


Mevlana Celaleddin Rumi’nin kitapları İslami eserler olarak bilinir. Ancak bu kitaplarda

Kuran’a uygun olmayan, toplum ahlakında ciddi bozulmaya sebep olabilecek gayri ahlaki

bölümler yer almaktadır. Ne var ki bu gerçek çoğu kişi tarafından bilinmez. Elinizdeki

bu kitapta söz konusu bölümlere yer verilmiştir.

Kuran’a uygun olmayan bu anlatımlar, belki Mevlana’nın kitaplarına sonradan eklenmiş

olabilir, başka bir kişi tarafından yazılmış olabilir, Mevlana tüm bu sözlerden habersiz

de olabilir. Ancak neticede Mevlana adına yayınlanan, basılan, dağıtılan ve aktarılan ki-

taplarda Kuran’a tamamen zıt bir felsefe ve hayat tarzını anlatan bölümler vardır.

Tüm Müslümanların bu bölümlerin varlığından haberdar edilmesi önemlidir. Zira,

bu bölümler kullanılarak “Rumilik” adı altında Kuran’la ve İslam’la çelişen bir felsefe

yaygınlaştırılmaktadır. 

Önemle belirtmek gerekir ki, kitap boyunca bahsettiğimiz ve eleştirdiğimiz Rumilik

ile, Anadolu’da bilinen Mevlevilik arasında hiçbir bağlantı yoktur.

ARAŞTIRMA
YAYINCILIK

YAZAR HAK KIN DA
Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan Oktar, 1956 yılında

Ankara'da doğdu. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve

siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın

evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Dar-

winizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya

koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini

dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve

ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek

ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını

gözler önüne sermektir. Nitekim yazarın, bugüne kadar 73 ayrı dile

çevrilen 300’den fazla eseri, dünya çapında geniş bir okuyucu

kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Harun Yahya Külliyatı, -Allah'ın izniyle- 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve

barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır. Yazar tarafından kita-

pların kapağında kullanılan mühür, Hz. Muhammed (sav)’in mühürüdür. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in

Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir.

Yazar da tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sevgi dolu barış ahlakını kendine rehber

edinmiş olmasının sembolü olarak eserlerinde bu mührü kullanmıştır.
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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956
yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da
tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel

Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde
öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi

konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın
evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve

Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını
ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır. 
Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 45.000 resmin yer aldığı

toplam 65.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı dile
çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki pey-
gamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve

Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağında
Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise,
kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı
ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmek-
tedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in
sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin
tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam
olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hik-
met ve kemal sahibi olan Resulullah (sav)'in mührü, bu son sözü söyleme niye-

tinin bir duası olarak kullanılmıştır. 
Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak
hedef, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaş-
tırmak, böylelikle insanları Allah'ın
varlığı, birliği ve ahiret gibi temel
imani konular üzerinde düşünmeye
sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çü-
rük temellerini ve sapkın uygulama-
larını gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'nın eserleri
Hindistan'dan Amerika'ya, İngilte-
re'den Endonezya'ya, Polonya'dan
Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezil-
ya'ya, Malezya'dan İtalya'ya, Fran-
sa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya
kadar dünyanın daha pek çok ülke-
sinde beğeniyle okunmaktadır. İngi-
lizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
İspanyolca, Portekizce, Urduca,
Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça,
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Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca,
Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afri-
ka'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivehi (Maldivlerde kul-
lanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen
eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip
edilmektedir.
Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler
pek çok insanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleş-
mesine vesile olmaktadır. Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli,
özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu
eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri
taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık
materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak
savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla
savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar,
Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır. 
Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır.
Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın hidayeti-
ne vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında herhangi
bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. 
Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmelerini sağ-
layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok önemli bir
hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karmaşa meyda-
na getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi
olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına neden
olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik
eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun
Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğu-
nu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel
kanaatinden anlayabilirler. 
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri eziyet-
lerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise, dinsizli-
ğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının, insan-
ların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne daha fazla
içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin
elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç
kalınabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle, 21.
yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzel-
lik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni, bu
te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın
var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya
düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek
çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu -
dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı -
mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da ima -
ni ko nu lar Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya -
şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Allah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp -
he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

• Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her kes
ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so -
luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır
ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru -
lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir
soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun
ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma -
la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na
kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi -
ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la -
rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri var dır.
Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı -
ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si -
ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya lı
izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren
ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 
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11Adnan Oktar (Harun Yahya)

GİRİŞ

Mevlevilik denildiğinde bir çok insanın aklına Mevlana Celaleddin

Rumi’nin liderliğinde gelişmiş Anadolu’da yerleşmiş ve dünya çapında mil-

yonlarca insan üzerinde etkisi olan bir tarikat gelir. Çoğu insan Mevlevili-

ğin sevgi, insaniyet, kardeşlik telkin ettiği kanaatindedir, Mevlevilik hak-

kındaki bilgisi de Şeb-i Arus törenlerinden ibarettir. Oysa biraz incelendi-

ğinde ve dikkatli bir gözle bakıldığında farklı bir durumla karşılaşırız. 

Mevlana Celaleddin Rumi’nin kitapları İslami eserlerden biri olarak

bilinir, ancak bu kitaplarda Kuran’a uygun olmayan, toplum ahlakında

ciddi bozulmaya sebep olabilecek gayri ahlaki bölümlerin yer aldığı pek

çok kişi tarafından bilinmez. Burada şunu belirtmek gerekir ki ilerleyen

bölümlerde detaylı olarak ele alacağımız ve Kuran’a uygun olmayan bu

bölümler, belki Mevlana’nın kitaplarına sonradan eklenmiş olabilir, başka

bir kişi tarafından yazılmış olabilir, Mevlana tüm bu sözlerden habersiz de

olabilir. Ancak neticede Mevlana adına yayınlanan, basılan, dağıtılan ve

aktarılan kitaplarda Kuran’a tamamen zıt bir felsefe ve hayat tarzını anlatan

bölümler vardır. 
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Nitekim Allah’a iman etmeyen, Hz. Muhammed (sav)’i peygamber

olarak kabul etmeyen veya İslam’a açıkça karşı olan bir çok insanın

Mevleviliği savunmasının temelinde de Kuran’a uygun olmayan bu bölüm-

ler vardır. Bu kişiler Müslümanlığa şiddetle karşıdır ama Mevlana’yı kendi-

lerince övmekte, Mevlana’ya ait olarak bilinen kitaplarda anlatılanları kabul

etmekte ve insanlara da bunun propagandasını yapmaktadırlar. 

Rumilik olarak adlandırılan bu akımın özünde Allah’ın yaratmasını

inkar eden Darwinizm, Allah’ın Kuran’da “çirkin bir eylem” olarak bildirdi-

ği ve haram kıldığı homoseksüellik, kadınları ikinci sınıf olarak görmek ve

aşağılamak, ırkçı bir yaklaşımla Türk Milleti’ni kötülemek, haram olan

şarabın içilmesini helal görmek gibi gayri ahlaki ve Kuran’la tamamen zıt

inanışlar vardır. Rumilik, İslam’sız ve Kuran’sız bir Müslümanlık anlayışı

oluşturmak için bazı çevreler tarafından özel ve bilinçli olarak kullanılan

bir felsefedir ve Anadolu Mevleviliği ile Rumilik aynı şey değildir. 

Rumiliği İslam’ın yerine benimsetmeye çalışan insanların ortak nokta-

larına baktığımızda, bunların büyük kısmının homoseksüelliği savunduğu-

nu, bilimsel hiçbir delili olmadığı halde evrim propagandası yaptığını,

Kuran ahlakına uygun olmayan bir yaşam görüşünü savunduklarını görü-

rüz. Bunlardan habersiz olan bir çok insan ise muhtemelen iyi niyetli bir

şekilde Mevlana’nın kitaplarından alınan kimi cümleleri yayıp anlatırken

farkında olmadan Rumilik adındaki sinsi felsefeye katkıda bulunurlar. 

Kuşkusuz bir insanın neye inandığı ve nasıl yaşadığı sadece kendisini

ilgilendiren bir konudur. Allah’ın Kuran’da emrettiği “dinde baskı yoktur”

hükmüne göre herkes dilediği inanca sahip olmakta özgürdür. Ancak

Rumilik konusunda Müslümanları uyarmak ve bilgilendirmek de her Müs-

lüman için hem bir hak hem bir sorumluluktur. 

Bu felsefe asırlardan beri, kasıtlı ve bilinçli olarak Müslümanları zayıf-

latmak, etki altına almak ve yönlendirmek amacıyla güçlendirilmekte ve
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kullanılmaktadır. Tüm İslam alemini doğrudan ilgilendiren böyle önemli

bir durumda, elbette Müslümanlar hassasiyet göstermekle, kötülükten

sakındırmak ve iyiliği anlatmakla yükümlüdürler. 

Kitabın ilerleyen sayfalarında, başta Mesnevi olmak üzere Mevlana’ya

atfedilen eserlerde bulunan ama genelde halk tarafından pek bilinmeyen

söz konusu bölümler bir araya getirilmiştir.  Bu bölümler söz konusu kitap-

ların yüzlerce yıllık Farsça baskılarında da bulunmaktadır. Diyanet İşleri

Başkanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Kültür Bakanlığı’nın ve diğer

çeşitli resmi kurumların bastırdığı, yayınlattığı veya kütüphanesinde

bulundurduğu baskılarda da bu bölümler vardır. 

Burada tekrar hatırlatmak gerekir ki, Mevleviliğe inanan, Mevlana

Celaleddin Rumi’yi takip eden her insan Rumi değildir. Rumilik, Kuran’la

ve İslam’la çelişen apayrı bir felsefedir. Bu felsefenin dayanak noktası ise

Mevlana Celaleddin Rumi’nin kitaplarına muhtemelen sonradan eklenen

ahlak dışı bölümlerdir. 

Dolayısıyla, Mevlana’nın kitaplarında yer alan, belki de bu kitaplara

özellikle yerleştirilmiş olan ve İslam karşıtlarınca İslam ahlakına karşı kul-

lanılan bölümlerin halka tanıtılması önemlidir. O zaman bu gayri ahlaki

bölümlerin Mevlana’nın kitaplarından ve öğretilerinden çıkarılması, böyle-

ce Mevleviliğin arınması mümkün olacaktır. Daha da önemlisi, İslam kar-

şıtlarının İslam’ı içten çökertebilmek ve İslam coğrafyasını kontrolleri

altında tutabilmek için Müslümanlara karşı kullandıkları önemli silahlar-

dan biri ellerinden alınmış olacaktır. 

Bu yapıldığında Müslümanlar aleyhine kurulan tarihi bir tuzak bozu-

lacak, Kuran ahlakının dünya hakimiyeti önündeki önemli bir engel kalka-

caktır.
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BU KİTAPTA YER ALAN BÖLÜMLER MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI’NIN YAYINLADIĞI ESKİ TARİHLİ ORİJİNAL

KAYNAKLARDAN ALINMIŞTIR

MESNEVİ'nin 1-2-3-4-5-6. Ciltleri
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BİRİNCİ BÖLÜM

Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda,

ALLAH’A, İSLAM’A VE KURAN’A SAYGIYA UYGUN
OLMAYAN BÖLÜMLERDEN ÖRNEKLER

1. İnşaAllah Sözüne Karşı Saygıya Uygun Olmayan
Üslup, Mevlana’nın -Haşa- Allah Gibi Gösterilmesi

Mevlana, bir işin yapılmasını emreder. Şeyh Muhammed

Hadim, ‘inşaAllah (Allah dilerse)’ deyince Mevlana bağırır. “A

aptal, ya söyleyen kim?” (Mevlana Celaleddin, A. Gölpınarlı,

İnkılab Kitabevi, 1985, 4. Basım,  s. 196)

“İnşaAllah” Demek Allah’ın Emridir

Ancak: “Allah dilerse” (inşaAllah yapacağım de). Unuttuğun

zaman Rabbini zikret ve de ki: “Umulur ki, Rabbim beni bundan

daha yakın bir başarıya yöneltip-iletir.” (Kehf Suresi, 24)
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Orijinal Kaynak

Madde -1-

� Kuran’a uygun olan ifade, tüm yaratılmışların, Allah’ın tecellisi olduğunu söyle-
mektir. Ancak burada Mevlana’nın “Tanrılığı sadece kendisine değil tüm insanlara
hasrettiği” ifade edilmektedir. Yani Kuran’a uygun bir şekilde Mevlana’nın ve
insanların Allah’ın birer tecellisi olduğunu söylemek varken, -haşa- Allah’ın Zatı
olduğu iddia edilmektedir. 



