudreti alt›nda tutulmas› anlat›lmaktad›r. Allah evreni, dünyay›, da¤lar›,
canl› cans›z tüm varl›klar› yaratm›ﬂt›r ve onlar› her an kudreti
alt›nda tutmaktad›r. Allah'›n Halik s›fat› bu maddesel evrende
tecelli etmektedir. Allah Halik'tir, yani herﬂeyi yaratan, yoktan
var edendir. Bu da bize göstermektedir ki, beynimizin d›ﬂ›nda,
Allah'›n yaratt›¤› varl›klardan oluﬂan maddesel bir evren vard›r.
Ancak, Allah bir mucize ve yarat›ﬂ›ndaki üstünlü¤ün ve sonsuz
ilminin bir tecellisi olarak, bu maddesel evreni bize bir "hayal",
"gölge" veya "görüntü" gibi izlettirir. Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki mükemmeli¤in bir sonucu olarak, insan beyninin d›ﬂ›ndaki dünyaya
asla ulaﬂamaz. Bu gerçek maddesel evreni bilen sadece Allah't›r.
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Fat›r Suresi'ndeki ayetin bir baﬂka tevili de, insanlar›n
görmekte olduklar› maddesel evren görüntülerini de Allah'›n
her an tutmakta oldu¤udur. (En do¤rusunu Allah bilir.) Allah
zihnimize dünya görüntüsünü göstermemeyi dilese, tüm evren
bizim için yok olur ve bir daha asla ona ulaﬂamay›z.
Bizim maddesel evrenin kendisine asla ulaﬂamad›¤›m›z
gerçe¤i, insanlar›n pek ço¤unun akl›n› meﬂgul eden "Allah nerede?" sorusunun da cevab›n› ortaya ç›kar›r.
‹nsanlar›n ço¤u, Allah'›n gücünü kavrayamad›klar›ndan,
O'nu göklerde bir yerlerde bulunan ve dünya iﬂlerine müdahale etmeyen bir varl›k olarak düﬂünürler. (Allah'› tenzih ederiz)
Bu yanl›ﬂ mant›¤›n temeli, evrenin bir maddeler bütünü oldu¤u, Allah'›n ise bu maddelerin "d›ﬂ›nda" bir yerlerde bulundu¤u ﬂeklindedir.
Oysa, ﬂimdiye dek inceledi¤imiz gibi, maddesel evrene hiç
bir zaman ulaﬂamad›¤›m›z gibi, onun mahiyetini de tam olarak
bilemeyiz. Tek bildi¤imiz, tüm bunlar› yaratan Yarat›c›'n›n, yani Allah'›n varl›¤›d›r. ‹mam Rabbani gibi büyük ‹slam alimleri, bu
gerçe¤i ifade etmek için "var olan tek mutlak varl›k sadece
Allah't›r, O'ndan baﬂka herﬂey "gölge varl›klard›r" demiﬂlerdir.
Çünkü gördü¤ümüz dünya zihnimizdedir ve bunun d›ﬂ dünyadaki karﬂ›l›¤›na ulaﬂmam›z kesinlikle imkans›zd›r. Böyle olunca
da, Allah'›n, hiç bir zaman ulaﬂamad›¤›m›z bir maddi evrenin
"d›ﬂ›nda" oldu¤unu düﬂünmek yanl›ﬂ olur.
Allah gerçekte "her yerde"dir ve her yeri kaplamaktad›r.
Bu gerçek Kuran'da ﬂöyle aç›klan›r:
…O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuﬂatm›ﬂt›r. Onlar›n korunmas› O'na güç gelmez. O,
pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
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Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuﬂmaktan yana derin bir kuﬂku içindedirler. Dikkatli olun;
gerçekten O, herﬂeyi sar›p-kuﬂatand›r. (Fussilet Suresi, 54)

Allah'›n mekandan münezzeh oldu¤u ve her yeri çepeçevre kuﬂatt›¤› gerçe¤i bir baﬂka ayette de ﬂöyle belirtilmektedir:
Do¤u da Allah'›nd›r, bat› da. Her nereye dönerseniz
Allah'›n yüzü (k›blesi) oras›d›r. ﬁüphesiz ki Allah kuﬂatand›r, bilendir. (Bakara Suresi, 115)

‹nsan kendisine en yak›n olan varl›¤›n yine kendisi oldu¤unu sanarak yan›l›r. Oysa Allah bize, kendimizden bile daha yak›nd›r. "Hele can bo¤aza gelip dayand›¤›nda, ki o s›rada
siz (sadece) bak›p-durursunuz, Biz ona sizden daha yak›n›z; ancak görmezsiniz." (Vak›a Suresi, 83-85) ayetleriyle de
bu gerçe¤e dikkat çekmiﬂtir. Ancak ayette de bildirildi¤i gibi insanlar gözleriyle görmedikleri için bu ola¤anüstü gerçekten habersiz yaﬂarlar.
Öte yandan, ‹mam Rabbani'nin ifadesiyle bir gölge varl›ktan baﬂka bir ﬂey olmayan insan›n, Allah'tan ba¤›ms›z bir güce
sahip olmas› da mümkün de¤ildir. Nitekim "Sizi de, yapmakta olduklar›n›z› da Allah yaratm›ﬂt›r" (Saffat Suresi, 96)
ayeti yaﬂad›¤›m›z tüm olaylar›n Allah'›n kontrolü alt›nda gerçekleﬂti¤ini gösterir. Kuran'da bu gerçek bildirilmekte ve "...
att›¤›n zaman sen atmad›n, ama Allah att›..." (Enfal Suresi, 17) ayetiyle, hiçbir fiilin Allah'tan ba¤›ms›z olmad›¤› vurgulanmaktad›r. ‹nsan gölge varl›k oldu¤u için atma eylemini yapan
kendisi olamaz. Ancak Allah bu gölge varl›¤a kendisinin att›¤›
hissini vermektedir. Gerçekte ise tüm fiilleri gerçekleﬂtiren
Allah't›r.
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Gerçek budur. Bir insan bunu kabullenmek istemeyebilir,
kendisini Allah'tan ba¤›ms›z bir varl›k sanmaya devam edebilir,
ama bu hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmez.
Sahip Olunan Herﬂey Asl›nda Hayaldir...
Aç›kça görüldü¤ü gibi, bizim "d›ﬂ dünya" ile do¤rudan muhatap olmad›¤›m›z, Allah'›n sürekli ruhumuza gösterdi¤i bir
kopyas› ile muhatap oldu¤umuz bilimsel ve mant›ksal bir gerçektir. Ne var ki insanlar bunu pek düﬂünmek istemezler.
Bu konuda biraz samimi ve cesur düﬂünecek olursan›z,
evinizin, içindeki eﬂyalar›n›z›n veya antikalar›n›z›n, yazl›¤›n›z›n,
yeni ald›¤›n›z araban›z›n, ofisinizin, mücevherlerinizin, bankadaki hesab›n›z›n, gardrobunuzun, eﬂinizin, çocuklar›n›z›n, iﬂ arkadaﬂlar›n›z›n ve sahip oldu¤unuz di¤er ﬂeylerin de, asl›nda zihninizde oldu¤u gerçe¤ini fark edersiniz. Etraf›n›zda gördü¤ünüz,
duydu¤unuz, koklad›¤›n›z k›sacas› beﬂ duyunuzla alg›lad›¤›n›z
herﬂey bu "kopya dünya"ya aittir; en sevdi¤iniz sanatç›n›n sesi,
oturdu¤unuz iskemlenin sertli¤i, kokusu hoﬂunuza giden bir
parfüm, sizi ›s›tan Güneﬂ, renkleriyle göz al›c› bir çiçek, pencerenizin d›ﬂ›nda uçan bir kuﬂ, denizin üzerinde h›zla ilerleyen
sürat motoru, bol ürün veren bahçeniz, iﬂinizde kulland›¤›n›z
bilgisayar ya da dünyadaki en kaliteli teknolojiye sahip müzik
setiniz...
Gerçek budur, çünkü dünya yaln›zca insan› denemek için
yarat›lan bir alemdir. ‹nsanlar k›sa yaﬂamlar› boyunca asla gerçe¤ine ulaﬂamayacaklar› alg›larla denenirler. Bu alg›lar ise, özellikle süslü ve çekici gösterilir. Bu gerçek, Kuran'da ﬂöyle haber
verilmektedir:
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"Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›ﬂ alt›n ve
gümüﬂe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere
duyulan tutkulu ﬂehvet insanlara 'süslü ve çekici' k›l›nd›. Bunlar, dünya hayat›n›n meta›d›r. As›l var›lacak
güzel yer Allah Kat›nda oland›r." (Al-i ‹mran Suresi,
14)

