


Y A Z A R  H A K  K I N  D A
Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan Adnan Oktar, 1956 yı lın da

An ka ra'da doğ du. 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.

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 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. Nitekim yazarın,

bugüne kadar 60 ayrı dile çevrilen 300’den fazla eseri, dünya çapında geniş bir okuyu-

cu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif

edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le

ola cak tır.

D ar wi nist ler, tek hüc re den çok hüc re ye

ve ar dın dan may mun dan in sa na doğ ru

uza dı ğı nı id dia et tik le ri söz de ev rim sü re ci ni

ken di le rin ce açık la ya bil mek için, in san lık ta ri hi ni de se nar yo laş tır mış -

lar dır. Bu nun için söz de "il kel in san"ın ya şam şek li ni ifa de eden "ma ğa -

ra dev ri", "taş dev ri" gi bi ha ya li dö nem ler uy dur muş lar dır. Oy sa ka ran -

lık bir ma ğa ra da post la ra bü rü ne rek otu ran, ko nuş ma ye te ne ği ol ma yan

ya rı in san ya rı may mun can lı lar, yal nız ca bi rer ha yal ürü nü dür. İl kel in -

san hiç bir za man var ol ma mış, taş dev ri hiç bir za man ya şan ma mış tır.

Bun lar ev rim ci le rin bir kı sım med ya nın da yar dı mıy la oluş tur duk la rı göz

bo ya ma lar dan baş ka bir şey de ğil dir. İn san, var ol du ğu gün den bu ya na

in san dır. Var ol du ğu gün den bu ya na da yük sek bir kül tü re sa hip tir. 

Bu ki tap ta, "ka ba taş dev ri" id di ası nın ta ri hi bir ya lan ol du ğu or ta ya

ko nul mak ta, bi lim sel bul gu la rın ya ra tı lış ger çe ği ni des tek lediği gös teril -

mek tedir. İn san bu dün yaya ev rim le değil, son suz bir güç ve akıl sahibi

olan Allah'ın kusur suz yarat masıy la gel miş tir.









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

55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 72 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'ın 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 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, Kishwa hi li (Tan -

zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı -

YA ZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA



lı yor), Dhi ve hi (Ma uri tus'ta 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.
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OKU YU CU YA

● Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de -
ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al -
lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş -
ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser -
mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo -
run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki -
ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

● Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da
ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar      Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me -
ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. 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 rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı -
na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na
edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki -
tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

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

● Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya -
lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren
ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 
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un dan 700 bin yıl ön ce in san la rın, çok iyi in şa
edil miş ge mi ler le ok ya nus yol cu luk la rı yap tık -
la rı nı bi li yor muy du nuz? Ya da bi ze "il kel ma -
ğa ra adam la rı" ola rak ta nı tı lan in san la rın, ger -
çek te gü nü müz de ki res sam la rı arat ma ya cak bir

ye te ne ğe ve es te tik an la yı şı na sa hip ol duk la rı nı hiç duy du nuz mu?
80 bin yıl ön ce ya şa mış olan ve bi ze ev rim ci ler ta ra fın dan "may mun
adam" gi bi gös te ril me ye ça lı şı lan Ne an der tal ır kı nın, mü zik alet le ri
yap tı ğı nı, gi yim-ku şam zev ki ne sa hip ol du ğu nu, kız gın kum lar da
bi çim li san da let ler le gez di ği ni bi li yor muy du nuz?
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(HARUN YAHYA)

Bü yük ola sı lık la bun la rın he men hiç bi ri ni da ha ön ce duy ma -
mış ola bi lir si niz. Ak si ne, bu in san la rın ya rı may mun ya rı in san, ko -
nuş ma ye te ne ğin den yok sun, dik du ra ma yan, sa de ce ga rip hı rıl tı lar
çı ka ran, vah şi ma ğa ra adam la rı ol du ğu ya nıl gı sı na ka pıl mış ola bi -
lir si niz. Çün kü bu bü yük ya lan, yak la şık 150 yıl dır dün ya nın dört
bir ya nın da in san la ra tel kin edil mek te dir.

Bu tel ki nin ama cı ise, ma ter ya list fel se fe yi ayak ta tu ta bil mek tir. 
Ma ter ya list, ya ni mad de ci fel se fe, Ya ra tı cı'nın var lı ğı nı in kar

eder. Ger çek le ri sap tı ran bu gö rü şe gö re, ev ren ve mad de eze li dir,
ya ni bir baş lan gı cı do la yı sıy la bir Ya ra tı cı sı yok tur. Bu ba tıl inan cın
söz de bi lim sel te me li ni ise ev rim te ori si oluş tu rur. Çün kü ma ter ya -
list ler, ev re nin bir Ya ra tı cı sı ol ma dı ğı nı id dia et tik le ri için bu ev ren -
de ki can lı lı ğın ve dü ze nin na sıl or ta ya çık tı ğı na ken di le rin ce bir
açık la ma ge tir me le ri ge rek mek te dir. Ev rim te ori si bu amaç la kul la -
nı lan bir se nar yo dur. Bu se nar yo ya gö re, ev ren de ki tüm dü zen ve
can lı lık, te sa düf le rin so nu cun da ken di li ğin den oluş muş tur. İl kel
dün ya da bu lu nan ba zı can sız mad de ler te sa dü fen bi ra ra ya ge le rek
ilk can lı or ga niz ma yı oluş tur muş lar dır. Mil yon lar ca yıl sü ren te sa -
düf ler so nu cun da ise bu ilk can lı or ga niz ma nın ev rim leş me siy le ev -
rim zin ci ri nin en so nun da bu lu nan in san mey da na gel miş tir. Her bi -
ri im kan sız olan mil yon lar ca aşa ma nın so nu cun da mey da na gel di ği
id dia edi len in sa nın ta ri hi de, yi ne bu se nar yo ya uy gun ola rak hi ka -
ye leş ti ril miş tir.

Hiç bir bi lim sel de li li ol ma yan bu an la tı ma gö re in san lık ta ri hi
şöy le dir: Na sıl ki can lı lık il kel bir or ga niz ma dan, en ge liş miş or ga -
niz ma olan in sa na ka dar iler le miş se, in san lık ta ri hi de en il kel in san
top lu mun dan en ge liş miş in san top lu mu na doğ ru iler le me gös ter -
miş ol ma lı dır. Bu, bi lim sel dayanağı ol ma yan bir var sa yım dır. Ve
bu var sa yım, ma ter ya list fel se fe nin ve ev rim te ori si nin id di ala rı na
gö re ha zır lan mış olan in san lık ta ri hi nin te me li ni teş kil eder.  

