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Yazar ve Eserleri Hakkında 
Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka-

ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul
Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel -
se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si
ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar -
lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık
bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 65.000 say fa lık
bir kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey gam be rin
ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş -
tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah (sav)'in müh rü nün
kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür,
Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-
ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da,
Ku ran'ı ve Re su lul lah (sav)'in sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in -
kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı
yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir.
Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah (sav)'in müh rü, bu son sö zü

söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak
kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak
he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş -
tır mak, böy le lik le in san la rı Yüce
Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi
te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün -
me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le-
rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu -
la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri
Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te -
re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos -
na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya,
Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul -
ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya-
nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le
okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al -



man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş -
nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi-
li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vehi
(Maldivlerde kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser-
ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın
iman et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap -
la rı oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi-
mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et -
me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır.
Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list
fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu -
na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat-
la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar-
cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan -
mak ta dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca 
Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve
ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me -
le ri ni sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de,
çok önem li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma-
şa mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve
kes kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve
za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi
gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko -
nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü -
rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin
açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik-
leri eziyet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın
yolu ise, din siz liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve
Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün-
yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or-
tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de
yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, 
Al lah'ın iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve
barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.



OKUYUCUYA
� 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 Allah'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. Al lah'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 a 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. 

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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Her sabah uyanıp yeni bir güne başlıyorsunuz. Yataktan kalkıp

elinizi yüzünüzü yıkıyor, kimi zaman aceleyle hazırlanıyor hızla

bir yerlere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Her insan gibi siz de ya okula,

ya işe geç kalmamak için çabalıyor ya da herhangi başka bir günlük

uğraşıya yöneliyorsunuz. Okulunuza, işinize ya da diğer günlük

uğraşınıza ulaştığınızda bir şeyler başarmaya, öğrenmeye, kazanmaya

çalışıyor, hızla geçen zaman içinde birdenbire akşam olduğunu

fark ediyorsunuz. Akşam olunca eve dönüyor, evdeki her günkü

işlerinizi yapıyorsunuz. Bazen değişiklik olarak bir arkadaş toplan-

tısına veya herhangi bir eğlenceye katılıyor, sinemaya gidiyor ve

sonra da evinize dönüp uyuyorsunuz. Ertesi sabah kalktığınızda

ise bir gün önce yaptıklarınıza en baştan tekrar başlıyorsunuz.

Peki tüm bunları yaparken farkında olmadığınız daha önemli

şeyler olabilir mi? Her insan gibi yaşamınızı "günlük hayatın ko-

şuşturması" içinde geçirirken bir şeyleri unutuyor, gözden kaçırıyor

veya görüp de anlamazlıktan geliyor olabilir misiniz?

Bu sorulara her insanın vereceği cevap, "evet" olmalıdır. Çünkü

insanların çoğunluğunun hayata dair düşünmedikleri, merak et-

medikleri, görüp de üzerinden geçtikleri çok fazla detay vardır. Ör-

neğin ilk olarak şu soruları düşünebilirsiniz:



Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Siz elinizde bu kitabı tut-

muş, koltuğunuzda oturduğunu-

zu düşünürken, aslında şaşırtıcı bazı

olayların gerçekleştiğinin, örneğin uzay-

da saatte 1670 km. hızla seyahat ettiğinizin

farkında mısınız?

Veya kitabınızı okurken içinde bulundu-

ğunuz geniş odanın (veya herhangi bir me-

kanın) uzayda bir toz zerreciği kadar bile

yer kaplamadığını düşünüyor musunuz?

Ya da düşünebilen yegane varlık olarak

içinde yaşadığınız evrendeki kusursuzca var

edilmiş düzenin bilincinde misiniz?

Yukarıdaki soruları sayfalarca çoğaltmak müm-

kündür. Ancak burada bu birkaç sorunun verilmesinin

amacı insanların düşüncelerini sınırlayan sis perdesini

hafifçe de olsa aralamaktır. Ve bu sayede kitap boyunca

üzerinde duracağımız hayati konular hakkında oku-

yucuyu derinlemesine düşünmeye yöneltmektir.
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Biraz önceki sorular üzerine şunları düşünmeye başlamış olabi-

lirsiniz:

"Peki ama yukarıdaki soruların yaşamımdaki yeri nedir? Günlük

hayatın akışı içerisinde bu soruları düşünmem gerçekten de önem

taşıyor mu? Yarın sabahki sınavımı veya öğleden sonra yapacağım

toplantıyı düşünmem daha aciliyetli değil mi?"

Bu düşünceler insanlardan bazılarının içine düştüğü bir yanılgıyı

yansıtmaktadır. Bir insan için işi, okulu, evi, geleceğe yönelik planları

elbette önemlidir ama bunların hepsinden daha önemli konular da

vardır: İnsan herşeyden önce bu dünya üzerinde ne yaptığını, hangi

amaçla bulunduğunu, kaçınılmaz olan ölümle birlikte nereye gideceğini,

sınırsız büyüklükteki bir evren içinde üzerinde yaşadığı muhteşem

gezegenin nasıl var olduğunu, bu gezegen üzerindeki canlıların ve en

önemlisi de kendisini Yaratanın kim olduğunu düşünmelidir.

Eğer samimi olarak düşünür ve karşılaştığı gerçekleri anlamazlıktan

gelmezse ulaşacağı sonuç ise tektir:

Üzerinde yaşadığı dünya, onun içinde yer aldığı uçsuz bucaksız

evren, etrafında gördüğü çeşit çeşit bitkiler, hayvanlar, canlı-cansız

tüm varlıklar ve en önemlisi de insanın kendisi, üstün kudret sahibi

Allah'ın kusursuz yaratışının bir sonucudur. İnsan Allah'ın Zatı'nı

göremez, ama O'nun varlığını ve kudretini çevresinde var olan sayısız

delilden anlayabilir. Ve O'nun insanlardan isteklerini, emirlerini, hoş-

nutluğunu kazanmanın yollarını, samimiyeti oranında idrak edebilir.

Allah Kuran'da şöyle buyurmaktadır:

Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif

olandır, haberdar olandır. Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler

gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa

(görmek istemezse) kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde gözet-

leyici değilim. (Enam Suresi, 103-104)
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Siz de bu gerçeği

düşünün ve sizi sınır-

sız bir evrene yerleş-

tiren Allah'ın üstün

kudretini sakın anla-

mazlıktan gelmeyin.

AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Kitapta zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükem-

melliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu

kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli.

Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz'in

önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir

ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir

'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması

aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir

şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca

"Ol" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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İnsan dünyaya geldiği andan itibaren son derece düzenli bir

ortamda yaşar. Varlığını sürdürmek için oksijene ihtiyacı vardır.

Ne ilginçtir ki yaşadığı dünyanın atmosferi tam ihtiyaç duyduğu

miktarda oksijeni ona sağlar ve o da bu sayede rahatlıkla nefes

alabilir. Yaşadığı gezegende canlılığın oluşabilmesi için bir ısı kay-

nağının varlığı zorunludur, tam da gereken ısı ve enerjiyi sağlaya-

bilecek mesafede Güneş vardır. Yaşamını sürdürmek için beslenmeye

ihtiyacı vardır. Dünya üzerinde nereye gözünü çevirse çeşit çeşit

yiyecekle karşılaşır. Aynı şekilde suya ihtiyaç duyar, üzerinde bu-

lunduğu gezegenin dörtte üçü sularla kaplıdır. Barınmaya ihtiyacı

vardır. Çevresinde ona barınak oluşturabilecek pek çok mekan ve

bu mekanları inşa edebileceği her türlü materyal mevcuttur.

Burada saydıklarımız insanın varlığından söz etmek için gerekli

olan milyonlarca, milyarlarca detaydan yalnızca birkaçıdır. Özet

olarak insan, tam olarak yaşamını sürdürebileceği, açıkça "insan

için yaratılmış" bir mekanda hayata başlar.
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Ama her nedense insan tüm bunları bir alışkanlık perdesinin

ardından değerlendirir; onun için tüm bu anlatılanlar "olağan"

şeylerdir. Oysa insan içinde bulunduğu durumu sorgulayarak et-

rafına bakabilirse, alışılmışlığın dışına çıkacak ve düşünmeye baş-

layacaktır:

İşte bunlara benzer soruları araştırarak düşünen kişi doğru

yolda demektir. Etrafında her an olup bitenlere karşı duyarsız

kalmıyor, olağanüstü bir şeyler olduğunu anlamazlıktan gelmiyor

demektir. Sorular sorarak, bunların cevaplarını vererek düşünen

kişi bir süre sonra herşeyde bir plan, bir düzen olduğunu fark

edecektir:

Tüm evrendeki kusursuz düzen nasıl meydana gelmiştir?

Dünyadaki dengeler kim tarafından sağlanmıştır?



İnanılmaz bir çeşitliliğe sahip olan dünyadaki canlılar nasıl 

ortaya çıkmıştır?

Bu gibi soruların cevaplarını araştıran insan çok açık bir gerçekle

karşılaşır. Evrendeki herşey; her türlü düzen, her canlı, her mekanizma

bir planın parçası, bir tasarımın ürünüdür. Bir böceğin kanadındaki

kusursuz yapıdan, bitkilerin topraktan aldıkları suyu metrelerce

yukarıya hiç zorlanmadan çıkarmalarını sağlayan taşıma sistemlerine,

gezegenlerin yörüngelerindeki düzenden Dünya'nın atmosferindeki

gazların oranına kadar her detayda benzersiz bir kusursuzluk vardır.

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
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Tüm bunların tesadüfen meydana gelmesi ise kesin olarak imkansızdır.

Çünkü kusursuz düzenlerin, iç içe geçmiş mekanizmaların bulunduğu

bir yerde elbette bir akıl, bilinçli bir düzenleme vardır.

İşte insan dünya üzerinde gözünü çevirdiği her yerde, gördüğü

her detayda Allah'ı bulur. Herşeyi kontrolünde tutan, her türlü 

yaratmadan haberdar, tüm alemlerin Rabbi olan Allah varlığını bu

kusursuzlukla kullarına tanıtır. Etrafımızdaki herşey; uçan kuşlardan

atan kalbimize, insanın kendi doğumundan gökyüzünde güneşin var-

lığına kadar herşey Allah'ın sonsuz gücünü, yaratmada ortağı olmadığını

bize gösterir. Allah'ın büyüklüğü sınırsızdır. O'nun gücü herşeye

yeter. İnsana düşense bu gerçeği kavramaktır.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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O halde siz de etrafınızdaki canlı cansız tüm varlıkların

Allah'ın varlığını ve gücünü gösterdiğini anlamazlıktan gelmeyin.

Çevrenizde gördüğünüz şeylere bakın ve Rabbimiz olan Allah'ın

sonsuz kudretini, kadrini takdir etmeye çalışın.
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Allah'ın varlığı APAÇIK bir gerçektir. Bu gerçeği anla-

mazlıktan gelmek, sadece kişinin kendine vereceği büyük za-

rarların başlangıcı olur. Çünkü Allah hiçbir şeye ihtiyacı ol-

mayandır, yücedir, büyüktür. Allah gökten yere herşeyin sa-

hibidir. 

Allah Kuran'da Zatı'nı şöyle tanıtır:

Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu

uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa

hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katı’nda şefaatte

bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini

bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilmin-

den hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü,

bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korun-

ması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. 

(Bakara Suresi, 255)
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İnsanlardan bazıları Allah'ın varlığını kabul

etmek istemedikleri için yeryüzündeki canlılığın va-

roluşu ile ilgili olarak tamamen akıl ve mantık dışı,

bilimsel her türlü gerçekle çelişen bir "tesadüfler

teorisi" ortaya atmışlardır. Evrim teorisi olarak isim-

lendirilen bu teori, yeryüzünde var olan tüm canlıların

rastlantılar sonucu oluştuğunu iddia eder. Oysa evrimcilerin

asılsız iddiaları incelendiğinde, bu teorinin "canlılığın nasıl

ortaya çıktığı" konusunda tek bir makul açıklama dahi getire-

mediği ortaya çıkar. 

Akıl ve vicdan gözüyle canlılardaki kusursuz sistemler ince-

lendiğinde karşımıza APAÇIK bir gerçek çıkar: Canlılar yaratılmış-

lardır. Evrimcilerin canlıların oluşumu ile ilgili tüm iddiaları geçer-

sizdir. Dünya üzerinde evrim diye bir süreç kesinlikle yaşanmamıştır.

Tüm evren üstün akıl sahibi bir Yaratıcı tarafından, benzersiz bir

şekilde yaratılmıştır ve evrim sadece bir aldatmacadır. Bu, kesin

bir gerçektir.

Canlılıkla ilgili tüm bilimsel ve mantıki deliller APAÇIK BİR

YARATILIŞI göstermesine rağmen, hala ısrarla evrimi savunmaya

devam edenler vardır. Bu bölümde bilime bağlı olduklarını iddia

eden kimi insanların, gerçekleri görmezden, anlamazdan gelerek

nasıl akıl dışı iddialar öne sürebildiklerini göreceğiz. Ve körü

körüne bağlı oldukları, geçersizliğini anlamazlıktan geldikleri

teorinin, 20. yüzyılda gelişen bilim sayesinde nasıl temelinden yı-

kıldığına şahit olacağız. 

Sakın Allah'ın varlığını reddetme çabası içinde olan bu insanların

yanılgısına düşmeyin ve siz de herşeyin Yaratıcısının Allah olduğunu,

evrim diye bir sürecin yeryüzünde asla yaşanmadığını anlamazlıktan

gelmeyin.



  Evrimciler, canlıların iki temel mekanizma sayesinde evrimleş-

tiklerini iddia ederler. "Doğal seleksiyon" ve "mutasyonlar".

Doğal seleksiyon, yapısı doğal şartlara uyum sağlamayan canlıların

bir süre sonra yok olacağını, yapısı uygun olanlarınsa nesillerini

devam ettireceğini öne sürer. Oysa bu iddianın evrimle hiçbir ilgisi

yoktur. Doğal seleksiyon mekanizması vasıtasıyla ancak var olan bir

tür içinde güçsüz olanların elenmesi, sonuç olarak güçlü bireylerden

oluşan bir topluluğun ortaya çıkması sağlanır. Yani doğal seleksiyon

sonucunda doğada herhangi yeni bir canlı türünün oluşması söz

konusu değildir.

Evrimciler de aslında bu gerçeğin farkındadırlar. Ünlü bir evrimci

olan İngiltere Doğa Tarihi Müzesi baş paleontoloğu Colin Patterson

doğal seleksiyonun anlamsızlığını şu ifadeleriyle kabul etmektedir:

Hiç kimse doğal seleksiyon mekanizmaları ile yeni bir tür ürete-

memiştir. Hiç kimse böyle bir şeyin yakınına bile yaklaşamamıştır.

Bugün neo-Darwinizmin en çok tartışılan konusu budur. 

Evrimcilere göre evrimsel değişikliklerin diğer kaynağı, canlıların

genetik yapısında meydana gelen rastgele mutasyonlardır. Küçük

mutasyonların ardı ardına eklenerek yeni türler ortaya çıkardığını

iddia ederler. Oysa mutasyonlar hücredeki tüm bilgilerin kodlu olduğu

DNA'da sadece tahribat yaparlar. Mutasyonların net etkisi her zaman

zararlıdır, yeni bir tür oluşturmaları da kesinlikle mümkün değildir.

Mutasyonlar sonucunda sadece mongolizm, albinizm, cücelik, kanser

gibi hastalıklar ve sakatlıklar ortaya çıkabilir. Yakın geçmişte Nagasaki

ve Hiroşima'da kullanılan nükleer silahların etkisiyle oluşan radyas-

yonun canlılarda meydana getirdiği mutasyonlar bunun kesin birer

örneğidirler.

Bu bilgiler ışığında evrimcilerin evrimleştirici olarak öne sürdüğü

iki mekanizmanın da gerçekte hiçbir anlam ifade etmediğini ve yer-

yüzünde canlıları zaman içinde tesadüfen meydana getirebilecek bir

mekanizmanın var olmadığını anlamazlıktan gelmeyin.

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
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 Evrimciler yeryüzündeki bütün canlı türlerinin, uzun bir zaman

süreci içinde birbirlerinden evrimleşerek ortaya çıktığını iddia ederler.

Teorinin bu iddiasının geçerli olabilmesi için, geçmişte sayısız ara

türde canlının yaşamış olması gereklidir. Yani bildiğimiz canlıların

yanında, yarı balık-yarı sürüngen, ya da yarı sürüngen-yarı kuş

canlılar ortaya çıkmış olmalıdır. İşte evrimciler geçmişte yaşamış ol-

duklarına inandıkları bu hayali yaratıkları "ara-geçiş formu" olarak

adlandırırlar.

Eğer bu hayali canlılar geçmişte gerçekten yaşamışlarsa, bu can-

lıların kalıntılarına fosil kayıtlarında da rastlanması gerekir. Çünkü

şimdiye kadar yaşamış olan milyonlarca hayvan türünün fosillerine,

dünyanın her yerinde rastlanmaktadır. Ama ne ilginçtir ki bugüne

kadar yapılan araştırmalarda, büyük çoğunluğu bulunmuş olan fosil

kayıtlarının içinde, evrimcilerin geçmişte yaşadıklarını iddia ettikleri

ara geçiş formlarından tek bir tane bile bulunmamaktadır. Diğer can-

lıların fosil kayıtları son derece zenginken, ara-geçiş formu olduğu

iddia edilen hayali canlılara ait tek bir fosil kaydı

bile yoktur.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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 Evrimcilerin hayali senaryosuna göre, bazı balıklar çeşitli ne-

denlerle sudan karaya geçme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu ihtiyaç

üzerine balıklarda değişmeler başlamış ve zamanla karaya çıkarak

burada sürüngenlere dönüşmüşlerdir. Bu, evrimcilerin sudan karaya

geçiş masalının kısa bir özetidir. Şimdi kısaca bir düşünelim: Bir balık

bir gün karaya çıkmaya karar verirse ne olur? Yavaş yavaş sahile yak-

laşan, sonra kumlara doğru ilerleyen, en sonunda da karaya çıkan bir

balığın başına neler gelebilir? Kuşkusuz bu sorunun cevabı açıktır:

Bir balık her ne şekilde olursa olsun karaya çıktığında kısa bir süre

içinde ölecektir. Hemen arkasında başka bir balık aynı şeyi denediğinde,

o da ölecektir. Bunu milyonlarca yıl boyunca milyarlarca balık da

denese sonuç değişmeyecektir; karaya ulaşan her balık başka bir şey

yapmaya fırsat bulamadan kısa bir süre içinde ölecektir. Bu APAÇIK

bir gerçektir.

Ayrıca bugün bilimsel olarak da ispat edilmiştir ki, anatomik ve

fizyolojik açıdan birbirinden tamamen farklı yapılara sahip olan bu

canlıların birbirlerinden türemiş olmaları söz konusu olamaz. 

MMutasyonDNA sarmalı

Yukarıda çizimde ifade edilen deniz yıldızının balığa dönüşmesi iddiası, tamamen hayal
gücünün ürünüdür. İlk sırada gördüğünüz deniz yıldızının ve en sonda gördüğünüz balığın
sayısız fosili mevcuttur. Ama yarı deniz yıldızı yarı balık olarak gösterilen canlılar birer çizim-
den ibarettir. Ara geçiş canlısı oldukları iddia edilen bu çizimlere benzer tek bir fosile dahi
rastlanmamıştır. Çünkü bunların tek bir örneği dahi yeryüzünde hiç yaşamamıştır.

Kopan, kırılan
DNA parçaları



Ağırlığın taşınması: Karada yaşayan canlılar enerjilerinin

%40'ını vücutlarını taşımak için kullanırlar. Denizlerde ya-

şayanlarsa ağırlıklarını taşımak zorunda değildirler. Her iki

canlı türünün de birbirlerinden tamamen farklı kas ve iskelet

yapıları vardır, bu yüzden bulundukları ortamlarda hiç zor-

lanmazlar. 

Sıcaklığın korunması: Kara canlılarının, karadaki sık değişen

iklim şartlarına uygun metabolizmaları vardır. Oysa denizlerde

ısı çok yavaş değişir. Bu yüzden karada yaşayan ve suda ya-

şayan canlıların metabolizmaları çok farklı çalışır. Böyle

büyük bir değişimin tesadüfen oluşması imkansızdır.

Suyun kullanımı: Su ve nem karada az bulunduğu için kara

canlıları tarafından idareli kullanılır. Örneğin derileri suyu

idareli kullanabilecekleri bir yapıya sahiptir. Ayrıca kara

canlılarında susama duygusu vardır. Su canlıları ise su orta-

mında yaşamaya uygun bir deriye sahiptirler. Kuruluğa da-

yanamazlar, ayrıca susama duyguları da yoktur. 

Böbrekler: Su canlıları vücutlarındaki artık maddeleri, deri-

lerinden süzerek bulundukları ortama atarlar. Oysa kara

canlıları kusursuz bir böbrek sistemine sahiptirler. Tüm kom-

pleks yapısıyla bir böbreğin tesadüfen meydana gelmesi ise

ihtimal dışıdır.
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Solunum sistemi: Balıklar suda erimiş halde bulunan

oksijeni solungaçlarıyla alırlar. Karada yaşayan canlılarda

ise kusursuz bir akciğer sistemi mevcuttur.

Sonuç olarak, balıklar her zaman balıktırlar, sürüngenlerse her

zaman sürüngen. Bir balığın asla bir yılana ya da bir kertenkeleye dö-

nüşmesinin mümkün olmadığını, bunun sadece masallarda gerçekle-

şebileceğini sakın evrimciler gibi anlamazlıktan gelmeyin.

 Evrimciler bir kuşun tüyündeki kusursuz yapının bile nasıl

oluştuğunu açıklayamadıkları halde, kuşların sürüngenlerden evrim-

leştiklerini iddia ederler. Bu, son derece asılsız bir iddiadır. Sürüngenlerin

her zaman sürüngen, kuşların ise kuş oldukları fosil kayıtlarından

kolaylıkla anlaşılmaktadır. Ayrıca sürüngenlerle kuşlar arasında da,

balıklarla sürüngenlerde olduğu gibi son derece büyük farklılıklar

vardır. Pek çok fizyolojik ve anatomik farklılıktan dolayı böyle bir

geçiş mümkün değildir. Birkaç örnek vermek gerekirse;

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
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Kuşların sürüngenlerden çok farklı bir

akciğer yapıları vardır.

İskelet yapıları sürüngenlerden tama-

men farklıdır; örneğin kuşların kemik-

leri, sürüngenlere göre çok hafiftir.

Kuşların tüyleri, sürüngenlerin ise tüy-

lerle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen

farklı yapıda pulları vardır.

Kısacası bir sürüngenin ön ayaklarının kanatlara dönüşmesi ve

sonra da uçmaya başlaması masalının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Sakın

bu gibi evrimci masallara kanmayın ve bir sürüngenin hiçbir zaman bir

kuşa dönüşemeyeceğini anlamazlıktan gelmeyin.

  Buraya kadar anlattıklarımızın dışında evrim teorisini asıl olarak

temelinden çökerten bir gerçek daha vardır. Evrimciler dünya üzerindeki

canlı yaşamının nasıl başladığı konusuna bir açıklama getirememekte-

dirler.

Bilindiği gibi tüm canlılar hücrelerden oluşurlar. Örneğin insan vü-

cudunda yaklaşık 100 trilyon hücre bulunur. Hücrelerin temel yapıtaşları

ise proteinlerdir. Bir hücrenin varlığından söz edebilmemiz için çok

sayıda proteinin var olması gerekir. Çünkü her hücrede yüzlerce farklı

çeşitte protein mevcuttur. Bu proteinlerin ise asla rastlantılarla açıkla-

namayacak kadar karmaşık bir yapıları ve çok özel bir tasarımları

vardır. Proteinler "amino asit" ismi verilen daha küçük moleküllerden

oluşurlar. 50 amino asitten oluşan proteinler olabildiği gibi, binlerce

amino asitten oluşan proteinler de vardır. Ancak proteinlerin var

olabilmesi için amino asitlerin rastgele biraraya gelmeleri de yeterli

değildir. Aksine bir proteini oluşturan amino asitlerin her birinin belirli

bir dizilime uygun olacak şekilde biraraya gelmeleri şarttır. Tek bir

amino asitin eksik ya da fazla olması veya herhangi birinin yer değiştirmesi

proteini işe yaramaz hale getirir.

Adnan Oktar (Harun Yahya)

27

EEv rim ci le rin, si nek av lar ken ka nat la -
nıp uç ma ya ba şla dı ğı nı id dia et tik le ri
dinozorun hayali bir çizimi.



Bu gerçekler kar-

şısında, proteinlerin

oluşumu ile ilgili çeşitli

ihtimal hesaplamaları ya-

pan bilimadamları tek bir pro-

teinin dahi tesadüfen oluşamaya-

cağı gerçeğini kabul etmişlerdir.

Örneğin, bileşiminde 288 amino asit

bulunan ve 12 farklı amino asit türünden oluşan

ortalama büyüklükteki bir protein molekülünün içerdiği

amino asitler 10300 farklı biçimde dizilebilir. (Bu, 1 rakamının sağına

300 tane sıfır gelmesiyle oluşan astronomik bir sayıdır.) Ancak bu di-

zilimlerden yalnızca bir tanesi söz konusu proteini oluşturur. Dolayısıyla

bu örnekte verdiğimiz protein moleküllerinden yalnızca bir tanesinin

tesadüfen meydana gelme olasılığı 10300'de bir ihtimaldir. Bu ihtimalin

pratikte gerçekleşmesi ise imkansızdır. 