Peygamberimiz (sav), İnşaAllah Demenin 

İmanın Kemalinden Olduğunu Bildirmiştir

İnsanlar için “inşaAllah” demekten daha faziletli itaat edicilik

yoktur. (Hadis-i Şerif)

Bir kişinin bütün sözlerinde “inşaAllah” demesi onun imanının

kemalindendir… (Camiu’s-Sağir; 2486)

2. Allah Kuran’da Haram Kıldığı Halde, 
Şarap İçmenin Helal Olduğunun Söylenmesi 

Zevk veren her şey şu aşağılık kişiler bir delil elde edip dadan-

masınlar diye nehy edilegelmiştir. Yoksa şarap, çeng, güzel sev-

mek ve sema haslara helaldir, aşağılık kişilere haram. (Seçme

Rubailer, s. 43, Mevlana’nın Hayatı ve Eserleri, s. 200)

Şarap içen akıllıysa daha ziyade akıllı olur… kötü huyluysa büs-

bütün beter bir hale gelir. (Mesnevi, s. 183, Beyit 2155)

Allah Şarabı Tüm İnsanlara Haram Kılmıştır

Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeyta-

nın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umu-

lur ki kurtuluşa erersiniz. (Maide Suresi, 90)

Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah,

hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararların-

dan daha büyüktür.” (Bakara Suresi, 219)
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Orijinal Kaynak

Madde -2-

Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşür-

mek, sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık

vazgeçtiniz değil mi? (Maide Suresi, 90-91)

� Kuran’a göre haramlar peygamberler, evliyalar, samimi müminler ve tüm insan-
lar için geçerlidir. Kişiye göre haram veya helal olmaz. Şarap herkese haram kılın-
mıştır. Müzik, güzellikleri sevmek ve dans ise Kuran’a göre haram değildir. 
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Orijinal Kaynak

Madde -2-



3. Kendisini Ne Müslüman Ne Kafir Diye Tanımlıyor

Aşk kafiriyiz biz Müslüman başka. 

Müslümanlığın, kafirliğin dışında bir ova.

Uçsuz bucaksız ovada sevdamız uzar gider. 

Anlayan vardı mı usulca başını kor.

Ne Müslümanlığa yer var, ne kafirliğe yer. 

(Mevlana Celaleddin Rumi, Rubailer, s. 298)

Bu alem Müslümanlıktan da dışarıdır, kafirlikten de.

Orada ne Müslümanlığın işi vardır, ne kafirliğin.. (Mevlana

Celaleddin, sf 198, Seçme Rubailer, sf 18,  Rubai 67) 

Allah Kafirleri Sevmez

Her kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cibril’e ve Mikail’e düşman

ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır. (Bakara Suresi,

98)

Allah, faizi yok eder de, sadakaları arttırır. Allah, günahkar kafirle-

rin hiçbirini sevmez. (Bakara Suresi, 276)

İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin velisidir; kafirlerin ise veli-

si yoktur. (Muhammed Suresi, 11)
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Orijinal Kaynak

Madde -3-



Allah Kafir Olarak Ölenleri Lanetlemiştir, 

Kafirler Cehennem Ehlidir

Şüphesiz, inkar edip kafir olarak ölenler, Allah’ın, meleklerin ve

bütün insanların laneti bunların üzerinedir. Onda (lanette) süresiz

kalacaklardır, onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

(Bakara Suresi, 161-162)

... Sizden kim dininden geri döner ve kafir olarak ölürse, artık

onların bütün işledikleri (amelleri) dünyada da, ahirette de boşa

çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır.

(Bakara Suresi, 217)

İşte bunlar, gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere aşağılatıcı bir azap

hazırlamışızdır. (Nisa Suresi, 151)

Sonra (Allah) kıyamet günü onları aşağılık kılacak ve diyecek ki:

“Haklarında (müminlere karşı) düşman kesildiğiniz ortaklarım

hani nerede?” Kendilerine ilim verilenler, dediler ki: “Bugün, ger-

çekten aşağılanma ve kötülük kafirlerin üstünedir.” (Nahl Suresi,

27)

Gerçekten Allah, kafirleri lanetlemiş ve onlar için ‘çılgın bir ateş’

hazırlamıştır. Orda ebedi olarak kalıcıdırlar. Onlar ne bir veli, ne

bir yardımcı bulamayacaklardır. (Ahzap Suresi, 64-65)

Doğrusu Biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve çıl-

gınca yanan bir ateş hazırladık. (İnsan Suresi, 4)
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Orijinal Kaynak

Madde -3-



Kafirler ve Müslümanlar İçiçe Değildir, 

Müslümanların Gerçek Dostu Müminlerdir

Onlar, müminleri bırakıp kafirleri dostlar (veliler) edinirler. ‘Kuv-

vet ve onuru (izzeti)’ onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz,

‘bütün kuvvet ve onur,’ Allah’ındır. (Nisa Suresi, 139)

Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri veliler edinmesinler.

Kim böyle yaparsa, Allah’tan hiçbir şey (yardım) yoktur. Ancak

onlardan korunma gayesiyle sakınma(nız) başka. Allah, sizi Ken-

disi’nden sakındırır. Varış Allah’adır. (Al-i İmran Suresi, 28)

Ey iman edenler, müminleri bırakıp kafirleri veliler (dostlar) edin-

meyin. Kendi aleyhinizde Allah’a apaçık olan kesin bir delil vermek

ister misiniz? (Nisa Suresi, 144)

Müslümanlar Küfre Karşı Fikren Mücadele 

Etmekle Sorumludur

Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine aldırma ve Allah’a

tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Ahzap Suresi, 48)

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kuran’la) büyük bir müca-

dele ver. (Furkan Suresi, 52)
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� Kuran’a göre insanı insan yapan imanı ve takvasıdır. Allah dini tüm insanlar için
göndermiştir ve her insan dine tabi olmakla yükümlüdür. Bunun aksini söylemek,
bir insanın dinlerin üstüne çıkabileceğini iddia etmek, küfür olur. “Böyle erin
küfrüne karşı iman kim oluyor ki?” demek Kuran’a hiçbir şekilde uygun değildir.
Bir mümin, Allah’a imanı ve İslam’ı yaşamayı övmek yerine imanla küfrün aynı
hatta -haşa- küfrün daha üstün olduğunu asla söylemez. 



4. Mesnevi’nin -Haşa- Allah Katı’ndan Geldiğinin ve
Kuran’la Eşdeğer Olduğunun İddia Edilmesi

Bu kitap, Mesnevi’dir. Mesnevi hakikate ulaşma ve yakın sırla-

rını açma hususunda din asıllarının asıllarıdır... Allah’ın en

büyük fıkhı, Allah’ın en aydın yolu, Allah’ın en aydın şeria-

tıdır, en reddedilemez delilidir.... Şanları yüce, özleri hayırlı

yazıcılar elleriyle yazmışlardır onu, tertemiz kişilerin başka-

sının ona dokunmasına meydan vermezler. Alemlerin Rab-

binden inmiştir, batıl ne önünden gelebilir ne ardından.

Allah onu korur, gözetir.... Başka lakapları da vardır, Allah

takmıştır o lakapları ona... (Mesnevi, Önsöz)

Allah’ın Fıkhı ve Kitabı Kuran’dır

Kendisinde şüphe olmayan bu Kitab’ın indirilişi alemlerin Rabbi

tarafındandır. (Secde Suresi, 2)

Bu Kitab’ın indirilmesi, Aziz, Alim olan Allah’tandır. (Mümin

Suresi, 2)

Şüphesiz, sana bu Kitab’ı hak ile indirdik; öyleyse sen de dini yal-

nızca O’na halis kılarak Allah’a ibadet et. (Zümer Suresi, 2)

Doğruya İleten ve Şifa Olan Kuran’dır 

Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve

mü’minler için bir hidayet ve rahmet geldi. (Yunus Suresi, 57)

Kuran’dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz.

Oysa o, zalimlere kayıplardan başkasını  arttırmaz. (İsra Suresi, 82)

Ve gerçekten o, müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. (Neml

Suresi, 77)
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Orijinal Kaynak

Madde -4-



Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahit

getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahid olarak getirece-

ğiz. Biz Kitab’ı sana, her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hida-

yet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

Kuran Allah’ın Koruması Altındadır

Batıl, ona önünden de, ardından da gelemez. (Çünkü Kuran,)

Hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen (Allah)tan indirilmedir.

(Fussilet Suresi, 42)

Hiç şüphesiz, zikri (Kuran’ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları

da gerçekten Biziz. (Hicr Suresi, 9)

Kuran Tertemiz Yazıcılar Tarafından 

Yazılmıştır 

O (Kuran), ‘şerefli-üstün’ sahifelerdedir. Yüceltilmiş, tertemiz

(mutahhar) kılınmış. Katiplerin ellerinde. (Ki onlar,) Üstün değer-

li, ‘iyilik ve dürüstlük sembolü.’ (Abese Suresi, 13-16)

“Temiz Olanların Kitap’a Dokunması” Kuran’la İlgili

Bir Hükümdür

Elbette bu, bir Kuran-ı Kerim’dir. Saklanmış-korunmuş bir Kitap’ta

(yazılı)dır. Ona, temizlenip-arınmış olanlardan başkası dokuna-

maz. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. (Vakıa Suresi, 77-80)
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5. Vasıta ile Verilen İlim Değerli Değildir İddiasında
Bulunuyor (Peygamberimiz (sav)’e Cebrail Vasıtası İle 
İlim Geldiği İçin -Haşa- Değerli Olmadığı İddia Ediliyor)

Tanrı’dan vasıtasız olarak verilmeyen ilim, gelini süsleyen

kadının ona sürdüğü renk gibi diri kalmaz, uçup gider. (Mesn-

evi, s. 276)

Kuran Allah’ın Sözüdür, Cebrail’i Peygamberimiz

(sav)’e Vahyi Ulaştırması İçin Görevlendiren Allah’tır. 

O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Ona (bu Kur’an’ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail)

öğretmiştir.

(Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.

O, en yüksek bir ufuktaydı.

Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha

yakınlaştı.

Böylece O’nun kuluna vahyettiğini vahyetti.

Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. 

Yine de siz gördüğü (şey) üzerinde onunla tartışacak mısınız? (Necm

Suresi, 4-12)

Gerçekten o (Kur’an), alemlerin Rabbinin (bir) indirmesidir. Onu

Ruhu’l-emin indirdi. Uyarıcılardan olman için, senin kalbinin üzeri-

ne (indirmiştir). (Şuara Suresi, 192-194)
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Orijinal Kaynak

Madde -5-



Dereceleri yükselten Arş’ın sahibi (Allah),  ‘toplanma ve buluşma’

günü ile uyarıp-korkutmak için, Kendi emrinden olan ruhu kulla-

rından dilediğine indirir. (Mümin Suresi, 15)

Cebrail Allah Katında Şerefli ve Onurludur

Şüphesiz o (Kur’an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten

(Allah’tan getirdiği) sözüdür. (Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın

sahibi Katında şereflidir. (Tekvir Suresi, 19-20)

Cebrail’in Desteği Müminler İçin Nimettir

De ki: “İman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde

ve hidayet olmak üzere, onu (Kur’an’ı) hak olarak Rabbinden

Ruhu’l-Kudüs indirmiştir.” (Nahl Suresi, 102)

6. Kamil Olarak Nitelenen Biri Küfre Saparsa, 
Küfür Şeriat Haline Gelir İddiasında Bulunuyor 

İlletli kimse ne tutarsa illet olur. Kamil kafir bile olsa o küfür,

din ve şeriat haline gelir. (Mesnevi, Beyit 1610, s. 129)

Küfür Müslüman İçin Asla Şeriat Haline 

Gelmez, Küfredenler Sonsuza Kadar 

Cehennem Ehli Olacaklardır 

De ki: “Ey kafirler.”

“Ben sizin taptıklarınıza tapmam.”

“Benim taptığıma siz tapacak değilsiniz.”
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“Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.”

“Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.”

“Sizin dininiz size, benim dinim bana.” (Kafirun Suresi, 1-6)

Ama yapamazsanız -ki kesin olarak yapamayacaksınız- bu durum-

da kafirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten

sakının. (Bakara Suresi, 24)

Şüphesiz, inkar edip kafir olarak ölenler, Allah’ın, meleklerin ve

bütün insanların laneti bunların üzerinedir. Onda (lanette) süresiz

kalacaklardır, onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

(Bakara Suresi, 161-162)

Şüphesiz küfredip kafir olarak ölenler, bunların hiçbirisinden, yer-

yüzü dolusu altını olsa -bunu fidye olarak verse de- kesin olarak

kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır ve onların yardımcı-

ları yoktur. (Al-i İmran Suresi, 91)

Allah Kafirleri Sevmez, Küfür Lanetlenmiştir

De ki: “Allah’a ve elçisine itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz

Allah, kafirleri sevmez. (Al-i İmran Suresi, 32)

Allah, erkek münafıklara da, kadın münafıklara da ve (bütün)

kafirlere, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. Bu,

onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için sürekli bir azap

vardır. (Tevbe Suresi, 68)

(Bu, Allah’ın) Kendi fazlından iman edip salih amellerde bulunan-

ları ödüllendirmesi içindir. Şüphesiz O, kafirleri sevmez. (Rum

Suresi, 45)

Gerçekten Allah, kafirleri lanetlemiş ve onlar için ‘çılgın bir ateş’

hazırlamıştır. (Ahzap Suresi, 64)
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Müslüman Kafirlere İtaat Etmez

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur’an’la) büyük bir müca-

dele ver. (Furkan Suresi, 52)
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Küfredenler Hep Kayıp İçindedir

Yeryüzünde sizi halifeler kılan O’dur. Öyleyse kim inkar ederse,

artık inkarı kendi aleyhinedir. Rableri Katında kafir olanlara kendi

inkarları gazabtan başkasını arttırmaz ve kafir olanlara kendi

inkarları kayıptan başkasını arttırmaz. (Fatır Suresi, 39)

Allah’ı bırakıp kendilerine yarar ve zarar sağlayamayacak şeylere

ibadet ediyorlar. Kafir, (asıl) kendi Rabbine karşı (şeytana) arka

çıkandır. (Furkan Suresi, 55)

Küfrün Velisi ve Dostu Yoktur

İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin velisidir; kafirlerin ise,

velisi yoktur. (Muhammed Suresi, 11)