ADNAN OKTAR



Ev rim ci bi lim adam la rı, tek hüc re den çok hüc re ye ve ar dın dan

may mun dan in sa na doğ ru uza yan söz de ev rim sü re ci ni açık la ya bil -

mek için, ta ri hin ge li şi mi ni de se nar yo laş tır mış lar dır. Bu nun için 'il -

kel in san'ın ya şam şek li ni açık la yan "ma ğa ra dev ri", "taş dev ri" gi bi

ha ya li dö nem ler uy dur muş lar dır. "İn san lar may mun lar la or tak bir

ata dan tü re miş ler dir" ya la nı nı sa vu nan ev rim ci ler, bu id di ala rı nı

ken di le rin ce ka nıt la ya bil mek için ara yı şa gir miş ler ve ar ke olo jik ka -

zı lar da bul duk la rı her taş ya da ok par ça sı nı ve ya bir çöm le ği bu

doğ rul tu da yo rum la mış lar dır. Oy sa ka ran lık bir ma ğa ra da post la ra

bü rü ne rek otu ran, ko nuş ma ye te ne ği ol ma yan ya rı in san ya rı may -

mun can lı lar, yal nız ca bi rer ha yal ürü nü dür. İl kel in san hiç bir za -

man var ol ma mış, taş dev ri hiç bir za man ya şan ma mış tır. Bun lar

ev rim ci le rin bir kı sım med ya nın da yar dı mıy la oluş tur duk la rı göz

bo ya ma lar dan baş ka bir şey de ğil dir. 

Bun lar bi rer göz bo ya ma dır; çün kü bi yo lo ji, pa le on to lo ji, mik -

ro bi yo lo ji, ge ne tik bi lim ler baş ta ol mak üze re bi lim ala nın da ya şa -

nan ge liş me ler bu gün ev rim id di ası nı ta ma men yık mış tır. Can lı tür -

le ri nin bir bir le ri ne dö nü şüp ev rim leş tik le ri id di ası nın ge çer siz li ği

an la şıl mış tır. Ay nı şe kil de in san da may mun ben ze ri can lı lar dan ev -

rim leş me miş tir. İn san, var ol du ğu gün den bu ya na in san dır. Var

ol du ğu gün den bu ya na da yük sek bir kül tü re sa hip tir. Do la yı sıy -

la "ta ri hin ev ri mi" de hiç bir za man ger çek leş me miş tir. 

Bu ki tap ta, "in san ta ri hi nin ev ri mi" id di ası nın ge çer siz li ği ni bi -

lim sel de lil leriyle or ta ya ko ya cak, bi lim sel bul gu la rın ya ra tı lış ger -

çe ği ni des tek le di ği ni in ce le ye ce ğiz. İn san bu dün ya ya ev rim le de ğil,

son suz bir güç ve akıl sa hi bi olan Al lah'ın ku sur suz ya rat ma sıy la

gel miş tir.

İler le yen say fa lar da bu ger çe ğin bi lim sel ve ta rih sel de lil le ri ni

oku ya cak sı nız. 

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ
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v rim ci ta rih an la yı şı na gö re in san lık ta ri hi, in -
sa nın söz de ev ri mi ne pa ra lel ola rak çe şit li dö -
nem le re ay rı la rak in ce le nir. Pek ço ğu nu zun
okul yıl la rın da ya da çe şit li ga ze te ve te le viz -
yon ha ber le rin de duy ma ya alı şık ol du ğu taş

dev ri, yont ma taş dev ri, ci la lı taş dev ri, bronz ça ğı, de mir ça ğı gi bi
ha ya li kav ram lar söz ko nu su ev rim ci kro no lo ji nin önem li par ça la rı -
dır. Ço ğu in san bu ha ya li tab lo yu hiç dü şün me den ka bul eder ve in -
san lı ğın bir za man lar sa de ce ka ba taş alet ler kul la nı lan, me de ni yet
ve tek no lo ji nin bi lin me di ği bir dö nem ya şa dı ğı nı sa nır. 

Oy sa ar ke olo jik bul gu lar ve bi lim sel ve ri ler in ce len di ğin de or -
ta ya çok da ha fark lı bir tab lo çı kar. Geç miş ten gü nü mü ze ka lan iz -
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Geç Ne oli tik dö ne me ait taş lar dan ve ka buk -

lar dan ya pıl mış bu kol ye, dö ne min in san la rı -

nın sa nat ve es te tik zevk le ri nin ya nı sı ra, böy -

le bir süs eş ya sı nı mey da na ge ti re bi le cek tek -

no lo ji ye de sa hip ol duk la rı nı gös ter mek te dir. 
MÖ 7-11 bin yıl la rı na ait olan kap lar,

ma sa mo de li ve ka şık, dö ne min in san -

la rı nın ya şam dü zen le ri hak kın da

önem li bil gi ler ver mek te dir. Ev rim ci le -

rin id di ası na gö re bu dö nem de in san -

lar he nüz yer le şik dü ze ne geç miş ler

ve ye ni ye ni me de ni leş me ye baş la mış -

lar dır. Oy sa bu mal ze me ler, dö ne min

in san la rı nın kül tür le ri nin ek sik siz ol -

du ğu nu, tam an la mıy la me de ni bir ya -

şam sür dük le ri ni gös ter mek te dir. Bu

in san lar, tıp kı gü nü müz de ki in san lar

gi bi ma sa lar da otur mak ta, ta bak lar da,

ça tal, ka şık, bı çak kul la na rak ye mek le -

ri ni ye mek te, mi sa fir le ri ni ko nuk et -

mek te, on la ra ik ram da bu lun mak ta, kı -

sa ca dü zen li bir ha yat ya şa mak tay dı lar. El de edi len bul gu lar bü tü -

nüy le in ce len di ğin de, sa nat an la yış la rıy la, tıp bil gi le riy le, tek nik im kan la rıy la, gün lük ya şan tı la -

rıy la Ne oli tik çağ in san la rı nın tıp kı ken di le rin den ön ce ki ler ve son ra ki ler gi bi in sa ni bir ya şam

sür dük le ri gö rül mek te dir. 