Hücrelerin yapıtaşı olan proteinlerden tek bir tanesinin bile

evrimin asılsız iddialarıyla meydana gelmesinin imkansız olduğunu,

dolayısıyla evrimci iddialarla canlılığın oluşmasının mümkün olmadığını

anlamazlıktan gelmeyin.

  Bilimadamları yalnızca proteinlerin değil, hücrelerin de meydana

gelişiyle ilgili çeşitli olasılık hesapları yapmışlardır.

New York Üniversitesi'nden kimya profesörü ve DNA uzmanı

olan Robert Shapiro, sadece basit bir bakteri hücresinde bulunan 2000

çeşit proteinin (insan hücresinde ise yaklaşık 200.000 çeşit protein

vardır) rastlantısal olarak ortaya çıkma ihtimalini hesaplamıştır. Elde

ettiği rakam, 1040.000'de bir ihtimaldir.1 "1" rakamının yanına 40 bin

tane sıfır konulduğunda elde edilen bu akıl almaz sayı, proteinlerin

hiçbir şekilde tesadüfen oluşamayacağının çok açık bir delilidir. 

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
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Bu akıl almaz sayı karşısında, Cardiff Üniversitesi'nden Uygulamalı

Matematik ve Astronomi profesörü Chandra Wickramasinghe şu yo-

rumu yapmıştır:

Bu rakam (1040.000) Darwin'i ve tüm evrim teorisini gömmeye ye-

terlidir. Bu gezegenin ya da bir başkasının üzerinde hiçbir zaman (ha-

yatın doğabileceği) bir ilkel çorba olmamıştır ve yaşamın başlangıcı

rastlantısal olarak gerçekleşemeyeceğine göre, amaçlı bir aklın ürünü

olmalıdır.2

Değil bir insanı oluşturan hücrelerin, tek bir tane bakteri hücresinin

dahi tesadüfen meydana gelemeyeceğini ve bunun evrimin teorisinin

çöküşü manasına geldiğini anlamazlıktan gelmeyin. 

İnsan vücudunda 100 trilyon hücre bulunur. Bu hücrelerin her

birinin çekirdeğinde de DNA adlı bir molekül vardır. İşte bu molekülde

insana ait bütün özelliklerin bilgisi -yani göz, saç ve ten renginden, iç

organların yapısına, boy uzunluğundan ses tonuna kadar her türlü

bilgi- şifrelenmiş bir şekilde kayıtlıdır. DNA'daki genetik bilgi kağıda

dökülmeye kalkılacak olsa yaklaşık 500'er sayfalık 900 ciltten oluşan

dev bir kütüphane oluşturulması gerekecektir. İşte bu bilginin tümü

DNA'nın "gen" adı verilen parçalarında şifrelenmiştir. Genler ise

belirli bir sıralamada dizilmiş nükleotidlerden oluşur. Bu nükleo-

tidlerde meydana gelebilecek sıralama hataları o geni işe ya-

ramaz hale getirir.

İnsan vücudunda 200.000 gen bulunur. Bu

200.000 geni oluşturan milyonlarca nükleotidin

doğru sıralamasının tesadüfen oluşması

ise kesinlikle imkansızdır.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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BBir kü tüp ha ne de bu lu nan bin ler ce ki ta bın her bi rin de yer alan

bil gi ler te sa dü fen ya zıl mış ola bi lir mi? 

El bet te bu müm kün de ğil dir. Öy ley se can lı lar la il gi li tüm 

bil gi le rin sak lan dı ğı DNA mo le kü lü nün te sa dü fen 

olu şa ma ya ca ğı  da açıktır.
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DNA'daki bu kompleks yapının özel bir tasarımın sonucunda

ortaya çıktığını, yani DNA'yı Allah'ın yaratmış olduğunu anlamazlıktan

gelmeyin. 

  Evrimciler tüm canlıların ilkelden gelişmişe doğru gittiklerini

öne sürerler. Bu asılsız iddiaya göre, insan da diğer tüm canlılar gibi

evrimcilerin "ilkel insan" dedikleri yarı maymun-yarı insan yaratıkların

zamanla gelişmesi ile ortaya çıkmıştır. Oysa bugün biliyoruz ki ilkel

insan diye bir şey yoktur. İnsanlar her zaman insan, maymunlar da

her zaman maymun olarak kalmışlardır. Bu kesin bir gerçektir. İnsanın

atası olarak gösterilen fosiller eski insan ırklarına aittir. Hatta

günümüzde yaşayan pek çok insan topluluğu (Pigmeler, Aborijin

yerlileri gibi) evrimcilerin insanın ataları gibi göstermeye çalıştıkları

bu soyu tükenmiş insan ırklarıyla benzer fiziksel görünüm ve özellikleri

taşımaktadırlar.



İnsanlarla maymunlar arasında çok bariz anatomik farklılıklar

bulunmaktadır. Bunların evrimle açıklanması mümkün değildir. Bu,

kesinlikle aksi iddia edilemeyecek, bilimsel delillerle kanıtlanmış olan

APAÇIK bir gerçektir. 

BİR ARABAYI ÇÖLDE BIRAKIP
ON YIL SONRA GERİ 

DÖNDÜĞÜNÜZDE ONU
NASIL BULURSUNUZ? 

Fiziğin en temel kanunlarından birisi

olan Termodinamiğin İkinci Kanunu, ev-

rende kendi haline, doğal şartlara bırakılan

tüm sistemlerin, zamanla doğru orantılı olarak

düzensizliğe, dağınıklığa ve bozulmaya doğru gideceğini söyler. Bu

gerçek hepimizin yaşamları sırasında da yakından gözlemlediği bir

durumdur. Örneğin bir arabayı çöle götürüp bırakır ve aylar sonra

durumunu kontrol ederseniz, elbette ki onun eskisinden daha gelişmiş,

daha bakımlı bir hale gelmesini bekleyemezsiniz. Aksine lastiklerinin

patlamış, camlarının kırılmış, kaportasının paslanmış, motorunun çü-

rümüş olduğunu görürsünüz. Evrim teorisine göre ise, dağınık,

düzensiz, cansız atomlar ve moleküller, zamanla kendi kendilerine

tesadüflerle biraraya gelerek düzenli ve planlı proteinleri, DNA, RNA

gibi son derece kompleks moleküler yapıları, ardından da çok daha

ileri düzenlere, tasarımlara sahip milyonlarca canlı türünü ortaya çı-

karmışlardır. Elbette böyle bir senaryonun gerçekleşmesi mümkün

değildir. İşte evrimin çelişkili ve bilimsel gerçeklere uzak noktalarından

biri de budur.

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
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Bu konudaki sayısız delilden birkaçı şunlardır:

Evrimcilerin yarı maymun canlıların yaşadığını iddia ettikleri dö-

nemlere ait olan 800 bin yıllık bir insan yüzü fosili, 1995'te

İspanya'nın Atapuerca bölgesinde bulunmuştur. Bu fosilin önemi

günümüz insanından farksız bir yapıya sahip olmasından

kaynaklanmaktadır. Bu durumda 800 bin yıllık

bu fosili gören kişilerin anlamazlıktan gele-

meyeceği bir gerçek açığa çıkmaktadır: 800 bin

yıl önceki insanla bugünkü insanın arasında

hiçbir fark yoktur.

Evrimcilerin soy ağacı sıralamasında maymundan insana geçişin

ilk aşamalarında yer alan ve Homo erectus olarak adlandırdıkları

insanların bundan 700 bin yıl önce gemicilik yaptığı saptanmıştır.

Bu konu ile ilgili haberlerden biri 14 Mart 1998'de New Scientist

adlı dergide "İlk İnsanlar Sandığımızdan Çok Daha Akıllıydı…"
başlığıyla yayınlanmıştır. Gemi yapacak bilgi birikimine ve tek-

nolojiye sahip olan bu insanların "ilkel" olarak nitelendirilmesi ise

kuşkusuz mümkün değildir. 

Kenya'daki Turkana Gölü yakınlarında, dik iskelet yapısı günümüz

insanından hiç farklı olmayan bir çocuk fosili bulunmuştur. Homo

erectus ırkına ait olan bu fosil hakkında paleoantropologların

kanısı ortaktır. Amerikalı paleoantropolog Alan Walker bu çocuk

fosili ile ilgili olarak, "ortalama bir patolojistin bu fosilin iskeletiyle,
modern insan iskeletini birbirinden ayırmasının çok güç olduğunu"
söylemiştir.3

Bunlardan başka evrimcilerin Neandertal insanı olarak tanımladığı

insan ırkına ait olduğu saptanmış 26 bin senelik dikiş iğnesi

fosilleri bulunmuştur. Bu da bize evrimcilerin "ilkel insan" olarak

nitelendirdiği Neandertallerin on binlerce yıl önce giyim-kuşam

bilgisine sahip olduklarını gösterir. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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8800 bin yıllık bir
insan yüzü fosili



Evrimciler insanın ortaya çıkışı ile ilgili olarak maymunsu "ara

form"lardan oluşan bir sıralama yaparlar ve buna da insanın "soy

ağacı" derler. Evrimcilere göre günümüz insanı maymundan gelişerek

zamanla insansı özellikler kazanmış ve bugünkü görünümüne kavuş-

muştur. Bu, tamamen hayali bir sıralamadır. Bunun hayali olduğunu

daha iyi anlamak için evrimcilerin soy ağacı sıralamasını yaparken

neleri dayanak olarak aldıklarını incelemek yeterli olacaktır. 

Bu sıralamayı yaparken evrimcilerin ilham kaynağı bazen bir ka-

fatası kemiği, bazen tek bir çene kemiği, bazen de sadece bir diş

parçası olmuştur. Bir kemiğe bakarak ve sadece bu kemiğe dayanarak

bir canlının dış görünüşünü, akrabalarını, soyunu tespit etmek ise

mümkün değildir. Evrimcilerin yaptığı işte budur. Tek bir kemiğe da-

yanarak canlılar hakkında hayali ama detaylı iddialar ortaya atarlar

ve kendi hayali iddialarını kullanarak da hayali soy ağaçları oluştururlar. 

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
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Bu soy ağaçları dışında ellerindeki tek bir kemiğe dayanarak son

derece kapsamlı senaryolar da oluştururlar. Örneğin, maymuna benzer

bir insanı, yine maymuna benzer eşi ve çocuklarıyla birlikte yanan bir

ateşin kenarında otururken, ilkel aletlerle avladıkları yemeklerini

yerken ya da ağaçların üstünde hep birlikte yaşarken canlandıran re-

simler senelerdir çeşitli yayınlarda yer almaktadır. Bu yayınların

hepsi evrimcilerin taraflı yorumlarının bir ürünüdür. Bu yolla tarihte

yarı-maymun, yarı-insan canlıların yaşadığı ve bunların bizlerin atası

olduğu telkini topluma kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. 

Oysa bu resimlerin tümü sadece ve sadece evrimcilerin geniş

hayal güçlerinin bir ürünüdür. Hiçbir gerçeklikleri yoktur. Yalnızca

bir kemik ya da diş parçasına dayanarak bir canlının aile yaşamının

çizilmesi, bu canlıların detaylı maketlerinin yapılması, hiç kuşkusuz

ki bilimsel gerçeklerin değil çok geniş bir hayal gücünün göstergesi

olabilir.

Kısacası medyada gördüğünüz

yürüyen, yemek yiyen ya da ailesiyle

ilkel bir hayat yaşayan "ilkel insan-

lar" olarak tanıtılmaya çalışılan may-

mun-adam çizimlerinin gerçekte tek

amacı, halkı yanlış yönlendirmek

ve aldatmaktır.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Buraya kadar evrim teorisinin hiçbir bilimsel alanda geçerliliği

olmadığını inceledik. Ancak tüm bu gerçeklerden çok daha açık bir

gerçek daha vardır ki, bunun evrimci izahlarla açıklanması kesin

olarak imkansızdır. Bu APAÇIK gerçek şudur: 

İnsan dediğimiz varlık aslında, cansız fosfat, karbon, kalsiyum,

magnezyum gibi maddelerin atomlarından meydana gelmiştir. Bu

atomların ise kendilerine ait bir şuurları, iradeleri yoktur. Ama her

nasılsa bu cansız atomlar biraraya gelip, canlı bir insanı meydana ge-

tirmişlerdir. Sonra da bu "atomlar topluluğu" okumaya, üniversite bi-

tirmeye karar vermiş ve söz konusu atomların bir kısmı profesör ol-

muşlardır. Atomlardan oluşan profesörler mikrobiyolojide uzman-

laşmaya karar vermiş, "bir elektron mikroskobu icat edip kendimizi

seyredelim" demişlerdir. Veya tıp alanında uzmanlaşıp, atomlardan

meydana gelen virüslerin sebep olduğu hastalıkları yine atomlardan

oluşan ilaçlarla tedavi etmişlerdir.

İşte evrimcilerin iddiaları açıkça budur. Atomun tek başına

şuursuz olduğunu bilirler ama çok sayıda atomun biraraya gelince

düşünebilen, özleyebilen, sevinen, üzülen şuurlu insanları meydana

getirdiğini iddia ederler. 



İnsan bilinç, irade sahibi, düşünebilen, konuşabilen,

akledebilen, muhakeme yeteneği olan, kararlar alabilen

bir varlıktır. Bu özellikleri onu farklı kılar. İşte bütün bu

özellikler, onun sahip olduğu "ruh"un işlevleridir. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Önceki bölümlerde detaylı olarak ele alındığı gibi tek bir hücrenin

dahi tesadüfen ortaya çıkması imkansızdır. Peki tek bir hücre tesadüfen

ortaya çıkamıyorken canlılardaki bu sayısız çeşitlilik tesadüfen ortaya

çıkmış olabilir mi? Bu sorunun cevabı kesinlikle "hayır"dır. 

Çevrenizde ne kadar çok çeşitte canlı olduğunu hiç düşünmüş

müydünüz? Gelin birlikte yeryüzündeki canlı çeşitliliğini öncelikle

bitkilerden başlayarak düşünelim. Bazen etrafımızda gördüğümüz,

bazen kitaplarda rastladığımız, bazen de televizyonda belgeseller sey-

rederek tanıdığımız bitkileri yeniden gözümüzün önüne getirmeye

çalışalım. Karanfilleri, gülleri, papatyaları, nilüferleri, tropik bölgelerdeki

dev yapraklı ağaçları, kivileri, ananasları, akasya ağaçlarını teker

teker düşünelim. Yaprak yapılarını, lezzetlerini, renklerini, kokularını,

fotosentez yapmalarını, topraktan metrelerce yukarıya besinlerini ta-

şımalarını ve diğer detay özelliklerini de hatırlayalım. 
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Yaprak yapılarını, lezzetlerini, renklerini, kokularını,

fotosentez yapmalarını, topraktan metrelerce yukarıya

besinlerini taşımalarını ve diğer detay özelliklerini de ha-

tırlayalım. 

Bu çeşitliliği bir de hayvanlar için düşünelim.

Bildiğimiz bütün hayvanları gözümüzün önüne

getirelim. Zürafaları, antilopları, filleri, tavuk-

ları, balık çeşitlerini, atmacaları, serçeleri,

tavus kuşlarını, devekuşlarını, tavşanları,

kelebekleri, çeşit çeşit böcekleri dü-

şünelim. Bu canlıların vücutla-

rındaki mekanizmaları, yaşa-

dıkları ortamları, üremelerini,

avlanmalarını kendi içinde bö-

lümlere ayırarak düşünelim. 

Sadece burada sayılanlar bile

yaşadığımız dünya üzerinde ina-

nılmaz bir çeşitlilik olduğunu fark

etmek için yeterlidir. 

Allah'ın canlılarda yarattığı

çeşitliliğe bir örnek vermek gere-

kirse, yalnızca yeryüzünde ya-

şayan kelebek türlerinin sayısı

"200 bin"dir. Bu türlerin kendi

içinde "1 milyon" kelebek cin-

sini barındırdığı doğa bilim-

ciler tarafından tespit edilmiş-

tir. Bunların hepsinin olağanüstü

derecede kompleks ve birbirinden

farklı sistemleri vardır, içinde yaşa-

dıkları ortamda gizlenmelerini sağ-

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
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la- yan çok farklı kamujlaj yöntemleri vardır. Kimi-

lerinin üzerine düşmanlarını korkutmaya yarayan

sahte göz şekilleri yerleştirilmiştir. 

Bu olağanüstü çeşitlilikteki tasarımı

göz önüne alarak düşünün. Bu kadar çok

çeşitteki, üstelik de hepsi birbirinden

bu derece farklı yapılardaki mil-

yonlarca canlının, tesadüfen

birbirlerinden türemesinin im-

kansız olduğunu ANLAMAZ-

LIKTAN GELMEYİN.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Bu çeşitliliğin yanısıra, doğadaki pek çok canlı son derece şaşırtıcı

sistemlere ve kompleks vücut mekanizmalarına sahiptir. İnsanların,

nasıl işlediğini çözmek için uzun yıllar uğraştıkları bu sistemleri,

canlılar ilk yaratıldıkları günden beri kullanmaktadırlar. Bu mekaniz-

malardaki olağanüstü özelliklerin evrim teorisinin iddia ettiği gibi te-

sadüflerle açıklanması ise imkansızdır. Her canlı bulunduğu ortamda

rahatça yaşayabileceği şekilde özel olarak yaratıl-mıştır. Canlıların,

bu sistemleri bilinçli olarak kendilerinin oluşturmalarının imkanı

yoktur. Canlılardaki kusursuz düzenlemeler onların yaratılışlarındaki

mükemmellikten kaynaklanmaktadır. 

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
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Adnan Oktar (Harun Yahya)

Bu bölümde doğadaki sayısız çeşitliliğe sahip bitkiler ve

hayvanlardaki mekanizmalardan bazı örnekler verilecektir. 



"Hayvanlardaki kusursuz yapılar" dendiğinde akla değişik, hiç

adı duyulmamış canlıların ilginç özellikleri kastediliyormuş gibi bir

düşünce gelebilir. Oysa insanın yanıbaşında olan, her zaman görmeye

alışık olduğu canlılarda da bu kusursuz özellikler mevcuttur. Çoğu

zaman insanın bile başaramayacağı kadar kompleks işlemler gerçek-

leştiren bu canlıların, örneğin bir sineğin ya da bir kuşun vücudunda

olağanüstü bir yaratılış vardır. Etrafındaki canlıları dikkatle inceleyen

insan bu canlıların üstün bir aklın ürünü olduğunu yani bu canlıların

yaratıldığını görecektir.

Örneğin her gün, her yerde görmeye

alışık olduğunuz sinekler

uçmak için çok

fazla enerjiye ih-

tiyaç duyarlar. Bu

yüzden sineklerin di-

ğer canlılardan daha farklı

bir solunum sistemi vardır. Havadan

aldıkları oksijen vücutlarındaki özel ince hava tüp-

leriyle hücrelere doğrudan ulaştırılır. İşte bu sayede

aşamasız ve kesintisiz olarak, çok süratli ve verimli

bir şekilde oksijenin yanması sağlanır. Bu, sineğin

sahip olduğu mucizevi özelliklerden sadece bir

tanesidir. Sinekler buna benzer daha pek çok

yaratılış mucizesi ile donatılmışlardır. Allah si-

neğin yaratılışındaki üstünlüğe bir ayetinde şöyle

dikkat çekmektedir:

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin,

Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için biraraya

gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek on-

lardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen

de güçsüz, istenen de. (Hac Suresi, 73)

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
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BBir sineğin kanadı
saniyede 500 kez 

hareket edebilecek
kadar olağanüstü bir

yaratılışa sahiptir.



Başka bir örnek olarak arı-

ları düşünelim. Arıların bal üret-

tikleri, altıgen hücrelerden pe-

tekler yaptıkları, toplu halde ko-

vanda yaşadıkları herkes tarafın-

dan bilinir. Oysa arıların sahip ol-

dukları özellikler sadece bunlarla

sınırlı değildir. Balarıları için yaşa-

dıkları kovanın bakımı çok önemlidir.

Kovandaki ısının sabit tutulması, kovanın

temizliği ve güvenliği gibi ihtiyaçların tümü

işçi arılar tarafından karşılanır. Balarıları dışarının ısısı ne olursa

olsun kovanın ısısını her zaman sabit tutarlar, özellikle kuluçka oda-

larının sıcaklığına çok dikkat ederler. Sabah vakitlerinde hava soğuk

olduğunda işçiler petek çevresinde kümelenirler ve vücut sıcaklıkları

ile yumurtaları ısıtırlar. Gün ilerledikçe ve hava ısınmaya başladıkça

arılar tarafından sıkıca örülen küme yavaş yavaş dağılır. Eğer sıcaklık

daha fazla artmaya devam ederse, işçilerin bir bölümü kanatlarını

yelpaze gibi kullanmaya başlarlar. Bu havalandırma işlemini, kovanın

girişine ve peteklerin üzerine doğru yönlendirerek kovan ısısını dü-

şürmeye çalışırlar. Çok sıcak bir gündeyse bu işlem yeterli olmayacağı

için arılar daha şiddetli bir soğutma yöntemi kullanmak zorundadırlar.

Böyle durumlarda, sulandırılmış bal damlalarını boş hücrelerin

ağızlarına yerleştirirler. Kanatları ile oluşturdukları hava akımı bu

damlaların içerisindeki suyu buharlaştırır. Bu soğutma sistemiyle ko-

vanın ısısı kısa sürede eski haline döner.4 
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Her an çevremizde gördüğümüz bu canlılarda kusursuz bir

tasarım ve bilinçli davranışlar vardır. Üstelik burada sözünü ettiğimiz

özellikler, canlılardaki olağanüstü yönlerin çok küçük bir bölümüdür.

Düşünen bir insanın bu özelliklerde kolaylıkla görebileceği üstün akıl

ve plan, bize tüm doğaya hakim olan Yaratıcının yani Allah'ın varlığını

ispatlayan APAÇIK bir delildir. Tüm canlılar Allah'ın ilhamıyla hareket

etmektedirler.

Ama bazı insanlar bunları hiç düşünmezler ya da düşündüklerinde

bu canlıların yaptıkları işlerdeki mucizevi yönü görmezden gelirler.

Ama siz Allah'ın yaratışındaki bu üstünlüğü ve benzersiz sanatı ve

bu canlıların Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini SAKIN ANLA-

MAZLIKTAN GELMEYİN.

Allah, yaratma sanatındaki üstünlüğü ve benzersizliği, çok sık

gözlemleyemediğimiz canlılarda da bizlere göstermektedir. Buna çok

çarpıcı bir örnek olarak Sibirya Semenderlerini verebiliriz. Donmuş

toprakların metrelerce derinliklerinde yıllarca kalabilen Sibirya Se-

menderlerinin, hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte buzları çözülür

ve normal yaşamlarına dönerler. Bu canlıların -50 derece ısıda bile ya-

şayabildiği saptanmıştır. Sibirya Semenderleri bu özelliklerini, kendi

vücutlarında ürettikleri ve dondurucu so-

ğuklarda kendilerini donmaktan koruyan

antifiriz benzeri bir maddeye borçludurlar.

Antifiriz maddeleri se-

menderlerin kanındaki

hücrelerde bulunan su-

yun yerine geçerek, do-

kuların keskin buz

kristallerinden zarar

görmesini önler.5 
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Ateş böceklerinin verdiği ışığın en önemli özelliği, ateşle ve sı-

caklıkla ilgisinin olmamasıdır; buna "soğuk ışık" denir. Bu, günümüzdeki

aydınlatma teknolojisinin ulaşmaya çalıştığı bir hedeftir. Normal bir

ampul, elektrik enerjisinin ancak %3-4'ünü ışığa dönüştürüp, kalan

kısmını ısıya dönüştürür. Ateşböcekleri ise yüzde yüz bir verimle ışık

üretirler.6

Denizaltılarda bulunan dalış tankları suyla dolunca gemi sudan

daha ağır hale gelir ve dibe dalar. Eğer tanktaki su, basınçlı hava ile

boşaltılırsa, denizaltı tekrar su yüzüne çıkar. Nautilus adı verilen bir

deniz hayvanı da aynı yöntemi kullanır. Nautilus'un vücudunda 19

cm. çapında salyangoz kabuğu biçiminde spiral bir organ vardır. Bu

organda birbiriyle bağlantılı 28 tane "dalış hücresi" bulunur. Peki

ama, Nautilus suyu boşaltmak için gerekli basınçlı havayı nereden

bulur? Nautilus, bunun için biyokimyasal yoldan özel bir gaz üretir

ve bu gazı kan dolaşımı ile hücrelere aktararak hücrelerden suyun

çıkmasını sağlar. Bu şekilde avlanırken ya da düşmanlarından kaçarken

yükselmek ya da dibe batmak için gerekli miktarda suyu dışarı pom-

palayabilmektedir. Bir denizaltı sadece 400 metre dibe batabilirken,

Nautilus için 4000 metre derinliğe dalmak son derece kolaydır.7

Soğutma sistemlerini ilk keşfedenler insanlar değildir. Sıcakkanlı

her canlı, ısı kontrolü için birçok mekanizmaya sahiptir. Afrika'nın

hızlı koşan gazeli, sık sık düşmanlarından kaçmak için koşmak zorunda

kalır. Bu sürat koşusu gazelin vücut ısısını yükseltir. Fakat gazelin

hayatta kalabilmesi için beyninin vücudundan daha serin tutulması

gerekir. Gazel beynini serin tutmak için, başının sağ tarafında, kendine

has bir soğutma sistemine sahiptir. Gazellerin ve benzer

hayvanların, soluk alma kanallarının ardında uzanan,
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büyük kan birikintilerinin içerisinden yayılan yüzlerce küçük atardamar

vardır. Soluklanmış hava burna ait bu gölcüğü soğutur, bu yüzden

küçük atardamarların içerisinden geçen kan soğumuş olur. Sonra

küçük atardamarlar kanı beyne taşıyan tek bir kan damarı içerisinde

biraraya gelirler. Beynin soğutulması için gerekli olan bu sistem var

olmasaydı gazel de hayatını devam ettiremezdi.8

Baykuşlardaki görüş derinliği, bütün yırtıcı kuşlarda olmakla

birlikte, hiçbir kuş bu konuda baykuş kadar iyi donanımlı değildir.