Elbette Biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz. Ger-

çekten o (Kur’an), kafirler için bir hasrettir. Ve şüphesiz o, kesin bir

gerçektir (hakku’l-yakîn). Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih

et. (Hakka Suresi, 49-52)

Nuh “Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt  edinen hiç kimseyi

bırakma.” dedi. “Çünkü Sen onları bırakacak olursan, Senin kulla-

rını şaşırtıp-saptırırlar ve onlar, kötülükten sınırı aşan (facir’den)

kafirden başkasını doğurmazlar.” (Nuh Suresi, 26-27)

Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

Doğrusu Biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve çıl-

gınca yanan bir ateş hazırladık. (İnsan Suresi, 3-4)

Artık bugün, iman edenler, kafir olanlara gülmektedirler. Tahtlar

üzerinde bakıp-seyretmek suretiyle. Nasıl, kafir olanlar, işledikleri-

nin ‘feci karşılığını gördüler mi?’ (Mutaffifin Suresi, 34-36)
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7. Allah’ın Alemlere Ahlakını Üstün Kıldığı, Kuran’a En
Güzel Şekilde Eksiksiz Uyan Peygamberimiz (sav)’in
-Haşa- Kuran’a Aykırı Yaşadığını, Kaderi Unuttuğunu,
Dünyevi Beklentisi Olduğunu, Allah’ın Yarattığı Olaylar-
dan Razı Olmadığını ve Kendisini Öldürerek Cinayet
İşlemek İstediğini İddia Ediyor

Mustafa’yı (sav) ayrılık derdi kapladı, daraldı mı, kendisini

dağdan atmaya kalkardı. Cebrail, sakın yapma. “Kün emrin-

de sana nice devletler takdir edilmiştir” deyince yatışır, ken-

dini atmaktan vaz geçerdi. Sonra yine ayrılık derdi gelip çattı

mı, yine gamdan, dertten bunaldı mı kendisini dağdan aşağı

atmak isterdi. (Mesnevi, Beyit 3535, s. 294)

Peygamberimiz (sav) Güzel Ahlakıyla Alemlere

Üstündür, Allah’ın Örnek Olarak Gönderdiği Müba-

rek Bir İnsandır

Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Sen, Rabbinin

nimetiyle bir mecnun değilsin. Gerçekten senin için kesintisi

olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üze-

rindesin. Artık yakında göreceksin ve onlar da görecekler. Sizden,

hanginizin ‘fitneye tutulup-çıldırdığını’. Elbette senin Rabbin,

kimin Kendi yolundan şaşırıp-saptığını daha iyi bilendir; ve kimin

hidayete erdiğini de daha iyi bilendir. (Kalem Suresi, 1-7)

Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı

çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır.

(Ahzap Suresi, 21)
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Öyle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıra-

cak, size Kitap ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek

bir elçi gönderdik. (Bakara Suresi, 151)

Andolsun ki Allah, müminlere, içlerinde kendilerinden onlara bir

peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. (Ki O) Onlara ayet-

lerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara Kitabı ve hikmeti öğreti-

yor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. (Al-i

İmran Suresi, 164)

O, ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan,

onları arındırıp-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir

elçi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir

sapıklık içinde idiler. (Cuma Suresi, 2)

Peygamberimiz (sav) Vahiyle Hareket Eder

Battığı zaman yıldıza andolsun; sahibiniz (arkadaşınız olan pey-

gamber) sapmadı ve azmadı. O, hevadan (kendi istek, düşünce ve

tutkularına göre) konuşmaz. O (söyledikleri), yalnızca vahyolun-

makta olan bir vahiydir. Ona (bu Kuran’ı) üstün (oldukça çetin) bir

güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir. (Necm Suresi, 1-5)

Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bizimle

karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: “Bundan başka bir Kur’an

getir veya onu değiştir.” De ki: “Benim onu kendi nefsimin bir

öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben,

yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem,

gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım.” De ki: “Eğer

Allah dileseydi, onu size okumazdım ve onu size bildirmezdi. Ben

ondan önce sizin içinizde bir ömür sürdüm. Siz yine de akıl erdir-

meyecek misiniz?” (Yunus Suresi, 15-16)
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Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru

bir istikamet tuttur. Onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Ve

de ki: Allah’ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli dav-

ranmakla emrolundum. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbi-

niz’dir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle

aranızda ‘deliller getirerek tartışma (ya, huccete gerek)’ yoktur.

Allah bizi biraraya getirip-toplayacaktır. Dönüş O’nadır.” (Şura

Suresi, 15)

Peygamberimiz (sav)’in Tüm Hayatı 

Allah İçindir 

“De ki: “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölü-

müm alemlerin Rabbi olan Allah’ındır” (Enam Suresi, 162)

Peygamberimiz (sav) Tebliğ Karşısında 

Asla Dünyevi Bir Karşılık Beklemez

Ey kavmim, ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyo-

rum. Benim ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir. Akıl

erdirmeyecek misiniz? (Hud Suresi, 51)

De ki: “Ben buna karşılık, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen

(insanlar olmanız) dışında sizden bir ücret istemiyorum.” (Furkan

Suresi, 57)

(Ey Peygamber) De ki: “Ben, buna karşı sizden bir ücret istemiyo-

rum ve (kendiliğinden) bir yükümlülük getirenlerden de değilim.”

(Sad Suresi, 86)

İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle

müjde vermektedir. De ki: “Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında
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sizden hiçbir ücret istemiyorum.” Kim bir iyilik kazanırsa, Biz

ondaki iyiliği artırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene

karşılığını verendir. (Şura Suresi, 23)

De ki: “Ben, buna karşı sizden bir ücret istemiyorum ve (kendili-

ğinden) bir yükümlülük getirenlerden de değilim.” (Sad Suresi, 86)

De ki: “Ben sizden bir ücret istemişsem, artık o sizin olsun. Benim

ecrim (ücretim), yalnızca Allah’a aittir. O, herşeye şahid olandır.”

(Sebe Suresi, 47)

Peygamberimiz (sav) Allah’a Tevekkülüyle 

Tüm Müslümanlara Örnektir

Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. (Ahzap Suresi, 3)

Allah, kuluna yeterli değil mi? Seni O’ndan başkalarıyla korkutu-

yorlar. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici yok-

tur. (Zümer Suresi, 36)

Siz O’na (peygambere) yardım etmezseniz, Allah O’na yardım

etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak O’nu (Mekke’den) çıkar-

mışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu:

“Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.” Böylece Allah

O’na ‘huzur ve güvenlik duygusunu’ indirmişti, O’nu sizin görme-

diğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini (inkar

çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah’ın kelimesi, Yüce olandır. Allah

üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 40)

De ki: “Allah, bana yeter. Tevekkül edecek olanlar, O’na tevekkül

etsinler.” (Zümer Suresi, 38)

Onlar, kendilerine insanlar: “Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık

onlardan korkun” dedikleri halde imanları artanlar ve: “Allah bize

yeter, O ne güzel vekildir” diyenlerdir. (Al-i İmran Suresi, 173)
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Allah, sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir

bir dost) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah yeter.

(Nisa Suresi, 45)

Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en

üstün olan sizlersiniz. (Al-i İmran Suresi, 139)

Eğer seninle çekişip-tartışırlarsa, de ki: “Ben, bana uyanlarla birlik-

te, kendimi Allah’a teslim ettim.” Ve kitap verilenlerle ümmilere de

ki: “Siz de teslim oldunuz mu?” Eğer teslim oldularsa, gerçekten

hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse, artık sana düşen yal-

nızca tebliğ(etmek)dir. Allah, kulları hakkıyla görendir. (Al-i

İmran Suresi, 20)

Peygamberleri Maddiyatla Değerlendirmek 

Küfrün Özelliğidir

Ve dediler ki: “Bu Kur’an, iki şehirden birinin büyük bir adamına

indirilmeli değil miydi?” (Zuhruf Suresi, 31)

Dediler ki: “Bize yerden pınarlar fışkırtmadıkça sana kesinlikle

inanmayız. Ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe

olup aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın. Veya öne

sürdüğün gibi, gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da

Allah’ı ve melekleri karşımıza (şahid olarak) getirmelisin. Yahut

altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin. Üzerimize

bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükseli-

şine de inanmayız.” De ki: “Rabbim’i yüceltirim; ben, elçi olan bir

beşerden başkası mıyım?” (İsra Suresi, 90-93)

De ki: “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da

bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, bana

vahyedilenden başkasına uymam.” De ki: “Kör olanla, gören bir

olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz?” (Enam Suresi, 50)
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8. “Mesnevi Kuran’ın Tefsiridir” Diyen Kişiye Kızılması,
“Mesnevi Neden Kuran Olmasın?” Denilmesi

Sultan Veled (Mevlana’nın oğlu) buyurdu ki: Dostlardan biri

babama: Danişmentler “Mevlana Mesnevi’ye niçin Kuran

diyor”, diye benimle münakaşa ettiler. Ben kulunuz, onlara

cevaben: “Mesnevi Kuran’ın tefsiridir dedim,” diye şikayette

bulundu. Babam bunu işitince bir müddet sustu, sonra: “Ey

köpek! Niçin Kuran olmasın? Ey eşek! Niçin Kuran olmasın?

Ey kahpenin kardeşi! Niçin Kuran olmasın?” (Ariflerin Menki-

beleri, Cilt 1, s. 306)

Kuran’ın Eşi ve Benzeri Yoktur

De ki: “Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa ve yar-

dım için bir benzerini (bir o kadarını) dahi getirsek, Rabbimin sözleri

tükenmeden önce, elbette deniz tükeniverirdi. (Kehf Suresi, 109)

Şayet Biz bu Kuran’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun

onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş

görürdün. İşte Biz, belki düşünürler diye, insanlara böyle örnekler

veririz. (Haşr Suresi, 21)

Yoksa: “Bunu kendisi yalan olarak uydurdu” mu diyorlar? De ki:

“Bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüy-

seniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.” (Yunus Suresi, 38)

De ki: “Eğer bütün ins ve cin (toplulukları), bu Kur’an’ın bir benze-

rini getirmek üzere toplansa, -onların bir kısmı bir kısmına destekçi

olsa bile- onun bir benzerini getiremezler.” Andolsun, bu Kur’an’da

her örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanla-

rın çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler. (İsra Suresi, 88-89)
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Yoksa: “Onu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Haydi siz,

yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri on sure getirin ve

eğer doğru sözlüyseniz, Allah’tan başka çağırabildiklerinizi çağı-

rın.” Eğer buna rağmen size cevab vermezlerse, artık biliniz ki, o,

gerçekten Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’ndan başka İlah yok-

tur. Öyleyse artık, siz Müslüman mısınız? (Hud Suresi, 13-14)

Yoksa: “Bunu kendisi yalan olarak uydurdu” mu diyorlar? De ki:

“Bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru söz-

lüyseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.” Hayır, onlar

ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine henüz yorumu gelmemiş bir

şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı.

Zulmedenlerin nasıl bir sonuca uğradıklarına bir bak. (Yunus

Suresi, 38-39)  

Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’an)’dan şüphedeyseniz, bu

durumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru söz-

lüyseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz

yardımcılarınızı) çağırın. Ama yapamazsanız -ki kesin olarak

yapamayacaksınız- bu durumda kafirler için hazırlanmış ve yakıtı

insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. (Bakara Suresi, 23-24)
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Tek Hüküm Koyucu Allah’tır 

Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini Kitap’a doğru eğip bükerler,

siz onu (bu okur göründüklerini) Kitap’tan sanasınız diye. Oysa o

Kitap’tan değildir. “Bu Allah Katındandır” derler. Oysa o, Allah

Katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah’a karşı

(böyle) yalan söylerler. (Al-i İmran Suresi, 78)

Yoksa onların birtakım ortakları mı var ki, Allah’ın izin vermediği

şeyleri, dinden kendilerine teşri’ ettiler (bir şeriat kıldılar)? Eğer o

fasıl kelimesi olmasaydı, elbette aralarında hüküm (karar) verilirdi.

Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. (Şura Suresi, 21)

Ne zaman onlara: “Allah’ın indirdiklerine uyun” denilse, onlar:

“Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uya-

rız” derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da

bulamamış idiyseler? (Bakara Suresi, 170)

İşte böyle, senden önce de (herhangi) bir memlekete bir elçi gön-

dermiş olmayalım, mutlaka onun ‘refah içinde şımarıp azan önde

gelenleri’ (şöyle) demişlerdir: “Gerçekten biz, atalarımızı bir

ümmet (din) üzerinde bulduk ve doğrusu biz, onların izlerine

(eserlerine) uymuş kimseleriz. (O peygamberlerden her biri de

şöyle) Demiştir: “Ben size atalarınızı üstünde bulduğunuz şeyden

daha doğru olanını getirmiş olsam da mı?” Onlar da demişlerdi ki:

“Doğrusu biz, kendisiyle gönderildiğiniz şeye kafir olanlarız.

(Zuhruf Suresi, 23-24)

Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yet-

miyor mu? Şüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir

rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır. (Ankebut Suresi, 51)

Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir?