‹nsanlar›n ço¤u sahip olduklar› ya da olmaya çal›ﬂt›klar›
mallar›n, paralar›n, y›¤d›klar› alt›nlar›n, gümüﬂlerin, dolarlar›n,
mücevherlerin, taﬂ›d›klar› hesap cüzdanlar›n›n, kredi kartlar›n›n, kulland›klar› dolaplar dolusu k›yafetlerin, son model arabalar›n, k›sacas› her türlü zenginli¤in büyüsüyle dinlerini bir kenara b›rak›r, ahireti unutur ve yaln›zca dünyaya yönelirler.
"‹ﬂim var", "ideallerim var", "sorumluluklar›m var", "vaktim k›s›tl›", "iﬂlerim var", "ileride yapaca¤›m" diyerek, dünyan›n "süslü ve çekici" yüzüne aldanarak oruç tutmaz, 5 vakit namazlar›n› k›lmaz, mallar›n› fakirlere vermez, ahirette kazanç sa¤layacaklar› ibadetlere yönelmezler. Aksine yaln›zca dünyada kazanç sa¤lamaya çal›ﬂarak ömürlerini tüketirler. "Onlar, dünya hayat›ndan d›ﬂta olan› bilirler, ahiretten ise gafildirler" (Rum Suresi, 7) ayetinde iﬂte tam bu yan›lg› tarif edilir.
Kitab›n bu bölümünde anlatt›¤›m›z gerçek ise, bütün bu
h›rslar› ve ba¤l›l›klar› anlams›zlaﬂt›rmas› aç›s›ndan çok önemlidir. Çünkü bu gerçe¤in anlaﬂ›lmas›, insanlar›n sahip olduklar›
ve olmaya çal›ﬂt›klar› herﬂeyin, h›rsla sahip olduklar› mülklerinin, varl›klar›yla övündükleri çocuklar›n›n, kendilerine en yak›n
sand›klar› eﬂlerinin, en sevdikleri arkadaﬂlar›n›n, bedenlerinin,
bir üstünlük olarak gördükleri mevkilerinin, okuduklar› okullar›n, geçirdikleri tatillerin birer gölge varl›ktan ibaret oldu¤unu
göstermektedir. Bu durumda bunlar ad›na yap›lan h›rslar, ge-
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çirilen zamanlar, harcanan çabalar da boﬂunad›r.
O halde baz› insanlar sahip olduklar› mal ve mülkleriyle,
yatlar›yla, helikopterleriyle, fabrikalar›yla, holdingleriyle, köﬂkleriyle, arazileriyle sanki bunlar›n asl› ile muhatap olabilirmiﬂ gibi övündükleri zaman küçük düﬂmektedirler. Yatlar›nda "kas›larak" dolaﬂan zenginler, arkadaﬂlar›na arabalar›yla gösteriﬂ yapanlar, zenginliklerini her f›rsatta dile getirenler, mevkilerinin
kendilerini herkesten üstün k›ld›¤›n› zannedenler, bunlarla gösteriﬂ yapt›klar›n› sananlar, asl›nda zihinlerindeki görüntüler ile
gösteriﬂ yapt›klar›n› anlad›klar›nda ne duruma düﬂeceklerini
bilmelidirler.
Bunlar›n benzerlerini rüyalar›nda da s›k s›k görürler. Rüyalar›nda da evleri, çok süratli arabalar›, son derece de¤erli
mücevherleri, tomar tomar dolarlar›, y›¤›n y›¤›n alt›n ve gümüﬂleri vard›r. Rüyalar›nda da yüksek bir mevkide bulunurlar,
binlerce kiﬂinin çal›ﬂt›¤› bir fabrikalar› olur, pek çok insana hükmedebilecek bir güçleri olur, herkesin hayran kald›¤› k›yafetler
giyerler... Ancak nas›l rüyada sahip olduklar› ile övünmek onlar› komik duruma düﬂürürse, ayn› ﬂekilde bu dünyada muhatap olduklar› görüntüyle övünmek de buna eﬂde¤erdir. Rüyalar›nda gördükleri de, bu dünyada muhatap olduklar› da sonuçta zihinlerindeki birer görüntüden ibarettir.
Bunun gibi dünyada yaﬂad›klar› olaylara gösterdikleri tepkiler de, gerçe¤i anlad›klar›nda insanlar› utand›racakt›r. Kendini kaybetmiﬂ ﬂekilde kavga edenler, ba¤›r›p ça¤›ranlar, doland›r›c›l›k yapanlar, rüﬂvet alanlar, sahtekarl›k düzenleyenler, yalan
söyleyenler, cimrilik yapanlar, insanlar›n can›n› yakanlar, onlar› dövüp sövenler, gözü dönmüﬂ sald›rganlar, içleri makam
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mevki h›rs› ile dolu olanlar, haset edenler, gösteriﬂ yapmaya
çal›ﬂanlar, kendilerini yüceltmek için u¤raﬂanlar ve di¤erleri,
bir hayal içinde bunlar› yapt›klar›n› fark ettiklerinde rezil olacaklard›r.
Bilinmelidir ki, tüm evreni yaratan ve her insana ayr› ayr›
gösteren Allah oldu¤una göre, bu dünyadaki tüm mal›n gerçek
sahibi de yaln›zca Allah't›r. Nitekim bu gerçek Kuran'da özellikle haber verilir:
Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'›nd›r. Allah,
herﬂeyi kuﬂatand›r. (Nisa Suresi, 126)