Baykuşların bazı türleri, görüş alanlarını genişletmek için, başlarını

180 derece döndürüp tam arkalarını görebilecek bir yapıya sahiptirler.

Bu kolaylık, sadece yırtıcı hayvanlardan korunmalarını değil, aynı

zamanda avlarının yerini doğru saptamalarını sağlar. Baykuş gözlerinin

belki de en olağanüstü özelliği büyüklükleridir. Yüzün büyük bir

kısmını kaplayan bu kocaman gözler birbirlerinden çok ince bir

kemikle ayrılmıştır. Bunun sonucu olarak, göz boşluğuna sıkıca

yerleşen gözler, göz kasları için hemen hemen hiç yer bırakmazlar.

Birçok baykuşun gözü yerinden oynamadığından bu kuşlar değişik

yönlere dönmek için oldukça esnek olan boyunlarını kullanırlar.9

Baykuş, avının yerini saptar saptamaz, en sessiz şekilde onun

üzerine atılmalıdır. Ama kuşların çoğu uçarken bir ses çıkarırlar.

Örneğin havada uçan bir kuğunun kanat hışırtısı çok uzaklardan

duyulabilir. Birçok büyük kuşun

kanatları da uçarken ses çı-

karır. Gürültülü kanatlarsa,

bir gece avcısı için avı-

nın olası bir saldırıyı

fark etmesine yol aça-

cağı için açık bir de-

zavantajdır. Ama bu

problem gece avlanan

baykuşlarda, özel tüy
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yapıları sayesinde çözülmüştür. Baykuşun tüyleri yumuşaktır, uçmasını

sağlayan güçlü kanat tüylerinin uçları ise püskülümsü bir yapıya

sahiptir. Kanat tüylerinin kadife yumuşaklığındaki yüzeyleri, sesi

etkili bir biçimde boğarak baykuşun sessiz uçmasını sağlar.10

Çıngıraklı yılanlar ısıya duyarlı özel gözleri ile zifiri karanlıkta

bile fare, sıçan gibi sıcakkanlı avları bulabilirler. Yılanın 15 cm.

yakınında bulunan küçük bir fare, çevresindeki havada yalnızca 0.005

derece gibi son derece az, hatta hissedilmeyecek bir sıcaklık değişimi

yarattığı halde, yılan tarafından kolayca fark edilir. Yılan, beynine

ulaşan avıyla ilgili bilgiyi, saniyenin 1/20'si kadar kısa bir sürede

alıp, değerlendirip tepki gösterebilir. 1 saniyenin, insan gözünün

yavaşça açılıp kapanması kadar kısa bir zaman olduğu düşünüldüğünde

yılanın akıl almaz hızı daha net anlaşılabilir. Avının yerini hiç şaşmadan

bulan çıngıraklı yılan, şaşırtıcı bir isabet yeteneğiyle saldırır ve zehirli

dişleriyle hayvanı öldürür.11 

Su samurları kürklerini ayaklarıyla tararlar, bu sayede hem kürk-

lerini temizler, hem de derilerindeki yağ ile kürklerini tımar etmiş

olurlar. Samurlar bu işlemle hava kabarcıklarını kürklerine emdirirler;

bu onların kürklerini havalandırmak için kullandıkları tek yöntemdir.

Pasifiğin dondurucu soğuğundan korunabilmelerinde kalın derilerinin

kabarcık tutma kapasitesinin fazlalığı çok önemlidir. Derilerindeki

bu su kabarcıkları onları donmaktan korur. Eğer su samurlarının

kılları keçeleşirse (çoğu zaman petrol atıkları

buna sebep olabilir) hayvan çok kısa bir

sürede donarak ölür.12
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Antarktika bölgesinde yaşayan Wedel türü ayıbalığı denizin sekiz

aydan fazla süre buzla kaplı kaldığı, hava sıcaklığının –56 dereceye, su

sıcaklığınınsa -26 dereceye dek düştüğü sert kışlarda bile bu koşullara

dayanabilir. Ayıbalıkları, çok derinlere daldıklarında yoğun ve ani

basınç değişimi yüzünden oluşan vurgundan etkilenmezler. Çünkü

uzun süreli dalışlarında su altına girmeden önce birkaç küçük dalış

yaparlar. Kaburga kemiklerini ve diyaframlarını açıp kapayarak ciğer-

lerindeki havayı dışarı atarlar ve ciğerlerini de kapatırlar. Bir süre

sonra ciğerlerinde hiç hava kalmadığından azot eriyerek kana karışmaz

ve yaşamsal sorunlar da böylece önlenmiş olur. Ayıbalıklarının solunum

borusu çoğu memelininkinin tersine yuvarlak değil, düz-oval biçimlidir

ve yüksek basınç altında hemen kapanabilmektedir. Aynı şekilde ku-

laklardaki hava boşlukları da dış basınç belli bir noktaya eriştiğinde

şişip burayı tıkayan kan damarlarıyla örülmüştür. Bu yapılar ayıbalık-

larına, ağır koşullarda yardımcı olan avantajlardır.13

Sinek kuşunun kalbi gün boyunca saniyede 500 ile 1200 kez çarpar.

Gece ise kalbi öylesine yavaşlar ki görünüşte sanki nabzı durmuştur

ve hatta kuş nefes almıyor gibidir. Bunun

benzerini kış geldiğinde kirpiler de yapar. Bu,

onların kış uykusudur. Sinek kuşu ise her yıl 365

kez kış uykusuna yatmak zorundadır.14

Burada verilen örnekler yeryüzündeki canlıların

çok az bir bölümüdür. Ama yalnızca bu örneklere

bakarak bile tüm canlılarda, her ayrıntısında bir

bilgi ve tasarım olan mekanizmaların bulunduğu
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görülebilir. Bir canlının donmamasını sağlayacak antifiriz üreten sis-

temden, görüş derinliği veren göz yapısına, canlının bulunduğu yerle

çok kısa sürede adeta bir bütün haline gelmesini sağlayan renk değiştirme

yeteneğine kadar tüm bu mekanizmaların kaynağı elbette rastlantılar

değildir. Rastlantılar şuur gösterip plan yapamaz. Bu canlılar bir şuur

sahibi tarafından özel olarak belirlenmişlerdir diğer bir deyişle bu

canlılar yaratılmışlardır. Herşeyden haberdar olan, herşeye hakim olan

Allah bu özellikleri onlara vermiştir. O'nun yaratmasında sonsuz bir

sanat ve ilim vardır. Allah kusursuzca yaratandır.

Öyleyse siz de bu mucizevi sistemlerin ancak ve ancak Allah'ın

üstün yaratmasının eseri olduklarını ANLAMAZLIKTAN GELMEYİN.

Bir bitkiyi elinize alın ve yapraklarına bakın. Yapraklarının dizilişini,

rengini, parlaklığını inceleyin. Nasıl olup da metrelerce yükseklikteki

ağaçların tepesindeki yaprakların dahi her zaman yemyeşil kalabildiklerini

bir düşünün. Sonra başınızı çevirip gökyüzünde uçan kuşlara bakın,

bir tüyü elinize alıp inceleyin, hatta bu incelemeyi mikroskopla yapın.

Kuşlara kusursuz bir uçuş yeteneği veren tüyün içindeki yüzlerce

küçük çengeli ve bu çengelleri birbirine bağlayan yüzlerce küçük

menteşeyi bir de kendiniz görün.

Bu örneklerin sayısını artırarak ve çok farklı yönlerden yaklaşarak

daha pek çok canlıyı inceleyebiliriz. 

Onlardaki detaylı yaratılışı görebiliriz. 

Peki bu özellikler

nasıl ortaya çıkmıştır? 

Canlılardaki bu detay-

lı özellikler rastgele gelişen

tesadüfler sonucunda mey-

dana gelmiş olabilir mi?

Adnan Oktar (Harun Yahya)

51



Bu soruların cevabını

da yine sorular sorarak 

verelim. 

Bir uçak bilinçli bir 

müdahale olmadan, tesadü-

fen oluşabilir mi? 

Peki ya bir fabrika, tuğlaların rastgele üstüste di-

zilmesiyle ortaya çıkabilir mi? 

Elbette ki hayır. 

Kompleks yapılara sahip olan bu teknoloji ürünleri ancak akıl

sahibi insanlar tarafından tasarlanır ve üretilirler. Aynı şekilde doğadaki

canlıların tümünde görebildiğimiz kusursuz yaratılış da üstün bir

aklın ürünüdür. Bu APAÇIK bir gerçektir.

Fransız Bilimler Akademisi'nin eski başkanı olan ünlü Fransız

zoolog Pierre Grasse, tesadüflerin canlılığın ortaya çıkışını açıklaya-

mayacağı gerçeği ile ilgili şunları söylemektedir:

Tek bir bitki, tek bir hayvan, binlerce ve binlerce tam olması
gerektiği şekilde faydalı tesadüflere maruz kalmalıdır. Yani
mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli, inanılmaz derecede
düşük olasılıklara sahip olaylar kolaylıkla gerçekleşmelidir.
Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur, ama bilim bu
işin içine dahil edilmemelidir.15

Grasse'nin de söylediği gibi dünya üzerindeki canlı varlıkların

tesadüflerle oluşması ancak bir hayal ürünü olabilir. 

CANLILAR TESADÜFEN ORTAYA ÇIKMAMIŞLARDIR. Tüm

canlıları üstün güç sahibi bir Yaratıcı yani alemlerin Rabbi olan Allah

yaratmışır. Artık tüm dünyanın fark ettiği bu apaçık gerçeği siz de

ANLAMAZLIKTAN GELMEYİN. 
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Doğadaki canlılarda gördüğümüz üstün akıl, tasarım ve düzen

tüm evrene hakimdir. İçinde yaşadığımız dünyadan, uzaydaki diğer

tüm gök cisimlerine kadar yine kusursuz bir planlama görülmektedir. 

Üzerinde yaşadığımız dünya içiçe geçmiş sistemlerin işlediği çok

özel bir gezegendir. Canlıların yaşayabilmesi için, çok hassas dengelerle

birlikte, özel olarak yaratılmıştır. Evrendeki diğer gezegenlerle Dünya

arasında bir karşılaştırma yapıldığında bu gerçek daha net görülür.

Üzerinde yaşam olan tek gezegen Dünya'dır.

Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızı, Güneş'e olan uzaklığı, at-

mosferindeki dengeler, ekseninin eğik olması, diğer gezegenlerin aksine

suyun sıvı halde sürekli olarak bulunması ve bunlara benzer daha pek

çok denge, Dünya'yı diğer gezegenlerden farklı kılar. Dünya'daki

yaşamın sürekliliği açısından bu dengeler son derece önemlidir. Örneğin

canlı yaşamı için mutlaka gerekli olan Dünya'nın atmosferi yalnızca

insanın değil, yeryüzündeki tüm canlıların yaşamaları için gereken

gazları en uygun oranlarda içerir. Atmosferin karışımında %77 oranında

azot, %21 oranında oksijen, %1 oranında karbondioksit ve diğer gazlar

bulunur. Bu oranlar canlıların ihtiyaçları için gereken en ideal değerlerdir.

Bu gazlardan birini, örneğin oksijeni ele alalım.

Eğer oksijenin atmosferdeki oranı %21'den fazla olsaydı canlı

hücreleri kısa süre içinde hasar görürdü. Ayrıca canlılık için gereken

bitki örtüsü ve hidrokarbon molekülleri de tahrip olurdu. Eğer bu oran

daha az olsaydı solunum                                    yapmamız zorlaşır ve al-

dığımız gıdaların                                                   enerjiye çevrilmesi

mümkün olamazdı.                                                               Görüldüğü gibi

Adnan Oktar (Harun Yahya)

53



%21'lik oksijen oranı, canlılık için belirlenmiş en ideal orandır. Aynı

şekilde havadaki karbondioksit oranının şimdikinden daha fazla

olması yeryüzünün aşırı ısı tutarak canlılığı tehdit eden bir sıcaklığa

ulaşmasına, daha az olması ise güneş ısısının depolanamayıp gece ile

gündüz arasında çok büyük ısı farklılıklarının oluşmasına ve geceleyin

"0"ın altında çok düşük sıcaklıklara varan bir ısı azalmasına sebep

olurdu. Havadaki azotun oranı ise oksijenin yakıcı etkisinin en mü-

kemmel biçimde dengelendiği ve canlılığın devamı için gereken en

uygun değerdedir.
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Bu oranların sabit kalması da yine Dünya'daki başka bir önemli

denge unsuru ile sağlanmaktadır. Yeryüzündeki bitki örtüsü, fotosentez

yolu ile karbondioksidi oksijene çevirerek her gün yaklaşık 200 milyar

ton oksijen üretir. Dünya'nın kütlesi de atmosferin uzaya dağılıp git-

mesini engellemek için gereken en ideal ölçüye sahiptir.

Atmosferdeki bu dengeler sağlanırken aynı zamanda Dünya yü-

zeyindeki ısının da kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu
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kontrol Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin sabit olmasına,

Güneş'in büyüklüğüne, Dünya'nın dönüş hızına, Dünya ekseninin

eğikliğine bağlıdır.

Bunlarla birlikte Dünya'daki yaşamın devamlılığı için gereken

daha pek çok denge vardır. Örneğin, yerçekimi kuvvetinin şu anki

gücü, tam olması gereken ölçüye sahiptir. Eğer yerçekimi kuvveti şu

ankinden daha güçlü olsaydı atmosfer çok fazla amonyak ve metan

gazı biriktirirdi ki bu da yaşamın sonu demek olurdu. Aksine eğer

yerçekimi daha zayıf olsaydı, atmosfer çok fazla su kaybeder o zaman

da canlıların yaşaması mümkün olmazdı. 

Yerkabuğunun ve ozon tabakasının kalınlığı, Dünya üzerindeki

su ve azot döngüsünün sağlanması, dağların varlığı, atmosfer tabakasının

koruyucu özelliğe sahip olması ve bunlara benzer daha pek çok denge

yeryüzündeki canlılığın devamlılığı açısından olması zorunlu denge-

lerdir. 

İnsanların çoğu ise, atmosferin gaz bileşimindeki, Dünya'nın Gü-

neş'e olan uzaklığındaki veya gezegenlerin hareketlerindeki hassas

dengelerin, ince ayarların bilincinde olmadan yaşamlarını sürdürürler.

Bu dengelerin ve ayarların kendi yaşamları açısından ne kadar büyük

önem taşıdığını bilmezler. Oysa bunlardan herhangi birinde meydana

gelecek çok küçük bir değişiklik bile insanın varlığı, Dünya'daki

canlılığın devamı açısından çok büyük sorun oluşturacaktır. Üstelik

burada bahsettiklerimiz var olan milyonlarca dengeden sadece birkaç

tanesidir. Ama yalnızca bu birkaç dengenin bile üstün bir aklın ve

ilmin ürünü olduğu APAÇIK bir gerçektir. 
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İçinde yaşadığımız dünyada sayısız güzellikler, nimetler mevcuttur.

Her canlının tüm ihtiyaçları ayrı ayrı düşünülmüş ve gereken hiçbir

ayrıntı eksik bırakılmamıştır. 

Öncelikle kendimiz için düşünelim. Sabah kalktığımız andan iti-

baren neler yaparız, nelere ihtiyaç duyar, nelerle karşılaşırız, daha

doğrusu ne gibi güzelliklerle nimetlendiriliriz birlikte düşünelim.

Kalkar kalmaz nefes alabiliriz, kusursuz solunum sistemimiz sa-

yesinde bunu yaparken hiç zorlanmayız, atmosferdeki gazların oran-

larının doğru olup olmadığını düşünmek aklımıza bile gelmez.

Gözümüzü açar açmaz görebiliriz, gözümüzdeki benzersiz yaratılış

sayesinde netlik ayarı, renk ayarı, uzaklık ayarı gibi ayarlar yapmak

zorunda kalmayız. Yemek yeriz ve lezzet alırız. Yediğimiz her lokmada

ayrı ayrı var olan vitaminlerin, minerallerin, karbonhidratların, pro-

teinlerin nerelere gitmesi gerektiğini, oranlarını, fazlasının depolanması
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ya da atılması gibi işlemleri aklımıza bile getirmeyiz. Hatta içimizde

böyle işlemlerin sürüp gittiğinden haberimiz bile olmaz çoğu zaman.

Elimize aldığımız bir cismin sert mi, yumuşak mı olduğunu hemen

anlayabiliriz. Herhangi bir cismi hiçbir zihinsel çaba göstermeden ra-

hatlıkla tutabiliriz. 

İşte her saniye insan vücudunda bu örneklere benzer sayısız

işlem yapılır. Bu işlemlerin her birinin yürütüldüğü organlar, bu or-

ganlarda da kompleks mekanizmalar vardır. İnsan vücudu adeta bir

fabrika gibi çalışır. Bu fabrika insana verilmiş en büyük nimetlerden

biridir çünkü insan bu fabrika sayesinde vardır, yaşamını bu fabrika

sayesinde sürdürür.

Önce meyve ve sebzeleri düşünelim. Kara toprağa atılan ve bir

tahta parçası görünümündeki tohumlar sayesinde oluşan karpuzları,

kavunları, erikleri, kirazları, portakalları, biberleri, domatesleri, ana-

nasları, dutları, çilekleri, patlıcanları ve bunlar gibi diğer bütün bitkisel

besinlerimizi düşünelim. Alışmış olduğumuz düşünme şekliyle değil
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de farklı yönlerden yaklaşarak düşünelim. Çileğin o muhteşem

kokusunu ve tadını, kavunun hiç değişmeyen o ünlü kokusunu ve

lezzetini aklımıza getirelim. Bir de insanların laboratuvarlarda aynı

kokuları tutturmak için harcadıkları zamanı, kullandıkları teknolojiyi

düşünerek bir karşılaştırma yapalım. Laboratuvarlarda elde edilen

sonuç doğadaki benzerlerinin kötü birer taklidi olmaktan öteye gitmez.

Allah'ın insanlar için doğada yarattığı koku, lezzet ve renk çeşitliliği

benzersiz bir kusursuzluğa sahiptir. 

Bütün bitkisel besinlerin tadlarının, kokularının farklı olması,

hepsinin kendilerine özgü renklerinin olması insan için özel olarak

tasarlanmıştır. Bunların hepsi Rabbimiz tarafından nimetler olarak

sunulmaktadır.

Aynı şekilde hayvanlar da insanlar için özel olarak yaratılmışlardır.

İnsanların hem besin olarak faydalanacağı hem de görünüşlerinden

zevk alacağı güzelliklerle donatılmışlardır. Deniz altındaki rengarenk

balıklar, mercanlar, deniz yıldızları, dünyanın çeşitli bölgelerinde ya-

şayan birbirinden farklı süsleriyle tüm kuş çeşitleri, olağanüstü se-

vimlilikleriyle kediler, köpekler, yunuslar, penguenler ve diğerleri…
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Bunların tümü Allah'tan birer nimettirler. Allah bu konuyu birçok

ayetiyle kullarına bildirmiştir:

Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanların tümüne

sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim

için gerçekten ayetler vardır. (Casiye Suresi, 13)

Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir ge-

nelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışlayan-

dır, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 18) 
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Burada bahsedilenler Allah'ın sunduğu nimetlerin ve güzel-

liklerin çok küçük bir kısmıdır. İnsan dünya üzerinde gözünü

nereye çevirse Allah'ın; Berr (kullarına karşı iyiliği çok olan),

Kerim (keremi bol, cömert), Latif (lütuf sahibi), Rezzak (rızık

veren), Sani (nihayetsiz güzellikler yaratan) gibi sıfatlarının tecel-

lilerinin örneklerini görebilir. 

İşte siz de şu an çevrenize bir göz atıp düşünün. "Nimet

olarak size ulaşan ne varsa, Allah'tandır…" (Nahl Suresi, 53)

ayetiyle haber verildiği gibi size verilen sonsuz nimetlerin sahibinin

Rabbimiz olduğunu asla ANLAMAZLIKTAN GELMEYİN.
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Dünya üzerinde güzel olan, sağlam olan ne varsa bir gün gelir

bozulur, çürür veya eskir. İnsanın da sonu böyledir ve bundan kaçış

mümkün değildir. Her insan doğduğu andan itibaren geri dönüşü

mümkün olmayan bir yaşlanma ve ölüme doğru ilerleme sürecine

girer. Bu apaçık gerçeği herkes bilir ama buna rağmen bazı insanlar
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kendilerini gündelik yaşamın akışına kaptırmaktan alıkoyamazlar.

Dünyanın geçici süslerine hak ettiğinden fazla değer verir, tutkuyla

bağlanırlar.

Oysa bu bağlılıklarının bir anlamı yoktur. Çünkü dünyadaki

yaşamın bir sonu vardır. Sonu olmayan yaşam ise ahiret hayatıdır.

Sonsuz bir hayata karşılık dünyanın tükenecek yararının peşinde

koşmanın akılcı bir tavır olmadığı da kesindir. İnsanın tüm bunları

anlamazlığa gelerek dünyaya yönelik yapacağı her hareket, onu

ahirette telafisi mümkün olmayan bir pişmanlığın içine sokabilir.

Siz bu sonsuz pişmanlığı yaşamaktan şiddetle kaçının ve dünyadaki

hayatınızın bir gün mutlaka son bulacağı APAÇIK bir gerçekken

sakın bunu anlamazlıktan gelmeyin.

Günlük işlerine dalarak ölümü düşünmeyen bazı insanlar, be-

raberinde çok önemli bir gerçeği daha göz ardı etmektedirler. Dün-

yadaki hayat inanılmaz derecede kısadır. Sevdiğiniz ve sahip oldu-

ğunuz şeyleri şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Hepsi kısa sürede

eskimiş, çürümüş, bozulmuş, yok olmuştur. Sevdiğiniz kişiler birer

ikişer ölmüşlerdir, eşyalar kırılıp dökülmüşlerdir. Evler, binalar es-

kimiş, yıkılmış, giysiler sökülmüş, yırtılmışlardır. Kısacası sahip

olduğunuz herşey hızla bozulmaya uğramıştır.



Dönüp arkanıza baktığınızda, zamanın müthiş bir süratle geçişinden

dolayı hiçbir şeyden tam tatmin olamadığınızı görürsünüz. Belki belli

bir zamana kadar bu gerçeği fark edememiş de olabilirsiniz. Ama bu

keskin gerçeği anlamaya başlayan bir insan artık herşeyi daha akılcı

düşünmeli, kendisini ve herşeyi yaratan Allah'ın insanlardan istediklerini

öğrenmeli, hayatını da buna göre düzenlemelidir. En başta dünyada

kendisine herşeyi veren, ahirette ise sonsuza kadar verecek olan

Rabbimizi hoşnut etmeye çalışmalıdır. Çünkü bu gerçeği anlamazlıktan

gelip kısacık dünya hayatlarını sorumsuzca tüketen inkarcılar, ahirette

şiddetli bir şaşkınlık yaşayacaklardır. Diriltilip Allah'ın huzuruna ge-

tirildiklerinde dünyada çok kısa bir süre kaldıklarını anlayacaklardır.

Bu gerçeği Allah Kuran'da şöyle bildirmiştir:

Dedi ki: "Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?" 

Dediler ki: "Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara

sor." Dedi ki: "Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten bir 

bilseydiniz,"  (Müminun Suresi, 112-114)

İşte bu yüzden hayatın çok kısa olduğunu anlamazlıktan gelip,

bu kısa ömürlü şeylere bu kadar bağlanmayın. Bu dünyadaki eksik-

liklerin cennete özlem duymanız için verildiğini bilin ve asıl gerçek

yurda, sonsuz olan herşeyin bulunduğu ahirete hazırlık yapın. 

Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, '(eğlence türünden) tutkulu

bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve ko-

nusu), mal ve çocuklarda bir 'çoğalma-tutkusu'dur. Bir yağmur ör-

neği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hoşuna

gitmiştir, sonra kurur, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o,

bir çer-çöp olmuştur. Ahirette ise şiddetli bir azap; Allah'tan bir

mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya hayatı, aldanış olan

bir metadan başka bir şey değildir. 

(Hadid Suresi, 20)
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Allah insanı en güzel surette yaratmıştır. Ama

son derece hikmetli bir şekilde insanı türlü acizliklerle

birlikte yaşatmaktadır. Böylece insan, Rabbimize karşı olan

acizliğini anlasın, bu dünyaya hırsla bağlanıp kalmasın.