44 Rumilik Tehlike mi?



İşte bunlar, Rablerine sunulacaklar ve şahitler: “Rablerine karşı

yalan söyleyenler bunlardır” diyecekler. Haberiniz olsun; Allah’ın

laneti zalimlerin üzerinedir. (Hud Suresi, 18)

Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç mi öğüt alıp-düşün-

müyorsunuz? Yoksa sizin apaçık olan bir deliliniz mi var? Eğer

doğru söylüyorsanız, öyleyse getirin kitabınızı. (Saffat Suresi, 154-

157)

Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa (elinizde) ders

okumakta olduğunuz bir kitap mı var? İçinde, neyi seçip-beğenir-

seniz, mutlaka sizin olacak diye. (Kalem Suresi, 36-38)

9. Mesnevi’de Yer Alan “Kaderi -Haşa- Mat 
Edebileceği” İddiası

Kanadım gittiyse de beni okşarsan bana iltifat edersen felek

bile benim oyunuma karşı mat olur. (Mesnevi Cilt 2 Beyit

345) 

Her Şey Takdir Edilmiş Bir Kader İledir

“Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık” (Kamer Suresi, 49)

Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta

(Levh-i Mahfuz’da) olmasın. (Neml Suresi, 75)

Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin say-

makta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O’na yükselir. (Secde

Suresi, 5)

Onların işlemiş oldukları herşey kitaplarda (yazılı)dır. 
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Küçük büyük herşey satır satır (yazılı)dır. (Kamer Suresi, 52-53)

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a ait olmasın. Onun

karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunla-

rın) Tümü apaçık bir kitapta (yazılı)dır. (Hud Suresi, 6)

Allah’ın İzni Olmaksızın Hiçbir Şey Olmaz,

Allah’ın Kaderini Değiştirebilecek Olan Yoktur

Gaybın anahtarları O’nun Katındadır, O’ndan başka hiç kimse

gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bil-

meksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane,

yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve herşey) apaçık bir kitap-

tadır. (Enam Suresi, 59)

Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet (hiç kimseye) isabet etmez.

Kim Allah’a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah, her

şeyi bilendir. (Tegabün Suresi, 11)

De ki: “Sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki, ondan ne bir an

ertelenebilirsiniz, ne de (bir an) öne alınabilirsiniz. (Sebe Suresi,

30)

Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri gelince ne bir saat

ertelenebilirler ne de öne alınabilirler (tam zamanında çökerler.)

(Araf Suresi, 34)
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10. Mevlana’nın -Haşa- İlahlaştırılması, Ağaçların
Mevlana’ya Secde Ettiğinin İddia Edilmesi

Mevlana sabahleyin erkenden evden çıktı... O hangi ağaca rast-

lasa, selam veriyor ve bütün ağaçlar secde ediyorlardı ve bana

Kuran’daki “Yıldız ve ağaç secde ederler” ayetinin sırrından bir

hikmet gösteriyordu. (Ariflerin Menkıbeleri, Şark İslam Klasik-

leri 29, Ahmet Eflaki, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 489)

Bitkiler, Melekler, İnsanlar ve Tüm 

Yaratılmışlar Yalnızca Allah’a Secde Ederler

Bitki ve ağaç (O'na) secde etmektedirler. (Rahman Suresi, 6)

Şüphesiz Rabbinin Katında olanlar, O’na ibadet etmekten büyük-

lenmezler; O’nu tesbih ederler ve yalnız O’na secde ederler. (Araf

Suresi, 206)

Göklerde ve yerde her ne varsa -isteyerek de olsa, istemeyerek de

olsa- Allah’a secde eder. Sabah akşam gölgeleri de (O’na secde

eder). (Rad Suresi, 15)

Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler Allah’a secde

ederler ve onlar büyüklük taslamazlar. (Nahl Suresi, 49)

Onlara: “Rahman (olan Allah)a secde edin” denildiği zaman,

“Rahman da neymiş? Biz senin bize emrettiğine mi secde edecek

mişiz?” derler ve (bu,) onların nefretini arttırır. (Furkan Suresi, 60)

Onlar, Rablerine secde ederek ve kıyama durarak gecelerler. Onlar:

“Rabbimiz, cehennem azabını bizden geri çevir; gerçekten, onun

azabı ödenmesi kaçınılmaz bir borç (veya sürekli bir acıdır) derler.

(Furkan Suresi, 64-65)
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İKİNCİ  BÖLÜM

Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda,

ALLAH’IN ÇİRKİN BİR EYLEM VE HARAM OLDUĞUNU 

BİLDİRDİĞİ HOMOSEKSÜELLİĞİN MEŞRULAŞTIRILMAYA

ÇALIŞILMASI VE GAYRİ AHLAKİ ANLATIMLAR

İslam’a göre homoseksüellik, Kuran’da ve hadislerde “iğrenç  bir çir-

kinlik olarak” bildirilen haram olan bir davranıştır:

“Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz?

Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınları bırakıyor-

sunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.” Dediler ki: “Ey

Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçek-

ten (buradan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın.” Dedi ki: “Ger-

çekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım.”

(Şuara Suresi, 165-168)
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Hani Lut da kavmine şöyle demişti: “Sizden önce alemlerden hiç

kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Ger-

çekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz.

Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.” Kavminin cevabı:

“Yurdunuzdan sürüp çıkarın bunları, çünkü bunlar çokça temizle-

nen insanlarmış!” demekten başka olmadı. (Araf Suresi, 80-82)

Bunun üzerine Biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o

(Lut’un karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardan-

dı. Ve onların üzerine bir (azap) sağanağı yağdırdık. Suçlu-günah-

karların uğradıkları sona bir bak işte. (Araf Suresi, 83-84)

“Siz gerçekten, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşı-

yorsunuz? Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen bir kavimsiniz.”

Kavminin cevabı: “Lut ailesini şehrinizden sürüp çıkarın. Temiz

kalmak isteyen insanlarmış” demekten başka olmadı. Biz de, onu

ve ailesini kurtardık, yalnızca karısı hariç; onu geride (azap içinde

kalanlar arasında) takdir ettik. (Neml Suresi, 55-57)

Lut da; hani kavmine demişti: “Siz gerçekten, sizden önce alem-

lerden hiç kimsenin yapmadığı ‘çirkin bir utanmazlığı’ yapıyor-

sunuz. Siz, (yine de) erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve birara-

ya gelişlerinizde çirkinlikler yapacak mısınız?” Bunun üzerine

kavminin cevabı yalnızca: “Eğer doğru söylüyor isen, bize Allah’ın

azabını getir” demek oldu. (Ankebut Suresi, 28-29)

Peygamberimiz (sav) de hadislerinde homoseksüelliğin “en korkunç

fiillerden biri” olduğunu şöyle haber vermiştir:
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Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ümmetim üzerinde korktuğum

şeylerin en korkuncu Lut kavminin işidir (homoseksüelliktir).”
(İbn Mâce, Hudûd; 12)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Lut kavminin iğrenç fiilini
(homoseksüelliği) işleyen kimse lanetlenmiştir.“ (Kütüb-i Sitte,

Hadis No: 1604, Ravi: Ebu Hureyre)

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “Allah, erkekle cinsi temas
kuran erkeğin yüzüne bakmaz, (onu rahmetinden

kovar).”  (Kütüb-i Sitte, Hadis No: 1607, Ravi: İbnu Abbas, Kay-

nak: Tirmizi, Rada 12, (1165)) 

Bazı çevreler bu hikayelerin ibret alınması için dini tebliğ etmek ama-

cıyla Mesnevi’ye dahil edildiğini söylemektedir. Bu son derece samimiyet-

siz bir izahtır. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir İslam alemi dini böyle sap-

kın, Kuran’a uymayan, haram hikayeler anlatarak tebliğ etmemiştir. Bu

hikayelerle yapılan, dini tebliğ etmek değil tam tersine Allah’ın haram kıl-

dığı eylemleri sözde meşrulaştırmaktır. 

1. İri Adamdan Oğlanın Korkması Hikayesi

Bir iri adam bir oğlanı ele geçirdi. Bu adam bana kast eder diye

çocuğun yüzü sarardı.  Adam dedi ki “Güzelim, emin ol... Sen

benim üstüme bineceksin.  Ben korkunç görünsem de aldırış

etme, bil ki ben bir ibneyim. Deveye biner gibi bin üstüme, sür”

İnsanların suretleriyle manaları da işte böyledir. Dışarıdan

adam görünürler, içeriden melun şeytan.  (Mesnevi, Cilt 2,

3155. Beyit, s. 137)
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� Tarihin hiçbir döneminde hiçbir İslami eserde din böyle gayri ahlaki, Kuran’a
uymayan, haram hikayeler anlatılarak tebliğ edilmemiştir. Haram olan çirkin
eylemleri kınamadan ve sanki bunlar tiksinti verici değilmiş gibi uzun ve “teşvik
edici” olarak yorumlanacak bir üslupla anlatmak, insanların ibret almasını sağla-
maz. Tam tersine bu üslup haramın sözde meşrulaştırılmasıdır. 



2. Gerdek Gecesi Bir Erkek Çocuğunun Kadın Kılığına
Sokulması Hikayesi

Ondan sonra gerdek gecesi, bir genci kadın gibi kınaladılar.

Eline, bileğine gelin gibi kına yaktılar, köleye tavuk gösterdiler,

horoz verdiler.

Başını örttüler, o gürbüz gence güzelim gelin elbiseleri giydirdi-

ler. Yalnız kalma çağında genç hemen mumu söndürdü; Hintli

köle öyle güçlü kuvvetli bir gençle yapayalnız kaldı. 

Hintlicik bağırıp duruyordu ama tef çalanların gürültülerinden,

feryadını dışarıdan kimse duymuyordu. Tefin çalınışı, el çırpış,

erkeğin, kadının naraları, kölenin feryadını bastırıyordu.

Genç, gündüz oluncaya dek o Hintliceğizi harab etti. Zavallı,

köpeğin önündeki un torbasına döndü. Sabahleyin tasla büyük

bir bohça getirdiler. Ferec, damatlar gibi hamama vardı.

(Mesnevi, Cilt 6, 305. Beyit)
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3. Bir Adam ve Birlikte Olduğu Erkek Çocuğuyla Sohbeti

Adamın biri bir oğlana kötülükte bulunurken oğlanın belinde-

ki hançeri görüp “Bu neden,’ diye sordu. Çocuk, “Birisi benim

hakkımda kötü düşünceye saplanırsa onunla karnını deşerim”

dedi. Oğlancı adam, hem işin beceriyor, hem de Şükür Tanrı’ya

ki ben sana kötülük düşünmüyorum diyordu...

Bir oğlancı, evine bir oğlan götürdü. Onu baş aşağı edip düzme-

ye koyuldu... (Mesnevi Cilt 5, Beyitler 2495, s. 205)
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� Tarihin hiçbir döneminde hiçbir İslami eserde din böyle gayri ahlaki, Kuran’a
uymayan, haram hikayeler anlatılarak tebliğ edilmemiştir. Haram olan çirkin
eylemleri kınamadan ve sanki bunlar tiksinti verici değilmiş gibi uzun ve “teşvik
edici” olarak yorumlanacak bir üslupla anlatmak, insanların ibret almasını sağla-
maz. Tam tersine bu üslup haramın sözde meşrulaştırılmasıdır.



4. Mesnevi Kahramanı Cuha’nın Kadın Kılığına Girip
Hamamda Bir Kadına Cinsel Organını Elletmesi  

Sözü kuvvetli, cerbezesi yerinde bir vazeden vardı. Minbere

çıkmış vaiz ediyordu. Kadın, erkek herkes minberin dibine

toplanmıştı. Cuha da bir çarşaf giyip yüzünü örttü, kadınlar

arasına karıştı. Kimse onu tanımıyordu. Bir kadın, vaiz edene

gizlice sordu: Kasıktaki kıllar, namazın bozulmasına sebep olur

mu? Vaiz dedi ki: Uzun olursa namaz mekruh olur. Ya hamam

otuyla ya ustra ile traş etmen lazım ki namazın tamam olsun,

kabul edilsin...

Kadın: Ne kadar uzun olursa namazın kabul olmaz dedi. Vaaz

eden dedi ki: Bir arpa boyu uzun olursa traş etmek farzdır.

Cuha hemen “Kız kardeş” dedi, “bak bakalım, benim kasığımın

kılı o kadar olmuş mu? Tanrı rızası  için elini uzat da bir yokla.

Bakalım, mekruh olacak kadar uzamış mı?” Yanındaki kadın,

Cuha’nın şalvarına el atar atmaz eline aleti geldi.

Derhal şiddetli bir nara attı. Hoca, “Sözüm gönlüne tesir etti”

dedi. Cuha dedi ki: “Hayır, gönlüne tesir etmedi, eline tesir etti.

A akıllı adam, gönlüne tesir etseydi vay haline!”  (Mesnevi, Cilt

5 Beyitler 3325 - 3330; s. 272-273)
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5. Eşek ile Cinsel İlişkiye Giren ve Eşeği Kıskanan
Kadının Hikayesi

O hilebaz halayığın bir kabağı vardı. Eşek kendisine ölçülü yak-

laşsın diye kabağı, eşeğin aletine takardı. Yakınlaşma zamanın-

da aletin yarısı girsin diye bu işi yapmaktaydı. Çünkü, eşeğin

aleti tamamıyla girse rahmi de paralanırdı, damarları da. 

Eşek, boyuna zayıflayıp durmaktaydı. Eşeğin sahibi olan kadın

da neden bu eşek böyle zayıflıyor, neden böyle kıl gibi inceliyor

deyip dururdu... O nergizceğiz eşeğin altına yatmıyor mu? Bunu

kapının yarığından gördü, bu hale pek şaştı.

Eşek erkekler kadınlara nasıl yakınlaşırsa aynen onun gibi hala-

yığa yakınlaşmış, işini becermekteydi. Kadın hasede düştü. Dedi

ki, “bu eşek benim eşeğim, nasıl olur bu iş? Bu işin bana olması

lazım ben bu işe daha ehlim.” 