Ev rim ci le rin söz de taş dev ri ola rak

ni te len dir dik le ri dö nem de in san lar iba -

det le ri ni ye ri ne ge ti ri yor, gön de ril miş el -

çi le rin teb liğ le ri ni din li yor, bi na lar in şa

edi yor, mut fak la rın da ye mek pi şi ri yor,

ai le le riy le soh bet edi yor, kom şu zi ya ret -

le ri ne gi di yor, ter zi le re kı ya fet ler dik ti ri -

yor, dok tor la ra te da vi olu yor, mü zik le il -

gi le ni yor, re sim le uğ ra şı yor, hey kel ya pı -

yor kı sa ca nor mal bir ya şam sü rü yor lar -

dı. Ar ke olo jik bul gu la rın da gös ter di ği gi-

bi tek nolojide ve bil gi birikimin de tarih

boyun ca değişik lik ler ol muş, ama in san

hep in san ca yaşamış tır. 
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Üst te - Yak la şık MÖ 10 bin yı lı na ait olan bu taş lar, ar ke -

olog la rın bul gu la rı na gö re bir tür bon cuk ola rak kul la nıl -

mak tay dı. Taş lar da ki mun ta zam de lik ler dik kat çe ki ci -

dir. Bu de lik ler, ta şa taş la vu ru la rak açı la maz. Böy le sert

taş lar da bu de re ce düz gün de lik ler aça bil mek için çe lik

ve ya de mir den ya pıl mış alet ler kul la nıl mış ol ma lı dır. 

Üst te - MÖ 10 bin li yıl la ra ait olan

ba kır tığ, söz ko nu su dö nem de ma -

den le rin ve me tal le rin bi li nip kul la -

nıl dı ğı nın bir de li li dir. Kris tal ya da

to zum su mi ne ral ler ha lin de olan ba -

kır cev her le ri, yaş lı ve sert ka ya lar -

da da mar lar ha lin de bu lu nur. Ba kır -

dan tığ ya pan bir top lu mun, ba kır

cev he ri ni ta nı ma sı, bu cev he ri, ka -

ya nın için den çı kar ma yı ba şar ma sı

ve iş le ye bi le cek tek nik im kan la ra

sa hip ol ma sı ge re kir. Bu nu da ev -

rim ci le rin id di a et ti ği gi bi söz de il -

kel lik ten ye ni kur tul muş var lık la rın

ya pa ma ya ca ğı açık tır.

Üst te - MÖ 7 - 8 bin yıl la rı na ait

olan bu tığ ve iğ ne ler, dö ne min

in san la rı nın kül tü rel ya şam la rı -

nın önem li bi rer de li li dir. Tı ğı ve

iğ ne yi kul la nan in san la rın ev -

rim ci le rin id di a et ti ği gi bi hay va -

ni de ğil, tam an la mıy la in sa ni bir

ya şam sür dük le ri açık tır. 

Üst te - MÖ 10 bin li yıl lar da kul la nıl mış

olan ke mik ten ya pıl mış bu düğ me ler,

dö ne min in san la rı nın kı ya fet kül tür le ri -

nin ol du ğu nu gös ter mek te dir. Düğ me yi

kul la nan bir top lu mun di ki şi, ku ma şı,

do ku ma cı lı ğı da bil me si ge re kir. 

Resim de ki flüt ler or ta la ma 95 bin yıl lık tır.

Bun dan on bin ler ce yıl ön ce ya şa yan in san -

la rın da ge liş miş mü zik kül tü rü var dır. 

12 BİN YILLIK BAKIR TIĞ

12 BİN YILLIK DÜĞME

9-10 BİN YILLIK TIĞ
ve İĞNELER

12 BİN YILLIK BONCUKLAR
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ler, in san la rın, ta ri hin her dö ne min de kül tür le riy le ve sos -
yal ya şam la rıy la me de ni bir ha yat sür dük le ri ni gös ter -
mek te dir. Ar ke olo jik ka zı lar da bu lu nan alet ler, di kiş
iğ ne le ri, flüt ka lın tı la rı, süs eş ya la rı, de ko ras yon
mal ze me le ri, geç miş in san la rın kül tü rel ola rak
ge liş miş bir ya şam sür dük le ri nin gös ter ge le rin -
den dir.

Bun dan yüz bin ler ce
yıl ön ce de tıp kı gü nü -
müz de ki gi bi, in san lar
ev le rin de ya şı yor, ta rım -
la uğ ra şı yor, alış ve riş le ri ni
ya pı yor, teks til ürün le ri mey -
da na ge ti ri yor, ye mek le ri ni yi yor, ak ra ba zi ya ret -
le ri ne gi di yor, mü zik le il gi le ni yor, re sim ya pı yor,
has ta lık la rı te da vi edi yor, iba det le ri ni ye ri ne ge ti -
ri yor kı sa ca nor mal gün lük ha yat la rı nı ya şı yor lar -
dı. Al lah'ın gön der di ği pey gam ber le re uyan in san -
lar Bir olan Al lah'a iman edi yor, ba zı la rı ise sap kın -
ça put la ra ta pı yor du. Pey gam ber le re uyan mü min -
ler Al lah'ın em ret ti ği ah la kı ya şar ken, bir ta kım in -
san lar da ba tıl uy gu la ma lar da bu lu nu yor, sap kın
ayin ler ger çek leş ti ri yor lar dı. Gü nü müz de ol du ğu
gi bi ta ri hin her dö ne min de de, hem

Al lah'ın var lı ğı na iman eden in san lar var dı, hem de
put pe rest ve müş rik in san lar. 

Tarih te hiç bir za man il kel zih ne sa hip var lık la rın ya şa ma dı ğı -

nın de lil le rin den bi ri de, 40 bin yıl lık bu flüt tür. Bi lim sel ça lış -

ma lar, gü nü müz Ba tı mü zi ğin de kul la nı lan 7 no ta esa sı na da ya -

lı flüt le rin on bin ler ce yıl ön ce de kul la nıl dı ğı nı gös ter mek te dir.

Kaşık lar, dö ne min in -

san la rı nın bir mut fak

kül tür le ri ol du ğu nu

gös ter mek te dir. Bu,

ev rim ci le rin id dia et -

ti ği gi bi söz de il kel

bir ya şan tı la rı nın ol -

ma dı ğı nın delilidir.

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ

Koyu renk -

li ca mım sı

bir ka ya olan

ob sid yen den ya -

pıl mış bu alet yak -

la şık MÖ 10 bin yı lı -

na ait tir. Sadece taş

dar be le riy le, ob sid ye nin

böy le in cel ti lip şe kil len -

diril mesi müm kün değil dir. 