Asl› ile muhatap olunamayan h›rslar u¤runa dini bir kenara b›rakmak ve bunun neticesinde sonsuz yaﬂam› kaybetmek
ise, çok büyük bir ak›ls›zl›kt›r. Dahas› insana sonsuz kay›p getirir.
Bu konuda ﬂu nokta çok iyi anlaﬂ›lmal›d›r: Karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤umuz gerçek, "tüm bu sahip oldu¤unuz ve h›rs›n› yapt›¤›n›z mallar, zenginlikler, çocuklar, eﬂler, arkadaﬂlar, makammevki ileride yok olacakt›r, o yüzden bir anlam› yoktur" dememektedir. "Bu sahip olduklar›n›z›n hiçbirinin asl› ile ﬂu anda zaten muhatap de¤ilsiniz, hepsi yaln›zca beyninizde izledi¤iniz bir
alg›dan ibaret, Allah'›n sizi denemek için gösterdi¤i birer görüntü" demektedir. Dikkat ederseniz ikisi aras›nda çok büyük
bir fark vard›r.
‹nsan bu gerçe¤i ﬂu an kabul etmek istemese ve tüm sahip olduklar›n› var kabul ederek kendini aldatsa bile, sonuçta
ölümünün ard›ndan yeniden dirildi¤inde, yani ahirette herﬂey
çok net ortaya ç›kacakt›r. O gün insan›n "görüﬂ gücü keskinleﬂecek" (Kaf Suresi, 22) ve herﬂeyi çok daha aç›k fark ede-
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cektir. Ama e¤er dünyadaki yaﬂam›n› hayali amaçlar peﬂinde
koﬂarak harcam›ﬂsa, orada hiç yaﬂamam›ﬂ olmay› dileyecek, "keﬂke o ölüm kesip bitirseydi, mal›m bana hiçbir
yarar sa¤layamad›, güç ve kudretim yok olup gitti" diyerek helak olacakt›r. (Hakka Suresi, 27-29)
Ak›ll› bir insana düﬂen ise, tüm kainat›n bu en büyük gerçe¤ini zaman varken burada kavramaya çal›ﬂmakt›r. Aksi halde
bütün ömrünü hayaller peﬂinde koﬂmaya harcay›p sonunda büyük bir y›k›ma u¤rar. Allah, dünyada hayaller (ya da "seraplar")
peﬂinde koﬂup herﬂeyin Yarat›c›s› olan Allah'› unutan bu insanlar›n son durumlar›n› ﬂöyle bildirmektedir:
‹nkar edenler; onlar›n amelleri dümdüz bir arazideki
seraba benzer; susayan onu bir su san›r. Nihayet ona
ulaﬂt›¤›nda bir ﬂey bulamaz ve yan›nda Allah'› bulur.
(Allah da) Onun hesab›n› tam olarak verir. Allah, hesab› çok seri görendir. (Nur Suresi, 39)
Materyalistler Tarihin En Büyük Tuza¤›na
Düﬂmüﬂlerdir
Maddenin asl›na ulaﬂamad›¤›m›z gerçe¤i, modern bilim taraf›ndan ispat edilmiﬂtir ve dahas› çok aç›k, kesin ve güçlü bir
biçimde ortaya konmaktad›r. Materyalistler tüm felsefelerini
üzerine dayand›rd›klar› maddesel dünyan›n, asl›nda hiç bir zaman aﬂamayacaklar› bir alg› s›n›r›n›n ötesinde oldu¤unu görmekte ve buna karﬂ› hiçbir ﬂey yapamamaktad›rlar.
‹nsanl›k tarihi boyunca materyalist düﬂünce hep var olmuﬂ ve bu kiﬂiler kendilerinden ve savunduklar› felsefeden çok
emin bir ﬂekilde, kendilerini yaratm›ﬂ olan Allah'a baﬂ kald›rm›ﬂlard›. Ortaya att›klar› senaryoya göre madde ezeli ve ebe-
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didir ve tüm bunlar›n bir yarat›c›s› olamazd›. Bu kiﬂiler yaln›zca kibirlerinden dolay›, Allah'› reddederlerken muhatap olduklar›n› zannettikleri maddenin ard›na s›¤›nm›ﬂlard›. Bu felsefeden öylesine eminlerdi ki, hiçbir zaman bunun aksini ispatlayacak bir aç›klama getirilemeyece¤ini düﬂünüyorlard›.
‹ﬂte bu yüzden, maddenin asl› ile ilgili olarak bu bölümde
anlat›lan gerçekler bu kiﬂileri büyük bir ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂürmüﬂtür. Çünkü burada anlat›lanlar felsefelerini temelden y›k›p atm›ﬂ, üzerinde tart›ﬂmaya dahi imkan b›rakmam›ﬂt›r. Tüm düﬂüncelerini, hayatlar›n›, kibirlerini ve inkarlar›n› üzerine bina
ettikleri madde, ellerinden bir ç›rp›da uçup gitmiﬂtir. Hiç bir
insan maddenin asl›n› görmemiﬂtir ki, buna dayal› bir felsefe
olabilsin. Allah'›n bir s›fat›, inkarc›lara tuzak kurmas›d›r. Kuran'da, "... Onlar bu tuza¤› tasarl›yorlarken, Allah da bir
düzen (bir karﬂ›l›k) kuruyordu. Allah, düzen kurucular›n
(tuzaklar›na karﬂ›l›k verenlerin) hay›rl›s›d›r" (Enfal Suresi,