Elinde süpürge kapıyı açınca kadın, dudak altından “Seni usta

seni” dedi. “Yüzünü ekşittin, eline süpürgeyi aldın, iyi, fakat

yemeden içmeden kesilmiş eşeğin hali ne?”

İşi yarıda kalmış, öfkeli, aleti oynayıp durmada. 

Kadın kapıyı kapadı, sevine sevine eşeği kendisine çekti, cezası-

nı da tattı ya! Eşeği çeke çeke ahırın ortasına getirdi. O erkek

eşeğin altına yattı. O kahpe de muradına ermek üzere halayığın

yattığını gördüğü sekiye yatmıştı.

Eşek ayağını kaldırıp aletini daldırdı. Eşeğin aletinden kadının

içine bir ateştir düştü. Alışmış eşek kadına abandı, aletini ta
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hayalarına kadar sokar sokmaz kadın da geberdi. Eşeğin aleti-

nin hızından ciğeri parçalandı, damarları koptu birbirinden

ayrıldı. Soluk bile alamadan derhal can verdi. (Cilt 5  Beyit-

ler 1335 -1 420; s. 112-118) 

61Adnan Oktar (Harun Yahya)

Orijinal Kaynak

Madde -5-



62 Rumilik Tehlike mi?

Orijinal Kaynak

Madde -5-



6. Çocukların Ciması 

“Çocuğun cimaı nedir ki? Bir Rüstem’in bir yiğidin cimaına

nispetle oyundan ibaret.” (Mesnevi, Beyit 3430, s. 275)
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7. Dervişin Bakışından Tahrik Olup İhtilam 
(Cinsel Boşalma) Olan Gencin Hikayesi

Buluğa ermiştim. Bir gün Halep şehrinde medresede öğrenim

yapıyordum. Hidaye’yi tekrarlamaya çalışıyordum. Birdenbire

bir dervişin kapıdan girip benden su istediğini gördüm.

Hemen kalktım, su testisini dervişe verdim ve bendeki bir mik-

tar yemeği de gönlü yaralı olan bu dervişin önüne koydum. 

Benim bu yerinde hareketimden dervişin memnun olduğunu ve

üzerime garip bir nazar attığını gördüm. Onun bu tatlı nazarın-

dan o kadar zevk duydum ki, ihtilam (cinsel boşalma) oldum ve

ben o hoşluk içerisinde kendimi toplayıncaya kadar dervişin

gidip kaybolduğunu gördüm. O nazarın lezzeti hala benim

ruhumda duruyor. (Menkibul Arifin, Sf. 323) 
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8. Şeyhin, Halife’nin Hanımına Cinsel Organını 
Tutturması “Senin İstediğin Budur” Demesi 

Oğlunun şeyhe mürit olduğu haberi Mısır’da halifenin kulağı-

na ulaştı. Son derecede canı sıkıldı. Şeyhi öldürmek istedi.

Fakat şeyhin yüzünü görür görmez o da tam bir samimiyetle

şeyhe teveccüh gösterdi. Halifenin karısı da onu görmek istedi.

Şeyhi eve davet ettiler. Hatun ilerleyip şeyhin ayaklarına kapan-

dı ve elini öpmek istedi. Şeyh tenasül âletini kaldırarak kadının

eline verdi ve: “Senin istediğin o değil; budur” dedi ve semâ’a

başladı. Bunun üzerine halifenin itikadı bir iken bin oldu.

(Ariflerin Menkıbeleri, Ahmed Eflaki, Sf 95)
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9. Derviş’in Genç Erkek Çocuğuna Sarkıntılık 
Etmesi Hikayesi

Bekçinin korkusundan o iki delikanlı o bekar odasında kaldılar

orada uyudular…. Bekarlardan bir oğlancı gece vakti kalabalı-

ğın içinden kalktı. Yavaş yavaş yürüdü. İştahlı bir halde oğlanın

yanına gelip kerpiçleri bir tarafa koydu. Çocuğa elini uzatınca

çocuk yerinden sıçradı… Bir avuç bulgur aşıyla geçinmeye çalı-

şan derviş gözlerinden meni akarak elleriyle hayalarını sıkarak

bana yüz tuttu. Namuslu oldun mu gizli gizli bakar aletleriyle

oynarlar. Sonuçta ne kadınlardan kurtulabiliyorum ne erkekler-

den. Ne yapayım bilmem. Ne bunlardanım ben ne onlardan..

(Mesnevi Beyitler 3845-3855)
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10. Cariyenin Köleyle ve Sultanla Cinsel İlişkide 
Bulunması

O kadına tapan er şalvarını çıkarıp cariyenin ayak ucuna oturdu.

Aleti, dosdoğru gideceği yere giderken orduda bir gürültü, bir

kızılca kıyamettir koptu. Er sıçradı, götü başı açık bir halde ateş

gibi Zülfikar elinde dışarı çıktı. 

Derhal o ay yüzlü dilberin bulunduğu çadıra koştu. O hurinin

yanına gelince aleti hâlâ dimdikti. Öyle bir aslanla savaştı da

erliği, yine sönmedi, hâlâ ayaktaydı. 

Halife buluşmayı diledi, bu maksatla o cariyenin yanına gitti.

Onu andı, aletini kaldırdı. O cana canlar katan, o sevgisini git-

tikçe artıran güzelle buluşmaya niyetlendi. 

Erin kılıcını çekip gidişini, aslanı öldürdükten sonra gelişini,

aletinin hala gergedan boynuzu gibi ayakta olduğunu söyledi.

Ondan sonra namuslu Halifenin gevşekliğini ve farenin bir çıtır-

dısından aletinin söndüğünü görünce dayanamayıp güldüğünü

bildirdi. (Mesnevi, Cilt 5, Beyitler 3880-3967, s. 315 - 322)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda,

EVRİMİ SAVUNAN VE TÜRK MİLLETİNİ KENDİNCE
AŞAĞILAMAYA ÇALIŞAN SÖZLER

Ben de cansız varlıktan öldüm, biten boy atıp gelişen nebat oldum;

nebatken öldüm, hayvan şekliyle baş gösterdim. Hayvanlıktan

öldüm, insan oldum; artık ölüp azalmaktan, noksana düşmekten

ne diye korkacakmışım? (Mesnevi Cilt 3, sf 273)

İnsan, önce cansızlar ülkesine gelmiştir, cansızlardan nebatlara

düşmüştür. Yıllarca o nebatlarda ömür sürmüştür de cansızlar-

daki savaşını hatırına bile getirmemiştir. Nebattan canlılara dü-

şünce de nebat olduğu zamanki hali hatırına gelmez.... Tekrar

onu bilen Yaratıcı, onu tutar, hayvanlıktan insanlığa çekmeye

başlar. (Mesnevi cilt 4, sf. 636)
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Kuran’da evrim yoktur. Bir proteinin dahi tesadüfen oluşması müm-

kün değildir. 700 milyonun üzerinde fosil de yaratılışı ispat etmektedir.

Evrimin doğruluğunu ispat eden tek bir fosil yoktur. Cinlerin, meleklerin,

Hz Musa (as)'ın yılana dönüşen asasının, hiçbir evrim geçirmeden bir anda

yaratılması gibi insan da Kuran’da anlatıldığı gibi bir anda yaratılmıştır.

Kuran’ın ve bilimin gösterdiği bu gerçeğe rağmen İslam ile Darwinizm’i

bağdaştırmaya çalışmak, Müslümanlara Kuran’da olmayan bir İslam telkin

etmektir.

Kuran’da Evrimle Aşama Aşama Yaratılış 

Yoktur. Her Şey Allah’ın “Ol” Emriyle 

Yaratılmıştır.

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin

olmasına karar verirse, ona yalnızca “Ol” der, o da hemen oluverir.

(Bakara Suresi, 117)

Dirilten ve öldüren O’dur. Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yal-

nızca: “Ol” der, o da hemen oluverir. (Mümin Suresi, 68)

Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca

“Ol” demekten ibarettir; o da hemen oluverir. (Nahl Suresi, 40)

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri yalnızca: “Ol” demesidir; o da

hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Allah’ın çocuk edinmesi olacak şey değil. O yücedir. Bir işin olma-

sına karar verirse, ancak ona: “Ol” der, o da hemen oluverir. (Mer-

yem Suresi, 35)

Melekler Evrimle Yaratılmamıştır

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melek-

leri elçiler kılan Allah'ındır; O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüp-
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hesiz Allah, herşeye güç yetirendir. (Fatır Suresi, 1)

Hani Rabbin meleklere: "Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife var

edeceğim" demişti... (Bakara Suresi, 30)

Ve meleklere: "Adem’e secde edin" dedik... (Bakara Suresi, 34)

Andolsun, Biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil) verdik,

sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik... (Araf Suresi, 11)

Cinler Evrimle Yaratılmamıştır

Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan

yarattık. Ve Cann'ı da daha önce 'nüfuz eden kavurucu' ateşten

yaratmıştık. (Hicr Suresi, 26-27)

İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Cann'ı (cinni)

da 'yalın-dumansız bir ateşten' yarattı. (Rahman Suresi, 14-15)

Allah için yaratmak çok kolaydır. Rabbimiz hiçbir sebep olmadan yok-

tan var edendir. Cinleri ve melekleri nasıl farklı şekillerde var ettiyse, insa-

nı da evrime gerek olmadan, ayrı bir varlık olarak var etmiştir. Aynı durum

hayvanlar ve bitkiler gibi diğer canlılar için de geçerlidir. Kuran’da bildiri-

len açık gerçek şudur: Allah bu canlıların hiçbirini evrimleştirmeden, yani

türleri başka türlere dönüştürmeden bir anda yoktan var etmiştir.

Evrimi Savunan Müslümanlar, Hz. Musa (as)'ın

Asasının Yılana Dönüşünü, Hz. İsa (as)'ın 

Üflediği Çamurun Kuş Olup Uçmasını 

Açıklayamazlar

Hz. Musa (as) asasını yere attığında, cansız bir ağaç dalı, canlı bir yıla-

na dönüşmekte, eline aldığında yılan tekrar cansız bir ağaca dönüşmekte-

dir, sonra tekrar yere attığında yine can bulmaktadır. Yani cansız bir
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madde, canlanmakta, sonra ölmekte, sonra yine canlanmaktadır. Böylece

Allah bu mucizesiyle insanlara, sürekli Yaratılış'ı göstermektedir.

Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) O HEMEN HIZLA KOŞAN

(KOCAMAN) BİR YILAN (OLMUŞ).

Dedi ki: "Onu al ve korkma, Biz onu ilk durumuna çevireceğiz."

(Taha Suresi, 20-21)

"Sağ elindekini atıver, ONLARIN YAPTIKLARINI YUTACAK-

TIR; çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyü-

cü ise nereye varsa kurtulamaz." (Taha Suresi, 69)

"Asanı bırak;" (Bıraktı ve) ONUN ÇEVİK BİR YILAN GİBİ

HAREKET ETTTİĞİNİ görünce, geriye doğru kaçtı ve arkasına

bakmadı. “Ey Musa, korkma; şüphesiz Ben(im); Benim yanımda

gönderilen (elçiler) korkmaz." (Neml Suresi, 10)

Kuran'da Hz. İsa (as)'ın da çamurdan kuş biçiminde birşey yaptığı,

sonra bunun içine üflediğinde, Allah'ın dilemesiyle, bu kuşun hayat bulup

canlandığı haber verilmiştir:

Allah şöyle diyecek: "Ey Meryemoğlu İsa, sana ve annene olan

nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte

iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı,

hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İZNİMLE ÇAMURDAN KUŞ

BİÇİMİNDE (BİR ŞEYİ) OLUŞTURUYORDUN DA (YİNE)

İZNİMLE ONA ÜFÜRDÜĞÜNDE BİR KUŞ OLUYORDU...

(Maide Suresi, 110)

Bu kuş, hiçbir sebebe bağlı olmadan, Allah'ın dilemesi ve mucizesiyle,

can bulmaktadır Cansız bir maddeden can sahibi olan kuş, Yüce Allah'ın

örneksiz, sebepsiz, üstün yaratışının örneklerinden biridir. Hz. İsa (as) da,

Allah'ın lütfettiği bu mucizeyle, evrimci düşüncenin mantıksızlığını ve

geçersizliğini gözler önüne sermektedir. 
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MEVLANA’YA AİT OLDUĞU SÖYLENEN 
ESERLERDE DE, TIPKI İNGİLİZ CHARLES DARWIN’İN 

ESERLERİNDE OLDUĞU GİBİ, TÜRKLER HAŞA 
BARBAR OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Bir gün Şeyh Selahaddin hazretleri bağını yapmak için ücretle

Türk rençberler tutmuştu. Bunu gören Mevlana hazretleri:

“Efendi, yani Bay Selahaddin, bağ yapımında Rum rençberler,

bozumunda da Türk rençberler tutmak lazımdır. Çünkü dünyayı

imar etmek Rumlara; yıkmak ise Türklere mahsustur... Her şey-

den arı duru olan Yüce Tanrı, dünyayı yarattığı vakit önce gafil

kafirleri yarattı ve onlara uzun ömür ve büyük kuvvet verdi.