El bet te ta rih bo yun ca bir yan da me de ni bir ya şam sü ren in san -
lar var ken bir yan da da da ha ba sit ve il kel ko şul lar da ya şa yan top -
lum lar var ol muş tur. An cak bu, in san lık ta ri hi nin söz de ev ri mi ne
de lil teş kil ede cek bir du rum de ğil dir. Zi ra gü nü müz de de dün ya -
nın bir kö şe sin de uza ya araç gön de ri lir ken, bir di ğer kö şe sin de in -
san lar he nüz elekt ri ğin var lı ğı nı da hi bil me mek te dir. Ama bu du -
rum ne uzay ara cı nı ya pan la rın zi hin sel ve fi zik sel ola rak da ha ge -
liş miş -söz de ev rim sü re cin de iler le miş-, ne de di ğer le ri nin da ha ge -
ri -söz de ha la may mun-in san la ra da ha ya kın- ol duk la rı nı gös ter -
mez. Bun lar sa de ce kül tür ve me de ni yet fark lı lı ğı nın gös ter ge le ri -
dir, kül tü rel bir ev rim ya şan dı ğı nın de ğil. 

Ev rim ci ler Ar ke olo jik Bul gu la rı Açık la ya maz

İn san lık ta ri hi ni an la tan ev rim ci bir ese ri in ce le di ği niz de ilk
dik ka ti ni zi çe ke cek hu sus lar dan bi ri, in sa nın söz de il kel ata la rı nın
gün lük ha yat la rı na da ir de tay lı tas vir ler dir. Kul la nı lan üs lup ta ki
emin lik ten, ko nu hak kın da bil gi si ol ma yan bi ri, tüm bu an la tı lan la -
rın bi lim sel de lil le re da yan dı ğı nı dü şü ne bi lir. Ev rim ci bi lim adam la -
rı san ki o dö nem de ya şa mış, göz lem yap ma im ka nı na sa hip ol muş
gi bi de tay lı hi ka ye ler an la tır lar: İki aya ğı üze rin de dur ma ya baş la -
yan söz de ata la rı mı zın el le ri boş ka lın ca alet yap ma ya baş la dık la rı nı,
uzun dö nem ler bo yun ca sa de ce ta şı kul lan dık la rı nı, tah ta lar ve taş -
lar dan baş ka hiç bir alet eda vat la rı nın ol ma dı ğı nı, de mi ri, ba kı rı, tun -
cu kullanmayı çok da ha iler le yen dö nem ler de öğ ren dik le ri ni söy ler -
ler. An cak bu an la tı lan lar bi lim sel de lil le re de ğil, ev rim ci le rin ön yar -
gı la rı na gö re bul gu la rı yan lış yo rum la ma la rı na da ya lı hi ka ye ler dir.

Ar ke olog Pa ul Bahn, in san lık ta ri hi nin ev ri mi se nar yo su nun
bir ma sal dan iba ret ol du ğu nu şöy le ifa de eder:

Bi li min o ka dar bü yük kıs mı hi ka ye le re da ya nı yor ki! Hi ka ye yi iyi
bir an lam da kul la nı yo rum, an cak yi ne de hi ka ye iş te. İn sa noğ lu nun

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR
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Es ki me de ni yet ler den gü nü mü ze ka lan ka lın tı lar da taş iş le me ci li ği dik kat çek -

mek te dir. Ta şa bu de re ce de tay lı ve düz gün şe kil ve ri le bil me si için, ço ğun luk la güç -

lü çe lik alet ler kul la nıl ma sı ge re kir. Ta şı taş la yon ta rak, ta şı ta şa sür te rek in ce de -

sen le rin ve şe kil len dir me nin ya pıl ma sı müm kün de ğil dir. Gra nit gi bi sağ lam taş la rın

bu de re ce düz gün ke sil me si, üzer le ri ne de sen ler iş len me si bu nu ya pa bi le cek tek -

nik alt ya pı yı ge rek ti rir. 

Pek çok taş ka lın tı da ki par la ma da, kes kin ve düz gün ke sim den kay nak lan -

mak ta dır. Ev rim ci bi lim adam la rı nın bu par lak lı ğı ci la ola rak ni te len dir me le ri, bu dö -

ne mi de "ci la lı taş dev ri" ola rak ka bul et me le ri bi lim dı şı bir yo rum dur. Ci la nın bin -

ler ce yıl bo yun ca mu ha fa za edil me si müm kün de ğil dir. Söz ko nu su taş lar id di a edil -

di ği gi bi ci la lan dı ğı için de ğil, düz gün ke sil dik le ri için par la mak ta dır lar. Bu, ta şın ken -

di ya pı sın dan kay nak la nan bir par la ma dır. 

Yuka rı da ki re sim ler de gö rü len bi le zik ler den sol da ki mer mer den, sağ da ki de ba zalt tan ya pıl mış tır.

MÖ 8500-9000 yıl la rı na ait ler dir. Ev rim ci ler bu dö nem de, sa de ce taş tan ya pıl mış alet le rin kul la nıl -

dı ğı nı id dia eder ler. Ba zalt ve mer mer çok sert taş lar dır. Bu taş la rın böy le si ne düz gün yu var lak

hal ka lar ha li ne ge ti ril me si için, çe lik ten ya pıl mış kes ki ve iş çi lik mal ze me le ri kul la nıl ma lı dır. Bi le -

zik le rin çe lik alet ler kul la nıl ma dan ke si lip şe kil len di ril miş ol ma sı müm kün de ğil dir. Bir ki şi ye bir

par ça taş ve rip, elin de ki taş la, ba zal t kit le si ni, re sim de ki gi bi bir bi le zik ha li ne ge tir me si ni is te sek,

bun da ba şa rı lı ola bi lir mi? El bet te ta şı ta şa sür te rek, ta şa taş la vu ra rak bi le ziği mey da na ge ti re me -

ye cek tir. Ay rıca bu bul gular, o dönem de burada yaşayan in san ların es tetik an layışa ve sanat zev -

kine sahip olan, kül tür leri geliş miş birey ler ol duğunu gös ter mek tedir.

18
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Resim ler de el le ya pıl mış ob si dyen ler, ke mik alet ler, kan ca lar ve taş tan ya pıl mış çe şit li mal -

ze me ler gö rül mek te dir. Ke mi ğe taş la vu ra rak böy le düz gün şe kil le rin el de edi le me ye ce ği

açık tır. Ka ba taş dar be le ri, ke mi ği sü rek li da ğı tıp par ça la ya cak, is te nil di ği gi bi şe kil len di ril -

me si ni en gel le ye cek tir. 