Ne kadar güzel, ne kadar zengin olursa olsun, her insan birbirinin

benzeri acizliklerle ömrü boyunca içiçedir. Her insan susar, acıkır,

yorulur. Üstelik sürekli temizlenmek zorundadır. Sadece temizlik bile
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insana ne kadar acizlik içinde olduğunu gösteren çok önemli bir

olaydır. İnsanın yaptığı temizliğin geçici olması, sürekli tekrarlanmak

durumunda olması çok özel bir durumdur. Mesela bir gül düşünün;

toprağın içinden çıkıp dışarıda yetiştiği, toz, duman, pislik gibi türlü

etkilere maruz kaldığı halde tertemizdir, son derece güzel kokar.

Bunun için "temizlik" yapması gerekmez. O güzel kokusunu da hiçbir

şekilde kaybetmez. Oysa insan için durum hiç de böyle değildir.

Onun türlü önlemlerle elde ettiği "temizlik" geçicidir. Türlü çabalarla,

birtakım takviyelerle elde ettiği güzel kokular da hiçbir zaman sürekli

değildir. 

Hastalıklar da insanın aczini göstermesi açısından çok önemli ör-
neklerdir. İnsan vücudunu Allah son derece kusursuz sistemlere
sahip olarak yaratmıştır. Buna rağmen bedenimiz çoğu zaman ufacık
bir virüse yenik düşmekten kurtulamaz. Tıbbın imkanları ne kadar
seferber edilirse edilsin, ufacık bir yaradan vücuda girebilecek bir
mikrop, insanı sakatlığa veya ölüme götürecek sonuçlar doğurabilir.
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Veya bedenin içinde aniden isyan eden bir hücre kanser meydana ge-
tirebilir. Üstelik bundan insanın haberi olduğunda son derece geç ka-
lınmış da olabilir. Bir sabah kalktığında her insan kurtuluş imkanı ol-
mayan ciddi bir kanser hastalığıyla karşı karşıya kalabilir.

Kazalar da aynı şekilde, insanın her an başına gelebilecek olaylardır.
Ne kadar kendinden uzak görürse görsün bir insanın ayağının dolanıp
merdivenden düşmesi, sonucunda da sakat kalması, boğazına bir şey
takılıp boğulması, çok sık olan trafik kazalarından birinde kendisinin
de yaralanması basit sebeplere bağlı, her an olabilecek olaylardır.
Böyle pamuk ipliğine bağlı, türlü acizlikler içinde hayatını sürdüren
bir insan, Allah'a olan muhtaçlığını anlamazlıktan gelmemelidir. Tüm
bunları iyice düşünüp fark eden bir kişinin dünyaya bağlılık göstermesi
de mümkün değildir. 

Bu yüzden siz de düşünen bir insan olarak bedeninizi Allah'ın
dünyaya bağlanmanızı engelleyecek acizliklerle birlikte yarattığını
anlamazlıktan gelmeyin. Hepsi birer hatırlatma, öğüt ve uyarı niteliği
taşıyan bu olaylardan ve durumlardan kendinize gereken payı çıkartın.
Ve hiçbir aczin, zorluğun, hastalığın, sıkıntının olmadığı cennet
hayatını isteyip, sonsuz güzelliklere dolu cennet için çalışın. 
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Yaşlılık insanların hiç düşünmek is-

temedikleri, özellikle gençlik dönemlerinde

hiçbir zaman konusunu dahi etmedikleri

ama her insanın karşılaşacağı kaçınılmaz

bir sondur. Yaşlılığın insanlar üstündeki

bedenen ve zihnen oluşturduğu etkileri

ne yaparsa yapsın hiç kimse engelle-

yememiştir. Zengini de, fakiri de, gü-

zeli de, çirkini de zaman hızla ilerle-

dikçe yaşlanır. Senelerin etkisi in-

sanın aynaya baktığında rahatlıkla

görebileceği kadar açıktır. Genç-

likteki gergin ve parlak deri, artık

kırışmaya başlamıştır ve o par-

laklığını yitirerek rengi de sol-

muştur. Göz ve ağız kenarla-

rındaki belirgin çizgiler, kırış-

mayı en çok gösteren yerler-

den biridir, ellerin ve boynun

durumu ortadadır. Kemikler

de eskisi gibi sağlıklı

ve sağlam değildir,

ayrıca hafızanın eski

gücü de yoktur.

Bunlar yaşlılık ha-

linin kaçınılmaz

gerçekleridir ve in-

san düşünmekten

kaçsa da, onun

peşini bırakmaz. 
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Allah bir ayetinde yaşlılık için şöyle demektedir:

Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor, sizden kimi de, bildikten

sonra bir şey bilmesin diye, ömrün en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri

çevrilir. Şüphesiz, Allah bilendir, herşeye güç yetirendir. (Nahl Su-

resi, 70)

İnsan yaşlılıkla birlikte gençken sahip olduğu tüm gücünü ve ka-

biliyetlerini yitirmeye başlar. Belirli bir yaştan sonra oluşan fiziksel

ve zihinsel çöküş insanı adeta bir çocuk haline getirir. Aslında Allah

dileseydi insana ölümden önce yaşlılığı yaşatmayıp son derece güçlü

ve genç bir şekilde kalmasını sağlayabilirdi. Fakat Allah insana

dünyanın geçiciliğini, yaşlılığı ve beraberinde gelen eksiklikleri de

yaşatarak hatırlatmaktadır. Bu apaçık gerçekler karşısında dünyaya

bir bağlılık göstermeyen insan, asıl yurt olan ahiret için bir hazırlık

yapacaktır. 
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Dünya biz ne kadar farkında olmasak da dışarıdan ve içeriden

birçok tehdit unsuruyla doludur. Uzayda hızla ilerlerken karadelikler,

meteorlar, kuyruklu yıldızlar gibi bazı tehditlerle karşı karşıya olan

Dünya, yerin derinliklerine inildiğinde binlerce derece sıcaklıktaki

bir katmanı içinde barındırır. Tüm bu tehditlerin dışında, atmosferde

fırtınalar, hortumlar, rüzgarlar gibi büyük zararlara sebep verebilen

olaylar da gerçekleşebilmektedir. 

İşte bu olaylar Dünya'da zaman zaman etkili olduğunda birtakım

doğal afetler meydana gelir. Bu afetler büyük can ve mal kaybına

sebep olabilir. Başta depremler olmak üzere, seller, volkan patlamaları,

hortumlar, fırtınalar birbirinden farklı etkilere sahip olaylardır. Fakat

her biri kısa sürede bir şehri ortadan kaldırabilir, canlıları yok edebilir,
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çok büyük maddi hasarlar meydana getirebilirler. Kimse

de bu afetleri engelleme gücüne sahip değildir.

Bu gerçeği bilmelerine ve sık sık bu tür olaylara şahit olmalarına

rağmen bazı insanlar bu konuları anlamazlıktan gelirler. Oysa bu

afetlerin her biri insanların öğüt alıp düşünebilmesi içindir. Allah bu

şekilde insanların dünyaya olan bağlılıklarını kırmaktadır. Öğüt  ala-

bilenler de bu olaylardan gerekli dersi çıkarabilmektedir. Allah

Kuran'da insanları sık sık belaya uğrattığını ve bu vesileyle onları dü-

şünmeye, ibret almaya yönelttiğini şöyle haber vermiştir:
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Görmüyorlar mı ki, gerçekten onlar her yıl, bir veya iki defa belaya

çarptırılıyorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp (ders çı-

karıp) düşünmüyorlar. (Tevbe Suresi, 126)

Unutmayın ki, afetler insanlara dünyanın geçici-

liğini ve güvensizliğini hatırlatırlar. Bu olayları

Allah insanlar için birer uyarı olarak yaratır.

Bu gerçeği, yani Allah'ın insanları her an uyarıp

korkuttuğunu anlamazlıktan gelmeyin.

Allah Kuran'da bize, hem tüm topluluklara bir uya-

rıcının geldiğini, hem de uyarılmadan hiçbir topluluğun ve

ülkenin yıkıma uğratılmadığını bildirmiştir. Allah'ın elçileri

gönderildikleri toplumlarda hidayet önderi olmuşlar, insanlara

Allah'ın yasaklarını bildirmiş, onları Allah'ın dinine davet etmişlerdir. 

Peygamberlerin yaptıkları hatırlatma, uyarı, öğüt ve mucizelerle

birebir karşı karşıya olan birçok kavim ya Allah'a iman ederek pey-

gamberle birlikte hak yolda ilerlemiş, ya da uyarılara kulak asmayarak

büyüklük taslamış,  Allah'ı inkar etmiş ve Allah'ın dinine teslim ol-

mamışlardır. Şeytanın telkinlerine ve çağrılarına kulak verip, onun

yolunda ilerlemeyi seçenler ise cehennemle müjdelenmiş, dünyada

da birçok azapla karşılaşıp, yıkıma uğramışlardır:

Ülkelerden niceleri vardır ki, Rablerinin ve O'nun elçilerinin em-

rine karşı gelip azmışlar, böylece Biz de onları çetin bir hesaba çek-

mişiz ve onları benzeri görülmedik bir azabla azablandırmışız.

Artık o (ülkelerin halkı), yaptığı kötülüğü tattı ve işinin sonucu

bir hüsran oldu. (Talak Suresi, 8-9)

Kuran'da Allah'ın bildirdiği gibi, peygamberlerin davet ettiği

hak yola uymayan topluluklar değişik azap çeşitleriyle karşılaşmışlardır.

Bu azaplar onlara hiç ummadıkları bir anda gelmiştir. Fakat hepsi bu

kötü sonucu ve helakı hak eden toplumlar olmuşlardır. Kimisi yok ol-

malarını sağlayan azaptan önce elçiler tarafından uyarılmış sonra da

belki öğüt alıp düşünürler diye değişik zorluklara, sıkıntılara uğratıl-
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mıştır. Kimisi de yaptıklarına karşılık olmak üzere korkunç bir sonla

tarih sahnesinden silinmiştir. Kuran'da bu kavimlerle ilgili Rabbimiz

birçok haber verir. Bu ayetlerden birkaçı şöyledir:

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik) Böylece dedi ki: "Ey

kavmim, Allah'a kulluk edin ve ahiret gününü umut edin ve yer-

yüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın." Ancak onu

yalanladılar; bunun üzerine onları amansız bir sarsıntı yakaladı,

böylelikle kendi yurtlarında diz üstü çökmüş olarak sabahladılar.

(Ankebut Suresi, 36-37)

Andolsun, Biz de Firavun aile (çevre)sini belki öğüt alıp düşünürler

diye yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. (Araf Suresi, 130)

Ne zaman ki, onların erişebilecekleri bir süreye kadar, o iğrenç

azabı çekip-giderdik, onlar yine andlarını bozdular. Biz de onlar-

dan intikam aldık ve ayetlerimizi yalan saymaları ve onlardan ha-

bersizmişler (gibi) olmaları nedeniyle onları suda boğduk. (Araf

Suresi, 135-136)

Allah'ın azabı kendilerine gelmeden önce yeryüzünde şımarıp

azmış olan toplumlardan bazıları, kendi elleriyle sonlarını hazırla-

mışlardır. Ama Allah'a karşı işledikleri tüm suçlara rağmen, yaklaşan

azabın kendilerine bir hayır getireceğini zannedecek kadar kör ve ba-

siretsiz duruma düşmüşlerdir:
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Derken, onu (azabı) vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut

şeklinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak olan bir

buluttur" dediler. Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir

rüzgar; onda acıklı bir azab vardır. Rabbinin emriyle herşeyi yer-

lebir eder. Böylece meskenlerinden başka, hiçbir şey(leri) görüne-

mez duruma düştüler. İşte Biz, suçlu-günahkar bir kavmi böyle

cezalandırırız. (Ahkaf Suresi, 24-25)

İşte siz de geçmişte yaşamış bu insanların hatasına düşmeyin.

Allah'ın insanlara yaptığı uyarılardan etkilenmeyen geçmiş kavimlerin

durumundan ders çıkarmak gerektiğini sakın anlamazlıktan gelmeyin.

"Semud'a gelince; Biz onlara doğru yolu gösterdik, fakat onlar

körlüğü hidayete tercih ettiler…" (Fussilet Suresi, 17) ayetinde Allah'ın

haber verdiği gibi körlüğü tercih etmeyin ve Rabbimizin karşınıza çı-

kardığı tüm olaylardan ibret almanız gerektiğini göz ardı etmeyin.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Ölüm, is tis na sız bu gü ne ka dar

ya şa mış her in sa nın ke sin ola rak

kar şı laş tı ğı ve bun dan son ra ki in -

san la rın da kar şı la şa ca ğı bir son -

dur. Bu yüz den de din den uzak

olan in san la rın dü şün mek ten

ve ko nuş mak tan ka çın dık la rı

bir ko nu dur. Bu ki şi ler ölü mün

ar dın dan dün ya da hırs la bağ lan -

dık la rı her şey den uzak la şa cak la -

rı nı, Allah'a he sap ve re cek le ri ni,

cen ne tin ve ce hen ne min var lı ğı nı,

akıl la rı na ge tir mek is te mez ler.



Pe ki bu gü ne ka dar ölü mü ya şa ma yan tek bir ki şi da hi ol ma -

ma sı na rağ men in san lar na sıl böy le si ne ga fil dav ra na bil mek te dir -

ler? San ki hiç ölüm le kar şı laş ma ya cak mış ça sı na bir ya şa mı na sıl

sür dü re bil mek te dir ler?

İn san la rın ken di ka fa la rın da kur duk la rı ba zı se nar yo lar var-

dır. Ör ne ğin ölü mün hep be lir li bir yaş tan son ra baş la rı na ge le ce ği -

ne ve o ya şa ula şa na ka dar da da ha ön le rin de çok uzun bir va kit ol -

du ğu na ken di le ri ni inan dı rır lar. Oy sa he men her gün ga ze te ler de

genç yaş ta ölen ki şi le rin ha ber le ri ni gö rür ler, ölüm ilan la rı nın tek

bir gün bi le ek sil me di ği ni bi lir ler. Te le viz yon lar da ve so kak lar da

gör dük le ri ce na ze ara ba la rı, ya nın dan ge çip git tik le ri bü yük me -

zar lık lar bu in san la ra sü rek li ölü mü ha tır lat tı ğı hal de tüm bun la rı

an la maz lık tan ge lir ler.

Oy sa ölüm her in sa nın bir adım ile ri sin de dir. İn san bir an

"ya şı yo rum" der ken gö z açıp ka pa ma vak ti ka dar kı sa bir sü re

son ra kar şı sın da ca nı nı al mak üze re gel miş ölüm me lek le ri -

ni bu la bi lir. İş te o an dan iti ba ren son suz ya şa mı nı kur tar-

mak için ya pa bi le ce ği hiç bir şey yok tur. Gaf let için de

ge çir di ği bir öm rü te la fi et me si müm kün de ğil dir.
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Siz sa kın in san la rın ka pıl dı ğı bu de rin gaf le te ka pıl ma yın, ve

ölü mün yal nız ca bir an lık bir ge çiş ol du ğu nu,  çok ya kın ve ke sin bir

ger çek ol du ğu nu an la maz lık tan gel me yin.

İn san lar ölü me kar şı bir ta kım ted bir ler ala rak on dan ka ça bi le -

cek le ri ni sa nır lar. Fa kat bu, son de re ce an lam sız bir dü şün ce dir. İn-

san ne re de olur sa ol sun, ya nın da kim ler bu lu nur sa bu lun sun, ne ka-

dar ko ru nak lı bir ya pı da ya şar sa ya şa sın ölüm den kaç ma sı müm kün

de ğil dir. Allah bu ger çe ği Ku ran'da şöy le ha tır lat mış tır:

De ki: "El bet te si zin ken di sin den kaç mak ta ol du ğu nuz ölüm, şüp -

he siz si zin le kar şı la şıp-bu lu şa cak tır. Son ra gay bı da, mü şa he de

edi le bi le ni de bi len (Allah)a dön dü rü le cek si niz; O da si ze yap tık -

la rı nı zı ha ber ve re cek tir." (Cu ma Su re si, 8)

Her ne re de olur sa nız, ölüm si zi bu lur; yük sek çe yer ler de tah kim

edil miş şa to lar da ol sa nız bi le. On la ra bir iyi lik do kun sa: "Bu, 
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Allah'tan dır" der ler; on la ra bir kö tü lük do kun sa: "Bu sen den dir"

der ler. De ki: "Tü mü Allah'tan dır." Fa kat, ne olu yor ki bu top lu lu -

ğa, hiç bir sö zü an la ma ya ça lış mı yor lar? (Ni sa Su re si, 78)

Her an in sa nın et ra fın da ge li şen ölüm olay la rı, ya kın la rı nın ya-

vaş ya vaş dün ya dan ay rıl ma sı, ölüm den kim se nin ka ça ma dı ğı nın

APA ÇIK bir de li li dir. Genç, yaş lı, zen gin, fa kir, gü zel, çir kin de me-

den ölü mün in sa nı her za man ve her yer de bul du ğu nu bil mek ise, in -

sa nın bu dün ya ya bağ lan ma ma sı, asıl ola rak ölüm den son ra ki son suz

yur da ha zır lık yap ma sı ge rek ti ği ni an la ma sı nı sağ lar. 

Ölü mün uzak ol du ğu nu dü şü nen bir in sa nın ne ka dar bü yük bir

al da nış için de ol du ğu nu sa kın an la maz lık tan gel me yin. Ve bu apa çık

ger çe ğin in sa na ver di ği şu ur ve vic dan la her an öle bi le cek miş gi bi,

Allah'ın hoş nut ola ca ğı bir ya şam sü rün.
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Ölü mü ak la ge tir me mek ani -

den ölü ne bi le ce ği ger çe ği ni ke sin -

lik le de ğiş tir mez. Ga yet sağ lık lı

bir in san ken bek len me dik bir tra -

fik ka za sıy la ölen, ge çir di ği ani

bir be yin ka na ma sı so nu cun da

ha ya tı nı kay be den in san la rı ya

gör müş sü nüz ya da ha ber le ri -

ni duy muş su nuz dur. Acil bir

iş top lan tı sı na ye tiş mek üze-

re yol da gi der ken bir ara ba

ka za sı ge çi rip ve ya bir mer -

di ven den aşa ğı ko şar ken dü -

şüp ani bir şe kil de öl me ye -

ce ği ni hiç kim se id dia ede -

mez. Bir in san için böy le bir

id dia na sıl akıl dı şıy sa, bu

ko nu yu hiç gün de me ge tir -

me yip, üze rin de dü şün me yip,

ölü mün ken di si ni ya ka la yı şı nı

en gel le ye bi le ce ği ni zan net mek de

öy le dir.  Hiç bir in san ne za man,

ne re de öle ce ği ni bi le mez. Allah

ölüm vak ti gel miş olan ki şi ye hiç

um ma dı ğı bir an da ölüm me lek le -

ri ni gön de re rek ca nı nı ala bi lir. 

Gün lük uğ ra şı lar için de, her sa bah uya nıp ye ni bir gü ne baş lı yor

ola bi lir si niz. Çok meş gul, hep bir şey ler ye tiş tir me ye, bir şey ler üret -

me ye ça lı şan, ile ri ye yö ne lik yüz ler ce pla nı olan bir in san da ola bi lir -

si niz. Fa kat tüm plan la rı nı zı ger çek leş tir me ni zin ke sin lik le müm kün

ola ma ya ca ğı açık tır. Ölüm her an kar şı la şı la bi le cek, tüm plan la rı al-

tüst ede bi le cek bir ger çek tir ve in san ade ta bir "ge ri sa yım day mış ça sı -

na" her ge çen sa ni ye ölüm anı na doğ ru iler le mek te dir.
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Öy ley se bu APA ÇIK ger çe ği an la maz lık tan ge le rek sa kın ölü me

ga fil bir şe kil de ya ka lan ma yın. Ölüm le bek le me di ği niz bir an da bu lu -

şa bi le ce ği ni zi an la maz lık tan gel me yin.

Din den uzak in san la rın her za man ölüm le il gi li yan lış dü şün ce -

le ri ol muş tur. Bu dü şün ce ler den bi ri Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir:

Ve der ler di ki: "Biz öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ol du ğu muz da mı,

ger çek ten biz mi di ril ti le cek mi şiz?" "Ön ce den ge lip-geç miş ata la -

rı mız da mı?" De ki: "Şüp he siz, ön ce ki ler de ve son ra ki ler de." "Bi -

li nen bir gü nün  bel li vak tin de mut la ka top la na cak lar dır."  (Va kıa

Su re si, 47-50)

Ayet te de dik kat çe kil di ği gi bi ölüm, me za rın için de son su za ka-

dar sür dü rü len, ebe di bir uy ku nun baş lan gı cı de ğil dir. Ölüm, in san -

la rın dün ya da yap tık la rı her şe yin he sa bı nı ve rip, son suz ha yat la rı nı

sür dür mek için yer le şe cek le ri me ka na ge çi şi sağ la yan bir ka pı dır. İn -

san la rın sa de ce be den le riy le ve dün ya ile bağ lan tı la rı nın ke sil di ği an

olan ölüm as la her şe yin so nu de ğil, ak si ne her şe yin ve asıl ha ya tın

baş lan gı cı dır.
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Allah in san la ra dün ya da ölü mü sü rek li ha tır lat mış, dün ya nın ge çi -

ci li ği ni gös ter miş, son suz ha ya tın var lı ğı nı ve bu ha ya ta ha zır lık ya pıl -

ma sı ge rek ti ği ni an la tan el çi le ri ni ve her şe yin bir açık la yı cı sı ola rak Ku-

ran'ı gön der miş tir. İn san la rın da tüm bu uya rı la ra ve ha tır lat ma la ra gö -

re ya şam la rı nı dü zen le me le ri ni is te miş tir. İş te ölüm anı, tüm bu öğüt le-

rin he sa bı nın so ru la ca ğı bir gü nün baş lan gı cı dır. Öy ley se ölü mün son-

suz ha ya tın ka pı sın dan gi ri şin bir anah ta rı ol du ğu ger çe ği ni an la maz -

lık tan sa kın gel me yin ve dün ya ha ya tı nı zı ölüm ger çe ği ni hiç unut ma-

dan ge çi rin. Çün kü bu nu dü şün mek her in sa nı son suz ha ya -

tın da he sa bı nı ra hat lık la ve re bi le ce ği ha re ket le ri yap -

ma ya yö nel tir. İn sa nın kur tu lu şu nu sağ la ya cak

olan Allah'ın rı za sı da an cak bu şe kil de ka -

za nı lır.

İn san la rın ba zı la rı nın ya şam la rı

bo yun ca ulaş mak için ça ba har ca -

dık la rı mal, mülk, ai le, iti bar, ma -

kam, ik ti dar gi bi de ğer ler as lın da

sa de ce dün ya ha ya tı na ait tir. Bun -

la rın hep si nin el le rin den ka yıp



gi de ce ği ve ya yok ola ca ğı ger çe ği ne rağ men ba zı in san lar ken di le ri ni

bun la ra tut kuy la kap tır mak tan alı ko ya maz lar. Bir gün ge lip tüm bun -

la rı za ten dün ya da bı ra ka cak la rı ger çe ği, tüm açık lı ğıy la or ta day ken,

yi ne de an la maz lık tan ge lir, unut ma ya ça lı şır lar.

Bu ruh ha li içe ri sin de ki mi in san la rın dün ya ya yö ne lik yap tık la rı

hırs da art tık ça ar tar. Geç miş za man lar da ya şa yan hü küm dar la rın, fi -

ra vun la rın, ön de ge len ik ti dar sa hi bi zen gin le rin ba zı la rı mal la rı nın

ken di le ri ni ölüm süz kı la ca ğı nı zan net miş, hat ta ki mi si öl dük ten son-

ra mal la rıy la bir lik te gö mül mek is te miş ler dir. Bu nu ya pan lar, ger çek -

le ri an la maz lık tan ge lip böy le de rin bir gaf le te dü şen ler, bü yük ya nıl -

gı la rı nı öl dük ten son ra fark ede cek ler dir an cak bu on la ra bir fay da

sağ la ma ya cak tır.

Öm rü bo yun ca ölü mü ken din den çok uzak ta gö re rek dü şün me-

yen, Allah'ın ha ya tı bo yun ca gös ter di ği ib ret ve ri ci olay lar dan ge rek-

li der si al ma yan, hak çağ rı la ra ce vap ver me yen, uya rı la ra ku lak tı ka-

yan, böy le ce Allah'a iman et me den ya şa mı nı tü ket miş bir in san dü şü-

nün. Sa de ce ken di nef si nin is tek le ri ne uya rak ya şa yan, ahi ret için hiç-

bir ha zır lık yap ma dan za ma nı nı tü ket miş olan bu in san, ölü me de ha -

zır lık sız ya ka la na cak tır el bet te. O an ki piş man lı ğıy la ken di si ne bir

hak da ha ve ril me si ni is te ye cek ama ar tık ge ri dö nü şü ol ma yan, ka pı -

la rı ka pa tıl mış bir ka pı dan gir miş ola cak tır. 
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Oy sa APA ÇIK olan ölüm ger çe ği ni dü şü nen 

in sa nın dün yay la il gi li hırs la rı bi te cek tir ve o in san 

ar tık ger çek ve son suz ha ya tın ol du ğu ahi ret için 

ça lış ma ya baş la ya cak tır. Siz de bu dün ya ma lı nın,

dün ya ya ait ol du ğu ger çe ği ni sa kın an la maz lık tan 

gel me yin ve bu ha ta ya dü şen le rin ahi ret te 

ya şa ya ca ğı bü yük piş man lık lar dan 

kor kup sa kı nın.



Siz, dün ya da ölü mün dü şün ce sin den da hi ka çan her ke sin, o gün

bü yük bir deh şe te dü şe ce ği ger çe ği ni sa kın an la maz lık tan gel me yin.