Nihayet onlar, hiçbir şeyden haberi olmayan rençberler gibi bu

toprak alemini imar etmeye çalıştılar. Birçok asırlar sonra

gelenlerin örneği olsun diye birçok şehirler, dağların tepelerin-

de kaleler ve tepeler üzerinde tarlalar yaptılar. Sonra da azar

azar bu imaretlerin tamamıyla harab olması için Tanrı’nın tak-

diri şöyle bir tedbirde bulundu: Bunları yıkmak için Türkleri

yarattı, onlar da çekinmeden ve acımadan gördükleri her imare-

ti yıktılar, harabeye çevirdiler ve hala da yapıyorlar ve kıyamete

kadar da böyle yapacaklar. Konya şehri de yine merhametsiz

Türk zalimlerin eliyle harab olacaktır” buyurdular. Nitekim

şimdi buyurduğu gibi oldu. (Menakıbü’l Arifin, Ahmed Efla-

ki’nin farsça eseri (1360). Bu eser, Mevlevi tarikatının en kap-

samlı anlatıldığı kitap olarak bilinir)
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Kuran’a Göre Irkların Birbirine Üstünlüğü 

Yoktur. Üstünlük Sadece Takva İledir

Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve

birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıl-

dık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk

ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah,

bilendir, haber alandır. (Hucurat Suresi, 13)
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Irk Üstünlüğü Düşüncesine Göre Hareket Etmek

Cahiliye Tutumudur

Hani o inkar edenler, kendi kalplerinde, ‘öfkeli soy koruyuculu-

ğu’nu (hamiyeti), cahiliyenin ‘öfkeli soy koruyuculuğunu’ kılıp-kış-

kırttıkları zaman, hemen Allah; elçisinin ve müminlerin üzerine

‘(kalbi teskin eden) güven ve yatışma duygusunu’ indirdi ve onları

“takva sözü” üzerinde ‘kararlılıkla ayakta tuttu.” Zaten onlar da,

buna layık ve ehil idiler. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. (Fetih

Suresi, 26)
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda,

KADINLARI AŞAĞI GÖREN SÖZLER 

Bu bölümde yer alan bazı sözlerde Peygamberimiz (sav)’in adı kulla-

nılmış ve haşa bu sözler Peygamberimiz (sav)’e aitmiş gibi ifade edilmiştir.

Resulullah (sav), kadınlara olan sevgisi, saygısı ve nezaketiyle tüm dünyaya

örnek olmuş bir insandır. Hayatının her anında kadınlara verdiği değeri

ifade etmiş, onları en güzel şekilde korumuş, desteklemiş ve onore etmiştir.

Dolayısıyla Peygamberimiz (sav)’in kadınlar aleyhine bir açıklamasının

bulunması mümkün değildir. Bu, Kuran’a da uygun değildir. Allah’ı çok

seven, Allah’tan çok korkan ve tüm hayatını Kuran’a göre yaşayan Hz.

Muhammed (sav)’e kadınlar aleyhinde sözler addetmek, mübarek Peygam-

berimiz (sav)'e çok çirkin bir iftiradır. Peygamberimiz (sav) tüm bu iftira-

lardan ve çirkin sözlerden beridir. 

Kadınları sözde aşağı gören zihniyet bağnazlığın hurafelerinde vardır.

Kuran bu çirkin hurafeleri ortadan kaldırmıştır. Örneğin Mesnevi’de de yer

alan bağnaz hurafelere göre kadınların aklı noksandır ve kadınlara danışıl-

mamalıdır. Oysa Kuran’da Sebe melikesiyle ilgili kıssa yer almaktadır. Yani,
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bir kadının devletin hükümdarı olduğu örneği verilmiştir. Benzer şekilde

Allah Kuran’da, Hz. Meryem ve Firavun’un eşi gibi mümin kadınları da

övmüş ve onların güzel ahlakını tüm insanlara örnek göstermiştir. 

1. Kadın Parça Buçuktur Yalanı

Ümmet peki dedi, “Ya bir çocuğa rastlarsak ya bir kadın çıkar-

sa karşımıza?” Çocukta da kadında da akıl yoktur, aydın bir

karara varamaz. Peygamber onunla danış dediğinin tersini yap

düş yola dedi. Nefsini kadın tanı, kadından beter tanı, çünkü

kadın parça buçuktur, nefisse tamamen şerdir. (Mesnevi, Cilt 2,

s. 563)

2. Kadınlara Danışmayın Yanılgısı

Ey yolcu yolcuyla danış, kadınla değil… Çünkü kadının reyi seni

topal eder. (Mesnevi Cilt 4 Beyit 2210)

3. Kadınlara Danışsanız Bile Dediklerinin Tersini Yapın
Hurafesi

“Kadınlarla danışın, sonra da ne dedilerse aksini yapın.” Ger-

çekten de onlara asi olmayanlar helak oldu. (Mesnevi, Cilt 1,

3064-3065. Beyitler)
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Kadınlara danışın sonra onların söylediklerinin aksine hareket

edin. Karılarına başkaldırmayan kişiler nefeslerini tüketirler.

(Ariflerin Menkibeleri, sf. 402)

4. Kadınların Rüyasının Bile Erkeklerden Aşağı 
Olduğu İddiası

Kadının rüyası, aklı noksan, canı zayıf olduğu için, erkeğin

rüyasından daha aşağıdır. (Mesnevi, Cilt 6, 4354. Beyit)

5. Annelere Hakaret Sözü

Arşta oturup duruyordum. Anamın şehveti “inin” emri ile beni

buraya attı. O tam yücelikten bir kocakarının hilesiyle rahim

zindanına düştüm. Ruhu ta arştan bu yurda getirdi. Hasılı

kadınların hilesi pek büyük. İnişim, önce de kadın yüzünden,

sonra da kadın yüzünden. Ruhtum, nasıl oldu da bedene

büründüm? (Mesnevi, Cilt 6, Beyit 2795)

6. Kadının Hayvan Suretinde Olduğu Yalanı

Kadınlarda hayvanlık sıfatları çoktur, çünkü kadının gönlü

renge, kokuya akar. ( Mesnevi, Cilt 5, 2968-2975. Beyitler)
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7. Darwin de Mesnevi’de Olduğu Gibi Kadınları -Haşa-
Aşağı ve Hayvan Gibi Görüyordu

Darwin kadının evlilikteki rolünü şöyle tarif ediyordu: “…
Oynayacağınız bir nesne – her halükarda bir köpekten daha iyi
…” (Darwin’in Otobiyografisi 1809-1882, s. 232-233)

Darwin, “İnsanın Türeyişi” adlı kitabında kadınların idrak
etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda “daha aşağı ırkların
özelliklerini taşıdıklarını ve bu nedenle daha eski ve alt bir
medeniyet seviyesine sahip olduklarını” yazmıştı. (“Darwin’in

İnsanın Türeyişi kitabındaki Doğanın Gelişimi”, s. 295)

Allah Kuran’da kadınların ve erkeklerin iman, ahlak,

akıl olarak birbirlerine eşit olduklarını 

ve üstünlüğün sadece takvayla olacağını 

bildirmiştir:

Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin

erkekler ve mümin kadınlar, gönülden (Allah’a) itaat eden erkekler

ve gönülden (Allah’a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve

sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, say-

gıyla (Allah’tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah’tan) korkan

kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç

tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve

(ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve

(Allah’ı çokça) zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağış-

lanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. (Ahzap Suresi, 35)

Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim salih bir amelde

bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir ‘çekirdeğin sırtındaki
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tomurcuk kadar’ bile haksızlığa uğramayacaklardır. (Nisa Suresi,

124)

Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde

bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların

karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Sure-

si, 97)

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyi-

liği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar,

zekatı verirler ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte Allah’ın ken-

dilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlü-

dür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)

Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak

üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel

meskenler vadetmiştir. Allah’tan olan hoşnutluk ise en büyüktür.

İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 72)

Hani melekler: “Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve

alemlerin kadınlarına üstün kıldı,” demişti. (Al-i İmran Suresi, 42)

Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip

geçti. Onun annesi dosdoğrudur... (Maide Suresi, 75)

Allah, iman edenlere de Firavun’un karısını örnek verdi. Hani

demişti ki: “Rabbim bana Kendi Katında, cennette bir ev yap; beni

Firavun’dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler toplu-

luğundan da kurtar.” (Tahrim Suresi, 11)

İmran’ın kızı Meryem’i de. Ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece Biz

ona Ruhumuz’dan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını

tasdik etti. O, (Rabbine) gönülden bağlı olanlardandı. (Tahrim

Suresi, 12)
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EK BÖLÜM

EVRİM ALDATMACASI

E vrim teorisi, yani Darwinizm, Yaratılış gerçeğini reddetmek amacıyla

ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka

bir şey değildir. Evrim teorisi Eski Mısır’dan ve Sümerlerden bu yana gelen,

kainatı ve canlılığı tesadüfle açıklayan putperest bir hurafedir, bilimle hiç-

bir bağlantısı yoktur. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu

iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğu-

nun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanma-

dığını ortaya koyan 700 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür.

Üstelik, evrim teorisi hayatın temel yapı taşı olan tek bir proteinin oluşu-

munu dahi açıklamaktan acizdir. Proteinin kendi kendine tesadüfen oluş-

masının imkansız olduğu bilim tarafından ortaya konmuştur. Böylece

Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından

da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında

yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı

yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan

sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda, gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünya-

sında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden
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sonra yapılan araştırmalar, Dar-

winist iddiaların tamamen yan-

lış olduğunu ortaya koymuş ve

bu gerçek pek çok bilim adamı

tarafından dile getirilmiştir.

Biyoloji, biyokimya, paleon-

toloji, genetik, zooloji,

arkeoloji gibi farklı

alanlardan çok sayıda

bilim adamı, Darwi-

nizm'in geçersizliğini

görmekte, canlıların

kökenini Yaratılış ger-

çeğiyle açıklamakta-

dırlar.

Evrim teorisinin

çöküşünü ve Yaratılış'ın

delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel

detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı

büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi Eski Mısır’a, Sümerler’e kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda yeniden gündeme

geldi. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Char-

les Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Dar-

win bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı

yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre,

tüm türler ortak bir hayali atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük deği-

şimlerle farklılaşmışlardı.  

Char les Dar win
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Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; kendi-

sinin de kabul ettiği gibi sadece sözde bir "mantık yürütme" idi. Hatta Dar-

win'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği

gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından aşıla-

cağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu.

Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in umutla-

rının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer yıktı.

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta incelenebi-

lir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açıklaya-

mamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimleş-

tirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak:
Ha ya tın Kö ke ni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce

dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden gel-

diklerini iddia etmektedir. Çamur birikintisi içinden koful, mitokondri,

lizozom, golgi cisimciği gibi çok sayıda kompleks organelden oluşan hüc-

renin nasıl meydana geldiği, tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca

kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim ger-

çekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teori-

nin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak öncelikle, iddia edilen evrim

sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre"

nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir

plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü



olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesa-

düfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bili-

nen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir yapı-

ya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spontane

jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin

yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşün-

ceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçav-

ranın üzerine biraz buğday konmuş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan

farelerin oluşacağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir

delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurt-

lar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle

görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kita-

bını yazdığı dönemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri

inancı, bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasın-

dan beş yıl sonra, ünlü Fransız biyolog

Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu

inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptı-

ğı uzun çalışma ve deneyler sonucunda

vardığı sonucu şöyle özetlemişti:

"Cansız maddelerin hayat oluştu-

rabileceği iddiası artık kesin ola-

rak tarihe gömülmüştür." (Sidney

Fox, Klaus Dose, Molecular Evolu-

tion and The Origin of Life, New

York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)
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Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun süre

direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin kompleks yapısını ortaya

çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçersizliği

daha da açık hale geldi. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus bi -

yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir ta -

kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me -

ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti -

ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si -

nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Alexander

I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Rep-

rint), s. 196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü me

ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü, Ame -

ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il -

kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin -

de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul -

la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge -

çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek

dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu,

iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New

Evidence on Evolution of Early Atmosp-

here and Life", Bulletin of the Ameri-

can Meteorological Society, c. 63,

Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten

son ra Mil ler'in ken di si de kul -

lan dı ğı at mos fer or ta mı nın

ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti.
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(Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic

Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü len

tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps Ens -

ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de 1998

yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip ol du -

ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na -

sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Tek Bir Protein Dahi Tesadüfen Oluşamaz
Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza gir-

melerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapı-

ların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır. Canlı

hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha kom-

plekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile can-

sız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir

protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, rastlantılarla açıkla-

namayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile gerek

yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girerler.

Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin

dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka prote-

inlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluşma ihti-

malini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile

evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konu-

nun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer pro-

teindir.
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2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 60’a yakın enzim görevi gören

proteinin hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlı-

ğı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan pro-

tein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA da

gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli

görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam işle-

yen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

Hayatın başlangıcı konusunun evrimciler için açıklanamaz olduğunu,

evrimci bilim yazarı Brian Switek şu şekilde itiraf etmiştir: 

Hayatın nasıl başladığı doğanın en kalıcı gizemlerinden biridir. (Brian Switnek,

"Debate bubbles over the origin of life", Nature, 13 Şubat 2012)

98 Rumilik Tehlike mi?

Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler -
den bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de re -
ce de ki komp leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le -
ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü -
lü, bu nun bir ör ne ği dir. DNA, dört ay rı
mo le kü lün fark lı di zi li min den olu şan bir
tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da
can lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin
şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı ka ğı da dö -
kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt lik
bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta -
dır. El bet te böy le si ne ola ğa nüs tü bir bil -
gi, te sa düf kav ra mı nı ke sin bi çim de ge -
çer siz kıl mak ta dır.