Ay nı şe kil de gra nit ve ba zalt gi bi en sert taş lar dan ya pı lan bu mal ze me le rin de, taş dar be le -

riy le bu de re ce düz gün ke sil me si nin, siv ril ti lip şe kil len di ril me si nin müm kün ol ma dı ğı açık tır.

Bu taş lar, mey ve ke ser gi bi düz gün ke sil miş tir. Taş la rın par lak lı ğı da ev rim ci le rin id dia et ti ği

gi bi ci la lan mış ol ma la rın -

dan de ğil, ke sim den kay -

nak lan mak ta dır. Bu eş ya la -

rı ya pan in san lar, el le rin de -

ki mal ze me yi di le dik leri gi-

bi şekil len direbilecek leri

demir veya çelik ten yapıl -

mış tek nik cihaz lara sahip

ol malıdır. Sert taş par çaları

an cak çelik le bu derece

düz gün kesilebilir. 

19



ev ri mi ne da ir ge le nek sel se nar yo la rı dü şü nün:
Av ate şi, kamp ate şi, ka ran lık ma ğa ra lar,
ayin ler, alet ya pı mı, yaş lan ma, mü ca de le ve
ölüm le il gi li hi ka ye le ri. Ne ka da rı ke mik ve
ka lın tı la ra, ne ka da rı ede bi yat öl çü le ri ne da -
ya nır.1

Pa ul Bahn'ın net ola rak ifa de et mek -
ten çe kin di ği so ru nun ce va bı açık tır, in -
san lık ta ri hi nin söz de ev ri mi bi lim sel de ğil
ta ma men "ede bi" öl çü le re da yan mak ta dır. 

Ni te kim bu hi ka ye ler de pek çok ce -
vap sız hu sus, man tık çe liş ki si ve bo zuk lu -
ğu var dır. An cak ev rim ci dog ma lar la dü -
şü nen bir ki şi bu çe liş ki le ri fark ede mez.
Ör ne ğin ev rim ci ler yont ma taş dev rin den

bah se der ler, ama o dö ne me ait alet le rin ve ya ka lın tı la rın na sıl yon -
tu lup şe kil len di ril miş ola bi le ce ği ni an lat maz lar. Tıp kı "di na zor la rın
si nek le ri ko va lar ken ka nat ge liş ti rip uç ma ya baş la dık la rı nı öne sü -
rüp, si ne ğin ise na sıl uç tu ğu nu" hiç bir za man açık la ya ma dık la rı gi -
bi, on bin ler ce yıl ön ce si ne ait ka lın tı la rın na sıl ya pı lıp bi çim len di ril -
di ği ni de açık la ya maz lar. Ko nu nun bu yö nü nü ta ma men unut ma ya
ve unut tur ma ya ça lı şır lar. 

Oy sa ta şı yon tup şe kil len dir mek çok zor bir iş tir. Ta şı ta şa sür -
te rek, ta rih ön ce si ka lın tı lar da ol du ğu gi bi, mü kem mel düz gün lük -
te ve siv ri lik te ke sil miş alet ler el de et mek müm kün de ğil dir. Gra nit,
ba zalt ya da do le rit ben ze ri sert taş la rın, par ça la nıp da ğıl ma dan,
ağaç ha mu ru gi bi in ce cik ke sil me si an cak çe lik eğe le rin, tor na la rın,
lev ye le rin, ren de le rin, taş ke si mi ve şe kil len di ril me sin de kul la nı lan
di ğer alet le rin varlığıyla müm kün dür. Yi ne on bin ler ce yıl ön ce si ne
ait bi le zik le rin, kü pe le rin, kol ye le rin, kü re le rin taş kul la nı la rak ya -

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ
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550 bin yıl lık bu taş ale tin,

bu de re ce düz gün ke si lip

bi çim len di ri le bil me si için

de mir ve ya çe lik gi bi sağ -

lam me tal ler den ya pıl mış

alet ler kul lanıl ması gerekir.  



pı la ma ya ca ğı bel li dir. Bu eş ya lar da ki ufak de lik ler taş la vu ra rak açı -
la maz. Üzer le rin de ki süs le me ler ta şı sür te rek mey da na ge ti ri le mez.
Söz ko nu su eser le rin mun ta zam lı ğı, bun la rı mey da na ge tir mek için
de mir, çe lik ve di ğer me tal ler den ya pıl mış alet le rin kul la nıl mış ol -
du ğu nu gös ter mek te dir. 

Pek çok ar ke olog ve bi lim
ada mı, söz ko nu su ta ri hi eser le rin
ve ya ka lın tı nın ev rim ci le rin id dia
et ti ği ko şul lar da ya pı lıp ya pı la -
ma ya ca ğı nı test et miş tir. Ör ne ğin,
11 bin yıl ön ce in şa edil miş ol du -
ğu tah min edi len Gö bek li Te pe'de
bu lu nan blok taş lar üze rin de ki iş -
le me le rin na sıl ya pıl mış ola bi le ce -
ği ni araş tı ran Prof. Kla us Schmidt
şöy le bir de ney yap mış tır: Ev rim -
ci le rin o dö nem de kul la nıl dı ğı nı
id dia et ti kleri taş la rı iş çi le rin el le -
ri ne ve re rek, ka ya la rın üze ri ne
ben zer ka bart ma lar çiz me le ri ni is -
te miş tir. Ka ya la rı taş la şe kil len dir -
me ye ça lı şan iş çi ler 2 sa at bo yun -
ca ara lık sız ça lış ma la rı so nu cun da
ka ya üze rin de sa de ce bel li be lir siz
bir çiz gi çi ze bil miş ler dir. 

Ben zer bir de ne me yi her kes
ken di evin de de ya pa bi lir. Eli ni ze
gra nit gi bi sert bir taş alıp, bun dan
100 bin yıl ön ce ya şa mış in san la -
rın yap tık la rı mız rak uç la rı nın bir
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Bu taş ka bart ma sı 11 bin yıl lık tır. Ev rim ci -

le rin id di ala rı na gö re bu dö nem de sa de ce

ka ba, taş alet ler kul la nıl mak ta dır. Oy sa, ta -

şı ta şa sür te rek böy le bir eser ya pı la maz.