30) ayetiyle iﬂte bu gerçek bildirilir.
‹ﬂte Allah, maddeyi mutlak bir varl›k zannettirerek materyalistleri tuza¤a düﬂürmüﬂ ve onlar› tarihte benzeri görülmemiﬂ
ﬂekilde küçültmüﬂtür. Mallar›n›, mülklerini, mevkilerini, ünvanlar›n›, içinde bulunduklar› toplumu, tüm dünyay› mutlak varl›k
sanm›ﬂlar, üstelik bunlara güvenerek Allah'a karﬂ› büyüklenmiﬂlerdir. Böbürlenerek Allah'a isyan etmiﬂ ve inkarda ileri gitmiﬂlerdir. Bunlar› yaparken de güç ald›klar› tek ﬂey maddenin mutlakl›¤› inanc› olmuﬂtur. Ama öyle bir anlay›ﬂ eksikli¤i içine düﬂmüﬂlerdir ki, Allah'›n kendilerini çepeçevre sar›p kuﬂatt›¤›n› hiç
düﬂünmemiﬂlerdir. Allah inkarc›lar›n anlay›ﬂs›zl›klar› sonucunda
düﬂecekleri durumu Kuran'da ﬂöyle haber vermiﬂtir:
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Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat
(as›l) o inkar edenler hileli-düzene düﬂecek olanlard›r. (Tur Suresi, 42)

Bu, belki de tarihin gördü¤ü en büyük yenilgidir. Materyalistler kendilerince büyüklenirken, dinle ve iman edenlerle
alay ederken asl›nda büyük bir oyuna gelmiﬂler, Allah'a karﬂ›
çirkin bir cesaret göstererek açt›klar› savaﬂta kesin olarak yenilmiﬂlerdir.
Kuran'da haber verilen, "Böylece Biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli-düzenler kursunlar diye- oran›n suçlu günahkarlar› k›ld›k. Oysa onlar, hileli-düzeni
ancak kendilerine kurarlar da bunun ﬂuuruna varmazlar" (Enam Suresi, 123) ayeti Yarat›c›m›z olan Allah'a baﬂkald›ran bu gibi inkarc›lar›n nas›l bir ﬂuursuzluk içinde olduklar›n›
ve nas›l bir sonla karﬂ›laﬂacaklar›n› en aç›k ﬂekilde haber verir.
Bir baﬂka ayette ise bu gerçek ﬂöyle vurgulan›r:
(Sözde) Allah'› ve iman edenleri aldat›rlar. Oysa onlar, yaln›zca kendilerini aldat›yorlar ve ﬂuurunda de¤iller. (Bakara Suresi, 9)
‹nkarc›lar kendilerince tuzak kurmaya kalk›ﬂ›rlarken ayetteki "ﬂuuruna varmazlar" ifadesiyle aç›kland›¤› gibi, çok önemli bir gerçe¤i fark edememiﬂlerdir: Yaﬂad›klar› tüm olaylar›n asl›nda zihinlerinde gerçekleﬂti¤ini ve iﬂledikleri her fiil gibi, kurduklar› tuzaklar›n da zihinlerinde oldu¤u gerçe¤ini... Bu kavray›ﬂs›zl›klar› sebebiyle de, Allah ile yaln›z olduklar›n› unutarak
kendi kendilerini hileli bir düzene düﬂürmüﬂlerdir.
Her dönemde Allah inkarc›lar›n tüm hileli düzenlerini temelinden y›kacak bir gerçekle onlar› yüz yüze getirmiﬂtir.
Allah "... hiç ﬂüphesiz, ﬂeytan›n hileli-düzeni pek zay›ft›r"
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(Nisa Suresi, 76) ayetiyle, bu düzenlerin daha ilk kurulduklar›
anda sonuçlar›n›n y›k›m olaca¤›n› da haber vermiﬂtir. Ve müminleri de "... onlar›n hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez..." (Al-i ‹mran Suresi, 120) ayetiyle müjdelemiﬂtir.
Allah bir baﬂka ayetinde, "‹nkar edenlerin iﬂleri bir seraba benzer, susayan onu bir su san›r. Nihayet ona ulaﬂt›¤›nda bir ﬂey bulamaz ve yan›nda Allah'› bulur..." (Nur
Suresi, 39) ﬂeklinde haber verir. Materyalizm de bu ayette iﬂaret edildi¤i gibi, isyan edenler ve dünya hayatlar›n› dinle alay
ederek geçirenler için bir "serap" oluﬂturur; ona güvenerek ellerini uzatt›klar›nda, bu felsefenin aldat›c›l›¤›n› anlarlar. Allah
onlar› böyle bir serapla kand›rm›ﬂ, maddeyi mutlak varl›k gibi
göstermiﬂtir. "Koskoca" insanlar, profesörler, astronomlar, biyologlar, fizikçiler, ünvanlar›, mevkileri her ne olursa olsun
maddeyi kendilerine ilah edinmeleri sebebiyle bu oyuna gelmiﬂler, birer çocuk gibi aldanm›ﬂ ve küçük düﬂmüﬂlerdir. Hiçbir zaman asl›na ulaﬂamad›klar› maddeyi mutlak sanarak onun
üzerine felsefelerini, ideolojilerini kurmuﬂlar, hakk›nda ciddi
tart›ﬂmalara girmiﬂler, alayc› anlat›mlar kullanm›ﬂlard›r. Tüm
bunlardan dolay› da kendilerini çok ak›ll› saym›ﬂlar, evrenin
gerçe¤i hakk›nda fikir yürütebileceklerini düﬂünmüﬂler ve en
önemlisi kendi s›n›rl› ak›llar›yla Allah'› yorumlayabileceklerini
sanm›ﬂlard›r. Allah, onlar›n içine düﬂtükleri bu durumu bir
ayette ﬂöyle bildirir:
Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da
(buna karﬂ›l›k) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucular›n en hay›rl›s›d›r. (Al-i ‹mran Suresi 54)