Harvard'lı kimyager George Whitesides ise, Amerikan Kimya Toplulu-

ğu tarafından kendisine, en üst düzey ödül olan Priestley Madalya’sı veri-

lirken yaptığı konuşmasında, şu itirafı yapmıştır: 

Yaşamın kökeni. Bilimdeki en büyük problemlerden biridir... Çoğu kimyager,

benim gibi, hayatın prebiyotik Dünya’daki moleküllerin karışımlarından, spon-

tane olarak ortaya çıktığına inanır. Nasıl? Hiçbir fikrim yok . (George M. Whi-

tesides, "Revolutions In Chemistry: Priestley Medalist George M. Whitesides'

Address", Chemical and Engineering News, 85: 12-17 (March 26, 2007)

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA mole-

külü ise, muazzam bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin,

eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir

kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu konuda evrimciler açısından çok ilginç bir açmaz daha vardır: DNA,

yalnız birtakım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir.

Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda ger-

çekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi

için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğin-

den oluştuğu senaryosunu yerle bir etmektedir. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisi-

nin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA

ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı dere-

cede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de müm-

kün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının

asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır. (Leslie E.

Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya

çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gere-

kir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini

açıkça geçersiz kılmaktadır. 
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Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim

me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev -

rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me -

ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min -

den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le si

için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce -

si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik

sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik

sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma,

ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö -

nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa -

hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki -

ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir

şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The Origin of

Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s.

184)
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Doğal se lek si yo na gö re, güç lü olan ve ya şa dı ğı çev re ye uyum sağ la -
ya bi len can lı lar ha yat ta ka lır lar, di ğer le ri ise yok olur lar. Ev rim ci ler
ise do ğal se lek si yo nun can lı la rı ev rim leş tir di ği ni, ye ni tür ler mey da -
na ge tir di ği ni öne sü rer ler. Oy sa do ğal se lek si yo nun böy le bir so nu -
cu yok tur ve bu id di ayı doğ ru la yan tek bir de lil de bu lun ma mak ta dır.



La marck'ın Yanılgısı
Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö ne mi -

nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce vap la ma -

ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a gö -

re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki

nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür -

ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re -

miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne -

si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta -

bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra dö -

nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsi-

mile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 184.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20. yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke sin le -

şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef -

sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy -

la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Darwinistler ise bu duruma kendilerince bir çözüm bulabilmek için

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

neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanı-

na "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerin-

de radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluşan

bozulmaları ekledi. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bil-

melerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların,

kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonla-

ra", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia

etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır:

Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara

zarar verirler. Çernobil, Hiroşima, Nagazaki’de meydana gelen dehşet veri-
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ci görüntüler tam olarak mutasyonların meydana getirdiği sonuçlardır.

Düzgün yapıdaki organizmalar mutasyonların etkisiyle ölmüş veya şiddetli

zarar görmüştür.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir. Ame-

rikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler

ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir gelişme

meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir orga-

nizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya da

zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini geliştir-

meyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz ola-

caktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir. (B. G. Ranganathan,

Origins?, Pennsylvania: The Banner of Truth Trust, 1988, p. 7.)

Darwinistlerin iddiasına göre, mutasyon, vücudun her yerinde orantılı

ve birbirine uyumlu değişiklikler yapmak zorundadır. Örneğin evrimcile-

rin iddiasına göre rastgele mutasyonlarla sağ tarafta iddia ettikleri şekilde

bir kulak oluştuysa, sol tarafta da rastgele mutasyonların aynı simetride

aynı şekilde duyan, aynı özelliklere sahip ikinci bir kulağı oluşturması

gerekir. Örs, çekiç, üzengi her birinin aynı şekilde mükemmel olarak eşit

şekilde meydana gelmesi gerekir. Rastgele mutasyonların, kalp kapakçıkla-

rını iki tarafta da aynı şekilde oluşturması; bütün kapakçıkları, kulakçıkları

eşit uyumda, hatasız, tam yerli yerinde ve aynı anda meydana getirmesi

gerekir. Vücudun her bir organında bunun bu simetri ve düzen sağlanma-

dığı takdirde büyük çelişkiler olur. Bir kulağı ters, bir dişi farklı, tek gözü

alnında tek gözü burunda garip yapılar ortaya çıkar. Canlılıkta ise böyle bir

dengesizlik yoktur. Darwinistlerin iddiasına göre mutasyonların her şeyi

simetrik ve uyumlu şekilde meydana getirmesi geremektedir. Oysa mutas-

yonların tümü zarar getirir. Geçmişte, mutasyonların % 99'unun zararlı,

%1'inin etkisiz olduğu kabul edilmekteydi. Oysa yeni yapılan araştırmalar,

DNA’nın protein kodlamayan bölgelerinde gerçekleşen ve bu nedenle de

zararsız olduğu sanılan %1 oranındaki mutasyonların da uzun vadede
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zarar getirdiğini ortaya koymuş ve bu nedenle bilim adamları bu mutas-

yonlara “sessiz mutasyon” adını vermişlerdir. Mutlak zararlı olan mutas-

yonların ise akılcı, uyumlu, simetrik, organları aynı anda meydana geti-

rebilmeleri imkansızdır. 

Mutasyonlar düzgün bir yapıya adeta makinalı tüfekle ateş etmek gibi-

dir. Sağlam bir şeyin üzerine ateş açılması o yapıyı tamamen ortadan kal-

dırır. Tek bir tanesinin etkisiz kalması veya vücuttaki mevcut bir enfeksi-

yonu yakarak iyileştirmesi bir şeyi değiştirmemektedir. Organizma zaten

kendisine isabet eden 99 mermi ile yerle bir olmuştur.

Ulusal Bilimler Akademisi üyesi Lynn Margulis, mutasyonların net

zararlı etkileri ile ilgili şu itirafı yapmıştır: 

Yeni mutasyonlar yeni türler oluşturmaz; sakat yavrular oluşturur. (Lynn Mar-

gulis, quoted in Darry Madden, UMass Scientist to Lead Debate on Evolutionary

Theory, Brattleboro (Vt.) Reformer, 3 Şubat 2006).

Margulis, 2011 yılındaki bir röportajında ise mutasyonların organizma-

yı değiştirdiğine ve bu yolla yeni türler ortaya çıktığına dair “hiçbir delil

olmadığını” şu sözlerle vurgulamıştır: 

Neo-Darwinistler, mutasyonlar gerçekleştiğinde ve bir organizmayı değiştirdi-

ğinde, yeni türlerin ortaya çıktığını söylerler. Bana da defalarca, rastgele mutas-

yonların yeni türleri oluşturan evrimsel değişikliğe yol açtığı öğretildi. Buna

inandım; ta ki delil arayana dek... (Lynn Margulis quoted in "Lynn Margulis: Q

+ A," Discover Magazine, Nisan 2011, s. 68)
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Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın -
dan be ri si nek le ri mu tas -
yo na uğ ra ta rak, fay da lı
mu tas yon ör ne ği oluş tur -
ma ya ça lış tı lar. An cak on
yıl lar ca sü ren bu ça ba la rın
so nu cun da el de edi len tek
so nuç, sa kat, has ta lık lı ve
ku sur lu si nek ler ol du. En
solda, nor mal bir mey ve
si ne ği nin ka fa sı ve sağ da
mu tas yo na uğ ra mış di ğer
bir mey ve si ne ği.

anten

gözler

ağız

bacak



Lynn Margulis’in söylediği gibi rastgele mutasyonların yeni türleri oluş-

turan evrimsel değişikliğe yol açtığına dain tek bir delil yoktur. 

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren

mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu

görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak göster-

diği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan gene-

tik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.)

Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Doğal

seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey yapa-

maz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekanizması" olmadığını

göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim denen

hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden

türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü (ki bu türün de nasıl ortaya

çıktığı konusunda evrimcilerin bir açıklaması yoktur), zamanla bir diğeri-

ne dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre

bu hayali dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kap-

samış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara tür-

ler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan

da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlı-

lar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da

bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır.

Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar

olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali

varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının
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ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ayrıca bu garip

canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin,

Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri mutlaka

yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalın-

tıları arasında bulunabilir.  (Charles Darwin, The Origin of Species, New York: D.

Appleton and Company  s. 161)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir türlü

bulunamadığının da farkındaydı. Bunun, teorisi için büyük bir açmaz oluş-

turduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zor-

lukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız
ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil
de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat

niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyo-

ruz?.. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles

Darwin, The Origin of Species, New York: D. Appleton and Company  s. 154, 155) 

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Dar-

win, The Origin o Species, s. 246)
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon
yıllıktır. Günümüzde
yaşayan timsahlardan
hiçbir farkı yoktur.
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Buğday Biti
Dö nem: Se no zo ik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 25 mil yon yıl

Ringa Balığı
Dö nem: Senozoik za man,
Eosen dö nemi
Yaş: 54-37 mil yon yıl

Yavru Tavşan
Dö nem: Senozoik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 30 mil yon yıl
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Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yılKöpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl

Fosil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin önün de  çok bü yük bir en gel dir. Çün kü bu ka yıt lar,
can lı tür le ri nin, ara la rın da hiç bir ev rim sel ge çiş for mu bu lun ma dan, bir an da ve ek -
sik siz ya pı la rıy la or ta ya çık tık la rı nı gösterir. Bu ger çek, tür le rin ay rı ay rı ya ra tıl dık la -
rı nın is pa tı dır. 



Dar win'in Yı kı lan Umut la rı
An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da hum -

ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la na ma -

mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev -

rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik -

siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek V. Ager, bir ev rim ci ol ma -

sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür ler ya da

sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev -

rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (Derek V. Ager,

"The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Associa-

tion, c. 87, 1976, s. 133.)

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş formu

olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in

öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gös-

teren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, hiçbir sözde farklı tür

atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıkla-

ması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Doug-

las Futuyma tarafından da kabul edilir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye ga ne iki

açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve ek sik siz bir bi -

çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de -

ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim -

le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol -

ma la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon

Books, 1983. s. 197)

Günümüzde yaklaşık 700 milyon fosil elde edilmiştir. Tüm bu fosiller,

canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıktıkla-

rını göstermektedir. Fosiller, “Biz evrim geçirmedik” demektedir. Yani

"türlerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine, evrim değil Yaratılıştır.
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İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insa-

nın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde may-

munsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce baş-

ladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara

form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryo-

da 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

tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey değildir. Lord Solly Zucker-

man ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki

anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kap-

samlı çalışmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne

ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.

(Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, Toplinger Publications, New

York, 1970, 75-14; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in

Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, vol. 258, 389)

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani insan

olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar, Australopit-

hecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fosilleri

ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema hayalidir,

çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla

ispatlanamamıştır. Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo

erectus > Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir

sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son

bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın

farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir. (Alan

Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1.
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baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai

Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası

olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Aus-

tralopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın farklı bölgele-

rinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir. (Alan Walker, Scien-

ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York:

J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambrid-

ge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaşamışlar,.Homo erectus ve Homo sapiens aynı

ortamda yan yana bulunmuşlardır. (Jeffrey Kluger, “Not So Extinct After

All”, Time, 24 Haziran 2001)

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçer-

sizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologların-

dan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın, Darwinist

teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgisi

varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri diğerinden

gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme

trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30)

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı

maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla

ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli

olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle

Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en

ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci

olmasına rağmen, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir

soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel olarak

kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka lın -
tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile may mun -
lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu gös ter me kte -
dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek dı şı bir ta -
kım çi zim ve ma ket le re umut bağ la mış lar dır. Fo sil ka -
lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha -
ya li ya rı may mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A H T E

kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en

"bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yel-

pazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir.

Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda ise, Zucker-

man'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavramları ve

bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu şöyle

açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu

alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanması-

na- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin mümkün oldu-

ğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı

yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond

The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım

insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamaların-

dan ibarettir.
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Char les Dar win'in önem li fa kat az bi li nen bir özel li ği, Av ru pa lı be yaz ırk la rı di ğer
in san ırk la rı na gö re çok da ha "ile ri" sa yan bir ırk çı ol ma sı dır. Dar win, in san la rın
may mun ben ze ri can lı lar dan ev rim leş ti ği ni önbarbare sü rer ken, ba zı ırk la rın çok
da ha faz la ge liş ti ği ni, ba zı la rı nın ise ha la may mun su özel lik ler ta şı dı ğı nı id di a et -
miş tir. Tür le rin Kö ke ni'nden son ra ya yın la dı ğı İn sa nın Tü re yi şi (The Des cent of
Man) ad lı ki ta bın da, "in san ırk la rı ara sı eşit siz li ğin apa çık lı ğı" gi bi yo rum lar yap -
mış tır.1 Dar win söz ko nu su ki ta bın da zen ci ler ve Avus tral ya yer li le ri gi bi ırk la rı go -
ril ler le ay nı sta tü ye sok muş, son ra da bun la rın "me de ni ırk lar" ta ra fın dan za man -
la yok edi le cek le ri ke ha ne tin de bu lu na rak şöy le de miş tir:

Bel ki de yüz yıl lar ka dar sür me ye cek ya kın bir ge le cek te, me de ni in san ırk la rı,
vah şi ırk la rı ta ma men yer yü zün den si le cek ler ve on la rın ye ri ne ge çe cek ler. Öte
yan dan in san sı may mun lar da… kuş ku suz eli mi ne edi le cek ler. Böy le ce in san ile
en ya kın ak ra ba la rı ara sın da ki boş luk da ha da ge niş le ye cek. Bu sa ye de or ta da
şu an ki Av ru pa lı ırk lar dan bi le da ha me de ni olan ırk lar ve şu an ki zen ci ler den,
Avus tral ya yer li le rin den ve go ril ler den bi le da ha ge ri de olan ba bun tü rü may -
mun lar ka la cak tır.2

Edi tör lü ğü nü Char les Dar win'in oğ lu
Fran cis Dar win'in yap tı ğı "The Li fe and
Let ters Of Char les Dar win" (Char les
Dar win'in Ha ya tı ve Mek tup la rı) isim li ki -
ta bın gi riş say fa sı.