Söz ko nu su ka bart ma nın na sıl böy le bi -

çim li ve düz gün ya pıl mış ol du ğu nu ev rim -

ci ler akıl cı ve man tık lı bir şe kil de açık la ya -

maz. Bu ve ben ze ri eser le rin ya pılabil mesi

için demir veya çelik ten alet ler kul lanan,

akıllı insanlar olması gerekir.
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Bu re sim de gö rü len taş alet ler, or ta la ma MÖ 10 -11 bin yıl la rı na ait tir. Bu ra da -
ki taş lar dan her han gi bi ri ni, ev rim ci le rin, o dö nem in san la rı nın yap tık la rı nı id dia et tik -
le ri gi bi, bir baş ka taş la vu ra rak yap ma ya ça lış tı ğı nı zı dü şü ne lim. Ör ne ğin 4 nu ma ra da
gö rü len taş lar da ki düz gün oyuk la rın ay nı sı nı aç ma ya ça lı şın. Eli niz de ki ka ya par ça sı na
is te di ği niz ka dar taş la vu run, böy le düz gün bir de lik aça maz sı nız. Bu nu ya pa bil mek
için, çe lik gi bi sağ lam me tal ler den ya pıl mış alet ler kul lan manız gerekir. 

(1) MÖ 10 bin li yıl la ra ait

taş kak malar

(2) MÖ 11 bin

yı lı na ait ha -

van tok mak ları

(4) MÖ 11 bin yılına

ait taş eşyalar

(5) Ma la kit (ba kır ta -

şı) dol gu mal ze me si

kul la nı la rak ya pıl mış

MÖ 9-10 bin yıl la rına

ait taş eş ya 

(6) MÖ 10 bin li yıl -

la ra ait çi vi gö rü nü -

mün de dol gu taş

(7) MÖ 10 bin

yı lı na ait 

çe kiç  ucu

(3) MÖ 10 bin

yıl la rı na ait

ob sid yen alet

1
2

3

4

6
7

5



ben ze ri ni yap ma ya ça lı şın. An cak bu nun için bu gra nit par ça sı ve

bir taş tan baş ka eli niz de hiç bir mal ze me ol ma sın. Bu iş lem de ne de -

re ce ba şa rı lı ola bi lir si niz? Ta ri hi ka lın tı lar da ki gi bi mü kem mel kes -

kin lik te, si met ri de, düz gün lük te ve par lak lık ta bir par ça mey da na

ge ti re bi lir mi si niz? Da ha da ile ri gi de lim 1 m2 bü yük lü ğün de bir ka -

ya alıp üze ri ne de rin lik li bir hay van res mi yap ma ya ça lı şın. Ka ya ya

eli niz de ki taş la vu ra rak na sıl bir so nuç el de eder si niz? Çok açık tır ki

çe lik ve de mir den ya pıl mış araç ge reç ol ma dan, ne ba sit bir mız rak

ucu nu ne gös te riş li bir taş iş le me si ni ya pa bi lir si niz. 

Bu aşa ma da şu nu da unut ma mak ge re kir ki, kul la nıl mış olan

taş kes me ve bi çim len dir me alet le ri nin ya pıl ma sı da ay rı bir uz man -

lık ala nı dır. Eğe nin, lev ye nin, ren de ve di ğer alet le rin ya pı la bil me si

için de ge rek li tek nik alt ya pı nın bu lun ma sı şart tır. Bu da, bu eser le -

rin mey da na ge ti ril di ği dö nem de ko şul la rın ol duk ça iyi ve ile ri ol -

du ğu nu gös ter mek te dir. Ya ni, ev rim ci le rin ba sit taş alet le rin kul la -

nıl dı ğı, tek ni ğin ve tek no lo ji nin ol ma dı ğı nı id dia et tik le ri "ka ba taş

dev ri" sa de ce bir he ze yan dan iba ret tir, ger çek te böy le bir dö nem ya -

şan ma mış tır. 

Öte yan dan taş la rın ke sil me sin de, dü ze til me si ve şe kil len di ril -

me sin de kul la nıl mış olan de mir ve çe lik mal ze me le rin gü nü mü ze

ka dar ulaş ma mış ol ma sı da son de re ce do ğal dır. Do ğal ko şul lar al -

tın da, özel lik le de nem li ve asit li or tam lar da, her tür lü me tal mal ze -

me ok si de ola cak, çü rü yüp bo zu la cak ve yok ola cak tır. Ge ri ye ise

yok ol ma sı çok da ha uzun sü re alan taş par ça lar ka la cak tır. Bu taş

par ça la ra ba ka rak, dö ne min in san la rı nın sa de ce ta şı kul lan dık la rı nı

öne sür mek ise bi lim sel bir yak la şım de ğil dir. 

Ni te kim ar tık pek çok ev rim ci de, ar ke olo jik bu lun tu la rın Dar -

wi nizm'i des tek le me di ği ni ka bul et mek te dir. Ev rim ci ar ke olog Ric -

hard Le akey, ar ke olo jik bul gu la rın özel lik le de taş alet le rin ev rim te -

ori siy le açık lan ma sı nın müm kün ol ma dı ğı nı şöy le iti raf eder:
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As lın da, Dar wi nist te zin ye ter siz li ği ar ke olo jik ka yıt lar la ke sin ola -
rak ka nıt lan mış tır. Eğer Dar wi nist su num doğ ru ol say dı, bu du rum -
da hem ar ke olo jik ka yıt lar da hem de fo sil ka yıt la rın da iki ayak lı lı ğın,
tek no lo ji nin ve ge li şen be yin öl çü le ri nin de lil le ri ni gör me miz ge re kir -
di. Ama bu nu gör mü yo ruz. Ta rih ön ce si ka yıt la rın tek bir yö nü da -
hi bu te zin yan lış ol du ğu nu gös ter mek için ye ter li: taş alet ler. 2

Ev rim ci le rin Ha ya li Kro no lo ji si

Ev rim ci ler ta ri hi sı nıf lan dı rır ken, bul duk la rı eser le ri te ori le ri ne
uy gun ola cak şe kil de, dog ma la rı doğ rul tu sun da yo rum la yıp de ğer -
len di rir ler. Bronz eş ya la rı çok ça bul duk la rı dö ne mi bronz ça ğı ola -
rak ad lan dı rır, de mi rin çok da ha ya kın bir dö nem de kul la nıl ma ya
baş lan dı ğı nı öne sü rer ler. Me tal le rin en es ki me de ni yet ler ta ra fın -
dan bi lin me di ği ni id dia eder ler. 

