


Allah, Furkan Suresi'nin ikinci ayetinde "Göklerin ve yerin mülkü 
O'nundur; çocuk edinmemifltir. O'na mülkünde ortak yoktur, her fleyi 
yaratm›fl, ona bir düzen vermifl, belli bir ölçüyle takdir etmifltir." fleklinde 
bildirmifltir. 
Evrende, ayette bildirilen bu kusursuz düzen ve ölçüye dair say›s›z iflaret 
vard›r. Allah Kuran’da bu iflaretlerden çeflitli örnekler vermektedir.
Su,Su, yiyecekler, günefl ›fl›¤›, gündüz ve gece, güzel bir manzara, da¤lar, 
yollar, güzel bir insan yüzü, estetik mekanlar... Bunlar yeryüzündeki 
iflaretlerin çok k›s›tl› bir bölümüdür.
Canl›lardaki ço¤u zaman taklit etmeye bile güç yetiremedi¤imiz özellikler 
Allah’›n yaratma sanat›n›n iflaretlerindendir.
TTarih boyunca peygamberlerin yaflad›klar› baz› kutsal mekanlar, Peygam-
berimiz Hz. Muhammed (sav)'in hayat›n›n geçti¤i flehirler Kuran'da 
dikkat çekilen mekanlardand›r. 
Felaketlerdeki iflaretler, insan›n Allah karfl›s›ndaki acizli¤ini anlamas› ve 
ö¤üt almas› için birer düflünme vesilesidir. Teknolojideki iflaretler Allah'a 
flükredilmesi gereken nimetlerdendir.
Bu kitapta yer verilen konular Allah'›n üstün yaratma sanat›n›n yaln›zca 
birkaç örne¤idir ve bize Rabbimiz'in gücünün s›n›rs›zl›¤›n› göstermekte-
dir. 

ARAfiTIRMA 
YAYINCILIK

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 yazar›n, bugüne kadar 57 ayr› dile çevrilen yaklafl›k 250 eseri, 
dünya çap›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
HaHarun 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.









Yazar ve Eserleri Hakk›nda
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda An-

kara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-
tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üni-
versitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bi-
limsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n ev-
rimcilerin 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 bulun-
maktad›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 peygambe-
rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerin-
den oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n müh-
rünün 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 he-
deflemektedir. 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 ulafl-
t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›-

¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani ko-
nular üzerinde düflünmeye sevk etmek
ve inkarc› sistemlerin çürük temelleri-
ni ve sapk›n uygulamalar›n› gözler
önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserle-
ri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngil-
tere'den Endonezya'ya, Polonya'dan
Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezil-

ya'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, Endonezya-
ca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›-
l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kul-
lan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›n-
da genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-
san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmakta-
d›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay an-
lafl›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 felsefele-
rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra sa-
vunsalar 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 kaynak-
lanmaktad›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 ba-
s›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini
görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik
etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri
karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada
güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak
ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade,
yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edileme-
yece¤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 hiz-
metteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel ka-
naatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur-
tulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin orta-
ya 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 zu-
lüm, 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›na-
bilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›,
Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve
bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.



Okuyucuya
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lma-

s›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Ya-
rat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok in-
san›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 gö-
revdir. 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 kita-
b›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 ki-
taplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar
Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile
ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak fle-
kilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yet-
mifle 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. Di-
ni reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›-
lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedir-
ler.

● 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 iste-
yen 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'›n 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 ki-
taplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak is-
teyenler 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 ta-
fl›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 kay-
naklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilme-
yen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rast-
layamazs›n›z. 

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

"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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üm evrene mükemmel bir düzen

hakimdir. Gök cisimlerinin büyük-

lükleri ve konumlar›, evrenin geniflle-

me h›z›, Dünya'n›n galaksimizdeki özel ko-

numu, Günefl ve Ay'›n düzeni, yerçekiminin varl›¤›

ve bunlar gibi daha birçok etken Dünya'da canl› yafla-

m›n› olanakl› k›lacak flekilde, kusursuz olarak yarat›l-

m›flt›r. 

Bu bölümde Kuran'da yer alan evrenle ilgili baz›

ayetlere yer verilmekte ve Allah'›n yaratma sanat›n›n

örneklerinden baz›lar› gözler önüne serilmektedir. 

Allah'›n Kuran'da, "Biz gökyüzünü, yeryüzünü

ve ikisi aras›nda bulunan fleyleri bat›l olarak yarat-

mad›k. Bu, inkâr edenlerin zann›d›r..." (Sad Suresi,

27) ayetiyle bildirdi¤i gibi, evren bir amaçla yarat›l-

m›flt›r. ‹nsan da bu amaca göre davranmakla, herfle-

yin hakimi olan Rabbimiz’e kulluk etmekle yü-

kümlüdür.
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ir ayette Allah, "... herfleyi ya-

ratt›¤›n›, ona bir düzen verdi¤i-

ni ve belli bir ölçüyle takdir etti-

¤ini" bildirmektedir. (Furkan Suresi,

2) Yeryüzünde, bu kusursuz düzene ve ölçüye dair sa-

y›s›z iflaret vard›r. Canl›-cans›z tüm varl›klar ve sis-

temler bu ola¤anüstü düzeni aç›kça göstermekte, mü-

kemmel yap›lar›yla tesadüfen oluflamayacaklar›n› or-

taya koymaktad›rlar.

Günefl ile Dünya aras›ndaki mesafe, atmosferde-

ki gazlar›n ideal oranlar›, günefl ›fl›¤›n›n özelliklerinin

bitkilerin fotosentez yapmas›na tam uygun olmas›,

da¤lar›n yeryüzünü sabitleyici özellikleri, gece ile

gündüzün oluflumu, suyun canl› yaflam›na birebir

uyumlu bir madde olmas›, hayvanlar›n, meyvelerin,

sebzelerin, bulutlar›n, rüzgar›n varl›¤›, hücrelerimizin

muhteflem özellikleri, DNA'n›n yap›s›....

Tüm bunlar Allah'›n üstün sanat›n›n yaln›zca

birkaç örne¤idir ve bize Rabbimiz'in gücü-

nün s›n›rs›zl›¤›n› gös-

termektedir.
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anl›lar Allah'›n yaratma sanat›-

n›n eflfliz örnekleri ile doludur.

Kufllardan sürüngenlere, balinalardan

böceklere kadar büyük küçük birçok

canl›, insanlar› hayrete düflüren üstün özelliklere sa-

hiptirler. Bu özellikler karfl›s›nda (örümce¤in çelikten

daha sa¤lam bir ip üretmesi, ar›lar›n petek infla edip

bal üretmeleri, kufllar›n yön bulma yetenekleri gibi)

kendini ak›ll›, bilgili, fluurlu gören insano¤lu bile aciz

kal›r, hatta bunlar›n benzerini taklit etmeye dahi ço¤u

zaman güç yetiremez.