DD AA RR WW II NN '' İİ NN   II RR KK ÇÇ II LL II ĞĞ II   VV EE  TT ÜÜ RR KK  DD ÜÜ ŞŞ MM AA NN LL II ĞĞ II

Söz ko nu su ki ta bın 285. (sol da) ve 286. (sağ da) say fa la rın da ki Türk le re ha ka ret le do lu olan Dar -
win'in mek tup la rı. Dar win'in bu ra da "Kaf kas ya lı (Ca uca si an) ırk lar" de di ği ırk lar, Av ru pa lı lar'dır. (Mo -
dern an tro po lo ji, Av ru pa lı ırk la rın Kaf kas ya böl ge sin den gel dik le ri ni ka bul eder.)
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Dar win'in bu saç ma fi kir le ri yal nız ca te ori de kal ma mış tır. Dar wi nizm, or ta ya atıl -
dı ğı ta rih ten iti ba ren ırk çı lı ğın en önem li söz de bi lim sel da ya na ğı ol muş tur. Can lı -
la rın bir ya şam mü ca de le si için de ev rim leş tik le ri ni var sa yan Dar wi nizm, top lum la -
ra uy gu lan mış ve or ta ya "Sos yal Dar wi nizm" ola rak bi li nen akım çık mış tır.

Sos yal Dar wi nizm, in san ırk la rı nın, ev ri min çe şit li ba sa mak la rın da yer al dık la rı -
nı, Av ru pa lı ırk la rın "en ile ri" ırk lar ol du ğu nu sa vun muş, di ğer pek çok ır kın ise ha -
la "may mun su" özel lik ler ta şı dı ğı nı id di a et miş tir. 

Dar win ken din ce "aşa ğı ırk lar" ola rak gör dü ğü mil let le rin ara sın da, Yü ce Türk
Mil le ti'ni de say mış tır! Ev rim te ori si nin ku ru cu su, W. Gra ham'a yaz dı ğı 3 Tem muz
1881 ta rih li mek tu bun da, bu ırk çı dü şün ce si ni şöy le ifa de et miş ti: 

Do ğal se lek si yo na da ya lı kav ga nın, me de ni ye tin iler le yi şi ne si zin zan net ti ği niz -
den da ha faz la ya rar sağ la dı ğı nı ve sağ la mak ta ol du ğu nu gös te re bi li rim. Dü şü -
nün ki, bir kaç yüz yıl ön ce Av ru pa Türk ler ta ra fın dan is ti la edil di ğin de, Av ru pa
mil let le ri ne ka dar bü yük bir teh li key le kar şı kar şı ya gel miş ler di, şim di ise bu çok
saç ma bir dü şün ce dir. Av ru pa lı ırk lar ola rak bi li nen me de ni ırk lar, ya şam mü ca -
de le sin de TÜRK LE RE kar şı ga lip gel miş ler dir. Dün ya nın çok da uzak ol ma yan
bir ge le ce ği ne bak tı ğım da, BU TÜR AŞAĞI IRK LA RIN ço ğu nun me de ni leş miş
yük sek ırk lar ta ra fın dan eli mi ne edi le ce ği ni (yok edi le ce ği ni) gö rü yo rum.3

Gö rül dü ğü gi bi Char les Dar win, Bü yük Ön der Ata türk'ün "Türk Mil le ti'nin ka rak -
te ri yük sek tir, Türk Mil le ti ça lış kan dır, Türk Mil le ti ze ki dir" ve "Türk lük, be nim en
de rin gü ven kay na ğım, en en gin övünç da ya na ğım ol du" gi bi söz le riy le öv dü ğü
ne cip Türk Mil le ti için "aşa ğı ırk" ifadesini kul lan mak ta dır. Oy sa şüp he siz in san lar
ara sın da bir ırk fark lı lı ğı ve ay rı mı ola maz. Bir mil let, an cak kül tür ve ah la kıy la yük -
se le bi lir ve üs tün lük el de ede bi lir. Bü yük Türk Mil le ti ise çok kök lü bir kül tü re ve
üs tün bir ah la ka sa hip olan, bu özel lik le riy le ta ri he yön ver miş şe ref li bir mil let tir.
Ta rih te ki se kiz bü yük dün ya dev le tin den üçü nün sa hi bi olan Türk Mil le ti'nin kur -
du ğu me de ni yet ler, Türk'ün yük sek kül tür, akıl, ah lak ve inan cıy la mey da na ge tir -
di ği eser ler dir. 

Dar win ise, "aşa ğı ırk" gi bi sal dır gan ifa de ler le ger çek te o dö nem de ki Av ru pa lı
em per ya list dev let le rin Türk düş man lı ğı nı or ta ya koy muş tur. Türk le rin ha ki mi yet ve
gü cü nü eli mi ne et me ye (yok et me ye) ça ba la yan bu güç ler ara dık la rı fik ri te me li Dar -
wi nizm'de bul muş lar dır.

Bu güç ler, Türk'ün Kur tu luş Sa va şı'nda, bu çir kin dü şün ce le ri ni uy gu la ma ya ça -
lış mış lar, an cak Türk Mil le ti'nin az mi, ak lı, ce sa re ti ve ka rar lı lı ğı sa ye sin de bü yük
bir hüs ra na uğ ra mış lar dır.

Bir ırk çı ve Türk düş ma nı olan Dar win'in bi lim kar şı sın da ge çer siz olan te ori le ri -
ni bu gün Tür ki ye'de sa vu nan lar ise bel ki de far kın da ol ma dan ay nı si ya si he def le -
re hiz met et mek te dir ler.



Müslüman Neden Evrimci Olamaz?
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Hz. Adem (as) ve Tüm İnsanlar, Daha 
Kainat Yaratılmadan Zer Aleminde Vardır
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Evrimi Savunan Müslümanlar, 
Meleklerin ve Cinlerin Yaratılışını 

Açıklayamazlar
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Evrimi Savunan Müslümanlar, 
Kuran'da Haber Verilen Mucizelere 

Açıklama Getiremezler
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Darwin Formülü!
Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz

evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların

bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir. Dolayı-

sıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bir araya gelerek

önce hücreyi oluşturmuşlar ve sonrasında aynı atomlar hayali bir şekilde

diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. 

Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum

gibi elementleri bir araya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Ancak bu atom

yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz. İster-

seniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savun-

dukları ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin

Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan

fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol

miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışı-

mın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere

eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar

da (tek bir tanesinin bile tesadüfen oluşması mümkün olmayan) protein

doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bun-

ları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünya-

nın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula,

kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene

sürekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi şart-

ların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun.

Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkarta-

mazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları,

atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, por-

takalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri,

zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kele-

bekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar.
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır. Bu nu
da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le can lı la rın olu şu -
mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin
is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek her tür lü kim ya sal ve fi -
zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya -
pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma -
ya cak lar dır. 



Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hüc-

resini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluşturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda başka

kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu

mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak

Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim

teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attığı

iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki örnekte olduğu gibi, bu ger-

çeği açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu ise

göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca

cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters olarak düşer.

Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür

ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya

ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde

görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bulun-

duğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın

asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir.

Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

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

bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin şu anda

okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı kaldırın ve

çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü

başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın

bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı

dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netliğe ulaşmaya çalışmak-

tadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapıl-
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makta, planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine bir TV ekranına

bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik

ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu

bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemek-

tesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon

sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek

mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf bulanık, ön

taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net

ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka

görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın

tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size, "odanızda duran
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Beyin ışı ğa da se se de ka pa lı dır. Bu na rağ men
en net ses le ri bey ni miz de du yar ve en mü kem -
mel gö rün tü le ri bey ni miz de gö rü rüz. Gö zün ve
ku la ğın sağ la dı ğı ku sur suz al gı la ma sis te mi hiç -
bir tek no lo ji ile ba şa rı la ma mış tır. Göz ve ku lak,
Al lah'ın yü ce rah me ti nin, üs tün ya rat ma gü cü -
nün te cel li le rin den dir. 



televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu

görüntü oluşturan aleti meydana getirdi" dese ne düşünürsünüz? Binlerce

kişinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel bir görüntüyü oluşturan alet tesadüfen

oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşa-

mayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dış kulak, çev-

redeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta kulak

aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titre-

şimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede

olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese de

kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa bey-

nin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Ses

geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık

bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla

beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim

olduğu görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji

nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmekte-

dir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan

müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak tüm teknolojiye, bu

teknolojiyi üretmek için çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen

kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini düşü-

nün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa

mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha müzik başlama-

dan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki teknolojinin

ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kulağı, hiçbir

zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne

ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldığı günden

bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve

ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır.

Ancak görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir

gerçek daha vardır.
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Beynin İçinde Gören ve 
Duyan Şuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuşların

cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik

sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında

bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz.

Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamazsı-

nız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algı-

layan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm

bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücreleri-

ne ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğunu zanne-

den Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler.

Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek

için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde

düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 
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Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik
sin ya li ne dö nü şe rek be yin de bir
et ki oluş tu rur lar. Gö rü yo rum der -
ken, as lın da zih ni miz de ki elekt rik
sin yal le ri nin et ki si ni sey re de riz.
Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin
içi kapkaranlıktır, ışık beynin
bulunduğu yere kadar giremez.
Görüntü merkezi denilen yer kap-
karanlık, ışığın asla ulaşmadığı,
belki de hiç karşılaşmadığınız
kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz
bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl
bir dünyayı seyredersiniz.



Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç san-

timetreküplük, kapkaranlık mekana, tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli

ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'na hayran olup, O'na

sığınması gerekir. 

Materyalist Bir Hurafe
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni

hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekanizmalarının

hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller, teorinin gerektirdiği ara form-

ların hiç yaşamamış olduklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette,

evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kenara atılması gere-

kir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli, sabit durum teo-

risi gibi pek çok düşünce bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim

teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teo-

rinin eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye ve karşı görüşleri

susturmaya bile çalışmaktadırlar. Peki neden?

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, materya-

list felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirilebi-

lecek yegane materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler. Bazen

bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi

ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce

materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş, doğru

varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zor-

layan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materyalizme olan 'a

priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştır-

ma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru oldu-

ğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. (Richard

Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, 9

Ocak, 1997, s. 28)
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Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan

bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir

varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin,

hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşla-

rın, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin,

balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani

yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu

kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek

için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise,

şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip

olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en

kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Yüce

Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür
Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etki-

si altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan, bilim

ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin,

inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin

içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karı-

şımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin,

üniversite öğrencilerinin; Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının; Frank

Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların; bunun yanı sıra ceylanların,

limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik, bu

saçma iddiaya inananların arasında bilim adamları, profesörler, kültürlü,

eğitimli insanlar da vardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin

en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır.

Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve
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mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir

perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç

veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkı-

nın Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları

putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yap-

tıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum,   Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah,

bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz

duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazı-

ları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürle-

miştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır... (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla

görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler... (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile inanma-

yacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yukarı yüksel-

seler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir

topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanla-

rın gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün

bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir

durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık

ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabilir. Ancak dünya-

nın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atomların ani bir

kararla bir araya gelip; olağanüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve şuur

gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık için uygun olan her

türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle

donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanmasının, "büyü"den başka

bir açıklaması yoktur.
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Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kim-

selerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini, Hz. Musa (as) ve Fira-

vun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa (as), Fira-

vun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'dan, kendi "bilgin

büyücüleri" ile karşı karşıya gelmesini ister. Hz. Musa (as) bu karşılaşma

için insanların toplandığı bir bayram gününü ve kuşluk vaktini seçer. Hz.

Musa (as) büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onların marifetle-

rini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atınca, insanların gözlerini büyüle-

diler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş

oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -Hz.

Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmişler-

dir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu

delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yut-

muş" yani etkisiz kılmıştır: 
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Biz de Musa'ya: "Asanı fırlat" diye vahyettik. (O da fırlatınca) bir de

baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. Böyle-

ce hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı.

Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler.

(Araf Suresi, 117-119)

Daha önce örneğini verdiğimiz bu kıssada, Hz. Musa (as)'ın cansız bir

tahta parçası olan asasını atması, bu asanın hemen canlanması ve diğer her

şeyi yutan tam teşekküllü bir varlık haline gelmesi, Firavun ve taraftarları-

nın sahte düzenlerini –yani evrimi– altüst etmiştir. Ayetlerde bildirildiği

gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kişilerin yaptıklarının

bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile söz konusu insanlar küçük düş-

müşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında

son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını ada-

yanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa

çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim,

yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak

daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın

gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin tarih
kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum.
Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla

kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır. (Malcolm Muggeridge, The End of

Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu gelecek, uzakta değildir. Hatta çok yakın bir gelecekte insanlar "tesa-

düfler"in ilah olamayacağını anlayacak ve evrim teorisi dünya tarihinin en

büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu şid-

detli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden

kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan,

bu aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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