Şu an da öl me ye ce ği ni zin ga ran ti si ni si ze ne ken di ni zin, ne baş ka sı nın

ve re me ye ce ği ni bi len bi ri ola rak ha ya tı nı zı bu kes kin ger çe ği unut -

ma dan dü zen le yin ve Allah'ın ra zı ola ca ğı bir in san ol ma ya ça lı şın.

Piş man lı ğın ve tev be nin fay da et me di ği o gün gel me den ev vel...
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İman eden bir in sa nın yap ma sı ge re ken ilk şey, ken di si ni ve

her şe yi ya ra tan Rab bi mi ze kar şı so rum lu luk la rı nın ne ol du ğu nu

öğ ren mek tir. Ve bu nu öğ re ne bi le ce ği kay nak da Ku ran'dır. Allah,

se çip be ğen di ği di ni nin hü küm le ri ni, sı nır la rı nı Ku ran'da tüm in -

san la ra bil dir miş tir. Pey gam ber Efen di miz de bu hü küm le ri bi ze

açık la mış tır. İn san lar an cak Allah'ın em ret ti ği bu hü küm le ri ek sik-

siz ola rak uy gu la mak su re tiy le kur tu luş bu la bi lir ler. Ahi ret te, bu

sı nır la rı bü yük bir şevk le uy gu la yan, tüm ha ya tı bo yun ca ken di si-

ni ya ra tan Allah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan ma ya ça lış mış bir ki şi ile

bu sı nır la rı gö zar dı edip, ken di zevk le ri uğ ru na dün ya ha ya tı nı tü -

ket miş bir ki şi nin gö re cek le ri kar şı lı ğın ay nı ol ma ya ca ğı APA ÇIK

or ta da dır.

Do la yı sıy la in sa nın en bü yük so rum lu lu ğu Allah'ın ki ta bın da

an la tı lan la rı ve Pey gam ber Efen di mi zin sün ne ti ni uy gu la mak tır.

Allah he sap gü nü in san la rı Ku ran'a uyup uy ma dık la rı ko nu sun da

sor gu ya çe ke cek tir:

İş te bu yüz den tüm in san la rın yal nız ca Allah'ın çağ rı sı na ica-

bet et me le ri ve bu nun için de Ku ran'ı çok iyi bil me le ri ge rek ti ği ni

sa kın an la maz lık tan gel me yin. 

İn sa nın son suz ha ya tı nı kur ta ra cak olan her tür lü çö zü mü için-

de ba rın dı ran ve açık la yan Ku ran, uya rı cı, ha tır la tı cı, öğüt ve ri ci

bir ki tap tır. Allah  Ku ran'ın bu özel lik le ri ni bir çok aye tin de bil dir -

miş tir:



İş te bu (Kuran) uya rı lıp kor ku tul sun lar, ger çek ten O'nun yal nız ca

bir tek ilah ol du ğu nu bil sin ler ve te miz akıl sa hip le ri iyi ce öğüt

alıp dü şün sün ler di ye bir bil di rip-du yur ma (bir be lağ)dır. (İb ra -

him Su re si, 52)

Bu (Kuran) in san lar için bir be yan sa kı nan lar için de bir hi da yet

ve öğüt tür. (Al-i İm ran Su re si, 138)

Ger çek (şu ki), o (Kuran), el bet te bir öğüt tür. Ar tık kim di ler se,

öğüt alıp-dü şü nür. (Müd de sir Su re si, 54-55)

Allah'ın Ku ran'da in san la ra ver di ği öğüt ler, yap tı ğı uya rı lar kuş -

ku suz çok bü yük önem ta şır. İn san lar bun la ra gö re ha yat la rı nı dü ze-

ne sok ma lı dır lar. Ak si tak dir de bir kar ma şa nın ya şan dı ğı, hu zur suz -

luk lar la do lu, ha ra ma he la le dik kat edil me di ği için gü ve ni lir ol ma-

yan, bir bir le ri nin hak kı nı çiğ ne yen in san lar dan mey da na ge len top -

lum lar olu şur. İş te bu yüz den Allah'ın ayet le ri nin her bi ri nin uy gu -

lan ma sı çok bü yük önem ta şır. Allah'tan kor kup sa kı nan in san lar Ku -

ran'da ki uya rı la rı, Pey gam be ri miz (sav)'in sün ne ti ni çok bü yük bir

has sa si yet le uy gu lar, öğüt alıp dü şü nür ler. Ku ran'ın bu özel lik le ri ni

an la maz lık tan ge le rek sür dü rü len ve in san la rın ken di doğ ru la rı na

gö re şe kil len dir dik le ri bir ha ya tın in sa na as la bir kur tu luş sağ la ma ya -

ca ğı ise APA ÇIK TIR.

Allah'ın Ku ran'da bil dir di ği her ayet son de re ce an la şı lır ve açık-

tır. Ki şi, "Ku ran'ı oku dum ama an la ya ma dım" di ye rek so rum lu luk tan

kaç ma ya ça lış tı ğın da, as la he sa bı nı ve re me ye ce ği bir dav ra nış içi ne

gir di ği ni bil me li dir. Ku ran ayet le ri Allah'a sa mi mi yet le yö ne len her -
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ke sin ra hat lık la oku yup an la ya bi le ce ği ve uy gu la ya bi le ce ği şe kil de-

dir. El bet te hü küm le rin ra hat lık la an la şı la bi lir ol ma sı, bun la rı ye ri ne

ge tir me so rum lu lu ğu nu da be ra be rin de ge tir mek te dir. Ve bu APA-

ÇIK ger çe ği an la maz lık tan gel mek, ayet le ri an la ya ma dı ğı nı id dia et-

mek son de re ce vic dan sız bir ta vır ola cak tır. Allah Ku ran'ın son de re-

ce an la şı lır ol du ğu ger çe ği ni ayet le rin de şöy le ha ber ver miş tir:

Allah'tan baş ka bir ha kem mi arı ya yım? Oy sa O, si ze Ki ta bı açık -

lan mış ola rak in dir miş tir. Ken di le ri ne Ki tap ver dik le ri miz, bu nun

ger çek ten Rab bin den hak ola rak in di ril miş ol du ğu nu bil mek te dir -

ler. Şu hal de, sa kın kuş ku ya ka pı lan lar dan ol ma. (Enam Su re si, 114)

İş te Biz onu (Kuran'ı) apa çık ayet ler ola rak in dir dik; şüp he siz

Allah, di le di ği ni hi da ye te yö nel tir.  (Hac Su re si, 16)

Sa kın Allah'ın Ku ran'da bil dir di ği hü küm le rin çok açık ve ko lay

ol du ğu nu an la maz lık tan ge le rek, son ra dan piş man lık du ya ca ğı nız

bir yo lu be nim se me yin.

Ku ran'ı Allah ko ru muş tur ve Ku ran'ın hü küm le ri 1400 se ne dir

hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma dan gü nü mü ze ka dar gel miş tir. Allah bu

ger çe ği ayet le riy le bi ze bil di rir:

Hiç şüp he siz, zik ri (Ku ran'ı) Biz in dir dik Biz; onun ko ru yu cu la rı

da ger çek ten Bi ziz. (Hicr Su re si, 9)

Rab bi nin sö zü doğ ru luk ba kı mın dan da ada let ba kı mın dan da tas -

ta mam dır. O'nun söz le ri ni de ğiş ti re bi le cek yok tur. O işi ten dir, bi -

len dir. (Enam Su re si, 115)
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Allah'ın bu va at le ri ina nan lar için ye ter li dir. Fa kat Allah bun la-

rın dı şın da Ku ran'a bir ta kım bi lim sel, ra kam sal mu ci ze ler ko ya rak,

onun hak ki tap ol du ğu nu in san la ra bir kez da ha gös ter miş tir. Ku ran

1400 se ne ön ce vah ye dil miş ol ma sı na rağ men, 1400 se ne ön ce ke sin -

lik le bi lin me yen, gü nü müz de bi li min ve tek no lo ji nin son im kan la rı

kul la nı la rak bu lun muş bir çok bi lim sel ger çe ği in san la ra bil dir mek te-

dir. Bi li ma dam la rı bu ko nu yu araş tır dık ça her ge çen gün ye ni bir mu -

ci zey le da ha kar şı laş mak ta dır lar. (De tay lı bil gi için, Ku ran Bi li me Yol

Gös te rir, Ha run Yah ya)

BBi lim sel mu ci ze ler dı şın da şu ana ka dar tes pit edi le bi len Ku ran

mu ci ze le rin den bi ri de, 19 sa yı sı nın ayet le rin içi ne şif re sel bir bi çim-

de yer leş ti ril miş ol ma sı dır. Bu ko nu da ki sa yı sız ör nek ten bir ka çı şöy -

le dir:

*Her su re nin baş lan gı cın da bu lu nan "Bes me le" 19 harf tir. 

*Ku ran 114 su re den olu şur ve 114 ise 19'un 6 ka tı dır. 

*19 ve 19'un  ka tı olan ayet ler de ge çen Allah ke li me le ri nin 
top la mı 133 (19 x 7) ka tı dır. 

*İlk vah yo lan su re (96. su re) son dan 19. su re dir.

*Ku ran'ın ilk vah ye di len ayet le ri 96. su re nin ilk 5 aye ti dir ve bu
ayet le rin top lam ke li me sa yı sı 19'dur.

*Ku ran'da 114 (19 x 6) bes me le bu lu nur. Bu sa yı da 19'un 
6 ka tı dır. 

*"Rah man" ke li me si ise Ku ran'da 57 (19 x 3) de fa geç mek te dir.

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin



Ku ran'ın bu özel lik le ri, onun Allah Ka tı'n dan in di ril miş ol du ğu-

nu  ke sin ola rak gös te rir. Bu APA ÇIK ger çe ği an la maz lık tan gel me-

yin. 

Allah Ku ran'ı Ken di Ka tı'n dan in dir miş tir. Bü tün in san lı ğa bir

bil di ri ol ma ve reh ber lik yap ma özel li ği olan, in san la ra Allah'ın di ni-

ni an la tan ila hi ve çok yü ce bir ki tap tır. Çe şit li if ti ra lar ata rak Ku ran'a

kar şı kuş ku lar oluş tur ma ya ça lı şan lar la il gi li ola rak Allah Ku ran'da

şöy le bu yur mak ta dır.

Adnan Oktar (Harun Yahya)

KKu ran'ın bir di ğer mu ci ze si ise ba zı ke li me le rin tek rar sa yı la rın -

da ki dik kat çe ki ci yön ler dir. Bu mu ci ze ye bir ör nek, Ku ran'da ki ba zı

ke li me tek rar la rı nın ver di ği or tak sa yı dır. Bir bi riy le il gi li ba zı ke li me-

ler şa şır tı cı bir bi çim de ay nı sa yı da tek rar la nır lar. Bun lar dan bir ka çı-

nı şöy le sı ra la ya bi li riz;

*"Ye di gök" ta bi ri 7 ke re ge çer. "Gök le rin ya ra tı lı şı (hal ku 
se ma vat)"  ifa de si de 7 ke re tek rar la nır 

*"Dün ya" ve "ahi ret" ke li me le ri 115'er kez tek rar lan mak ta dır. 

*"Gün (yevm)" te kil ola rak 365 ke re ge çer ken, ço ğul ya ni"
gün ler (ey yam ve yev meyn)" ke li me le ri 30 de fa tek rar la nır. "Ay"
ke li me si nin tek rar sa yı sı ise 12'dir.

*"Bit ki" ve "ağaç" ke li me le ri nin tek rar sa yı sı ay nı dır: 26

*"De" ke li me le ri ni say dı ğı mız da çı kan so nuç 332. "De di ler" 
ke li me si ni say dı ğı mız da da ay nı ra ka mı gö rü yo ruz.

*"Şey tan" ke li me si 88 ke re ge çi yor. "Me lek" ke li me si nin tek rar
sa yı sı da 88'dir.
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Ku ran'ın tüm ila hi özel -

lik le ri ne rağ men bu nu an la -

maz lık tan ge len in kar cı lar, ahi ret-

te her şe yi da ha iyi an la ya cak lar ama

iş iş ten geç miş ola cak tır. Siz sa kın bu

in san lar gi bi kuş ku ya dü şen ler den

ol ma yın ve Ku ran'ın Allah'ın hak ki -

ta bı ol du ğu nu, bir ben ze ri nin ke sin -

lik le ya zı la ma ya ca ğı nı an la maz lık tan

gel me yin.
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İn san dün ya da bu lun du ğu sü re bo yun ca ya -

şa dı ğı her olay da gös ter di ği tep ki ler le ve için den ge çir -

di ği dü şün ce ler le de ne nir. Bu de ne me sı ra sın da kar şı sın da her

za man iki al ter na tif var dır: Ya da ima kö tü lü ğü em re den nef si-

nin se si ne uya cak tır ya da ken di si ni bu kö tü lük ler den sa kın dı-

ran vic da nı nın se si ne. Allah, in sa nın için de ki bu iki se se

ayet ler de dik kat çe ker:

Ayet te de bil di ril di ği gi bi ne fis

in sa nı en kü çü ğün den en bü yü ğü ne ka -

dar ya şa dı ğı her olay da Allah'ın sı nır la rı nı

aş ma ya, is ya na ve kö tü lü ğe ça ğı rır. İn sa nın ken di is tek

ve tut ku la rı nı ön pla na çı kar ta rak Allah'ın rı za sı nı göz ar dı et -

me si ni is ter. Ve bu nu da çok çe şit li ba ha ne ler öne sü re rek sin si-

ce ya par. Öy le ki ki şi eğer vic da nı nı din le mez se nef si nin fı sıl tı -

la rı na ko lay lık la al da nır.  

Nef se ve ona 'bir dü zen için de bi çim ve re ne', Son ra ona

fü cu ru nu (sı nır ta nı maz gü nah ve kö tü lü ğü nü) ve on dan

sa kın ma yı il ham ede ne (an dol sun). (Şems Su re si, 7-8)
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Oy sa vic dan, in sa nın öm rü nün so nu na ka dar şart lar ve ko şul-

lar ne olur sa ol sun bir an da hi sus maz. Ne fis sü rek li bir ta kım ma -

ze ret le ri ni öne sür se bi le vic dan, in sa na ara lık sız ola rak ne yin

doğ ru ne yin yan lış ol du ğu nu açık ça söy ler. Bu, Allah'ın in san için

ya rat mış ol du ğu mü kem mel bir sis tem ve bü yük bir ni met tir.

Han gi olay la kar şı la şır sa kar şı laş sın, dün ya nın ne re si ne gi der se

git sin, han gi kül tür den olur sa ol sun her in san için de da ima baş vu -

ra bi le ce ği bir doğ ru luk reh be ri ne sa hip tir. 

Unut ma yın siz de bu doğ ru luk reh be ri ne sa hip si niz. O hal-

de sa kın içi niz de ki bu se sin söy le dik le ri ni an la maz lık tan gel -

me yin.

Üs te lik vic dan sa de ce mü min le re has bir il ham de -

ğil dir. Bu ses in kar cı lar da da hil ol mak üze re

her in sa nın için de var dır. Fa kat mü min le rin

far kı, ha yat la rı nın her anın da vic dan la rı nı

kul lan ma la rı ve onun se si ne uy ma la rı dır.

İn kar cı lar ise ken di le ri ne hak kı gös -

ter di ği hal de vic dan la rı nın se si ni

din le me yip ne fis le ri nin is tek ve

tut ku la rı na uyar lar. 



Allah bu ko nu ya Ku ran'da Hz. İb ra him ile il gi li bir kıs sa da dik-

kat çek miş tir. Hz. İb ra him, kav mi nin tap tı ğı put la rı en bü yük le ri ha-

riç ol mak üze re pa ram par ça edin ce kav miy le ara la rın da şöy le bir ko -

nuş ma geç miş tir:

De di ler ki: "Ey İb ra him, bu nu ilah la rı mı za sen mi yap tın?" "Ha yır"

de di. "Bu yap mış tır, bu on la rın bü yük le ri dir; eğer ko nu şa bi li yor -

sa, siz on la ra so ru ve rin." Bu nun üze ri ne ken di vic dan la rı na baş -

vur du lar da; "Ger çek şu ki, za lim olan lar siz ler si niz (bi ziz)"

de di ler. Son ra, yi ne te pe le ri üs tü ne ters dön dü ler: "An dol sun, bun -

la rın ko nu şa ma ya cak la rı nı sen de bil mek te sin." 

(En bi ya Su re si, 62-65)
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Bu ko nuş ma la rı ya pan in san lar, az son ra Hz. İb ra him'i ate şe at -

ma ya ka rar ve ren in san lar dır. Allah'ın ken di le ri ni hi da ye te yö nelt me-

si için yol la dı ğı pey gam ber le ri ni ate şe at ma ya kal kı şa cak ka dar za lim

olan bu in san la rın da hi vic dan la rı, hak kı on la ra bu de re ce açık lık la

söy le mek te dir. Ama ayet te ha ber ve ril di ği gi bi bu in san lar vic dan la -

rı nın se si ni duy duk la rı hal de "te pe le ri üs tü ne ters dön müş" ve ger çe-

ği gör me mez lik ten, an la maz lık tan gel miş ler dir. Baş ka bir aye tin ifa -

de siy le, "kör leş miş ler ve sa ğır laş mış lar"dır. (Ma ide Su re si, 71)

Her in san gi bi si zin de içi niz de vic dan ve ne fis bi ra ra da bu lun -

mak ta dır.  Siz de kar şı laş tı ğı nız her olay da vic da nı nı zın ve nef si ni zin

ses le ri ni du yu yor su nuz. Eğer Allah'ı ra zı et mek, doğ ru ya ulaş mak is -

ti yor sa nız sa kın vic da nı nı zın se si ni duy maz lık tan, an la maz lık tan gel -

me yin.

İn san ken di için de ki ses le ri bir bi ri ne ka rış tır mak tan, han gi si nin

doğ ru yu, han gi si ni yan lı şı söy le di ği ni an la ya ma mak tan en di şe ede -

bi lir. Ama bil mek ge re kir ki, vic dan doğ ru yu gör dü ğün de bir an da hi

te red düt et mez, hiç bir za man in sa nı ka rar sız lık için de bı rak maz ve

doğ ru yu anın da söy ler. An cak vic da nın se si nin he men son ra sın da

ne fis dev re ye gi rer ve vic da nın söy le di ği ni ki şi ye yap tır ma mak için

bin bir tür lü ba ha ne ler uy du rur. Ya ni bir in sa nın kar şı laş tı ğı bir olay

kar şı sın da duy du ğu ilk ses vic da nı nın se si dir. Ar ka sın dan ge len tüm

Adnan Oktar (Harun Yahya)

99



ma ze ret ler, olum suz luk lar ise ne fis kay nak lı dır. Siz duy du ğu nuz an -

da, Allah rı za sı için en gü ze le ça ğı ran o ilk se sin vic da nı nı za ait ol du -

ğu nu an la maz lık tan gel me yin.

Eğer ki şi vic da nı nı kul lan maz sa ve o ilk se se uy maz sa, bir sü re

son ra ade ta nef si nin esi ri olur ve her tür lü kö tü lü ğe açık ha le ge lir.

Bu, ta ma men ken di ter ci hi ol du ğun dan im ti ha nı da kay be der, nef si-

nin is tek le ri ve ki bi ri uğ ru na son su za ka dar ce hen nem de ya şa ma ya

mah kum olur. Çün kü in san Allah'a kul luk la so rum lu dur ve kul luk

da an cak vic da na uy mak la müm kün dür. Bu nu an la maz lık tan ge len -

le rin so nu nu ise Allah, yu ka rı da ver di ği miz ne fis le il gi li ayet le rin de -

va mın da "yı kım" ola rak ni te len dir miş tir:

Onu arın dı rıp-te miz le yen ger çek ten fe lah bul muş tur. Ve onu (is -

yan la, gü nah la, bo zul ma lar la) ör tüp-sa ran da el bet te yı kı ma uğ ra -

mış tır. (Şems Su re si, 9-10)
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Her kes piş man lı ğın ne ka dar can ya kı cı bir duy gu ol du ğu nu bi lir.

İş te bu duy gu nun te me lin de vic da nın sö zü nün din len me me si ya tar ve

bu, in san için Allah'tan bir uya rı ni te li ği ta şır. Ki mi za man in san ha ta-

lı ter ci hin den vaz ge çe ne ka dar da bu piş man lık pe şi ni bı rak maz, ma -

ne vi bir aza ba dö nü şür. Öy ley se siz vic dan aza bı çek ti ği niz za man bu -

nu an la maz lık tan gel me yin. Bu, bir yer de ha ta yap tı ğı nı zın gös ter ge si-

dir ve ne re de, han gi nok ta da ha ta yap tı ğı nı zı da si ze söy le ye cek olan

yi ne vic da nı nız dır. Dün ya da piş man lı ğın te la fi im ka nı var ken bu fır -

sa tı de ğer len di rin. Çün kü ahi ret te ki piş man lık da ya nıl maz bo yut lar -

da dır ve son su za ka dar da in sa nın pe şi ni bı rak ma ya cak tır. 

Nef si niz is te me se de, ki mi za man si ze zor gös ter me ye ça lış sa da

vic da nı nı zın si ze da ima doğ ru yu söy le di ği ni sa kın an la maz lık tan gel -

me yin. Eğer siz vic dan lı olur sa nız bi lin ki Allah son suz vic dan sa hi bi-

dir; nef si niz den sa kı na rak ve vic da nı nı za uya rak yap tı ğı nız zer re ka-

dar iyi li  ği ni zin kar şı lı ğı nı si ze ek sik siz ola rak ve re cek tir. Ama vic -

dan la rı nı kul lan ma yan lar el bet te kul la nan in san lar la bir tu tul ma ya -

cak tır. 
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İn sa nın ya ra tı lı şı din ah la kı na yat kın dır. Ve Allah in san la ra

ya ra tı lış la rı na en uy gun olan ah la kı öğ ret mek üze re Ku ran'ı in dir -

miş tir. İn san an cak Allah'ın ki ta bın da ki emir ve tav si ye le ri ye ri ne

ge tir di ğin de ve Allah'ın sa kın dır dı ğı şey ler den sa kı nıp bu sı nır la rı

aş ma dı ğın da ra hat, mut lu ve hu zur lu olur. Bir ayet te Rab bi miz

şöy le bu yur mak ta dır:

Öy ley se sen yü zü nü Allah'ı bir le yen ola rak di ne, Allah'ın o fıt -

ra tı na çe vir; ki in san la rı bu nun üze ri ne ya rat mış tır. Allah'ın ya -

ra tı şı için hiç bir de ğiş tir me yok tur. İş te dim dik ayak ta du ran din

(bu dur). An cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (Rum Su re si, 30)
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Allah'ın sı nır la rı nı aşan lar ve Ku ran'da öğ re ti len

ah la kı göz ar dı eden ler ise ta rif siz bir sı kın tı için de

ha yat la rı nı sür dü rür ler. Çün kü ca hi li ye top lum la rın -

da in san la rın doğ ru yan lış kıs tas la rı ki şi den ki şi ye

gö re de ği şir ve bir bi rin den fark lı mil yon lar ca doğ -

ru luk kıs ta sı sü rek li ola rak bir bi ri ile ça tı şır.

Her kes "ben ce" di ye rek ken di çı ka rı na en uy-

gun fik ri or ta ya atar ve yi ne ken di çı ka rı

doğ rul tu sun da dav ra nır. Oy sa Ku ran tüm

in san la rı tek bir doğ ru ya, Allah'ın doğ-

ru yo lu na yö nel tir. Ku ran'da ki iyi lik

kav ra mı ise şöy le dir:

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
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Ku ran'a ta bi olan in san lar Allah'ı ola bi le cek en faz la şe kil de ra zı

et me ye ve O'nun hoş nut lu ğu nu ka zan ma ya ça lı şır lar. Bu nun için Ku -

ran'da Rab bi mi zin ha ber ver di ği şe kil de sü rek li bir ta vır mü kem mel -

li ği için de, ha yır, gü zel lik pe şin de olur lar. Hiç bir kar şı lık ve tak dir

bek le mek si zin fe da kar lık ta bu lu nur, Allah'ın em ri ne uy gun ola rak

kö tü lü ğü iyi lik le uzak laş tı rır lar. Her ka rar la rı, ko nuş ma la rı, ta vır la rı,

tep ki le ri Allah kor ku su na da ya lı ol du ğun dan ya şam la rı nın her anın-

da ola bi le cek en gü zel ah la kı ser gi ler ler. 

Ama din den uzak ya şa yan in san lar da Allah kor ku su ol ma dı ğı

için, bu in san la rı kö tü lük ten en gel le yen her han gi bir se bep de yok tur.

Bir ke re dün ya ya gel miş ve or ta la ma üç beş on yıl ömür sü rüp ar dın-

dan ölüm le bir lik te yok ola ca ğı na ina nan bir in sa nın, fe da kar ol ma sı,

sa bır lı ol ma sı, kar şı lık bek le me den iyi lik yap ma sı kı sa ca gü zel dav ra -

nış lar da bu lun ma sı için ken di ne gö re bir ne den yok tur. Tam ter si ne

o, bun la rın her bi ri ni bir ka yıp ya da saf lık ola rak de ğer len di re cek tir.