Bu gerçeklere ra¤men baz› insanlar canl›lardaki

yarat›l›fl harikalar›n› inkar etmeye kalkarlar. Kendile-

rini ve içinde yaflad›klar› evreni yaratan Allah'›n apa-

ç›k olan varl›¤›n› kabul etmemek için mant›k bozuk-

luklar› sergilerler. Ancak çabalar› boflunad›r. Rabbi-

miz Kuran'da flu flekilde buyurmufltur:

... Sonunda onlar, istemedikleri halde hak geldi ve

Allah'›n emri ortaya ç›k›p-üstünlük sa¤lad›.

(Tevbe Suresi, 48)
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ksijen, su, yiyecekler, günefl ›fl›¤›,

gündüz ve gece.. Bunlar bedenini-

zin ihtiyaçlar›d›r, bunlar›n yan›s›ra

ruhunuzun zevk alaca¤› güzelliklere de

ihtiyac›n›z vard›r. Güzel bir manzara, güzel bir insan

yüzü, estetik mekanlar...

Dünya bu gibi nimetlerle doludur, ancak baz› in-

sanlar bunlar›n fark›nda de¤ildir. Kendi s›k›nt›lar›

içinde güzellikleri göremeyecek hale gelmifllerdir. Bu

olumsuz ruh halinin nedeni, söz konusu kiflilerin

Allah'tan uzak yaflamalar›, iman etmemifl olmalar›d›r.

Din ahlak› yaflanmad›¤›nda  s›k›nt›l› bir hayat yaflan-

mas› kaç›n›lmazd›r. 

Allah'›n raz› olaca¤› umulan tav›r ise, tüm dünya

nimetlerinin Rabbimiz'in bir lütfu olarak bizlere ulafl-

t›¤›n› kavramak ve O'na karfl› sürekli flükredici bir ah-

lak içerisinde olmakt›r. Bu güzel ahlak› yaflayan insan

Rabbimiz'den gelen güzellikleri ve, nimetleri her

an hissedecek ve nimetlerden gere¤i gibi

zevk alacakt›r.
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çinde yaflad›¤›m›z modern binalar,

kulland›¤›m›z lüks arabalar, bilgisa-

yarlar, televizyonlar ve bunlara ben-

zer bütün teknolojik ürünler Allah’›n

dilemesiyle yarat›lm›fl  nimetlerdir. 

Teknoloji, insano¤lunun, yeryüzünde bulunan

elementleri belirli bir amaca göre flekillendirmesidir.

Çevremizdeki teknolojik ürünleri incelersek; hepsi-

nin, demir, bak›r, çinko, alüminyum gibi metallerden

veya petrolün bir yan ürünü olan plastikten olufltuk-

lar›n› görürüz. E¤er bu maddeler, özellikle de metal-

ler dünya üzerinde bulunmasayd› ve insano¤lunun

bu maddeleri kullanma imkan› olmasayd›, teknoloji-

den söz etmek de mümkün olmayacakt›.  

Günlük yaflam içinde varl›¤›na al›flt›¤›m›z ve ya-

flam›m›z› kolaylaflt›ran tüm teknolojik ürünler

Allah'›n dilemesiyle var olmufllard›r. Teknoloji de in-

san›n üzerinde düflünmesi ve Allah'a flükretmesi

gereken nimetlerdendir.
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epremler, volkan patlamala-

r›, seller, hortumlar, f›rt›nalar,

yang›nlar... Her biri birbirlerin-

den farkl› fliddet ve etkilere sahip

felaketlerdir. Ortak yönleri ise k›sa bir

zaman içinde bir flehri, orada yaflayan pek çok insan›

ve canl›y› yok edebilmeleri ve büyük hasarlara yol

açabilmeleridir. Ço¤u zaman bu zararlar› engellemek

mümkün olmamaktad›r. 

Felaketlerin tümü, çok iyi bilinen ama ço¤u insa-

n›n karfl›laflmad›klar› sürece ak›llar›na getirmek iste-

medikleri gerçeklerdir. Dünya üzerindeki yaflam öyle

uygun dengeler üzerine ayarlanm›flt›r ki, felaketlerle

çok s›k karfl›lafl›lmaz. ‹nsanlar da dahil olmak üzere

tüm canl›lar için adeta özel bir koruma mevcuttur.

Ancak Allah, zaman zaman insanlara, yaflad›klar› me-

kan›n ne derece güvensiz olabilece¤ini de göstermek-

tedir. Burada birkaç örne¤ine yer verilecek olan bu fe-

laketlerdeki iflaretler, insan›n Allah karfl›s›ndaki

acizli¤ini anlamas› ve ö¤üt almas› için birer

düflünme nedenidir. 
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arih boyunca peygamberlerin ya-

flad›klar› baz› kutsal mekanlar (Tur

Da¤›, Tuva Vadisi gibi), Peygamberi-

miz Hz. Muhammed (sav)'in hayat›n›n geçti¤i ve in-

sanlara hak dini anlatt›¤› flehirler Kuran'da dikkat

çekilen mekanlardand›r.

Kutsal mekanlar, öncelikle peygamberlerin ve

onlarla birlikte iman edenlerin, inkar edenlere karfl›

vermifl olduklar› zorlu mücadeleyi hat›rlat›rlar. Ayr›-

ca bu kutlu insanlar›n Allah yolunda göstermifl ol-

duklar› üstün sab›r ve kararl›l›¤› akla getirirler. Bu

özellikleriyle kutsal mekanlar, iman edenlerin heye-

can ve flevklerinin artmas›na vesile olur.

‹man edenler söz konusu topraklara ve mekan-

lara bu nedenle manevi bir ba¤l›l›k duyar, peygam-

berlerin k›ymetli hat›ralar›n› tafl›yan bu topraklar› ta-

n›mak isterler. ‹lerleyen sayfalarda baz› kutsal

mekanlara yer verilmektedir.







Hac, Allah’›n Kuran’da tüm Müslümanlara emretti¤i bir

farzd›r. Müslümanlar için son derece önemli bir ibadet olan hac,

Kabe’nin tavaf edilmesi ile gerçeklefltirilir. 

Bugün Kabe, Mescid-i-Haram diye bilinen alan›n avlusu-

nun ortas›nda bulunmaktad›r. Hz. ‹brahim ve o¤lu Hz. ‹smail ta-

raf›ndan, Allah’›n emri üzerine infla edilmifltir. “Hani Biz ‹bra-

him’e Evin (Kabe’nin) yerini belirtip haz›rlad›¤›m›z zaman...”