Dünyada baz› tuzaklardan kurtulmak mümkün olabilir;
ancak Allah'›n inkar edenlere kurdu¤u bu tuzak öyle sa¤lamd›r
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ki, asla bir kurtuluﬂ imkanlar› kalmam›ﬂt›r. Ne yaparlarsa yaps›nlar, kime baﬂvururlarsa vursunlar, kendilerini kurtaracak,
Allah'tan baﬂka bir yard›mc› bulmalar› da mümkün de¤ildir.
Yüce Allah'›n Kuran'da haber verdi¤i gibi, "... kendileri için
Allah'tan baﬂka bir (vekil) koruyucu dost ve yard›mc›
bulamayacaklard›r." (Nisa Suresi, 173)
Materyalistler böyle bir tuza¤a düﬂeceklerini hiç beklemiyorlard›. 21. yüzy›l›n bütün imkanlar› ellerindeyken rahatça inkarda diretebileceklerini ve insanlar› da inkara sürükleyebileceklerini san›yorlard›. Allah inkarc›lar›n tarih boyunca taﬂ›d›klar› bu zihniyeti ve u¤rad›klar› sonu Kuran'da ﬂöyle haber vermiﬂtir:
Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onlar›n fark›nda
olmad›¤› bir düzen kurduk. Art›k sen, onlar›n kurduklar› hileli düzenin u¤rad›¤› sona bir bak; Biz, onlar› ve kavimlerini topluca yok ettik. (Neml Suresi,
50-51)

Ayetlerde anlat›lan gerçe¤in bir anlam› da ﬂudur: Materyalistlere sahip olduklar› herﬂeyin asl›nda zihinlerinde oldu¤u
aç›klanm›ﬂ, yani ellerindeki herﬂey topluca yok edilmiﬂtir. Ve
onlar, mutlak varl›k zannettikleri mallar›n›n, fabrikalar›n›n, alt›nlar›n›n, dolarlar›n›n, çocuklar›n›n, eﬂlerinin, dostlar›n›n, makam ve mevkilerinin, hatta kendi bedenlerinin ellerinin aras›ndan kay›p gitti¤ine ﬂahitlik ederken, bir anlamda "yok olmuﬂlard›r". Maddenin de¤il, Allah'›n mutlak varl›k oldu¤u gerçe¤iyle
yüz yüze gelmiﬂlerdir. Kuﬂkusuz bu gerçe¤in fark›na varmak
materyalistler için olabilecek en dehﬂet verici olayd›r. Çünkü
çok güvendikleri maddenin kendilerinden aﬂ›lmaz bir s›n›r ile
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ayr›lm›ﬂ olmas›, kendi tabirleri ile onlar için henüz dünyadayken, "ölmeden bir ölüm" hükmündedir.
Bu gerçekle birlikte, bir Allah, bir de kendileri kalm›ﬂt›r.
Nitekim Allah, "kendisini tek olarak (ve yapayaln›z) yaratt›¤›m (ﬂu adam)› Bana b›rak" (Müddessir Suresi, 11) ayetiyle, her insan›n Kendi Kat›nda asl›nda yapayaln›z oldu¤u gerçe¤ine dikkat çekmiﬂtir. Bu ola¤anüstü gerçek daha pek çok
ayetle haber verilmiﬂtir:
Andolsun, sizi ilk defa yaratt›¤›m›z gibi (bugün de)
'teker teker, yapayaln›z ve yal›n (bir tarzda)' Bize
geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkan›zda b›rakt›n›z... (Enam Suresi, 94)
Ve onlar›n hepsi, k›yamet günü O'na, 'yapayaln›z, tek
baﬂlar›na' geleceklerdir. (Meryem Suresi, 95)
Bu ayetlerde anlat›lan gerçe¤in bir manas› da ﬂudur: Maddeyi ilah edinenler, Allah'tan gelmiﬂ ve yine O'na dönmüﬂ ya da
dönmeyi beklemektedirler. Onlar isteseler de, istemeseler de
Allah'a teslim olmuﬂlard›r. ﬁimdi herkes gibi hesap gününü
beklemektedirler ve o gün hepsi tek tek sorguya çekileceklerdir. Her ne kadar anlamak istemeseler de...
Konunun Önemi
Bu bölümde anlatt›¤›m›z maddenin ard›ndaki s›r konusunu do¤ru kavramak son derece önemlidir. Gördü¤ümüz tüm
varlıklar, da¤lar, ovalar, çiçekler, insanlar, denizler, kısacası
gördü¤ümüz herﬂey, Allah'ın Kuran'da var oldu¤unu, yoktan
var etti¤ini belirtti¤i her varlık, yaratılmıﬂtır ve vardır. Ancak,
insanlar bu varlıkların asıllarını duyu organları yoluyla göremez
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veya hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri,
bu varlıkların beyinlerindeki kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir
ve bugün baﬂta tıp fakülteleri olmak üzere tüm okullarda ö¤retilen bilimsel bir konudur. Örne¤in ﬂu anda bu yazıyı okuyan
bir insan, bu yazının aslını göremez, bu yazının aslına dokunamaz.
Bu yazının aslından gelen ıﬂık, insanın gözündeki bazı
hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüﬂtürülür. Bu elektrik sinyali, beynin arkasındaki görme merkezine giderek, bu
merkezi uyarır. Ve insanın beyninin arkasında bu yazının görüntüsü oluﬂur. Yani siz ﬂu anda gözünüzle, gözünüzün önündeki bir yazıyı okumuyorsunuz. Bu yazı sizin beyninizin arkasındaki görme merkezinde oluﬂuyor. Sizin okudu¤unuz yazı,
beyninizin arkasındaki "kopya yazı"dır. Bu yazının aslını ise
Yüce Allah görür.
Ancak unutulmamal›d›r ki, maddenin beynimizde oluﬂan
bir hayal olması onu "yok" hale getirmez. Bize, insanın muhatap oldu¤u maddenin mahiyeti hakkında bilgi verir, ki bu da
maddenin aslı ile hiçbir insanın muhatap olamadı¤ı gerçe¤idir.
Kald› ki d›ﬂar›da maddenin varl›¤›n›, bizden baﬂka gören varl›klar da vard›r. Allah'›n melekleri, yaz›c› olarak tayin etti¤i elçileri de bu dünyaya ﬂahitlik etmektedirler:
Onun sa¤›nda ve solunda oturan iki yaz›c› kaydederlerken O, söz olarak (herhangi bir ﬂey) söylemeyiversin, mutlaka yan›nda haz›r bir gözetleyici vard›r.
(Kaf Suresi, 17-18)

Herﬂeyden önemlisi, en baﬂta Allah herﬂeyi görmektedir.
Bu dünyay› her türlü detay›yla Allah yaratm›ﬂt›r ve Allah her
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haliyle görmektedir. Kuran ayetlerinde ﬂöyle haber verilmektedir:
... Allah'tan korkup-sak›n›n ve bilin ki, Allah yapt›klar›n›z› görendir. (Bakara Suresi, 233)
De ki: "Benimle aran›zda ﬂahid olarak Allah yeter;
kuﬂkusuz O, kullar›ndan gerçe¤iyle haberdard›r, görendir." (‹sra Suresi, 96)