Oy sa, da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi de mir, çe lik ve pek çok
me tal ça buk ok si de olup, aşı nır lar. Ta şa oran la çok da ha kı sa sü re -
de, çü rü yüp yok olur lar. Ok si de ol ma sı da ha zor olan bronz gi bi
me tal ler ise di ğer me tal le re oran la da ha uzun sü re mu ha fa za edi le -
bi lir. Bu du rum da bronz dan ya pıl mış eser le rin da ha es ki ta rih li ol -
ma sı, de mir den ya pıl mış eser le rin ise da ha ye ni ta rih li ol ma sı son
de re ce do ğal dır. 

Ay rı ca bron zu el de ede bil me yi bi len bir top lu mun de mi ri bil -
me di ği ni öne sür mek, bronz el de ede bi le cek bil gi ye ve tek nik alt ya -
pı ya sa hip olan bir top lu mun di ğer me tal le ri kul lan ma dı ğı nı id dia
et mek man tık lı bir yo rum de ğil dir. 

Bronz, ba kı ra ka lay, ar se nik ve an ti mon ka tı la rak ve bi raz da
çin ko ek le ne rek el de edi lir. Bron zu el de eden ki şi, ön ce lik le ba kır,
ka lay, ar se nik, çin ko ve an ti mon gi bi ele ment le rin kim ya bil gi si ne
sa hip ol ma lı dır, bun la rı han gi de re ce ler de erit me si ge rek ti ği ni bil -
me li dir, ge rek li erit me yi ve alaşımı ya pa bi le ce ği fı rı na ve mal ze me -
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le re sa hip ol ma lı dır. Bu sa yı -
lan bil gi ler den ha ber siz olan
bi ri nin ba şa rı lı bir alaşım el de
et me si ol duk ça zor dur. 

Ör ne ğin ba kır cev her le ri,
yaş lı ve sert ka ya lar da, kris tal
ve ya to zum su mi ne ral ola rak
bu lu nur. Ba kı rı kul la nan top lu mun ön ce lik le ka ya lar da bu lu nan toz
ha lin de ki cev he ri ta nı ya bi le cek bil gi se vi ye sin de ol ma sı ge re kir. Da -
ha son ra bul du ğu ba kı rı yer al tın dan çı ka ra bil mek için ma den in şa
et me si, cev he ri ka ya dan sö küp çı ka ra bil me si ve yü ze ye ta şı ya bil me -
si ge re kir. Tüm bun la rın taş tan tah ta dan alet ler le ya pılamayacağı
açık tır.

Ba kır cev he ri nin me ta le dö nü şü mü için cev he rin kor ateş le kar -
şı laş ma sı ge re kir. Ba kı rın eri ti le rek arı tıl ma sı için ge rek li sı cak lık ise
1084.50C'dir. Bu es na da ate şe ha va akı mı sağ la yan bir ci haz ya da
kö rük kul la nıl ma sı ge re kir. Ba kır la iş lem ya pan bir top lu mun bu ısı -
nın sağ la na bi le ce ği bir fı rı nı in şa et miş ol ma sı, ay rı ca bu fı rın da la -
zım ola cak po ta, ma şa gi bi alet le ri de yap mış ol ma sı şart tır. Bu ra da
sa de ce ba kı rın iş len me si için ge rek li olan alt ya pı, kı sa ca özet len miş -
tir. Daha sert bron zun el de edil me si için ba kı rın, ka lay, çin ko ve di -
ğer ele ment ler le ka rı ştı rıl ma sı ise çok da ha kap sam lı bir iş tir. Çün -
kü her me tal için fark lı iş lem ler uy gu lan ma sı ge re kir. Tüm bun lar,
me ta li iş le yen, alaşım lar mey da na ge ti ren, ma den ci lik le uğ ra şan
top lum la rın de tay lı bil gi sa hi bi ol duk la rı nın gös ter ge si dir. Bu de re -
ce kap sam lı bil gi ye sa hip olan ki şi le rin, de mi ri bu la ma mış ol duk la -
rı nı id dia et mek ise man tık lı ve tu tar lı bir açık la ma de ğil dir. 

Öte yan dan ar ke olo jik bul gu lar da, ev rim ci le rin es ki dö nem ler -
de me ta lin bi lin me di ği ve kul la nıl ma dı ğı id di ala rı nın doğ ru ol ma -
dı ğı nı gös ter mek te dir. 100 bin yıl lık me tal kap ka lın tı sı, 2.8 mil yar
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Üst te  MÖ 8 -10 bin li yıl la ra ait, bon cuk ola -

rak kul la nıl dı ğı tah min edi len ba kır par ça lar.

Dö ne min in san la rı ba kır cev her le ri ni bu lup

iş le ye bi le cek tek nik alt yapıya sahip ler di.
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Ev rim te ori si ne gö re, can lı lar bel li aşa ma lar için de ev rim leş miş, bak te -

ri den in sa na ka dar uza nan ha ya li ge li şim se nar yo sun da her şey mil yon lar ca

se ne için de, ha ya li bir ev rim sü re ci da hi lin de ol muş tu. Bu se nar yo da in san,

en son ev rim le şen can lı ol ma lı ve son 20.000 yıl için de ge li şi mi ni ta mam la -

ma lıy dı. Ama bi lim sel bul gu lar ve fo sil ka yıt la rı, böy le bir ge li şi mi gös te ren

tek bir ka nıt bi le ver me miş, hat ta bu nun im kan sız lı ğı nı gös ter miş tir. 

Bu önem li ger çe ği gös te ren di ğer bul gu lar ise, mil yon lar ca yıl ön ce sin -

den ka lan, in san la ra ait kul la nım ge reç le ri, alet ler ve süs eş ya la rı dır. Dar wi -

nist ler, gü nü müz den 100 mil yon yıl ön ce, hat ta 500 mil yon yıl ön ce - ki bu

ta rih ev rim ci le rin yer yü zün de bak te ri dı şın da hiç bir can lı nın ya şa ma dı ğı nı id -

dia et tik le ri bir za man dır - ya şa mış olan in san la rı, ha ya li ev rim şe ma la rı nın

hiç bir ye ri ne yer leş ti re me mek te dir ler. El bet te bu nu yap ma la rı im kan sız dır

çün kü Al lah, her can lı yı ol du ğu gi bi in sa nı da yok tan ya rat mış, "Ol" em ri ile

var et miş tir. Do la yı sıy la bun dan 100 yıl ön ce sin de ya şa mış in san la ra ait bul -

gu la rı keş fet mek ne ka dar ola sı ve ma kul ise, gü nü müz den 500 milyon yıl

ön ce si ne ait in san la rın eser le ri ni bu lup in ce le mek de o ka dar ma kul dür.