(Hac Suresi, 26) ayetinde de bildirildi¤i gibi, Hz. ‹brahim Ka-

be’yi, Allah’›n kendisine bildirdi¤i özel bir yere ve O’nun emret-

ti¤i flekilde yapm›flt›r. 

Kabe, insanlar için bir toplanma ve birarada Allah için iba-

det etme yeridir. Allah, Kabe’nin iman edenlerin ibadet edecek-

leri, temiz ve güvenilir bir mekan olmas›n› emretmifltir. 

Kabe’nin özenle ve titizlikle korunmas› Müslümanlar›n

önemli bir sorumlulu¤udur. Hz. ‹brahim’e, Kabe’nin iman eden-

ler için temiz ve haz›r tutulmas›n› emreden Rabbimiz, Kuran’da

da Kabe’yi koruman›n ancak iman edenlerin yerine getirebilece-

¤i bir sorumluluk oldu¤unu bildirmifltir. 

Kabe’nin as›l sahibinin ve koruyucular›n›n iman edenler ol-

du¤unu Allah, bir ayetinde “Onun (as›l) koruyucular› yaln›zca

korkup-sak›nanlard›r. Ancak onlar›n ço¤u bilmezler.” (Enfal

Suresi, 34) fleklinde bildirmifltir. 

Kabe’yi ‹slam dünyas›nda önemli k›lan bir di¤er özelli¤i

de, Müslümanlar›n k›blesi olmas›d›r. Tüm Müslümanlar, günde

befl vakit namazlar›n› k›larken Kabe’ye do¤ru yönelerek ibadet-

lerini yerine getirirler.
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Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi

(Peygamber Cami)'nin iç görünüflü







Hz. ‹brahim’in Makam›
Kabe’nin do¤u taraf›nda, yerden yaklafl›k iki metre yük-

sekli¤inde ve bir metre çap›nda, yukar› k›sm› camla kapl›,

afla¤› bölümü ise mermer taflla kapl› dörtgen fleklinde küçük

bir alan vard›r. Bu alanda, Hz. ‹brahim’in Kabe’yi infla eder-

ken üzerine ç›kt›¤› tafl muhafaza edilmektedir. ‹slami ve tari-

hi kaynaklarda, bu alan Kuran’da bildirilen “‹brahim’in ma-

kam›” olarak kabul edilmektedir.
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Hacer-ül Esved ad› verilen tafl›n bulundu¤u yer, gelenek-

sel olarak tavafa bafllama noktas› kabul edilir. Rivayetlere gö-

re bu tafl, Hz. ‹brahim taraf›ndan özel olarak bulundu¤u yere

yerlefltirilmifltir. Hacer-ül Esved, “siyah tafl” anlam›ndad›r. 

Kabe’nin do¤u köflesinde bulunan bu tafl, yerden 1.5 m

yüksekliktedir. Rengi sar›ya çalan siyah olup, oval fleklinde-

dir. Üzerinde k›rm›z› noktalar vard›r. Yanlar› gümüflle kap-

lanm›flt›r. Hac›lar tavafa Hacer-ül Esved’in hizas›ndan bafllar-

lar. Tavaf s›ras›nda bu tafla do¤ru dönerek, ellerini kald›rarak

selam verirler. 





Safa ve Merve, Kabe’nin do¤u taraf›nda yer alan iki tepenin

ismidir. Safa tepesi, harem bölgesinden yaklafl›k 15 metre ve Mer-

ve tepesi ise 8 metre yüksekliktedir. ‹ki tepenin aras›ndaki uzakl›k
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Safa ve Merve

aras›ndaki Mes'a



yaklafl›k 420 metredir. ‹ki tepenin aras›nda kalan alana "Mes’a" ad›

verilir. Mes’a, Mescid-i Haram’a bitifliktir. Resimlerde Safa ve Mer-

ve aras›nda sa'y eden (yani gidip gelen) hac›lar görülmektedir.
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Arafat, Mekke’nin kuzeyinde 24 km2 alan› olan büyük ve

düz bir ovad›r. Harem’in d›fl›nda yer almaktad›r. Arafat, “are-

fe” kelimesinin ço¤ulu olup, “irfan” ve “marifet” kökünden

gelmektedir. Ayr›ca da¤ ve yükseklik manalar› da vard›r. Ku-

ran’da Arafat’tan flöyle bahsedilmektedir:

Rabbinizden bir fazl istemenizde sizce sak›nca yoktur.

Arafat'tan hep birlikte indi¤inizde Allah'› Mefl'ar-› Ha-

ram'da an›n. O, sizi nas›l do¤ru yola yöneltip-ilettiyse,

siz de O'nu an›n. Gerçek flu ki, siz bundan evvel sapm›fl-

lardand›n›z. Sonra insanlar›n (topluca) ak›n etti¤i yer-

den siz de ak›n edin ve Allah'tan ba¤›fllanma dileyin.

fiüphesiz Allah ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Bakara Su-

resi, 198-199)
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Resimlerde hac döneminde Arafat ve Rahmet Da¤› görülmektedir. 
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Mina, Mekke

ile Mefl’ar-› Haram

aras›nda kalan yere

verilen isimdir. Hac

ibadeti s›ras›nda, Hac›lar Mina’da da bulunurlar. Hacc›n baz›

önemli flartlar› burada yerine getirilir.

Say›l› günlerde Allah'› an›n. ‹ki günde (Mina'dan dön-

mek için) elini çabuk tutana günah yoktur, geri kalana

da günah yoktur. (Bu) sak›nan için(dir). Allah'tan kor-

kup-sak›n›n ve gerçekten bilin ki, siz O'na döndürülüp-

toplanacaks›n›z. (Bakara Suresi, 203)
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Yukar›da Mina’n›n üst-

ten görünüflü, yanda

Mina'da infla edilmifl

olan Mescid-i Havf.
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Yukar›da, Hendek Savafl›'n›n yap›ld›¤› alanda infla edilmifl olan Yedi

Mescidler ad›yla an›lan mescidler görülmektedir. Tarihi kaynaklara

göre sa¤daki mescid Peygamber Efendimiz taraf›ndan kullan›lmakta-

d›r. Afla¤›da ise Uhud flehitli¤i görülmektedir.



254

Mescid-i Nebevi 

(Peygamber Cami).
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Mescid-i Haram'›n farkl› aç›lardan

görünüflleri
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Mescid-i Nebevi'nin gece ve gündüz

farkl› aç›lardan görünüflleri  
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Mescid-i Aksa Müslümanlar›n ilk k›blesi olmas› nedeniyle,

Müslümanlar için ayr› bir öneme sahiptir. Mescid-i Aksa’n›n Ka-

be’den sonra infla edilen yeryüzündeki ikinci mescid oldu¤u ri-

vayet edilir.