Yi ne ay nı şe kil de ken di men fa at le ri ne ulaş mak için de en gel ta nı ma -

ya cak tır. Çün kü dün ya da bir kar şı lık ala ca ğı na inan ma dı ğı gi bi ahi-

ret inan cı na da sa hip de ğil dir. İn san, so nu cun da ke sin ola rak bir kay-

ba uğ ra ya ca ğı şey den çe ki nir, he le ki şid det li bir azap la kar şı lık gö re -

ce ği ni bi lir se o ha re ke te hiç yel ten mez. Ama din den uzak ya şa yan in -

san lar da bu çe kin me his si yok tur. Allah kor ku su nun ol ma dı ğı bir

top lum da in san lar her tür lü

kö tü lü ğe ve de je ne -

ras yo na açık tır. 
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Tüm bun la rın so nu cun da gü zel ah la kın an cak Allah'ın sı nır la rı -

na uyul du ğun da ya şa na ca ğı nı, bu nun ak sin de ise na sıl bir or tam olu -

şa ca ğı nı sa kın an la maz lık tan gel me yin. Eğer dün ya da da gü zel bir

ha yat sür mek is ti yor sa nız, mut la ka Allah'ın di ni ne yö nel me niz ge -

rek ti ği ni göz ar dı et me yin.

Allah'ın hoş nut ola ca ğı ah la kın en önem li gös ter ge le rin den bi ri,

in sa nın Allah'a kar şı olan sa mi mi ye ti ve dü rüst lü ğü dür. İn san hiç kim -

se ye kar şı de ğil, yal nız ca Allah'a kar şı so rum lu dur ve ahi ret te ken di si-

ni he sa ba çe ke cek olan da Allah'tır. Öy ley se dün ye vi bir ta kım çı kar lar

uğ ru na, Allah'ı unu tup da in san la rın rı za sı için bir ta kım ya lan la ra, sa -

mi mi yet siz ta vır la ra baş vur mak son de re ce an lam sız dır. Allah her şe yi

gö rüp, işi ti yor ken ve şa hit lik    edi yor ken sa kın sa mi mi ve dü rüst ol -

mak tan baş ka yo lu nuz ol ma dı ğı nı an la maz lık tan gel me yin. 

Yi ne gü zel ah la kın en be lir gin gös ter ge le rin den bir di ğe ri te va zu-

dur. Ki bir le gü zel ah la kın bi ra ra da ya şan ma sı müm kün de ğil dir. Bü -

yük le nen bir in sa nın in san la ra gü zel söz söy le me si, sev gi ve say gı bes -

le me si, fe da kar lık ta bu lun ma sı ya da dos ta ne bir ta vır için de ol ma sı

müm kün de ğil dir. Oy sa in san bil me li dir ki, ken di si ne ki bir ko nu su ya -

pa bi le cek hiç bir şe ye sa hip de ğil dir. Ki bir ko nu su yap tı ğı şey ma lı ise,

gök ler de, yer de ve bu iki si ara sın da bu lu nan tüm mülk za ten Allah'ın-

dır. Ze ka, gü zel lik, ye te nek se bun la rı in sa na ve ren de Allah'tır ve di le -

di ği za man he men al ma ya ka dir dir. Kal dı ki in san ölüm lü bir var lık tır.

Allah ca nı nı al dı ğın da o, ge çi ci bir sü re ema net çi li ği ni yap tı ğı her şe yi

ger çek sa hi bi ne bı ra kıp ya pa yal nız ve ya lın ola rak Allah'ın hu zu ru na

gi de cek tir. Ve Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, dün ya da ki bir le nen ler ahi ret-

te bo yun bük müş kim se ler ola rak ce hen ne me gi re cek ler dir. 

Ger çek bu dur. İn sa nın ken di si ne ki bir ko nu su ya pa bi le ce ği hiç-

bir şey yok tur. Ne ka dar zen gin, ne ka dar gü zel, ne ka dar ün lü, ne ka-

dar iti bar gö ren bir in san olur sa nız olun bu nu sa kın an la maz lık tan

gel me yin... İn sa na ka zanç sağ la ya cak olan yal nız ca Allah'ın hoş nut -

lu ğu için gös te re ce ği gü zel bir ah lak, gü zel bir tes li mi yet tir.
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Allah Ku ran'da gü zel ah la ka da ir pek çok de-

tay bil dir miş tir. Allah'a gö nül den bağ la nan ve he-

sap ve re ce ği ni bi len her in sa nın üze rin de ta şı dı ğı bu

ah la kın ana hat la rı nı şöy le sı ra la ya bi li riz:

Kö tü lü ğe kar şı en gü zel şe kil de kar şı lık ve rir,

Da ima ha yır lar da ve gü zel lik ler de ya rı şır,

Alay cı lık, kıs kanç lık, ben cil lik gi bi özel lik ler den ka çı nır,

İn san la rı mad di de ğer le re gö re de ğil, yal nız ca ah lak la rı na ve tak -
va la rı na gö re de ğer len di rir,

Mü min le re kar şı mer ha met li ve yu mu şak huy lu dur, 

Yap tı ğı iyi lik ve yar dım la ra kar şı lık bek le mez,

Ge rek ti ğin de her tür lü fe da kar lık ta bu lu nur,

Boş ve ya rar sız şey ler den yüz çe vi rir,

Gü ve ni lir dir,

İti dal li bir ya pı gös te rir,

Hoş gö rü lü ve ba ğış la yı cı dır,

İn san la ra gü zel söz söy ler,

Sö zü ne ve ema net le ri ne sa dık tır,

Şa hit li ği ni doğ ru ya par,

Öf ke si ne ka pıl maz,

Uz laş tı rı cı dır,

Gös te riş yap mak tan uzak du rur,

Sa bır lı dır,

Al çak gö nül lü dür…

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin

108

�

�

� 

�

�

�

�

�

�

�

� 

�

�

�

� 

�

�

� 

�



Yu ka rı da sı ra la dık la rı mız yal nız ca bel li baş lı mü min özel lik le ri-

dir. Allah tüm bun lar dan in sa nı sor gu la ya cak tır. Dün ya da bu üs tün

ah la kı ya şa yan in san la rı ise hem dün ya da hem de ahi ret te gü zel bir

ha yat la ödül len di re cek tir. Allah iman eden kullarını şöyle müjdele-

mektedir:

(Allah'tan) Sa kı nan la ra: "Rab bi niz ne in dir di?" den di ğin de, "Ha -

yır" de di ler. Bu dün ya da gü zel dav ra nış lar da bu lu nan la ra gü zel-

lik var dır; ahi ret yur du ise da ha ha yır lı dır. Tak va sa hip le ri nin

yur du ne gü zel dir. Adn cen net le ri; ona gi rer ler, onun al tın dan ır -

mak lar akar, için de on la rın her di le dik le ri şey var dır. İş te Allah,

tak va sa hip le ri ni böy le ödül len di rir. (Nahl Su re si, 30-31)

Ha yır, kim (gü zel dav ra nış ve) iyi lik te bu lu na rak ken di si ni Allah'a

tes lim eder se, ar tık onun Rab bi Katı'n da ec ri var dır. On lar için kor -

ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır.  (Ba ka ra Su re si, 112)

İçin de bu lun du ğu nuz şart lar ne olur sa ol sun, baş ta ken di ahi re ti-

niz için gü zel ah lak tan ta viz ver me me niz ge rek ti ği ni sa kın an la maz -

lık tan gel me yin.  
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İman edenler tüm yaşamları boyunca, Allah'ın ken-

dilerine gösterdiği yola uyarlar. O'nun emirlerine, hüküm-

lerine büyük bir hassasiyet gösterir, ömürlerini Rabbimizin hoşnut-

luğunu kazanmak için geçirirler. Bunun için de Allah'ın insanlar için

seçip beğendiği din olan İslam'a göre yaşar ve Kuran'ı kendisine

rehber edinirler. Yüksek vicdanları sayesinde Allah'ın kendilerinden

istediği ve birçok ayetinde örneklerini bildirdiği güzel ahlakı tüm

yaşamlarına yansıtırlar. Asla Rabbimizin hükümlerinin dışına çıkmaz,

yasaklarını göz ardı etmezler. 

Allah'ın varlığını inkarda direten, inkar etmese de O'nun kendi-

lerine gönderdiği dine teslim olmayı kabul etmeyen bazı insanlar ise

bu güzel ahlakı asla yaşayamazlar. Kuran ahlakının gerektirdiği iyi-

likleri, güzellikleri hiçbir zaman

yerine getiremezler. Bu yüz-

den din ahlakının yaşanma-

dığı toplumlar her türlü ah-

laksızlığı, çirkinliği korku-

suzca, sonucunu düşünme-

den yapan insanlardan oluşur. 

Allah korkusu olmayan bir insan ra-

hatlıkla yalan söyler, hırsızlık yapar, rüşvet

alır, adam öldürür, intihar eder, kumar oynar,

insanların haklarını çiğner, adaletsizlik yapar.

Bunları ya açıkça yapar ya da kendince

meşru bir zemine oturtarak tüm bu kötü-

lükleri işler. Öfkesini tutamaz, kindardır,
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kıskançlık ve hırs yapar, insanları incitebilecek sözleri rahatlıkla sarf

eder, fedakar değildir, kendi menfaatleri herşeyden önce gelir. Bu in-

sanların arasından, "ben dindar değilim ama kötü bir insan değilimdir,

öfkeli de" diyenler çıkabilir. Fakat bu insan gün gelir, kendisini çileden

çıkaracak bir olayla karşılaşır, Allah'a tevekkülü olmadığı için öfkelenir

ve üzerine hiç kondurmadığı her türlü kötülüğü yapma hakkını ken-

dinde görebilir. Hatta an gelir, adam öldürür ve arkasından "ama hak

etmişti" diyebilir. Bu, Allah'tan korkup sakınan bir insanda asla olma-

yacak bir sonuçtur. Çünkü inançlı bir insan sabırlıdır ve Allah'ın

yapma dediği bir şeyi yapmaz. Bu yüzden de asla öfkesine kapılmaz.

İnançsız bir insan "ben dinsizim, ama rüşvet almıyorum, dürüs-

tüm" diyebilir. Ama bu, sadece bir iddiadır. Çünkü Allah'tan korkup

sakınmayan bu kişi zorda kaldığında her kötülüğü rahatlıkla yapabilir.

Mesela, "çocuklarımı okutabilmek için rüşvet aldım" gibi kendince

meşru bir mazeret uydurabilir. Oysa dindar bir insan için böyle bir

şey hiçbir zaman söz konusu olmaz. Ahirette hesabını veremeyeceğini

bildiği bir tavrı Allah'tan korkup sakınan bir insan asla yapmaz. 

Hırsızlık da bu samimiyetsiz tavra iyi bir örnektir. Hırsızlık gibi

toplumun genelinde hoş karşılanmayan bir suç bile bu kişiler arasında,

bazı şartlarda meşru görülebilir. Örneğin otellerden, lokantalardan

alınan havlu, çatal-bıçak gibi eşyalar hırsızlık olarak görülmez.

Oysa din ahlakına göre

bu, her halikarda bir

ahlaksızlıktır. 

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
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İşte bunların tümü Allah'tan korkup sakınmayan insanların ortak

karakteridir. Bu karakteri anlatmak için daha başka yüzlerce örnek

verilebilir. Böyle insanlar güzel bir ahlak için asla iradelerini kullan-

mazlar. Ancak bir çıkarları söz konusu olduğunda bazı fedakarlıklar

yapabilirler. Ve bu fedakarlık söz konusu çıkarın ortadan kalkmasıyla

sona erer. Oysa dindar bir insanın iradesi son derece kuvvetlidir.

Allah korkusu bunu gerektirir. Bu korku, din ahlakının topluma

sağladığı güvenli ortamların da garantisidir.

Aile ortamını meydana getiren vefa, bağlılık, sevgi ve saygı gibi

değerler de dinsiz bir toplumda ortadan kalkar. Güzel ahlakın getirdiği

bu davranışları hiçbir karşılık beklemeden yaşayanlar, yalnızca

Allah'tan korkan ve tüm yaptıklarının hesabını ahirette vereceklerini

bilen inançlı insanlardır.

Merhamet, sevgi ve fedakarlık üzerine kurulan, Kuran ahlakına

dayalı aile yapıları bir toplumun geleceği ve huzuru açısından son

derece hayati önem taşır. Ama bu değerlerin ortadan kalktığı dinsiz

ortamlarda, toplumun temel direği olan aile yapısı bozulduğundan

toplum yapısı da bozulur. 
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Dinsizliğin hakim olduğu toplumlarda sosyal anarşi meydana

gelir. Zengin fakiri ezer, fakirler de onlara kinlenir, patron işçiye, işçi

de patrona karşı anlayışsız ve saldırgan bir tutum izler. İhtiyaç içinde

olan insanlara merhamet değil tam tersine kızgınlık duyulur. Baba

çocuğuna çocuk da babasına karşı saldırgan bir tavır içine girer.

Gazetelerde bir gün bile eksilmeyen cinayet ve intihar haberlerinin

kaynağını hep dinsizlik oluşturmaktadır. Sadece öfkelendiği, kin

güttüğü ya da o kişinin ölümünden bir çıkar elde edebileceği için

gözünü bile kırpmadan soğukkanlılıkla adam öldüren bir insan ahirette

bu yaptıklarının hesabını vereceğini düşünmemektedir elbette. Allah'tan

korkup sakınmayan bir insanın rahatlıkla işleyeceği bu suçlar, tüm

toplumun düzenini bozacak, huzuru yok edecek davranışlardır. 

Böyle toplumlarda yardımlaşma, cömertlik gibi kavramlar yok

olmuştur. İnsanlar birbirlerini kollamaz, sağlıklarını, rahatlarını asla

düşünmez, insanlara dokunabilecek zararları engelleme yoluna hiç

gitmezler. Örneğin yolda rahatsızlanıp yere düşen bir insana gereken

ilgi gösterilmez, insanlar kendi başlarının çaresine bakmaya bırakılırlar.
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Herkes birbirinden maksimum faydalanmaya bakar, bu yüzden bir-

birlerini "dolandırmaktan" çekinmezler. Benzinci benzine su katar,

market süresi dolmuş bir ürünü vermekten kaçınmaz… Verilen

hizmetler de hep sınırlıdır, doktor ancak çok iyi bir müşteriyse gereken

ihtimamı gösterir, ancak iyi para kazanacağını düşünürse iyi hizmet

verir. Sonuç olarak bazı insanlar sadece dünyevi bir menfaat söz ko-

nusuysa birtakım fedakarlıklara katlanabilirler.  

Görüldüğü gibi din ahlakının yaşanmadığı her yerde toplumsal

sorunlar, ahlaksızlıklar tükenmek bilmez. O halde Allah'ın insanlar

için seçtiği ve beğendiği din ahlakına teslim olmak gerektiğini, ancak

bu şekilde güven ve huzurun elde edilebileceğini anlamazlıktan gel-

meyin. Ve ancak Allah'ın emirlerine uyarak geçirdiğiniz bir ömrün

ahirette de hesabını güvenle verebileceğinizi bilin.

Dinsizliğin getirdiği kötü ahlak, insanların en başta kendi huzur-

larını bozar, kalplerinde büyük bir sıkıntı meydana getirir. Örneğin

kıskançlığı yaşayan ve bunun beraberinde etrafına kötülük yapan bir

insan için yaşadığı öfke, çektiği vicdan azabı ve kıskançlığın kalbinde

yarattığı baskı oldukça sıkıntı vericidir. Kişinin duyduğu kıskançlıktan

çoğu zaman karşı tarafın haberi bile olmaz, olsa da bundan bir zarar

görmez. Dolayısıyla insanın yaşadığı kıskançlıktan geriye sadece o

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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kişide bıraktığı vicdan azabı ve öfke kalır. Bu da dinsizliğin insanda

meydana getirdiği sıkıntılı ruh hallerinden biridir. Allah bir ayetinde

din ahlakından uzak insanların sıkıntısına şöyle dikkat çekmiştir:

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin



Dindar insanlar ise birbirlerinin yaptığı iyi ve hayırlı işlerden

dolayı memnuniyet duyarlar, birbirlerinin güzel yönlerinden zevk

alırlar. Bir insanın güzelliği inançlı bir insana Allah'ın yaratma gücünü

hatırlatır ve O'nu tesbih etmesine vesile olur. Oysa din ahlakından

uzak bir ortamda kıskançlığın sonucunda sarf edilen incitici sözler,

takılan lakaplar, yapılan dedikodular, hep gergin ortamlar oluşturur.

İşte dinsizliğin insanlarda oluşturduğu bozguncu, tahammülsüz, den-

gesiz karakter tüm bunları yapan kişilerin kendilerine büyük bir

sıkıntı olarak geri döner. Yani bu insanlar açıkça kendi kendilerine

zulmederler. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Allah'tan korkup sakınan bir insan olaylar karşısında her

zaman sabırlı davranır. Zorluklar hiçbir zaman onu yıldırmaz,

moralini bozmaz. Allah'a güvenip dayandığından her türlü olayı

kararlılıkla ve metanetle karşılar. Dinin insanlara sağladığı tevekküllü

ve dingin ruh haline sahip olduğu için olayları akılcı değerlendirir

ve sonuca ulaşır. Ama dinsizliğin getirdiği tevekkülsüzlük, sıkıntı

ve batıl korkularla dolu bir ruh haline sahip insanlar asla güzel

bir yaşam sürdüremezler. Ne toplumlar, ne de toplum içindeki bi-

reyler dinden uzak yaşanan bir ortamda "mutmain" bir ruh haline

sahip olamazlar. Allah'ın bir ayette de bildirdiği gibi, … kalpler

yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur." (Rad Suresi, 28)

Öyleyse dinsizliğin toplumların tüm güzel ve insani duygularını

bitirdiği gerçeği üzerinde mutlaka düşünüp öğüt alın ve Allah'ın

hükmüne teslim olmayan insanların dünyada da, ahirette de zor-

luklar ve pişmanlıklar içinde yaşam süreceklerini anlamazlıktan

gelmeyin.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Dünya üzerinde iyi insanlar, kötü insanlar, dürüst kişiler,

yalancı kişiler, Allah'tan korkup sakınanlar, yeryüzünde bozgunculuk

çıkaranlar hep birarada yaşamlarını sürdürürler. Kimi insan Allah'ın

hükümlerine kesin olarak itaat ederken, kimi başkaldırır, kimi ise

bir kısmını uygulayıp bir kısmını göz ardı eder. Elbette bu insanların

karşılaşacakları son da birbirinden tamamen farklı olacaktır. Allah

sonsuz adaleti gereği tüm bu insanlara hak ettikleri karşılığı

verecektir. Bu kesin vaat Kuran'da şöyle haber verilir:

Yoksa kötülüklere batıp-yara alanlar, kendilerini iman edip salih

amellerde bulunanlar gibi kılacağımızı mı sandılar? Hayatları ve

ölümleri bir mi (olacak)? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah, gök-

leri ve yeri hak olarak yarattı; öyle ki, her nefis kazandıklarıyla

karşılık görsün. Onlara zulmedilmez. (Casiye Suresi, 21-22)

İşte Allah'ın insanlara hak ettikleri karşılığı vereceği yer ahirettir.

Bu APAÇIK bir gerçektir. Allah her olayı duyan gören, yapılan her

iyiliği ve her kötülüğü bilendir. Öyleyse Allah'ın sonsuz adaletinin

tecelli edeceği iyi veya kötü yapılan her tavrın karşılığının alınacağı

ahiretin varlığını anlamazlıktan gelmeyin. Ayrıca unutmayın ki, bu

gerçeği görmezden gelmek, "ölünce toprak olacağız" demek insanın

din gününde tekrar yaratılmasını ve hesaba çekilmesini engelleme-

yecektir.  



Belki insan dünya hayatında kendisini kandırabilir. Ahiret gerçeğini

görmezden gelerek, kendince dünyanın tadını çıkarmaya çalışabilir.

Belki kendi kendine söylediği yalanlarla vicdanının sesini bastırabilir.

Ama bu, o kişinin Allah Katı'nda belli olan vakti dolduğunda ölmesini

ve yine Allah Katı'nda belirlenmiş olan bir zamanda tekrar diriltilmesini

engellemez. Anlamak istese de, istemese de mutlaka her insan din

gününde diriltilecek, Allah'ın karşısında durup hesap verecek, sonra

yaptıklarının karşılığını almak için kazandığı ebedi yurda sevk edile-

cektir. O gün bu apaçık gerçeği görmezden gelenlerin, kendilerini

kandırarak dünya hayatı ile tatmin olmaya çalışanların sevkedilecekleri

yer cehennemdir. Ve bu yaptıkları vicdansız tavır nedeniyle cehennemi

hak eden insanlar sonsuza kadar oradan çıkamayacaklardır . 

Allah Kuran'da bize ahiretin varlığını anlamazlıktan gelen, yeniden

dirilişi inkar eden insanların içinde bulundukları ruh halini, söyledikleri

sözleri, düşüncelerini haber verir. Ve buna karşılık uğrayacakları

sonu da bildirir:

Allah, kimi hidayete erdirirse, işte o, hidayet bulmuştur, kimi saptı-

rırsa onlar için O'nun dışında asla veliler bulamazsın. Kıyamet günü,

Biz onları yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz.
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Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi sükun buldukça, çılgın

alevini onlara artırırız. Bu, şüphesiz, onların ayetlerimizi inkar etme-

lerine ve: "Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan

sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?" deme-

lerine karşılık cezalarıdır. (İsra Suresi, 97-98)

Ayette haber verilen sorunun cevabı aslında son derece açıktır:

İçinde yaşadığımız evren Allah'ın muhteşem yaratma sanatının delil-

leriyle doludur. Kuşkusuz bu mucizevi yaratılışın sahibi olan, herşeyi

yoktan var eden Allah dilediği anda benzerlerini de yaratmaya

kadirdir. Nitekim Allah Kuran'da, nasıl olacak, nasıl yaratılacak, kim

yaratacak gibi sorularla apaçık ortada olduğu halde ahiret gerçeğini

anlamazlıktan gelmeye çalışan insanlara şöyle seslenmektedir: 

Görmüyorlar mı; gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini

yaratmaya gücü yeter ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir

süre (ecel) kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler.

(İsra Suresi, 99)

Sonsuz bir adaletin tecelli edeceği ahirette, insanın her yaptığının

hesabını vereceğini ve karşılığını göreceğini anlamazlıktan gelmeyin.

Bazı insanlar da ahirete inandıklarını söyler ama ahireti gerçek

anlamda düşünmezler. Dünya hayatında yaptıkları herşeyin orada

karşılarına çıkacağını anlamazlıktan gelirler. Ahireti, hesap gününü,

cenneti ve cehennemi Allah'ın

Kuran'da bize bildirdiği şe-

kilde değil, kendi olmalarını

istediği şekilde yorumlayarak

kendilerini kandırırlar. 

Oysa Allah bize ahiret

hayatını da, hesap anını da,

kimlerin cennete, kimlerin

cehenneme gideceğini de tüm

detayları ile bildirmiştir. Her-

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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kes din gününde Allah'ın karşısında yapayalnız duracak, dünya hayatı

boyunca yaşadığı her anın hesabını verecektir. Hayatı boyunca her an

Allah'ın rızasını aramış olan kullar cennete gidecek, orada sonsuza

kadar Allah'ın sınırsız nimetleri içinde yaşayacaklardır. Ahireti dü-

şünmeden dünya için yaşayanlar ise cehenneme gidecek ve orada

sonsuza kadar azap içinde kalacaklardır. 

"Allah nasıl olsa beni affeder" diyenler, "kalbim temiz, benden

nice kötü insanlar var" diye iddia edenler, kimseye bir zararlarının

dokunmadığını bundan dolayı cennete gideceklerini savunanlar,

sadece belirli ibadetleri yaparak kurtulacaklarını zannedenler, aslında

gerçeği bildikleri halde kendilerini kandırarak doğruları görmezden

gelmeye çalışmaktadırlar. Nitekim Allah her ne kadar bahaneler öne

sürerek anlamamaya çalışsalar da insanların aslında doğruların

farkında olduklarını şöyle bildirmiştir:

O gün, 'sonunda varılıp karar kılınacak yer (müstakar)' yalnızca Rab-

binin Katı'dır. İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri

şeylerle haber verilir. Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.

Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile. (Kıyamet Suresi, 12-15)

Allah'ın ayette bildirdiği gibi her insan kendine basirettir. Her

insan doğruları bilir. Bu sebeple mazeretler ortaya atarak gerçekleri

anlamazlıktan gelmeye çalışmak anlamsızdır. Kendisinden daha kötü

insanların olmasının din gününde hiç kimseye yararı yoktur. Babasının
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ya da dedesinin dindar olması, ihtiyaç içinde olanlara para vermek ya

da Allah için hiçbir amel yapmadan ""ben Müslümanım" demek de

kişiye fayda sağlamayacaktır… Diğer insanlar ne yaparsa yapsın,

herkes kendi yaptıklarından sorumludur, tek başına Allah'ın karşısında

duracak ve yaşadığı her anın hesabını tek başına verecektir. Kendince

çok işinin olması, kendi bakış açısına göre iyi olması, "ekmek parası

kazanmak", çocuklarına bakmak zorunluluğu taşıması, kendince

faydalı bir mesleğe sahip olması, veya yine kendi bakış açısına göre

yaptığı işlerin Allah için yapılacak ibadetlerden daha önemli olması

da kişiyi kurtarmaz. Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğu, neyin

insana ahireti kazandıracağı ya da neyin kaybettireceği Kuran'da ya-

zılıdır. 