Ayr›ca unutmamak gerekir ki, Allah tüm olaylar› "Levh-i
Mahfuz" isimli kitapta kay›tl› tutmaktad›r. Biz görmesek de
bunlar›n tamam› Levh-i Mahfuz'da vard›r. Herﬂeyin, Allah'›n
Kat›nda, Levh-i Mahfuz olarak isimlendirilen "Ana Kitap"ta sakland›¤› ﬂöyle bildirilmektedir:
ﬁüphesiz o, Bizim Kat›m›z'da olan Ana Kitap'tad›r;
çok Yücedir, hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf Suresi, 4)
... Kat›m›z'da (bütün bunlar›) saklay›p-koruyan bir kitap vard›r. (Kaf Suresi, 4)
Gökte ve yerde gizli olan hiçbir ﬂey yoktur ki, apaç›k
olan bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmas›n. (Neml
Suresi, 75 )
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Kitab›n baﬂ›ndan itibaren anlat›lanlar okuyanlar›n "dinsizli¤in dinleri"nin oluﬂturdu¤u ciddi tehlikeleri fark etmeleri ve
kendi üzerlerine düﬂen büyük sorumlulu¤un fark›na varmalar›
amac›yla yaz›lm›ﬂt›r. ‹yili¤i emredip, kötülükten men etmek
birbirlerinin velileri olan müminlere Allah'›n emretti¤i önemli
bir ibadettir. Kitap boyunca bu ﬂerefli sorumluluk hat›rlat›lm›ﬂt›r. Bu hat›rlatmay› duyan veya okuyan kiﬂinin önünde iki seçenek vard›r: Bunlardan birincisi "nas›l olsa bir yapan ç›kar" diye
düﬂünüp kendini geride tutmak, ikincisi ise bu Allah'›n kendisine yükledi¤i sorumlulu¤un bilincine vararak hemen harekete
geçmektir.
‹nananlar›n önünde güzel bir örnek olarak bu konuda öncü olan peygamberler ve salih müminler bulunmaktad›r. Kuran'da k›ssalar› anlat›lan peygamberlerin ve onlar›n yanlar›ndaki salih müminlerin tamam› dinsizlikle fikri olarak mücadele etmiﬂler, dinsiz fikirleri yok etmek için tarih boyunca insanlara
Allah'›n birli¤ini anlatmak için çaba sarf etmiﬂlerdir. ‹nsanlara
ulaﬂabilmek için pek çok yolu denemiﬂlerdir ve bu u¤urda hiçbir engel onlar› durduramam›ﬂt›r. Bu kutlu insanlar›n dinsizlikle mücadele konusundaki azimleri, kararl›l›klar›, sab›rlar› ve cesaretleri tüm inananlara örnek olmal›d›r.
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Yak›n tarihimizde yaﬂam›ﬂ ve hayat› müminlere önemli
bir örnek teﬂkil eden pek çok önemli ‹slam alimi de vard›r. Örne¤in Bediüzzaman Said Nursi çok zor koﬂullar alt›nda, her
türlü fedakarl›¤› göstererek dinsizli¤in dinleri ile mücadele etmiﬂ, devletini ve milletini bu tehlikeden korumak için can›yla
ve mal›yla sab›rl› bir u¤raﬂ vermiﬂ mübarek bir ﬂahsiyettir. Ve
Bediüzzaman'›n ﬂu sözleri vicdan ve ak›l sahibi tüm insanlara
"dinsizli¤in dinleri ile mücadele" konusunda büyük bir ﬂevk verecektir:

Bir tek gayem vard›r: O da mezara yaklaﬂt›¤›m bu zamanda, ‹slam memleketi olan bu vatanda bolﬂevik baykuﬂlar›n›n sesini iﬂitiyoruz. Bu ses, alem-i ‹slam›n iman esaslar›n›
zedeliyor. Halk›, bilhassa gençleri imans›z yaparak kendisine ba¤l›yor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele
ederek gençleri ve Müslümanlar› imana davet ediyorum.
Bu imans›z kitleye karﬂ› mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inﬂaAllah Allah huzuruna girmek istiyorum. Beni
bu gayemden al›koyanlar da, korkar›m ki bolﬂevikler olsun! Beni serbest b›rak›n›z. Elbirli¤i ile komünistlikle zehirlenen gençlerin ›slah›na ve memleketin iman›na, Allah'›n
birli¤ine hizmet edeyim.26
Bu sat›rlar› okuyan vicdanl› her insan bir an önce harekete geçmeli ve vicdan›n›n sesini dinleyerek kendisine hizmet için
yollar aramal›d›r. Allah, iman eden ve di¤er insanlar› da imana
davet eden kullar› ile, sadece "iman ettim" diyen, ama bu iman›n gerekti¤irdi¤i mücadeleden kaçanlar›n aras›n› ay›racakt›r.
Bir ayette "insanlar, (sadece) "‹man ettik" diyerek, s›nanmadan b›rak›lacaklar›n› m› sand›lar?" buyrulur. (An-

133

134

“D‹NS‹ZL‹⁄‹N D‹N‹” ‹LE MÜCADELE

kebut Suresi, 2) Bir baﬂka ayette ise, dinsizlikle mücadele etmeden gerçek iman›n ve cennetin elde edilemeyece¤i ﬂöyle
bildirilmektedir:
Yoksa siz, Allah, içinizden cehd edenleri (çaba harcayanlar›) belirtip-ay›rdetmeden ve sabredenleri de
belirtip-ay›rdetmeden cennete girece¤inizi mi sand›n›z? (Al-i ‹mran Suresi, 142)
Peygamber Efendimiz (sav)'in iman ile ilgili hadislerinden
biri ﬂöyledir:

Sana, arﬂın altından, cennet hazinelerinden bir söze delalet edeyim mi? ﬁöyle dersin: "La havle vela kuvvete illa Billah" (Allah'tan baﬂka ne men edecek ve ne de yapacak bir
kuvvet vardır.) O zaman Allah buyurur ki: "Kulum teslim
oldu ve selamet buldu." (Ramuz el-Ehadis-1, s. 166/3)