MS 638 y›l›nda Hz. Ömer döneminde Kudüs fethedildikten
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sonra Beyt-i Makdis'in yerinde Mescid-i Aksa infla edilmifltir.

Hz. Ömer'in buray› mabed olarak kabul etmesi de, Mescid’i

Müslümanlar için de¤erli k›lan bir di¤er nedendir. Mescid-i Ak-

sa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan za-

man›nda geniflletilmifltir. 
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Kubbet-üs Sahra, Ömer Cami olarak da bilinir. Kubbet-üs

Sahra mescid olarak yap›lmam›flt›r. Binan›n içinde, ‹slam alimle-

ri taraf›ndan Hz. Muhammed (sav)’in Miraç'a ç›karken üzerine

bast›¤›na inan›lan ve kutsal kabul edilen bir tafl vard›r. 
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Sahra kelimesi kaya parças› demektir, Kubbet-üs Sahra ise

kaya üzerine yap›lan kubbe anlam›na gelmektedir. Kubbet-üs

Sahra’daki kayan›n do¤usunda, içinde Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in mübarek sakal›n›n bulundu¤una inan›lan uzun

bir dolap vard›r.

Kubbet-us Sahra ve Mescid-i Aksa’n›n 1890 y›l›na ait görüntüsü
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Hz. Ömer camii
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Sina Da¤›'ndan bir görüntü





arwinizm, yani evrim teorisi,

yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek

amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak ba-

flar›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 bi-

lim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece

Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u ger-

çe¤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 gizleyememekte-

dir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›l-

g› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda gide-



rek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'ler-

den sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tama-

men yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bi-

lim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, bi-

yoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen

çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmek-
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Darwin döneminde

hücrenin kompleks

yap›s› hakk›nda hiçbir

fley bilinmiyordu. 
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te, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamakta-

d›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er

pek çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve

almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük

önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤re-

ti olmasına karflın, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.

Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelifl-

me, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Köke-

ni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı

canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattı¤ı gerçe¤ine karflı çıkı-

yordu. Darwin'e göre,

tüm türler ortak bir ata-

dan geliyorlardı ve zaman

içinde küçük de¤iflimlerle

farklılaflmıfllardı. 

Darwin'in teorisi, hiç-

bir somut bilimsel bulguya

dayanmıyordu; kendisinin

de kabul etti¤i gibi sadece

bir "mantık yürütme" idi.

Hatta Darwin'in kitabın-

Charles Darwin



daki "Teorinin Zorlukları" bafllıklı uzun bölümde itiraf etti¤i gi-

bi, teori pek çok önemli soru karflısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların geliflen bilim ta-

rafından aflılaca¤ını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlen-

direce¤ini umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmiflti. An-

cak geliflen bilim, Darwin'in umutlarının tam aksine, teorinin

temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıfltır. 

Darwinizm'in bilim karflısındaki yenilgisi, üç temel bafl-

lıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ı-

nı asla açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, ger-

çekte evrimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir

bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam ak-

sine bir tablo ortaya koymaktadır. 
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Bu bölümde, bu üç temel bafllı¤ı ana hatları ile incele-

yece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak:
Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaflık 3.8

milyar yıl önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücre-

den geldiklerini iddia etmektedir. Tek  bir hücrenin nasıl olup

da milyonlarca kompleks canlı türünü oluflturdu¤u ve e¤er

gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bunun izle-

rinin fosil kayıtlarında bulunamadı¤ı, teorinin açıklayamadı-

¤ı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen ev-

rim sürecinin ilk basama¤ı üzerinde durmak gerekir. Sözü

edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıfltır?
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Kambriyen kayal›klar›nda bulunan fosiller; salyan-
gozlar, trilobitler, süngerler, solucanlar, denizana-

lar›, deniz y›ld›zlar›, yüzücü kabuklular,
deniz zambaklar› gibi kompleks

omurgas›z türlerine aittir. Dik-
kat çekici olan, birbirinden

çok farkl› olan bu türlerin
hepsinin bir anda ortaya
ç›kmalar›d›r. Bu yüzden
jeolojik literatürde bu
mucizevi olay, "Kambri-
yen Patlamas›" olarak

an›l›r.



Evrim teorisi, yaratılıflı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü mü-

dahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım,

plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunları içinde rastlantı-

sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre,

cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çı-

karmıfl olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanun-

larına aykırı bir iddiadır.  

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz

etmemiflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayıflı,

canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu.

Ortaça¤'dan beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye

göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir

varlık oluflturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böcek-

lerin yemek artıklarından, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u

yaygın bir düflünceydi. Bunu ispatlamak

için de ilginç deneyler yapılmıfltı. Kirli

bir paçavranın üzerine biraz bu¤day

konmufl ve biraz beklendi¤inde bu

karıflımdan farelerin oluflaca¤ı sa-

nılmıfltı.

Etlerin kurtlanması da haya-

tın cansız maddelerden türeyebil-

di¤ine bir delil sayılıyordu. Oysa

daha sonra anlaflılacaktı ki, etlerin

üzerindeki kurtlar kendiliklerinden
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oluflmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülme-

yen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdı¤ı dönemde

ise, bakterilerin cansız maddeden oluflabildikleri inancı, bilim

dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. Oysa Darwin'in ki-

tabının yayınlanmasından befl yıl sonra, ünlü Fransız biyolog

Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inancı kesin   olarak

çürüttü. Pasteur yaptı¤ı uzun çalıflma ve deneyler sonucunda

vardı¤ı sonucu flöyle özetlemiflti: "Cansız maddelerin hayat

oluflturabilece¤i iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüfltür."1

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına

karflı uzun süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canlı hücresi-

nin karmaflık yapısını ortaya çıkardıkça, hayatın kendili¤inden

oluflabilece¤i iddiasının geçersizli¤i daha da açık hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrim-

ci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu

yıllarda ortaya attı¤ı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadü-

fen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çalıfltı. Ancak bu ça-

lıflmalar baflarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin flu itirafı yap-

mak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisi-

nin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluflturmaktadır."2

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni ko-

nusunu çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çalıfltılar.

Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller

tarafından 1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya at-
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mosferinde oldu¤unu iddia etti¤i

gazları bir deney düzene¤inde bir-

lefltirerek ve bu karıflıma enerji ek-

leyerek, proteinlerin yapısında

kullanılan birkaç organik mole-

kül (aminoasit) sentezledi. O yıl-

larda evrim adına önemli bir afla-

ma gibi tanıtılan bu deneyin geçerli

olmadı¤ı ve deneyde kullanılan at-

mosferin gerçek dünya koflullarından

çok farklı oldu¤u, ilerleyen yıllarda

ortaya çıkacaktı.3

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de

kullandı¤ı atmosfer ortamının gerçekçi olmadı¤ını itiraf etti.4

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l bo-

yunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla so-

nuçland›. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac›

Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nla-

nan 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-

le karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›? 5

Hayat›n Kompleks Yap›s› 
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli bü-

yük bir açmaza girmesinin bafllıca nedeni, en basit sanılan

canlı yapıların bile inanılmaz derecede karmaflık yapılara  sa-
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hip olmasıdır. Canlı hücresi, insano¤lunun yaptı¤ı bütün tek-

nolojik ürünlerden daha karmaflıktır. Öyle ki bugün dünya-

nın en geliflmifl laboratuvarlarında bile cansız maddeler bira-

raya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla

rastlantılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en te-

mel yapı taflı olan proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme

ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de

1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olasılıklar pra-

tik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirde¤inde yer alan

ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili res-
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DNA molekülü canl› hücreleri-

nin çekirde¤inde yer al›r. Dört

ayr› molekülün farkl› dizilimin-

den oluflan DNA bir tür bilgi

bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda

canl›yla ilgili bütün fiziksel özel-

liklerin flifreleri yer al›r. ‹nsan

DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde,

ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir

ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplan-

maktad›r. Elbette böylesine ola-

¤anüstü bir bilgi, tesadüf kavra-

m›n› kesin biçimde geçersiz k›l-

maktad›r.



bilgi bankasıdır. ‹nsan DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤ı-

da dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir

kütüphane oluflturaca¤ı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yal-

nız birtakım özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile

efllenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki

bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤ımlı oldukla-

rından, efllemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı

anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendili¤inden olufl-

tu¤u senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego Califor-

nia Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scienti-

fic American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçe¤i

flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve

nükleik asitlerin (RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zaman-

da rastlantısal olarak oluflmaları aflırı derecede ihtimal dıflı-

dır. Ama bunların birisi olmadan di¤erini elde etmek de

mümkün de¤ildir. Dolayısıyla insan, yaflamın kimyasal yol-

larla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadı¤ı sonucuna

varmak zorunda kalmaktadır.6

Kuflkusuz e¤er hayatın do¤al etkenlerle ortaya çıkması

imkansız ise, bu durumda hayatın do¤aüstü bir biçimde "ya-

ratıldı¤ını" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı

yaratılıflı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kıl-

maktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, te-
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orinin "evrim mekanizmaları" olarak öne sürdü¤ü iki kavra-

mın da gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmadı¤ının

anlaflılmıfl olmasıdır. 

Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen "do¤al se-

leksiyon" mekanizmasına ba¤lamıfltı. Bu mekanizmaya ver-

di¤i önem, kitabının isminden de açıkça anlaflılıyordu:

Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do-

¤adaki yaflam mücadelesi içinde, do¤al flartlara

uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca¤ı dü-

flüncesine dayanır. Örne¤in yırtıcı hayvanlar ta-

rafından tehdit edilen bir geyik sürü-

sünde, daha hızlı koflabilen geyik-

ler hayatta kalacaktır. Böylece

geyik sürüsü, hızlı ve güçlü

bireylerden oluflacaktır. Ama

elbette bu mekanizma, ge-

yikleri evrimlefltirmez, on-

ları baflka bir canlı türüne,
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örne¤in atlara dönüfltürmez. Dolayısıyla do¤al seleksiyon

mekanizması hiçbir evrimlefltirici güce sahip de¤ildir.

Darwin de bu gerçe¤in farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı

kitabında "Faydalı de¤ifliklikler oluflmadı¤ı sürece do¤al selek-

siyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalmıfltı.7

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydalı de¤ifliklikler" nasıl oluflabilirdi?

Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlayıflı içinde,

bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalıfl-

mıfltı. Darwin'den önce yaflamıfl olan Fransız bi-

yolog Lamarck'a göre, canlılar yaflamları sıra-

sında geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonra-

ki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken

bu özellikler sonucunda yeni türler orta-

ya çıkıyordu. Örne¤in Lamarck'a gö-

re zürafalar ceylanlardan türemifl-

lerdi, yüksek a¤açların yaprakla-

rını yemek için çabalarken ne-

Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri
hayvanlardan türediklerine inan›-
yordu. Ona göre otlara uzanmaya
çal›flan bu canl›lar›n zaman içinde
boyunlar› uzam›fl ve zürafalara dö-
nüflüvermifllerdi. Mendel'in 1865 y›-
l›nda keflfetti¤i kal›t›m kanunlar›,
yaflam s›ras›nda kazan›lan özellik-
lerin sonraki nesillere aktar›lmas›-
n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›fl-
t›r. Böylece Lamarck'›n zürafa ma-
sal› da tarihe kar›flm›flt›r.
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silden nesile boyunları uzamıfltı. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kö-

keni adlı kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıla-

rın zamanla balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.8

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzyılda geliflen genetik

bilimiyle kesinleflen kalıtım kanunları, kazanılmıfl özelliklerin

sonraki nesillere aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı.

Böylece do¤al seleksiyon "tek baflına" ve dolayısıyla tümüyle

etkisiz bir mekanizma olarak kalmıfl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha

yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwi-

nizm, do¤al seleksiyonun yanına "faydalı de¤ifliklik sebebi"

olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gi-

bi dıfl etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluflan bo-

zulmaları ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koru-

yan model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan

milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akci¤er,

kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", ya-

ni genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda olufltu¤u-

nu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bi-

limsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları gelifltirmezler, ak-

sine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düze-
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ne sahiptir. Bu molekül üzerinde oluflan

herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu

flöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar.

Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etki-

sizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir geliflme

meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede

özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlantı-

sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol sa-

atinde meydana gelecek rastgele bir de¤iflim kol saatini ge-

lifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en

iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir flehri gelifltir-

mez, ona yıkım getirir.9

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgi-

yi gelifltiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutas-

yonların zararlı oldu¤u görüldü. Anlaflıldı ki, evrim teorisi-

nin "evrim mekanizması" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, ger-

çekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olay-

lardır. (‹nsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kan-
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Rastgele mutasyonlar in-
sanlara ve di¤er tüm
canl›lara her zaman zarar
verirler. Resimde mutas-
yona u¤rad›¤› için iki
bafll› olarak do¤mufl bir
buza¤› görülüyor. 



serdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekaniz-

ması" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i

gibi, "tek baflına hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤a-

da hiçbir "evrim mekanizması" olmadı¤ını göstermektedir.