Kuran dışı ölçüleri alarak cennete gideceğini savunanlar, din ah-

lakını yaşamak için yaşlanmayı bekleyerek vakit kaybedenler, ortaya

sundukları bahanelerle hem kendilerini kandırıp hem de diğer insanları

aldatmaya çalışanlar, unutmamalıdırlar ki burada öne sürdükleri ma-

zeretler ahirette onları kurtarmaya yetmeyecektir. Burada anlattıkları

yalanlar Rahman olan Allah'ın huzurunda hiçbir işe yaramayacak,

hatta bu insanların din gününde konuşmalarına dahi izin verilmeye-

cektir. O gün gerçekleri görmezden gelerek Allah'ın sınırlarını koru-

mayan, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen bu gibi insanlar piş-

manlıklarını şu şekilde ifade edeceklerdir:



O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar,

ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda? Der ki: "Keşke hayatım için,

(önceden bir şeyler) takdim edebilseydim." Artık o gün hiç kimse

(Allah'ın) vereceği azab gibi azablandıramaz. Onun vuracağı bağı hiç

kimse vuramaz. (Fecr Suresi, 23-26)

O gün yaşanacaklar, başta da belirttiğimiz gibi, herşeyi bilen ve

gören  Allah'ın sonsuz adaletinin bir gereğidir. O gün Allah vicdanlarını

kullanan kullar ile vicdanın sesini bastırarak gerçekleri görmezden

gelen kullarını kesin olarak ayıracaktır. Siz de böyle bir pişmanlık yaşa-

mamak için ahirete hazırlık yapın, burada yaptığınız her hazırlığın kar-

şınıza çıkacağını unutmayın. Ve sakın bu gerçekleri anlamazlıktan

gelerek hayatınızı boş ve anlamsız işlerle uğraşarak geçirmeyin. 

Bu dünyadaki hayat, ahirete tercih edilmeyecek kadar geçicidir.

Deniz kenarına dizilmiş yalılar, süslü bahçelerin içindeki köşkler, denizi

yara yara giden sürat motorları, yatlar, birbirinden renkli son model

arabalar, gece kulüpleri, eğlence merkezleri, beş yıldızlı oteller, sağlıklı

çocuklar, güzel ve itibarlı eşler… Bu sayılan nimetler insanlara son

derece çekici gelebilir. İnsan bütün ömrünü bunlara sahip olmaya

çalışarak geçirebilir. Ancak insan değil bunların birkaç tanesine, hepsine

de sahip olsa Allah Katı'nda belirli olan süresi dolduğunda sahip ol-

duklarını bırakarak ahirete gidecektir.

Belki siz de söz konusu insanlar gibi hayatınızı bu nimetlere sahip

olmanın yollarını arayarak geçiriyor olabilirsiniz. Ama ahirette, sahip

olduğunuz bu nimetlerin hiçbirinin size fayda sağlamayacağını anla-

mazlıktan gelmeyin. 

Ölüm melekleri canınızı almaya geldiklerinde, o ana kadar sahip

olmak için bütün gücünüzle uğraştığınız malınızı, mülkünüzü bir daha

görmemek üzere bırakarak bu dünyadan ayrılacaksınız. Tekrar dirildi-

ğinizde ise artık bambaşka bir mekanda, ahirette Allah'ın karşısında

hesap vereceksiniz. O anda size ne malınızın miktarının, ne kaç çocuk

sahibi olduğunuzun, ne makamınızın, ne tahsilinizin sorulmayacağını
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unutmayın. O gün dünyanın en büyük devlet adamla-

rından, tarih boyunca yaşamış olan krallara, kraliçelere

kadar kimsenin kimseden dünyada maddi anlamda

sahip olduklarından dolayı  bir üstünlüğü olma-

yacak, hiçbir yakın dost, bir yakın dostu sor-

mayacak, hatta o günün korkusundan dolayı

inkar edenler dünya da sahip olduklarını

fidye olarak verip kurtulmak isteyecek-

lerdir:  



(Böyle bir günde) Hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormaz. Onlar

birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu-günahkar, o günün azabına kar-

şılık olmak üzere, oğullarını fidye olarak vermek ister; Kendi eşini

ve kardeşini, Ve onu barındıran aşiretini de; Yeryüzünde bulunan-

ların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa. Hayır; (hiçbiri kabul

edilmez). Doğrusu o (cehennem), cayır cayır yanmakta olan ateştir:

Başın derisini kavurup-soyar. Yüz çevirip arkasını döneni çağırır-

durur. (Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üstüste)

yığmakta olanı. (Mearic Suresi, 10-18)

Siz de ayetlerde haber verilen bu gerçekleri düşünün ve o günün

azabının, bir insanın dünyada sahip olduğu herşeyi fidye olarak verip

kurtulmak isteyeceği kadar büyük olacağını anlamazlıktan gelmeyin.

Allah bir ayetinde inkar edenlerin dünyanın tümüne sahip olsalar

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin



bile bunu verip, cehennem azabından kurtulmak isteyeceklerini bil-

dirmiştir:

Eğer yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha

zalimlerin olmuş olsaydı, kıyamet günü o kötü azabtan (kurtulmak

amacıyla) gerçekten bunları fidye olarak verirlerdi. Oysa, onların

hiç hesaba katmadıkları şeyler, Allah'tan kendileri için açığa çık-

mıştır. (Zümer Suresi, 47)

Aslında insan vicdanıyla bunu bir an düşünse rahatlıkla doğruyu

bulabilir. Örneğin bugün dünya üzerinde yaşayan insanlara sahip ol-

dukları herşeyi vermeleri karşılığında hemen cennete gidecekleri söy-

lense bunu kabul etmeyecek insan çıkmaz. Herkes tereddütsüz olarak

malını, mülkünü, oğlunu, makamını bırakır ve sonsuza kadar kalacağı

cennete ulaşmaya çalışır. Aslında insanın sorumluluğu budur. Malını
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ve canını Allah'a satmak, dünyada gereksiz hırslara kapılmamak,

Allah için yaşamak ve sonucunda bir mükafaat olarak cennete kavuş-

mak… Fakat, bazı insanları kandıran bunun hemen olmamasıdır. Ge-

çecek kısacık zaman bu kişilere uzun gelir. Ve bu nedenle büyük bir

akılsızlık yaparak kısacık bir hayatı sonsuza kadar kalacakları cennete

tercih ederler.
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Bir tarafta bitmeyen, eşi benzeri olmayan, güzelliklerle dolu,
insanın her istediğinin o anda yaratıldığı bir hayat, diğer tarafta kısa,
geçici, eksik neye elinizi atsanız elinizde kalan, gençliğin, güzelliğin,
hızla akıp gittiği, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın elde edilen metaların
bir türlü insanı tatmin etmediği bir hayat… 

Siz bu gerçeği görmezden gelmeyin. Cennetin eşşiz nimetlerine
kavuşabilmek elinizdeyken, eksik ve geçici metaları elde etmek için
vicdanınızın sesini susturmayın. İnsanlardan bazılarının düşünmeyerek,
üstünü örterek, kısacık bir hayat için neleri terk ettiğini anlamazlıktan
gelmeyin.

Bazı insanların ahiretin varlığını göz ardı etmelerinin en büyük
nedenlerinden bir tanesi çoğunluğun bu şekilde hareket etmesidir.
Oysa bu, Allah'ın imtihanının bir gereğidir. Allah insanları bu şekilde
denemektedir ve bu sebeple Kuran'da kullarını çoğunluğa uymamaları
konusunda uyarmaktadır:

Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın

yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar

ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler'. (Enam Suresi, 116)

Bazı kişilerin yanlış yolda olması ise sizi etkilememelidir, çünkü
herkes kendisinden sorumludur. Vicdanlı insanlar için bunların hiçbiri
mazeret değil aksine daha çok korkup sakınmak için birer vesiledir.
Bu nedenle siz de ""insanların çoğu böyle" deyip apaçık gerçekleri an-
lamazlıktan gelmeyin. Tek başınıza da olsanız kendinizden sorumlu
olduğunuzu unutmadan ahiretiniz için ciddi bir hazırlık yapın ve
çaba gösterin. 

Ahiretteki kurtuluş için dünyada gösterilen çabanın ne olması
gerektiği Kuran'da bize haber verilmiştir. Hesap günü insanlar, Allah'a
olan bağlılıkları, korkuları ve bu korkunun getirdiği güzel ahlakları
ile değerlendirilecektir. İnsanların Allah'a içten bağlılıkları onlara
fayda sağlayacaktır. Allah Kuran'da ne malların ne de evlatların ken-
disine yaklaşmak için bir yol olmadığını, ancak iman edip salip
amellerde bulunanların cennete gidebileceğini bildirmiştir:
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Bizim Katımız'da sizi (Bize) yaklaştıracak olan ne mallarınız,

ne de evlatlarınızdır; ancak iman edip salih amellerde bulu-

nanlar başka. İşte onlar; onlar için yaptıklarına karşılık olmak

üzere kat kat mükafaat vardır ve onlar yüksek köşklerinde

güven içindedirler. (Sebe Suresi, 37)

Allah Kendi Katında makbul olanın ve insanın sonsuz

azaptan kurtarabilecek olanın yalnızca takva (Allah'ın emirlerine

ve tavsiyelerine uymak, aksi düşünce ve davranışlardan sakınmak)

olduğunu haber verir:

Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarat-

tık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler

(şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin



(kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanı-

nızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır. (Hucurat Suresi,

13)

Bu sebeple siz de dünyanın geçici süslerine aldanarak, sahip ol-

duğunuz malların ve evlatların Allah Katında ölçü olmayacaklarını,

din gününde sizi kurtaracak tek şeyin takvanız olduğunu anlamazlıktan

gelmeyin. Ve şu ayeti hiç unutmayın.

İşte ahiret yurdu; Biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve boz-

gunculuk yapmak istemeyenlere (armağan) kılarız. (Güzel) Sonuç

takva sahiplerinindir. (Kasas Suresi, 83)
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İnsanların bazıları, ahiretin

varlığını kabul ettikleri halde ce-

hennemin nasıl bir yer olduğunu

düşünmek istemezler. Çünkü insan

orada görülecek olan şiddetli azabı

düşündüğü zaman, korkup sakınması

ve hayatını Allah'ın emirlerine göre dü-

zenlemesi gerektiğini bilir, aksini uyguladı-

ğında ise vicdanı rahatsız olur. Bu vicdan aza-

bından kurtulmak için cehennemin

varlığını göz ardı eder.
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İşte bundan dolayı söz konusu kişiler "cehenneme gide-

ceğimi sanmıyorum","Allah'ın kullarını bu kadar şiddetli

cezalandıracağına inanmıyorum" gibi yalanlar söyler, söy-

ledikleri yalana delil olarak da Allah'ın sonsuz merhametli

olmasını kullanmaya kalkarlar. Oysa bu insanlar çok iyi

bildikleri bir gerçeği anlamazlıktan gelmektedirler.

Herşeyden önce cehennem Allah'ın sonsuz adaletinin

tecelli ettiği bir mekandır. Elbette dünya hayatı boyunca

Allah için yaşayan kullar ile, şeytana uyan, yeryüzünde

bozgunculuk çıkaran, Allah'ın hükümlerini göz ardı eden

zalimler ahirette aynı karşılığı almayacaklardır. Allah

salih kullarını yaptıklarına karşılık olarak içinde ebedi

olarak kalacakları cennet ile ödüllendirirken, inkar edenleri

cehennemde cezalandıracaktır.

Allah elbette sonsuz merhamet sahibidir; ama Allah'ı

sadece Rahim ve Gaffar (bağışlaması çok olan) isimleri

ile düşünmek O'nu gereği gibi takdir edememek olur.

Çünkü Allah aynı zamanda Kahhar (kahredici)dır, Mun-

takim (intikam sahibi)dir. Cehennem ise onun inkarcıları

cezalandırmak için bu sıfatlarıyla tecelli edeceği bir

mekandır. Yani insanlar unutmaya çalışsalar da ce-

hennem vardır. Ve tüm inkarcıları, Allah'ın

yolundan başka yol arayanları için-

de barındıracaktır.



Onu düşünmemeye, ya da göz ardı etmeye çalışmak, kimseyi ce-

henneme girmekten kurtarmayacak, aksine bu açık gerçeği görmezden

gelen bundan dolayı nefsine uyan insanlar sonsuza kadar cehennemde

kalacaktır. Cehennem bu insanların tümünün "buluşma yeri" olacaktır.

(Hicr Suresi, 43)

Allah cenneti iman eden kulları için yaratmıştır ki müminler ha-

yatları boyunca sürekli olarak Allah'ın rızasını arayan, cenneti kazanmak

için ciddi bir çaba gösteren insanlardır. Allah cenneti bu insanlar için

birbirinden güzel nimetlerle donatmıştır. Orada "nefislerin arzuladığı

ve gözlerin lezzet aldığı herşey" (Zuhruf Suresi, 71) vardır. Cennet

"çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere" (Rahman Suresi, 48) sahiptir.

Orada inananlar için büyük bir mülk vardır. Allah cennet ehli için

güzel meskenler, mücevher işli tahtlar, süzme baldan ırmaklar, bitip

tükenmeyen meyveler, ipekten ve atlastan elbiseler ve daha pek çok

nimet var etmiştir. Cennet Allah'ın iman edenlere verdiği sonsuz bir

mükafattır. Ve Allah'ın adaletini ve yaratma gücünü göstermektedir.

O halde sakın cennetin dünyada sahip olduklarınızla kıyaslanamayacak

bollukta ve güzellikte nimetlerle dolu olduğunu anlamazlıktan gel-

meyin.
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Elbette Allah'ın örneksiz yaratışının tecelli ettiği bir mekan daha

vardır. Bu mekan inkar edenler için hazırlanmıştır ve o da Allah'ın

sonsuz adaletinin başka bir tecellisidir. Cehennem, ahiret gerçeğini

görmezden gelen, dünya için yaşayan, Allah'a isyan eden insanlar

için özel olarak yaratılmıştır. Ve nasıl cennet eşi benzeri görülmemiş

nimetlerle donatılmışsa, cehennem de eşi benzeri görülmemiş azap

çeşitleriyle donatılmıştır. 

İnkar edenler cehennemde dünya hayatı boyunca yaptıkları her

ahlaksızlığın karşılığını göreceklerdir. Gördükleri karşılık ise elbette

Allah'ın büyüklüğüne ve sonsuz ilmine uygun olarak yaratılacaktır.

Orada insanlar her an eziyet içinde olacaklardır. Cehennem halkının

derileri yanıp kavrulacak, kaynar su ve irinden başka yiyecekleri ol-

mayacak, ateşten gömlekler giyip, ateşten

yataklarda yatacak, kısacası her saniye

tükenmeyen bir azap ile karşılık

göreceklerdir.  
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Allah Kuran'da inkarcıların cehennemde alacakları karşılığı ve

görecekleri eziyeti detaylı olarak tarif etmiştir. Bunları görmezden

gelmek, bundan bir kaçış değildir. Aksine bu gerçeği bilmek, bildiği

bu gerçekten dolayı Allah'tan korkup sakınmak ve ona göre bir hayat

yaşamak insanın ebedi kurtuluşu için tek çaredir. 

Allah cehennemle ilgili olarak Bakara Suresi'ndeki ayetlerde de

şöyle haber vermektedir:

Dediler ki: "Sayılı günlerin dışında, ateş asla bize değmeyecektir."

De ki: "Allah Katı'ndan bir ahid mi aldınız? -ki Allah asla ahdin-

den dönmez- Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylü-

yorsunuz?" "Hayır; kim bir kötülük işler de günahı kendisini

kuşatırsa, (artık) onlar, ateşin halkıdırlar, orada süresiz kalacaklar-

dır. "İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halkıdırlar,

orada süresiz kalacaklardır." (Bakara Suresi, 80-82)

Ayetlerde görüldüğü gibi ahirette alınan karşılıklar ebedidir.

Cennete layık olan kullar orada sonsuza kadar kalacakları gibi, ce-

henneme gidecek olan inkarcılar da Allah'ın dilemesi dışında oradan

sonsuza kadar çıkmayacaklardır. Allah başka ayetlerde şöyle buyur-

maktadır:

Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir. Taşkınlık edip-azanlar

için son bir varış yeridir. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacak-

lardır. (Nebe Suresi, 21-23)

Allah'ın bu konudaki hükmü son derece açıktır. Bu nedenle siz

de Kuran'a tabi olmadıkça cehennemden kurtuluş olmadığını, Allah'a

isyan edip cehenemi hak edenlerin ise orada sonsuza kadar kalacaklarını

anlamazlıktan gelmeyin. 

İnsanın kısacık bir ömürde gösterdiği ahlak onun sonsuza kadar

kalacağı mekanı belirleyecektir. Elbette bu çok önemli bir sonuçtur.

Sadece 60-70 yıl gibi bir ömür için, sonsuz bir hayatta durmaksızın

cezalandırılmaya razı olmanın tarif edilemeyecek kadar büyük bir
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akılsızlık olduğu APAÇIK bir gerçektir. Kuşkusuz bu açık sonucu her

insan kabul eder ancak insanların bu noktada kavrayamadıkları şey

"sonsuzluk" kavramıdır.

"Sonsuz" kelimesi bitmeyecek bir zaman dilimini ifade eder. Yani

cehenneme giden inkarcılar hiçbir zaman oradan çıkamayacak, hep

orada kalacaklardır. On yıl, bin yıl, yüz bin yıl, trilyon, katrilyon yıl

boyunca azap görecekler, ancak yine de gördükleri azap bitmeyecektir.

Ve orada geçirdikleri trilyonlarca sene, sonsuzluğun yanında "sıfır"

gibi kalacaktır. Allah hiç sonu gelmeyen bu zaman dilimini yukarıdaki

ayetlerde "bütün zamanlar boyunca" şeklinde ifade etmiştir. (Nebe

Suresi, 23)

Böyle olmakla beraber Allah’tan bir rahmet olarak Peygamber

Efendimiz (sav)’nin şöyle bir hadisi de vardır:

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Kalbinde zerre miktarı
iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.” Ebu Said der ki: “Kim
(bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti oku-
sun: “Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz...” (Nisa Su-
resi, 40) (Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

Bu yüzden insanın dünyada karşılaştığı sıkıntılarla, ahirette ya-

şanacak sonsuz azabı birbirine karıştırmaması gerekir. Dünya hayatında

insan en büyük sıkıntıyı yaşasa, bedeni en büyük acıları çekse bile en

fazla 60-70 yıl içinde biter. En amansız, en zorlu hastalıkların bile

mutlaka bir sonu vardır. Ama cehennemdeki azap hiçbir zaman tü-

kenmeyecektir. Bu yüzden siz sonsuzluk kavramının ne ifade ettiğini

anlamazlıktan gelmeyin. İnsanın dünyada geçireceği kısa süre ile bu

zamanı kıyaslayın. Yüzlerce altmış yetmiş sene değil, trilyonlarca

altmış yetmiş sene geçmesine rağmen bitmeyen ve bitmeyecek olan

bir zamanı anlamaya çalışın. Neyi neye tercih ettiğinizi görmezlikten

gelmeyin. Bir daha hiç çıkmamak üzere cennete gidip bütün zamanlar

boyunca nimetler içinde yaşamak varken, sonsuza kadar ateş azabını

tadacağınız bir mekandan sakının. 
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Kitap boyunca günlük hayatta insanın pek sık düşünmediği ama

aslında bir insan için dünyada var olan en önemli gerçeklere dikkat

çektik:

Herşeyin Yaratıcısı olan Allah'ın varlığına,

Yeryüzünde evrim diye bir sürecin yaşanmadığına, herşeyin 
Allah'ın üstün yaratışının birer delili olduğuna,

Gözlerinin önünde saniyede 500 kere kanat çırparak uçan sinek-
teki mucizeyi bazı insanların görmezden gelebildiğine,

Çevremizdeki çeşit çeşit yiyeceklerin, ince güzelliklerin hep 
Allah'tan birer nimet olduğuna,

Bu dünyada kaldığımız 3-5 on yılın aslında 3-5 saniye gibi hızlı
geçtiğine,

Süratle akan bu zamanın sonucunda kesin bir gerçekle, ölüm ger-
çeğiyle muhakkak karşılaşacağımıza,

Ölümün ardından hesap günü diriltileceğimize ve Rabbimizin
huzurunda hesap vereceğimize,

Bu hesabın sonucunun cennet veya cehennemle sonuçlanabile-
ceğine,

Cennete gidebilmek için Allah'ın hak olarak gönderdiği Kuran'a
ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine tabi olmak, Allah'ın dinini
yaşamak, kesinlikle Allah'ın emrettiği güzel ahlakı taşımak ge-
rektiğine…
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Kuşkusuz bunların her biri bir insanın bilmesi, üzerinde dü-

şünmesi ve asla unutmaması gereken gerçeklerdir. İnsan dünyaya

gelip bunları hiç öğrenmeden veya duyup da göz ardı ederek ya-

şıyorsa, büyük bir kaybı ve pişmanlığı da göze almış demektir.

Bu kaybı göze alan insan ise şunu düşünmelidir:

Kitabın son bölümlerinde ele aldığımız gerçekler dünyaya

hırsla bağlanmasını, yukarıda sıraladığımız hayati gerçekleri

unutmasını son derece anlamsız hale getirmektedir. Çünkü 

OLAĞANÜSTÜ bir durumla karşı karşıyadır.

Her ne yana bakarsak bakalım, Allah o anda baktığımız

yöndeki görüntüleri an an yaratır. Doğduğumuz andan itibaren

gördüğümüz görüntülerin kesintisiz, sürekli olması, Rabbimiz’in

her an yaratmayı sürdürüyor olduğunun

açık delilidir. 
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Allah'ın varlığını bilen, O'nu gereği gibi takdir edebilen bir insan

dünya hırslarına kapılarak, yaşamını gaflet içinde geçirmez. Bu duruma

düşenler yalnızca inkarcılardır. Allah, Yaratıcımızı unutan bu insanların

durumunu ve uğrayacakları sonu Kuran'da şöyle haber vermiştir:

Siz sakın bu dünyayı mutlak sanmayın ve ona aldanmayın. Yüce

Allah'ın sonsuza kadar nimetler sunacağı cennete kavuşmak için çaba

harcayın. Aksinin sonsuz bir kayıp olacağını da henüz vaktiniz varken

SAKIN ANLAMAZLIKTAN GELMEYİN.
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Evrim 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 hiçbir bağlantısı yoktur. Canlılığın, cansız maddelerden

tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok

açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve

evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 700 milyona yakın

fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Üstelik, evrim teorisi hayatın temel

yapı taşı olan tek bir proteinin oluşumunu dahi açıklamaktan acizdir.

Proteinin kendi kendine tesadüfen oluşmasının 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,
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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 dün-

yasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen

yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı ta-

rafından dile getirilmiştir. Biyoloji, biyokimya, paleontoloji, genetik,

zooloji, arkeoloji gibi farklı alanlardan çok sayıda bilim adamı, Dar-

winizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle

açıklamaktadırlar.

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.

Darwin'i yıkan zorluklar
Evrim teorisi, tarihi Eski Mısır'a, Sümerler'e kadar uzanan pagan

bir öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda yeniden gün-

deme geldi. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli ge-

lişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni

adlı kitabıydı. Darwin 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 değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu;

kendisinin de kabul ettiği gibi sadece sözde bir "mantık yürütme" idi.

Hatta Darwin'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

aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu.

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

umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer yıktı.

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

lenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla
açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte ev-
rimleştirici 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.

Aşılamayan İlk Basamak: Hayatın Kökeni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl

önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hüc-

reden geldiklerini iddia etmektedir. Çamur birikintisi içinden koful,

mitokondri, lizozom, golgi cisimciği gibi çok sayıda kompleks orga-

nelden oluşan hücrenin nasıl meydana geldiği, tek bir hücrenin nasıl

olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer ger-

çekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil

kayıtlarında bulunamadığı, teorinin 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 tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye
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göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre

çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına

aykırı bir iddiadır.

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

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir

yapıya 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 düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç

deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş

ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı.



Etlerin kurtlanması da hayatın cansız mad-

delerden türeyebildiğine bir delil sayılıyordu.

Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin üzerindeki

kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin

getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larva-

lardan çıkıyorlardı. Darwin'in Türlerin Kökeni

adlı kitabını yazdığı dönemde ise, bakterilerin

cansız maddeden oluşabildikleri inancı,

bilim dünyasında yaygın bir kabul görü-

yordu. 

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasın-

dan beş yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur,

evrime temel oluşturan bu inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı

uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti:

"Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak

tarihe gömülmüştür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and

The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun

süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin kompleks yapısını

ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının ge-

çersizliği daha da açık hale geldi. 

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya

attığı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebileceğini

ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak

ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin

kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı

oluşturmaktadır." (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York,

Dover Publications, 1953 (Reprint), s. 196)
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Fransız biyolog
Louis Pasteur



Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu

çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en

ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında dü-

zenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği

gazları bir deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karışıma enerji ek-

leyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik molekül

(amino asit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin

geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya ko-

şullarından çok farklı olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.

("New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the

American Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı

atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti. (Stanley Miller, Mo-

lecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small

Molecules, 1986, s. 7)

Hayatın kökeni sorununu açıklamak

için 20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm ev-

rimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı.

San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü

jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth

dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir

makalede bu gerçeği şöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakır-

ken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde

sahip olduğumuz en büyük çözülme-

miş problemle karşı karşıyayız: Hayat

yeryüzünde nasıl başladı? (Jeffrey Bada,

Earth, Şubat 1998, s. 40)
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En son evrimci kaynakların da

kabul ettiği gibi, hayatın kökeni,

hala evrim teorisi için son derece

büyük bir açmazdır.