DARWIN‹ZM'‹N ÇÖKÜﬁÜ

Darwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l› olamam›ﬂ bilim d›ﬂ›
bir safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve
canl›larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüﬂtür. Böylece Allah'›n tüm evreni
ve canl›lar› yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›ﬂt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.
Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim
teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30
y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araﬂt›rmalar,
Darwinist iddialar›n tamamen yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya koymuﬂ
ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmiﬂtir.
Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl›
alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›ﬂ gerçe¤iyle
aç›klamaktad›rlar. Bugün bilimsel geliﬂmeler, evreni ve tüm
canl›lar› Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤ini gözler önüne sermektedir.
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Evrim teorisinin çöküﬂünü ve yarat›l›ﬂ›n delillerini di¤er
pek çok çal›ﬂmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve
almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taﬂ›d›¤› büyük önem
nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r.
Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti
olmas›na karﬂ›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliﬂme,
Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karﬂ› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman
içinde küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂm›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru
karﬂ›s›nda aç›k veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliﬂen bilim taraf›ndan aﬂ›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiﬂti. Ancak
geliﬂen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel
iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel baﬂl›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n›
asla aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir
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bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya koymaktad›r.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂl›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.
Aﬂ›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklaﬂ›k 3.8
milyar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup
da milyonlarca kompleks canl› türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er
gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤›
sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim
sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o
"ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
Evrim teorisi, yarat›l›ﬂ› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan
ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z
madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›ﬂ
olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.
"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›ﬂ›, canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre,
cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k
oluﬂturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin ye-
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mek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan oluﬂtu¤u yayg›n bir
düﬂünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›ﬂt›.
Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmuﬂ ve biraz beklendi¤inde bu kar›ﬂ›mdan farelerin oluﬂaca¤› san›lm›ﬂt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlaﬂ›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.
Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde
ise, bakterilerin cans›z maddeden oluﬂabildikleri inanc›, bilim
dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan beﬂ y›l sonra,
ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluﬂturan bu
inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›ﬂma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu ﬂöyle özetlemiﬂti:

"Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür." (Sidney Fox, Klaus Dose,
Molecular Evolution and The Origin of Life, New York:
Marcel Dekker, 1977, s. 2)
Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karﬂ› uzun süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canl› hücresinin
karmaﬂ›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi.
20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu
y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›ﬂt›. Ancak bu ça-
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l›ﬂmalar baﬂar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin ﬂu itiraf› yapmak
zorunda kalacakt›:

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine
alan en karanl›k noktay› oluﬂturmaktad›r." (Alexander I.
Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), s.196)
Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan
1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve
bu kar›ﬂ›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan
birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi. O y›llarda evrim ad›na önemli bir aﬂama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koﬂullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.
("New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life",
Bulletin of the American Meteorological Society, c. 63, Kas›m
1982, s. 1328-1330)
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. (Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7)
Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baﬂar›s›zl›kla sonuçland›.
San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada,
evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede
bu gerçe¤i ﬂöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problem-
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le karﬂ› karﬂ›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l baﬂlad›? (Jeffrey
Bada, Earth, ﬁubat 1998, s. 40)
Hayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesinin baﬂl›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karmaﬂ›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik
ürünlerden daha karmaﬂ›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliﬂmiﬂ laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla
rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› taﬂ› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme
ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10 'de
1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik
olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve
genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi
bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤› hesaplanmaktad›r.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z
birtak›m özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler
do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American
950
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dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf
eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve
nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluﬂmalar› aﬂ›r› derecede ihtimal d›ﬂ›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaﬂam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna
varmak zorunda kalmaktad›r. (Leslie E. Orgel, The Origin
of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s.
78)
Kuﬂkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›ﬂ›
reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.
Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n
da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen
"do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›ﬂt›. Bu mekanizmaya
verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlaﬂ›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam mücadelesi içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canl›lar›n
hayatta kalaca¤› düﬂüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar
taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve
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güçlü bireylerden oluﬂacakt›r. Ama elbette bu mekanizma yoluyla, geyikler evrimleﬂmez, baﬂka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂmez.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve
Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤›
sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda
kalm›ﬂt›. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of
the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 189)
Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤iﬂiklikler" nas›l oluﬂabilirdi? Darwin,
kendi döneminin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Darwin'den önce
yaﬂam›ﬂ olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaﬂamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar
ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek
için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›ﬂt›.
Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin
Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti. (Charles
Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,
Harvard University Press, 1964, s. 184)
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliﬂen genetik
bilimiyle kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin
sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂ›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›ﬂ oluyordu.
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Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için
1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha
yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤iﬂiklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›ﬂ
etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan
model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik
bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek
vard›r: Mutasyonlar canl›lar› geliﬂtirmezler, aksine her
zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluﬂan herhangi rastgele bir
etki ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan
bunu ﬂöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararl›d›rlar. Çok ender
olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu
üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliﬂme meydana
getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal
bir de¤iﬂim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en
iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m getirir. (B. G. Ranganathan, Origins?,
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Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988)
Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n
zararl› oldu¤u görüldü. Anlaﬂ›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda
mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip
edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baﬂ›na hiçbir ﬂey
yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na
göre de, evrim denen hayali süreç yaﬂanm›ﬂ olamaz.
Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanmam›ﬂ oldu¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün türler bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›r.
Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir
zaman dilimini kapsam›ﬂ ve kademe kademe ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde say›s›z "ara türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
Örne¤in geçmiﬂte, bal›k özelliklerini taﬂ›malar›na ra¤men,
bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ya da sürüngen
özelliklerini taﬂ›rken, bir yandan da baz› kuﬂ özellikleri kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r. Bunlar, bir geçiﬂ
sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçiﬂ formu" ad›n› verirler.
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E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil
kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde
bunu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z
ara-geçiﬂ çeﬂitleri mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. (Charles Darwin, The Origin of Species:
A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,
1964, s. 179)
Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir
yan›nda hummal› fosil araﬂt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçiﬂ
formlar›na rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve araﬂt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir
biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermiﬂtir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir
evrimci olmas›na karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:

Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karﬂ›laﬂ›r›z; kademeli evrimle geliﬂen de¤il, aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz. (Derek A.
Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of
the British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133)
Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir
geçiﬂ formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›,
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bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir
atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n
tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü
evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde
ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlard›r ya da böyle olmam›ﬂt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir
de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz›
canl› türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya
ç›km›ﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan
yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir. (Douglas J. Futuyma, Science
on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197)
Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel
bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin
kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›ﬂt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri
konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,
bugün yaﬂayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce baﬂlad›¤› varsay›lan
bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaﬂad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:
1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
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4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmiﬂ bir maymun türünden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles
Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok geniﬂ
kapsaml› çal›ﬂmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmiﬂ bir
maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory
Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 75-94; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389)
Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo"
yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki
canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliﬂmiﬂlerdir. Evrimciler,
bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim ﬂemas› oluﬂtururlar. Bu ﬂema hayalidir, çünkü gerçekte bu
farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliﬂki oldu¤u asla ispatlanamam›ﬂt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. (J. Rennie, "Darwin's
Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aral›k 1992)
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo
erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin
her birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde
ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n› göstermektedir. (Alan Walker,
Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology,
1. bask›, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Le-
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akey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University
Press, 1971, s. 272)
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok modern zamanlara kadar yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens
neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile
ayn› ortamda yan yana bulunmuﬂlard›r. (Time, Kas›m 1996)
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar›
iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard
Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi
de bir evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i
bu ç›kmaz› ﬂöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne
oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliﬂme
trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural History,
c. 85, 1976, s. 30)
K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali
birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani
s›rf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir.
Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana
uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›ﬂt›r. Bilimsel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›ﬂ› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verile-
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re dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan
sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›ﬂ›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu ﬂöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve
insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim
teorisine inanan bir kimse için herﬂeyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile
mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19)
‹ﬂte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.
Darwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda,
isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›ﬂa sahip olduklar›n›
bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle
özetleyelim.
Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia eder.
Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve ﬂuursuz atomlar biraraya
gelerek önce hücreyi oluﬂturmuﬂlard›r ve sonras›nda ayn›
atomlar bir ﬂekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmiﬂlerdir. ﬁimdi düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ› olan karbon, fosfor,
azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom y›¤›n›, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin,
tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-
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sarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek
sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:
Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum
gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu kar›ﬂ›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›ﬂ›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da
(bir tekinin bile rastlant›sal oluﬂma ihtimali 10-950 olan) protein
doldursunlar. Bu kar›ﬂ›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin
baﬂ›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluﬂmas› için hangi ﬂartlar›n
var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest
olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle
bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›,
bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›,
domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve
bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluﬂturamazlar.
De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n
tek bir hücresini bile elde edemezler.
K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi
oluﬂturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baﬂka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop
alt›nda izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak
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Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen
ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde
biraz bile düﬂünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i
aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar, gözde retinaya ters olarak düﬂer. Bu ›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan
elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve beynin arka k›sm›ndaki
görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂ›r. Bu elektrik
sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ›ﬂ›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›ﬂ›k
beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›ﬂ›¤›n asla ulaﬂmad›¤›, belki de hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›ﬂ›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21.
yüzy›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›ﬂt›r. Örne¤in ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan
ellerinize bak›n, sonra baﬂ›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n.
ﬁu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü
baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun için fabrikalar,
dev tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar yap›lmakta, planlar ve ta-
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sar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de
ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik
ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size
iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli
bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Evet,
üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net
ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da
mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan
mekanizman›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬁimdi biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda
oluﬂtu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluﬂturan aleti
meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan alet tesadüfen oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü
görüntünün de tesadüfen oluﬂamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›ﬂ kulak, çevredeki sesleri kulak
kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤›
ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu
titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir.
Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma
merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›ﬂ›k
gibi sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s› ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤-
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men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.
Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l
kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik
alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›ﬂmalardan baz›lar›d›r.
Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›ﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. En büyük müzik sistemi ﬂirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi kaydetti¤inde
mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka
parazit oluﬂur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baﬂlamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki
teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur.
Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu
alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir.
ﬁimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses
cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baﬂar›l› birer alg›lay›c› olamam›ﬂt›r.
Ancak görme ve iﬂitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde,
çok büyük bir gerçek daha vard›r.
Beynin ‹çinde Gören ve Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuﬂlar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,
elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyo-
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kimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l oluﬂtu¤una dair
birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli
gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir ﬂuur bulunmaktad›r. Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve
sinir hücrelerine ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu ﬂuur,
Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek
için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da
ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç
boyutlu, renkli, gölgeli ve ›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düﬂünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir.
Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel
bulgularla aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir.
Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne
sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimleﬂtirici etkisi
yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaﬂamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düﬂünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir.
Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek
çok düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama evrim
teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime sald›r›" olarak gösterme-
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ye bile çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için,
kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar
ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist
aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.
Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir
evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim
adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden
kabul edilmiﬂ, do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya
materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin
yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a
priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi
bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. (Richard
Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York
Review of Books, 9 Ocak 1997, s. 28)
Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa
yaﬂat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de
cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca
farkl› canl› türünün; örne¤in kuﬂlar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n
maddenin kendi içindeki etkileﬂimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan ﬂimﬂekle, cans›z maddenin içinden oluﬂtu¤unu kabul eder.
Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama
Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye
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girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan
insanlar ise, ﬂu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün
bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p ﬂekillendiren Allah't›r.
Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir
ideolojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n›
kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n
hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük
bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n kar›ﬂ›m›ndan zaman içinde düﬂünen, akleden,
buluﬂlar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma
iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli
insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en
büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› baﬂ›ndan
alan, ak›l ve mant›kla düﬂünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya iddia daha yoktur. Bu,
Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Güneﬂ'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara,
Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›n-
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dan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu
durum, Allah'›n Kuran'da iﬂaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›ﬂlar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir.
Bu ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da,
onlar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n
kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemiﬂtir; gözlerinin
üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azap onlarad›r.
(Bakara Suresi, 6-7)
…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla
iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler
bile inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz
döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150
y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç
insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlaﬂ›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, ﬂuursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla
biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve ﬂuur gösterip kusursuz bir sistemle iﬂleyen evreni, canl›l›k için
uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve
say›s›z kompleks sistemle donat›lm›ﬂ canl›lar› meydana getirdi-
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¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baﬂka bir aç›klamas› yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu
olan baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun
Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤›
bir yerde karﬂ›laﬂmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karﬂ›laﬂt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini
emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehﬂete düﬂürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiﬂ oldular.
(Araf Suresi, 116)
Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›ﬂ›nda- insanlar›n hepsini
büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karﬂ›l›k Hz.
Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, Kuran'daki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmuﬂ" yani etkisiz k›lm›ﬂt›r:
Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O
da f›rlat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini
buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmiﬂ oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak
tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)
Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlaﬂ›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir.
Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda
son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler
tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük
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duruma düﬂeceklerdir. Nitekim, yaklaﬂ›k 60 yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤›
alanlarda, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük
espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum.
Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin
inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karﬂ›layacakt›r. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom,
Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s.43)
Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve
evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu ﬂiddetli büyü, büyük
bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Art›k evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen
birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.

... 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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