Evrim mekanizması olmadı¤ına göre de, evrim denen hayali

süreç yaflanmıfl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan
Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmamıfl ol-

du¤unun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türe-

mifllerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di¤e-

rine dönüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya çıkmıfllardır.

Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir

zaman dilimini kapsamıfl ve kademe kademe ilerlemifltir. Bu

durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde sayısız

"ara türler"in oluflmufl ve yaflamıfl olmaları gerekir. Örne¤in

geçmiflte, balık özelliklerini taflımalarına ra¤men, bir yandan

da bazı sürüngen özellikleri kazanmıfl olan yarı balık-yarı sü-

rüngen canlılar yaflamıfl olmalıdır. Ya da sürüngen özellikleri-

ni taflırken, bir yandan da bazı kufl özellikleri kazanmıfl sü-

rüngen-kufllar ortaya çıkmıfl olmalıdır. Bunlar, bir geçifl süre-

cinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalı-

dır. Evrimciler geçmiflte yaflamıfl olduklarına inandıkları bu

teorik yaratıklara "ara geçifl formu" adını verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiflte yaflamıfllarsa
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100-150 mil-
yon y›ll›k
denizy›ld›z›
fosili (L.Cre-
taceous dö-
nem)

100-150 mil-
yon y›ll›k
karides fo-
sili (L.Creta-
ceous dö-
nem)

Ordovikyen
devrine ait 450
milyon y›ll›k "at
t›rna¤› yen-
geci" fosili 

150-200 mil-
yon y›ll›k yu-
sufçuk fosili
(Jurassic-Re-
cent dönem)

Resimlerde de görüldü¤ü gibi, yap›lan arkeolojik kaz›lar sonucu bulunan
tüm fosil örnekleri, günümüzde yaflayan örneklerinden farks›zd›r.

YAfiAYAN FOS‹LLER EVR‹M‹
ÇÜRÜTÜYOR
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bunların sayılarının ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyar-

larca olması gerekir. Ve bu ucube canlıların kalıntılarına mut-

laka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin

Kökeni'nde bunu flöyle açıklamıfltır:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan sayısız

ara-geçifl çeflitleri mutlaka yaflamıfl olmalıdır... Bunların ya-

flamıfl olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları ara-

sında bulunabilir.10

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir

yanında hummalı fosil arafltırmaları yapıldı¤ı halde bu ara

geçifl formlarına rastlanamamıfltır. Yapılan kazılarda ve arafl-

tırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin bekledik-

lerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve

kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermifltir. Ünlü ‹n-

giliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

masına karflın bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi-

¤imizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli ola-

rak aynı gerçekle karflılaflırız; kademeli evrimle geliflen de-

¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.11

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiç-

bir geçifl formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya

çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Da-

hası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir

delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden evrimleflti¤i
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hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çık-

masının tek açıklaması, o türün yaratılmıfl olmasıdır. Bu ger-

çek, ünlü evrimci biyolog Douglas

Futuyma tarafından da kabul edi-

lir:

Yaratılıfl ve evrim, yaflayan can-

lıların kökeni hakkında yapıla-

bilecek yegane iki açıklamadır.

Canlılar dünya üzerinde ya ta-

mamen mükemmel ve eksiksiz

bir biçimde ortaya çıkmıfllardır

ya da böyle olmamıfltır. E¤er

böyle olmadıysa, bir de¤iflim
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Fosil kay›tlar› evrim teorisinin önünde çok

büyük bir engeldir. Çünkü bu kay›tlar, canl›

türlerinin aralar›nda hiçbir evrimsel geçifl

formu bulunmadan, bir anda ve eksiksiz ya-

p›lar›yla ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir.

Bu gerçek, türlerin ayr› ayr› yarat›ld›klar›n›n

ispatlar›ndan biridir.

53-33.7 

milyon y›ll›k

yarasa fosili

Yaklafl›k 100

milyon y›ll›k

kar›nca fosili
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süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı tür-

lerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmalıdırlar. Ama

e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmıfllarsa,

o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmıfl ol-

maları gerekir.12

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel

bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin

kökeni", Darwin'in sandı¤ının aksine, evrim de¤il yaratılıfltır.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikle-

ri konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist

iddia, bugün yaflayan modern insanın maymunsu birtakım

yaratıklardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon yıl önce baflladı-

¤ı varsayılan bu süreçte, modern insan ile ataları arasında ba-

zı "ara form"ların yafladı¤ı iddia edilir. Gerçekte tümüyle ha-

yali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus

4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına

"güney maymunu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini

verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun tü-

ründen baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof.

Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki

anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları
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çok genifl kapsamlı çalıflmalar, bu canlıların sadece soyu tü-

kenmifl bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiç-

bir benzerlik taflımadıklarını göstermifltir.13

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "ho-

mo" yani insan olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya göre homo se-

risindeki canlılar, Australopithecuslar'dan daha geliflmifller-

dir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına dize-

rek hayali bir evrim fleması olufltururlar. Bu flema hayalidir,

çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir iliflki

oldu¤u asla ispatlanamamıfltır. Evrim teorisinin 20. yüzyılda-

Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde ç›kan haberlerde afla¤›dakine ben-
zer hayali "ilkel" insanlar›n resimleri s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali re-
simlere dayanarak oluflturulan haberlerdeki tek kaynak, yazan kiflile-
rin hayal gücüdür. Ancak evrim bilim karfl›s›nda o kadar çok yenilgi
alm›flt›r ki art›k bilimsel dergilerde evrimle ilgili haberlere daha az
rastlan›r olmufltur.
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ki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo

sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul

eder. 14

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo

erectus > Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin

her birinin, bir sonrakinin atası oldu¤u izlenimini verirler.

Oysa paleoantropologların son bulguları, Australopithecus,

Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgelerin-

de aynı dönemlerde yafladıklarını göstermektedir.15 Dahası

Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflamıfllar, Homo sapiens neander-

talensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile aynı or-

tamda yan yana bulunmufllar-

dır. 16

Bu ise elbette bu sınıfla-

rın birbirlerinin ataları ol-

dukları iddiasının geçersiz-

li¤ini açıkça ortaya koymak-

tadır. Harvard Üniversitesi

paleontologlarından Step-

Evrimciler, fosiller üzerinde

yapt›klar› yorumlar› genelde

ideolojik beklentileri

do¤rultusunda ya-

parlar. Bu neden-

le vard›klar› so-

nuçlar ço¤un-

lukla güvenilir

de¤ildir. 



hen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karflın, Darwi-

nist teorinin içine girdi¤i bu çıkmazı flöyle açıklar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farklı homi-

nid (insanımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤acımıza

ne oldu? 