Hayatın Kompleks Yapısı 
Tek bir Protein Dahi Tesadüfen Oluşamaz
Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı

yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır.

Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında

bile cansız maddeler bir araya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye

ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, rastlantılarla

açıklanamayacak 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

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen

oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına

bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için

yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de
birer proteindir.

2.Tek bir proteinin sentezlenmesi için 60’a yakın enzim gör-
evi gören proteinin hazır bulunması gerekmektedir. Dolayı-
sıyla proteinlerin varlığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olma-
dan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşa-
bilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin
önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için,
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eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var
olması gerekmektedir.

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA

molekülü 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 gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin

meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir.

Bu ise, hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu yerle bir etmektedir.

San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel,

Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği

şöyle itiraf eder:
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Canlı hücrelerinin çekirdeğinde yer
alan DNA, dört ayrı molekülün farklı
dizilimlerinden oluşan bir bilgi ban-
kasıdır. Canlıya ait bütün fiziksel
özelliklerin şifreleri buradadır.
İnsan DNA'sı kağıda döküldüğünde,
ortaya yaklaşık 900 ciltlik bir ansik-
lopedi çıkacağı hesaplanmaktadır.
Böylesine olağanüstü bir bilgi, te-
sadüf kavramını tümüyle geçersiz
kılmaktadır.



Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik

asitlerin (RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal

olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi

olmadan diğerini elde etmek de mümkün 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 gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan

evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmaları
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte

hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. 

Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon"

mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının

isminden de açıkça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon

Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam müca-

delesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı

düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit

edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler hayatta ka-

lacaktır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır.

Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka

bir canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez.

Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici

güce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin

Kökeni adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal
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seleksiyon hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı. (Charles

Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard

University Press, 1964, s. 184)

Lamarck'ın Yanılgısı
Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak

cevaplamaya çalışmıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog

Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel deği-

şiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler

sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a göre zü-

rafalar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yapraklarını yemek

için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı

kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla bali-

nalara dönüştüğünü iddia etmişti. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsyl-

vania: The Banner Of Truth Trust, 1988)
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Lamarck zürafaların, ceylan
benzeri hayvanlardan türedik-
lerini ve yüksek ağaçların yap-
raklarını yemek için çabalarken
nesilden nesile boyunları uza-
dığını iddia etmişti. Fakat La-
marck'ın bu iddiası bilimsel
bulgular tarafından yalanlandı
ve yanlış bir varsayım olarak
tarihe geçti.



Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle

kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere

aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon

"tek başına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak

kalmış oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
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 yanına "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları,

yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama

hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. Bugün de hala bilimsel

olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu

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

canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız

kompleks organlarının "mutasyonlara", 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 verici görüntüler tam
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anten

gözler

ağız

bacak Evrimciler yüzyılın başın-
dan beri sinekleri mutas-
yona uğratarak, faydalı
mutasyon örneği oluştur-
maya çalıştılar. Ancak on
yıllarca süren bu çabaların
sonucunda elde edilen tek
sonuç, sakat, hastalıklı ve
kusurlu sinekler oldu.
Solda: Normal bir meyve
sineğinin kafası. Sağda:
Mutasyona uğramış diğer
bir meyve sineği.



olarak mutasyonların meydana getirdiği sonuçlardır. Düzgün yapıdaki

organizmalar mutasyonların etkisiyle ölmüş veya şiddetli zarar görm-

üştür.

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

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar

verir. Amerikalı 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 organizmada mey-
dana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya
da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim
kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek
veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliş-
tirmez, ona yıkım getirir. (Charles Darwin, The Origin of Spe-
cies: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,
1964, s. 179)

Darwinistlerin iddiasına göre, mutasyon, vücudun her yerinde

orantılı ve birbirine uyumlu değişiklikler yapmak zorundadır. Örneğin

evrimcilerin 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 kapakçıklarını 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 sağlanmadığı 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 mutasyonların
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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 zarar getirdiğini ortaya koymuş ve bu nedenle bilim adamları

bu mutasyonlara “sessiz mutasyon” adını vermişlerdir. Mutlak zararlı

olan mutasyonların ise akılcı, uyumlu, simetrik, organları aynı anda

meydana getirebilmeleri imkansızdır. 

Mutasyonlar düzgün bir yapıya adeta makinalı tüfekle ateş etmek

gibidir. Sağlam bir şeyin üzerine ateş açılması o yapıyı tamamen ortadan

kaldırır. Tek bir tanesinin etkisiz kalması veya vücuttaki mevcut bir en-

feksiyonu yakarak iyileştirmesi bir şeyi değiştirmemektedir. Organizma

zaten kendisine isabet eden 99 mermi ile yerle bir olmuştur.

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren

mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu

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

terdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan

genetik 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 yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekanizması"

olmadığını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre de,

evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan 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
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon 
yıllıktır. Günümüzde 
yaşayan timsahlardan 
hiçbir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu
Mene balığı fosili 
54 - 37 milyon yıllıktır.

Bu 50 milyon yıllık çınar yaprağı
fosili ABD çıkarılmıştır. 
50 milyon yıldır çınar yaprakları
hiç değişmemiş, evrim 
geçirmemiştir.



bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.

Teoriye göre bu hayali dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir

zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız

"ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir

yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sü-

rüngen canlılar 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 sa-

yılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir.

Ayrıca bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rast-

lanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamış-

tır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-
geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış ol-
duklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında
bulunabilir. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun, teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle

yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle tü-
remişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz?
Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam ola-
rak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu ol-
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malı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katma-
nında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve
her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The
Origin of Species, s. 172, 280) 

Darwin'in Yıkılan Umutları
Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında

hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına

rastlanamamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen

bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryü-

zünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını

göstermiştir.

Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediği-
mizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı
gerçekle karşılaşırız; kademeli evrimle gelişen değil, aniden yer-
yüzünde oluşan gruplar görürüz. (Derek A. Ager, "The Nature
of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological As-
sociation, 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 gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün,

hiçbir sözde farklı tür atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak

ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu

gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul

edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabi-
lecek yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tama-
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men mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da
böyle olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa, bir değişim süreci saye-
sinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrim-
leşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve
mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç
sahibi bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. (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 çıktıklarını göstermektedir. Fosiller, "Biz evrim geçirmedik"

demektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine, evrim

değil Yaratılıştır.

İnsanın Evrimi Masalı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın

sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon

yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında

bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali

olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar

gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden  başka birşey değildir.

Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve
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ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üze-

rinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece

soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir

benzerlik taşımadıklarını göstermiştir. (Charles E. Oxnard, "The Place

of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c.

258, s. 389)

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani

insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar,

Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı

canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluş-

tururlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında

evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20.

yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo

sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. (J.

Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American,

Aralık 1992)

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. baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai

Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü
çok modern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neander-
talensis ve Homo sapiens sapiens (insan) ile aynı ortamda yan
yana bulunmuşlardır. (Time, Kasım 1996)

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının

geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. 
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DARWIN'İN IRKÇIĞI VE TÜRK DÜŞMANLIĞI

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.

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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Evrim yanlısı yayınlarda yandakine benzer hayali "ilkel"
insan resimleri sıklıkla kullanılır. Bu hayali resimlere daya-
narak oluşturulan haberlerdeki tek kaynak, yazan kişinin
hayal gücüdür. Ancak evrim, bilim karşısında o kadar
büyük yenilgi almıştır ki artık bilimsel dergilerde evrimle il-
gili haberlere daha az rastlanmaktadır.

Harvard Üniversitesi paleontologlarından 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 (in-
sanımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu?
Açıktır ki, bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri
diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi göster-
memektedirler. (S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30.)
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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 kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu

tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları

kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra

da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı"

sayılan kısımda ise, Zuckerman'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 yorumlanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine
inanan bir kimse için herşeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle
ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yar-
gıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür. (Solly Zucker-
man, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publica-
tions, 1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan bir-

takım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yo-

rumlamalarından ibarettir.
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MÜSLÜMAN NEDEN EVRİMCİ OLAMAZ?

Bazı Müslümanlar, 1940-50'lerin bilgisiyle evrimin bilim tarafından
desteklenen bir teori olduğunu zannederek, "Müslümanlar Darwin'den
çok önce evrimi biliyorlardı" gibi garip bir mantık örgüsüyle kendile-
rince İslamla evrimi bağdaştırmaya çalışmaktadırlar. Bu mantık, ciddi
bir bilgisizliğin ürünüdür.  Bilim evrimin geçersiz olduğunu ispatlamıştır.
Bilimin gösterdiği gerçek Yaratılış’tır.

Müslümanın iman ettiği ve Kuran’da haber verilen, her şeyi
Allah'ın yarattığı gerçeğidir. Dolayısıyla bir Müslümanın, Eski Mısır ve
Sümerler devrinden kalan putperest bir hurafe olan ve her şeyi tesa-
düflerle açıklayan evrim teoris ile aynı şeyi savunuyor olması mümkün
değildir. 

Elbette Allah dileseydi canlıları evrimle de yaratabilirdi. Ancak Ku-
ran'da bu yönde bir bilgi yer almamakta, evrimcilerin öne sürdüğü gibi
türlerin aşama aşama oluşumunu destekleyecek hiçbir ayet bulunma-
maktadır. Eğer böyle bir yaratılış şekli olsaydı, bunu, Kuran ayetlerinde
detaylı açıklamaları ile görmemiz mümkün olurdu. Ancak tam tersine
Kuran'da canlılığın ve evrenin Allah'ın "Ol" emriyle mucizevi şekilde
var edildiği bildirilmektedir: 

Kuran’da bildirilen gerçek insanın yoktan, en güzel biçimde yaratıl-
dığıdır:
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Hz. Adem (as) ve Tüm İnsanlar, Daha Kainat 

Yaratılmadan Zer Aleminde Vardır

Allah Kuran’da kainat yaratılmadan önce insanları zer aleminde
var ettiğini ve hepsinden söz aldığını bildirmiştir: 

Görüldüğü gibi ayette, kainat henüz var edilmeden önce insan-
ların yaratıldığı, kusursuz ve tam olarak var oldukları ve Allah’a söz
verdikleri bildirilmiştir. Ayetteki bilgiye göre, kainat henüz yoktur ama
konuşan, duyan, söz veren, tüm uzuvları ve fiziksel özellikleriyle tam
insanlar vardır. 

Ayetin Arapçası ise şöyledir:

ve iz ehaze: ve çıkardığı, aldığı zaman
(iz: Hani, hatırla, o halde, öyleyse, o vakit, zaman, …dığında, 
…dığı vakit, çünkü, zira, …dığı için, sebebiyle)



rabbu-ke: senin Rabbin
min benî âdeme: Âdemoğullarından
min zuhûri-him: onların sırtlarından
zurriyyete-hum: onların zürriyetlerini, onların soyları, 

onların nesilleri 
ve eşhede-hum: ve onları şahit tuttu
alâ enfusi-him: nefslerinin (kendilerinin) üzerine
e lestu: ben değil miyim?
bi rabbi-kum: sizin Rabbiniz
kâlû: dediler
belâ: evet
şehid-nâ: biz şahit olduk
en tekûlû: demeniz, demenize karşı (dememeniz için)
yevme el kıyâmeti: kıyâmet günü
innâ: muhakkak ki biz, gerçekten biz
kun-nâ: biz olduk, ... idik
an hâzâ: bundan
gâfilîne: gâfiller, habersiz olanlar

Ayette geçen ‘zürriyyet’ kelimesi bu ayetin dışında Kuran-ı Ke-
rim’de 18  yerde daha geçmektedir. Bu kelimenin kullanıldığı tüm
ayetlerde ise anlamı, İslam alimlerinin ittifakıyla, “insan nesli”dir.
Bu ayette de, Adem’in zürriyetinden yani Hz. Adem (as)’ın soyun-
dan, yani dünyada yaşamış ve yaşayacak tüm insanlardan bah-
sedilmektedir. Zira, sadece Hz. Adem (as)’ın kendisinden alınan
bir ahid söz konusu  olsaydı, “hani Rabbin Adem’den ahid almıştı”
ifadesi kullanılırdı. Ayette geçen ‘hani Rabbin Adem oğullarından
ahid  almıştı’ ifadesiyle, Hz. Adem (as)’ın zürriyeti, yani tüm insan-
lar kast edilmektedir. 
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Ayetin  başında yer alan ‘iz / hatırla o zamanı, hani’ ifadesi ise,
Hz. Adem (as)’ın zürriyetine yani tüm insanlığa olan bu hitabın olduğu
zamanını gösterir. ‘İz’ kelimesi geçmişte olan bir olay hakkında  kul-
lanılan zaman edatıdır. Anlamı da ‘geçmişte olan bu olayı hatırla’dır.
Söz konusu olan tüm insanların geçmişte, henüz kainat yaratılmadan
önce, verdikleri sözdür.

Kuran’ın bir başka ayetinde ise insanların iki defa ölüp dirildikleri
haber verilir:

İşte bu ayette bildirilen ilk ölüm ve dirilme, zer aleminde insanlar
söz verdikten sonra bir nevi ölmeleri, sonra Allah’ın anne ve babayı
vesile edip can vermesi ve dünyaya gelmeleri, yani dirilmeleridir.
İkinci ölüm ise dünyadaki bildiğimiz fiziksel vefat olacak, ahirette de
ikinci kez dirilme gerçekleşecektir. 

Kuran’da evrimle yaratılış olduğunu iddia edenlerin, “aşama
aşama insan oluştu” iddiaları bu durumda tamamen geçersizdir.
İnsan dünyada aşama aşama oluşmamıştır. Zer aleminde tüm

insanlar Hz. Adem (as) ve diğer peygamberler vardır. Hz. Adem
(as)’ın ve diğer insanların bir takım evrimsel süreçlerden geçerek bu-
günkü insan olduğu iddiası doğru değildir. 

Hz. Adem (as) önce tüm insanlar gibi zer aleminde vardır, sonra
cennette yaratılmış, sonra da dünyaya gönderilmiştir:
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Bir başka Kuran ayetinde ise tüm insanların zer aleminde Allah’a
verdikleri söz şöyle bildirilir: 

Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve: "İşittik ve itaat ettik" dediğinizde
sizi, kendisiyle bağladığı sözünü (misakını) anın. Allah'tan korkup sa-
kının. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde olanı bilendir. (Maide Suresi 7)

Zer aleminde Allah’a söz verenler evrcimlerin iddia ettiği gibi yarım,
uzuvları tam gelişmemiş, yarı insan yarı başka varlıklar değildir. Tam
ve şuur sahibi insanlardır. Bu gerçek, Kuran’da evrimle yaratılış olma-
dığının açık bir ispatıdır.

Evrimi Savunan Müslümanlar, Meleklerin ve 

Cinlerin Yaratılışını Açıklayamazlar

İnsanın evrimle gelişim gösterdiğini iddia eden kişilere, meleklerin
ve cinlerin nasıl yaratıldığı sorulduğunda ise cevapları "Allah yoktan
yarattı" olacaktır. Cinleri ve melekleri Allah'ın yarattığını bilip kabul
eden bu kişilerin, Allah'ın, insanı da aynı şekilde yaratmış olduğunu
düşünememeleri, bunu akledememeleri oldukça vahimdir. Meleği
"Ol" emri ile bir anda yaratan Yüce Rabbimiz'in, insanı da aynı şekilde
yaratmış olduğunu görememeleri çok şaşırtıcı bir durumdur. Allah aynı
şekilde Melekleri insan görünümünde de bir anda yaratmaktadır. Hz
İbrahim’e gelen ziyaretçi melekler tam ve kusursuz birer insan görü-
nümündedirler ve bir anda yaratılmışlardır. 

Allah Kuran'da cinlerin, insanlardan farklı olarak, ateşten yaratıl-
dıklarını haber vermiştir: 
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Kuran'da haber verildiği gibi, meleklerin yaratılışı da insanın ya-
ratılışından çok farklıdır. Ayette meleklerin yaratılışı şöyle bildirilmek-
tedir:

Ayette yer alan ifadeden açıkça anlaşıldığı üzere melekler görü-
nüm olarak da insanlardan çok farklıdırlar. Ayrıca Kuran'da hem me-
leklerin hem de cinlerin insanlardan önce yaratıldığı haber
verilmektedir. Allah için yaratmak çok kolaydır. Rabbimiz hiçbir
sebep olmadan yoktan var edendir. Cinleri ve melekleri nasıl farklı
şekillerde ve yoktan var ettiyse, insanı da evrime gerek olmadan,
ayrı bir varlık olarak yoktan var etmiştir. Aynı durum hayvanlar ve
bitkiler gibi diğer canlılar için de geçerlidir. Kuran'da bildirilen açık
gerçek şudur: Allah canlıların hiçbirini evrimleştirmeden, yani türleri
başka türlere dönüştürmeden bir anda yoktan var etmiştir.

Evrimi Savunan Müslümanlar, Kuran'da Haber Verilen

Mucizelere Açıklama Getiremezler

Kuran'da Hz. Musa (as)'ın elindeki asayı yere attığında, Allah'ın
dilemesiyle bu asanın canlı bir yılana dönüştüğü bildirilmektedir. Hz.
Musa (as) asasını yere attığında asa, yani cansız bir ağaç dalı canlı
bir yılana dönüşmekte, eline aldığında yılan tekrar cansız bir ağaca
dönüşmektedir, sonra tekrar yere attığında yine can bulmaktadır.
Yani cansız bir madde, canlanmakta, sonra ölmekte, sonra yine



canlanmaktadır. Böylece Allah bu mucizesiyle insanlara, sürekli Ya-
ratılış'ı göstermektedir. Ayetlerde şöyle buyrulur:

Hz. Musa (as) elindeki asasını yere attığı anda, Allah'ın lütfuyla,
cansız bir odun parçası halindeki asa, hızla hareket eden, diğer

şahısların ortaya koyduklarını yutan, yani sindirim sistemi de

olan tamamen canlı bir varlığa dönüşmektedir. Bu değişim, ani-

den gerçekleşmektedir. Böylece Allah insanlara canlılığın nasıl yok-
tan var edildiğinin bir örneğini göstermektedir. Cansız bir madde,
sadece Allah'ın dilemesiyle, yani "Ol" emriyle can bulmaktadır.
Allah'ın Hz. Musa (as)'a lütfettiği bu mucize, eski Mısırlıların batıl
evrim inanışlarını bir hamlede yerle bir etmiştir., Hz. Musa (as)'a mu-
halif olan insanlar dahi hemen o an gerçeği kavrayıp, batıl inanışlarını
bırakıp, Allah'a iman etmişlerdir.

Kuran'da Hz. İsa (as)'ın da çamurdan kuş biçiminde birşey yap-
tığı, sonra bunun içine üflediğinde, Allah'ın dilemesiyle, bu kuşun
hayat bulup canlandığı haber verilmiştir:
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Bu kuş, hiçbir sebebe bağlı olmadan, Allah'ın dilemesi ve muci-
zesiyle, can bulmaktadır Cansız bir maddeden can sahibi olan kuş,
Yüce Allah'ın örneksiz, sebepsiz, üstün yaratışının örneklerinden bi-
ridir. Hz. İsa (as) da, Allah'ın lütfettiği bu mucizeyle, evrimci düşün-
cenin mantıksızlığını ve geçersizliğini gözler önüne sermektedir.
Kendilerince İslamla evrimi bağdaştırmaya çalışanların ise Rabbi-
miz'in bu mucizelerini açıklayabilmeleri mümkün değildir. 

Allah cinleri, melekleri, hurileri, gılmanları, cennet vildanlarını,

cennet köşklerini, cennet bahçelerini, cehennemi, cehennem

bekçilerini nasıl evrimle yaratmadıysa insanı da evrimle yarat-

mamıştır. Allah cennetteki tüm detayları; yüksek köşkleri, süsleri,
bahçeleri, kuşları, yiyecekleri ve sonsuz nimetleri herhangi bir evrim
süreci olmadan, bir anda, yoktan yaratmıştır. Cennetteki köşkler, süt-
ten ırmaklar, kıyafetler, tahtlar, takılar Allah'ın "Ol" demesiyle olmuş-
tur. Bunların gerçekleşmesi için sebeplere, inşaat ustalarına, terzilere,
zanaatkarlara vs. ihtiyaç yoktur. Hurma, incir gibi cennet meyveleri;
inci, sedef gibi cennet takıları nasıl ki cennette evrimle var olmadıysa,
bu dünyada da evrimle var olmamıştır. Bu dünyada da cennette de
hiçbir yaratma "evrimle" değildir. (Detaylı bilgi için bkz.; Kuran Darwinizm’i

Yalanlıyor, Harun Yahya (Adnan Oktar)) 
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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.

Dolayısıyla 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. İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve

evrimcilerin aslında savundukları 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 ele-

mentlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan

ancak bu karışımın 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. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla ka-
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rıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın 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 şartların var olması ge-

rektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. 

Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı

çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, pa-

pağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri,

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

puzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını,

sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı

türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız

bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar bir araya gelerek hücreyi oluştu-

ramazlar. 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 pro-

fesörleri 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 gerçeği 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

bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapka-

ranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar ka-

ranlık 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 tek-

nolojisi 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 çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar,

dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, 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
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göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir,

oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

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 değildir. 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. Ka-

merada da televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekaniz-

manın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size,

"odanızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar bir

araya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi" dese ne

Gözü ve kulağı, kamera ve ses kayıt cihazları ile kı-
yasladığımızda bu organlarımızın söz konusu tek-
noloji ürünlerinden çok daha kompleks ve
kusursuz yapılara sahip olduklarını görürüz.



düşünürsünüz? Binlerce kişinin bir araya gelip yapamadığını şuursuz

atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel bir görüntüyü oluşturan alet te-

sadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesa-

düfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir.

Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta

kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç

kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüş-

türerek 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 beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde

algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini din-
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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 bu-
lunduğu yere kadar giremez.
Görüntü merkezi denilen yer
kapkaranlık, ışığın asla ulaş-
madığı, belki de hiç karşılaş-
madığınız kadar karanlık bir
yerdir. Ancak siz bu zifiri 
karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir
dünyayı seyredersiniz.
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lersiniz, 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 sürdürülmektedir. 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

düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya

az da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha

müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücu-

dundaki 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 in-

sanoğlunun 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.

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 rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü,



ses, koku ve his olarak algılayan 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

hücrelerine ait değildir. İşte bu yüzden, her şeyin maddeden ibaret

olduğunu zanneden 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. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, 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 meka-

nizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller, teorinin ge-

rektirdiği ara formların hiç yaşamamış olduklarını göstermektedir.

Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak

bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli

evren modeli, sabit durum teorisi gibi pek çok düşünce bilimin gün-

deminden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde

tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime

saldırı" olarak göstermeye ve karşı görüşleri susturmaya bile çalış-

maktadırlar. Peki neden?

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de
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doğaya getirilebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için be-

nimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üni-

versitesi'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 mater-
yalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri
ve kuralları değil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bağlılı-
ğımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araş-
tırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm
mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye
girmesine izin veremeyiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Ha-
unted World", The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997,
s. 28)

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 kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaç-

ların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki et-

kileşimlerle, 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 şekil-

lendiren Yüce Allah'tır.



Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 
En Etkili Büyüsüdür
Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin

etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim

teorisinin, inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlaya-

caktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük

bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve

bunların karışımından 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 inan-

maktadırlar. 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 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 halkının

Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları

putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından

yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir

körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akıl-

sızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri

görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir.

Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühür-

lemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır... (Bakara Suresi, 6-7)
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… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bu-

nunla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler... (Araf Su-

resi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yukarı

yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyü-

lenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması,

insanların 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 senar-

yolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anla-

şılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve

cansız atomların ani bir kararla bir araya gelip; olağanüstü bir organi-

zasyon, 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.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı

kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini, Hz. Musa

(as) ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz.

Musa (as), Firavun'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, bü-

yücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın

anlatıldığı ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atınca, insanların gözlerini bü-

yülediler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir ge-

tirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)



Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la

-Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleye-

bilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya

koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydur-

duklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlat" diye vahyettik. (O da fırlatınca) bir

de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutu-

yor. Böylece 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 taraftarlarının sahte düzenlerini –yani evrimi– altüst

etmiştir. Ayetlerde bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek

etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması
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Geçmiş zamanlarda timsaha tapan insanların inanışları ne derece garip ve akıl
almazsa, günümüzde Darwinistlerin inanışları da aynı derecede akıl almazdır.
Darwinistler tesadüfleri ve cansız şuursuz atomları, cahilce adeta yaratıcı güç
olarak kabul ederler. Hatta bu batıl inanca bir dine bağlanır gibi bağlanırlar.



ile söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir bü-

yünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara

inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, 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 alan-
larda, geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malze-
melerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak, bu kadar
çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edil-
mesini hayretle karşılayacaktır. (Malcolm Muggeridge, The End
of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu gelecek, uzakta değildir. Hatta çok yakın bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacağını anlayacak ve evrim teorisi dünya

tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımla-

nacaktır. Bu şiddetli 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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Dediler ki: "Sen yücesin, bize 
öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz
yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm

ve hikmet sahibi olansın." 
(Bakara Suresi, 32)
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