Açıktır ki, bunların biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahası,

biri di¤eriyle karflılafltırıldı¤ında evrimsel bir geliflme tren-

di göstermemektedirler.17

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan haya-

li birtakım "yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle,

yani sırf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çalıflılan insa-

nın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir ma-

saldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopit-

hecus fosilleri üzerinde 15 yıl arafltırma yapan ‹ngiltere'nin en

ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman,

bir evrimci olmasına ra¤men, ortada maymunsu canlılardan

insana uzanan gerçek bir soy a¤acı olmadı¤ı sonucuna var-

mıfltır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıfltır. Bi-

limsel olarak kabul etti¤i bilgi dallarından, bilim dıflı olarak

kabul etti¤i bilgi dallarına kadar bir yelpaze oluflturmufltur.

Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut ve-

rilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bun-

lardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir.

Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dıflı" sayılan kısımda

ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum    öte-

si algılama" kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuc-
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kerman, yelpazenin bu ucunu flöyle açıklar:

Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik bilim ola-

rak varsayılan bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve

insanın fosil tarihinin yorumlanmasına- girdi¤imizde, ev-

rim teorisine inanan bir kimse için herfleyin mümkün oldu-

¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kim-

selerin çeliflkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile

mümkündür.18

‹flte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne

inanan birtakım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı

bir biçimde yorumlamalarından ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanın-

da, isterseniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanıfla sahip ol-

duklarını bir de çocukların bile anlayabilece¤i kadar açık bir

örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen olufltu¤unu iddia et-

mektedir. Dolayısıyla bu iddiaya göre cansız ve fluursuz

atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluflturmufllardır ve

sonrasında aynı atomlar bir flekilde di¤er canlıları ve insanı

meydana getirmifllerdir. flimdi düflünelim; canlılı¤ın yapıtaflı

olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya

getirdi¤imizde bir yı¤ın oluflur. Bu atom yı¤ını, hangi ifllem-

den geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluflturamaz. ‹sterseniz

bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında

savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı

onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:
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Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılı¤ın yapı-

sında bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnez-

yum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta nor-

mal flartlarda bulunmayan ancak bu karıflımın içinde bulun-

masını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesin-

ler. Karıflımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri

kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluflma ihtimali 10-950

olan) protein doldursunlar. Bu karıflımlara istedikleri oranda

ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri geliflmifl cihazlarla ka-

rıfltırsınlar. Varillerin baflına da dünyanın önde gelen bilim

adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan

kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca se-

ne sürekli varillerin baflında beklesinler. Bir canlının oluflma-

sı için hangi flartların var olması gerekti¤ine inanılıyorsa hep-

sini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar

o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, as-

lanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papa¤anları, atları, yu-

nusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları,

portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları,  kar-

puzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kuflla-

rını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlar-

ca canlı türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada bir-

kaçını saydı¤ımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresi-

ni bile elde edemezler. Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya ge-

lerek hücreyi oluflturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir

hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka kararlar alıp, elekt-

ron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mik-

roskop altında izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde,
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ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen

aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attı¤ı iddialar üze-

rinde biraz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu

gerçe¤i açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki 

Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyece¤i bir

di¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" so-

rusuna kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ıflınlar, göz-

de retinaya ters olarak düfler. Bu ıflınlar, buradaki hücreler ta-

rafından elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka

kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ula-

flır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu

merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra flimdi

düflünelim:

Beyin ıflı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıflık

beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi de-

nilen yer kapkaranlık, ıflı¤ın asla ulaflmadı¤ı, belki de hiç kar-

flılaflmadı¤ınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri

karanlıkta ıflıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21.

yüzyıl teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤-

layamamıfltır. Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitabı tu-

tan ellerinize bakın, sonra baflınızı kaldırın ve çevrenize ba-
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kın. flu anda gördü¤ü-

nüz netlik ve kalitedeki

bu görüntüyü baflka bir

yerde gördünüz mü?

Bu kadar net bir görün-

tüyü size dünyanın bir

numaralı televizyon flir-

ketinin üretti¤i en gelifl-

mifl televizyon ekranı

dahi veremez. 100 yıldır

binlerce mühendis bu

netli¤e ulaflmak için ça-

lıflmaktadır. Bunun için

fabrikalar, dev tesisler

kurulmakta, arafltırma-

lar yapılmakta, planlar

ve tasarımlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın,

bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük

bir netlik ve kalite farkı oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV

ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyut-

lu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yap-

maya, gözün görme kalitesine ulaflmaya çalıflmaktadırlar.

Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu

da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kal-

dı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön ta-

raf ise ka¤ıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü-

¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da,
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televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan

mekanizmanın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler.

flimdi biri size, odanızda duran televizyon tesadüfler sonu-

cunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan

aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin

biraraya gelip yapamadı¤ını fluursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü olufl-

turan alet tesadüfen oluflamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü

görüntünün de tesadüfen oluflamayaca¤ı çok açıktır. Aynı du-

rum kulak için de geçerlidir. Dıfl kulak, çevredeki sesleri ku-

lak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kula¤a iletir; orta kulak

aldı¤ı ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktarır; iç ku-

lak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek bey-

ne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de be-

yindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıflık

gibi sese de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dıflarısı ne ka-

dar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤-

men en net sesler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyniniz-

de bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir orta-

mın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir ci-

hazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin

bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl

kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdü-

rülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektro-

nik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalıflmalardan ba-
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zılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çalıflan bin-

lerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤ın oluflturdu¤u

netlik ve kalitede bir sese ulaflılamamıfltır. En büyük müzik

sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün.

Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az

da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açtı¤ınızda

daha müzik bafllamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. An-

cak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son de-

rece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤ı, hiçbir zaman mü-

zik setinde oldu¤u gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses

ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan ya-

ratıldı¤ı günden bu yana böyledir. fiimdiye kadar insano¤lu-

nun yaptı¤ı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar

hassas ve baflarılı birer algılayıcı olamamıfltır. Ancak görme

ve iflitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir ger-

çek daha vardır.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur
Kime Aittir?

Beynin içinde, ıflıl ıflıl renkli bir dünyayı seyreden, senfo-

nileri, kuflların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen

uyarılar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji

veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl

olufltu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu

hakkındaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazsınız:

Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

295



296

rak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan

tüm bunları algılayan bir fluur bulunmaktadır. Bu fluur kime

aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakası ve

sinir hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin madde-

den ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu

sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu fluur,

Allah'ın yaratmıfl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek

Kafatas› ›fl›¤› içeri geçirmez. Yani
beynin bulundu¤u yer kapka-

ranl›kt›r, dolay›s›yla beynin,
›fl›¤›n kendisiyle muhatap

olmas› asla mümkün de-
¤ildir. Ancak siz, muci-
zevi bir flekilde bu zifi-
ri karanl›kta ›fl›kl›, p›-
r›l p›r›l bir dünyay›
seyredersiniz. Ren-
garenk bir do¤a, gü-
neflin par›lt›s›, kala-
bal›k bir sokaktaki
tüm insanlar bu zifiri
karanl›k yerde oluflur.
Kapkaranl›k beynin
içinde, elektrik sin-
yallerinin, rengarenk,
›fl›lt›l›, ayd›nl›k bir gö-

rüntüye dönüflmesi
ola¤anüstü büyük bir

mucizedir. Ruhumuza,
tüm görüntüleri gösteren,

tüm sesleri duyuran, ruhu-
muzun zevk almas› için tüm

tatlar› ve kokular› yaratan, herfle-
yin Yarat›c›s› olan Allah't›r. 



için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunların

da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. Bu açık ve

ilmi gerçe¤i okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç santi-

metreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu,

renkli, gölgeli ve ıflıklı olarak sı¤dıran yüce Allah'ı düflünüp,

O'ndan korkup, O'na sı¤ınması gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel

bulgularla açıkça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir.

Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır,

öne sürdü¤ü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimlefltirici et-

kisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formların yafla-

madıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim te-

orisinin bilime aykırı bir düflünce olarak bir kenara atılması

gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli

gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden çıkarılmıfltır.

Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır.

Hatta bazı insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime saldırı"

olarak göstermeye bile çalıflmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için,

kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanıfl olu-

fludur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤lı-

dırlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane

materyalist açıklama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir ev-
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rimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim

adamı" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden

kabul edilmifl, do¤ru varsayılmıfl) bir inanç bu. Bizi dünya-

ya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan fley, bilimin

yöntemleri ve kuralları de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a

priori' ba¤lılı¤ımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açık-

lama getiren arafltırma yöntemlerini ve kavramları kurgu-

luyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹la-

hi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.19

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤lılık

u¤runa yaflatılan bir dogma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu

dogma, maddeden baflka hiçbir varlık olmadı¤ını varsayar.
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Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı yarattı¤ına

inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örne¤in kuflların, ba-

lıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, a¤açların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etki-

leflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cansız mad-

denin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem

akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi

deyimleriyle "‹lahi bir açıklamanın sahneye girmemesi" için,

bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakma-

yan insanlar ise, flu açık gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canlılar,

üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridir-

ler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçim-

de düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp flekillendiren Allah'tır.
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Koflmakta olan atlar› seyreden bir insan, gözleriyle, gözünün önündeki
atlar› seyretti¤ini zanneder. Oysa onun gördü¤ü atlar›n her biri, beyninin

arkas›ndaki görme merkezinde oluflmaktad›r. Bunlar› izleyen ve atlar›n
görüntüsünden zevk alan, protein ve ya¤dan oluflan beynin kendisi ola-

mayaca¤›na göre, kimdir?



Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 
En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir

ideolojinin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ı-

nı kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumla-

rın hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması imkansız

bir iddia oldu¤unu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar,

büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız mad-

deyi dolduran ve bunların karıflımından zaman içinde düflü-

nen, akleden, bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤ren-

cilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Si-

natra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra cey-

lanların, limon a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına inanmak-

tadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları,

pofesörler, kültürlü, e¤itimli insanlardır. Bu nedenle evrim te-

orisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifa-

desini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde

insanların bu derece aklını baflından alan, akıl ve mantıkla

düflünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir

perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan

bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı ka-

bilelerin totemlere, Sebe halkının Günefl'e tapmasından, Hz.

‹brahim'in kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Mu-

sa'nın kavminin altından yaptıkları buza¤ıya tapmalarından

çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu du-
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rum, Allah'ın Kuran'da iflaret etti¤i bir akılsızlıktır. Allah, ba-

zı insanların anlayıfllarının kapanaca¤ını ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildir-

mektedir. Bu ayetlerden bazıları flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, on-

lar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalpleri-

ni ve kulaklarını mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde

perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara Sure-

si, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri

vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla iflit-

mezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤ılıktır-

lar. ‹flte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise bu insanların mucizeler görse-

ler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmek-

tedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan

yukarı yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürül-

dü, belki biz büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir.

(Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili

olması, insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve

150 yıldır bu büyünün bozulmaması ise, kelimelerle anlatıla-

mayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya

birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksız-

lıklarla dolu iddialara inanmaları anlaflılabilir. Ancak dünya-

nın dört bir yanındaki insanların, fluursuz ve cansız atomla-

rın ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizas-

yon, disiplin, akıl ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflle-
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yen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelli¤e sahip

olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatıl-

mıfl canlıları meydana getirdi¤ine inanmasının, "büyü"den

baflka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu

olan bazı kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkiledikle-

rini Hz. Musa ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bil-

dirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlattı¤ında, Fira-

vun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların top-

landı¤ı bir yerde karflılaflmasını söyler. Hz. Musa, büyücüler-

le karflılafltı¤ında, büyücülere önce onların marifetlerini sergi-

lemelerini emreder. Bu olayın anlatıldı¤ı bir ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanla-

rın gözlerini büyüleyiverdiler, onları dehflete düflürdü-

ler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf

Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldat-

macalar"la -Hz. Musa ve ona inananlar dıflında- insanların

hepsini büyüleyebilmifllerdir. Ancak, onların attıklarına kar-

flılık Hz. Musa'nın ortaya koydu¤u delil, onların bu büyüsü-

nü, ayetteki ifadeyle "uydurduklarını yutmufl" yani etkisiz

kılmıfltır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da

fırlatıverince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını

derleyip-toparlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu,

onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada

yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çev-

rildiler.  (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanları büyü-
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leyerek etkileyen bu kiflilerin yaptıklarının bir sahtekarlık ol-

du¤unun anlaflılması ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfl-

lerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı

altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savun-

maya hayatlarını adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmez-

lerse gerçekler tam anlamıyla açı¤a çıktı¤ında ve "büyü bo-

zuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k

60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, an-

cak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim

teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamak-

tad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandı¤ı alan-

larda, gelece¤in tarih kitaplarındaki en büyük espri malze-

melerinden biri olaca¤ına ikna oldum. Gelecek kuflak, bu

kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla

kabul edilmesini hayretle karflılayacaktır.20

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecek-

te insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar

ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en

fliddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu fliddetli büyü, bü-

yük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden

kalkmaya bafllamıfltır. Evrim aldatmacasının sırrını ö¤renen

birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ını hayret ve flafl-

kınlıkla 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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