Yok tan ya ra tan Al lah, kuş ku suz ta ri hin her dö ne min de di le di ği can lı yı var

ede bi lir. El bet te bu, üs tün güç ve kud ret sa hi bi Al lah için çok ko lay dır. Dar -

wi nist le rin an la yamadığı ger çek budur ve bu neden le Yaratılış Ger çeğini

delil len diren bul gular kar şısın da bir açık lamaları yok tur. Bilim sel ger çek lerin

çürüt tüğü senar yolarını yinelemek dışın da bir çözüm bulamaz lar. Ama

yapılan kazılar, her geçen gün, giderek ar tan delil ler le ev rim dog masını yok

et mek tedir.
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Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin 1852 yı lın da ya yın la nan

5 Ha zi ran ta rih li sa yı sın da, yak la şık 100 bin yıl lık olan

bir me tal ka bın ka lın tı la rı nın bu lun du ğu ha be ri yer al -

mış tır. Araş tır ma lar, ça nak şek lin de ki bu ka bın ya pıl dı -

ğı me ta lin, çin ko veya benzeri bir alaşım dan mey da na

gel di ği ni gös ter miş tir. Ay rı ca va zo nun üze rin de in ce

iş çi lik le çi çek bu ket le ri, üzüm as ma sı ve taç de sen le ri

iş li dir. En es ki çağ lar da in san la rın me ta li kul lan ma dı ğı

id di asın da olan ev rim ci le rin bu bul gu yu açık la ya bil -

me le ri müm kün de ğil dir. Açık tır ki bu ese ri mey da na

ge ti ren ki şi ler, me tal alaşım la rı nı ya pan, me ta li iş le ye -

bi len ge liş miş bir kül tür bi ri ki mi ne sa hip tir ler. 

Resim de gö rü len me tal kü re, Gü ney Af ri -

ka'da milyonlarca yıl ön ce si ne ait ol du ğu

tah min edi len bir yer kat ma nın da bu lu nan

bir kaç yüz ta ne kü re den bi ri dir. Kü re ler,

do ğal her han gi bir olay la mey da na gel miş

ol ma sı müm kün ol ma yan, çok in ce iş le ne -

rek şe kil ve ril miş oluk lar içer mek te dir. Bu

bul gu, me ta lin en es ki ta rih ler den be ri kul -

la nıl dı ğı nı, mil yonlarca yıl ön ce de in san la -

rın me tal üzerine in ce oluk yapabilecek

alet lere sahip ol duk larını gös ter mek tedir. 

1912'de Ok la ho ma'da ki Tho mas Bü yük şe hir Elekt rik fab -

ri ka sın da, iki iş çi, fab ri ka ka za nı na kü rek le kö mür atar lar -

ken şa şır tı cı bir bul gu ile kar şı laş tı lar. Kö mür par ça la rın -

dan bi ri kal dır mak için ol duk ça bü yük tü, bu ne den le iş -

çilerden biri kö mü rü kır dı. Kö mür par ça sı nı kır dı ğın da

için de de mir bir çöm lek ol du ğu nu gör dü. Çöm lek kö mür -

den çı ka rıl dı ğın da, çöm le ğin ka lı bı iki par ça için de de gö -

rü le bi li yor du. Pek çok uz man, de mir çöm le ğin et ra fın da -

ki kö mü rü in ce le di ve çöm le ğin yak la şık 300 - 325 mil yon

yıl ön ce ya pıl dı ğı nı be lir le di ler. Bu, de mi rin, MÖ 1200 yıl -

ları civarın da kul lanıl maya baş ladığını id dia eden ev rim -

ciler için açıkl an ması müm kün ol mayan bir bul gudur. 
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Bu ayak ka bı ta ba nı fo si li, 213 mil yon yıl -

lık taş ya ta ğın da bu lun muş tur. Bun dan

mil yon lar ca yıl ön ce ya şa yan in san lar

ayak ka bı la rıy la, kı ya fet le riy le, ye mek

kül tür le riy le, sos yal iliş ki le riy le me de ni

bir ya şam sür müş ler dir. Fo si lin bi li nen

tek res mi 1922 ta rih li bir New York ga ze -

te sin de ya yın lan mış tır. İn san lık ta ri hi nin

ev ri mi  iddiasını ya lan la yan bu gibi bul -

gular, ev rim ciler tarafın dan ya giz lenir

ya da göz ar dı edilir. 

Resim de ki ha van ve tok ma ğı, 1877 yı lın da

Tab le Mo un ta in kö mür ma de nin de bu lun -

muş tur. 33 mil yon yıl lık kö mür ya ta ğın da

bu lu nan bu ha van ve tok ma ğı, in sa nın her

dö nem de in sa ni bir yaşam sür düğünün de-

lil lerin den dir. 

3 mil yon yıl lık ça kıl ta şı üze ri ne in san yü zü ne

ben zer bir fi gür ya pıl mış. Ça kıl ta şın da böy le

düz gün de lik ler aça bil mek ol duk ça zor bir iş -

tir. Bu nun için sert me tal den ya pıl mış de lik aç -

ma alet le ri kul la nıl ma sı ge re kir. Ev rim ci le rin

id dia et ti ği gibi, son de re ce il kel ko şul lar da

bu nun ya pıl mış ol ması im kan sız dır.
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yıl lık me tal kü re ler, 300 mil yon yıl lık ol du ğu tah min edi len de mir

çöm lek, 27 bin yıl lık kil par ça la rı üze rin de bu lu nan teks til ka lın tı la -

rı, mag nez yum, pla tin yum gi bi Av ru pa'da bir kaç yüz yıl ön ce eri til -

me si ba şa rı lan me tal le rin bin yıl lık ka lın tı lar da ki iz le ri gi bi sa yı sız

bu lun tu, ev rim ci le rin id dia et ti ği, ka ba taş dev ri, yont ma taş dev ri,

ci la lı taş dev ri, bronz ça ğı, de mir ça ğı sı ra la ma sı nı alt üst et miş tir.

Pek çok bi lim sel ya yın da yer alan bu bul gu la rın önem li bir kıs mı,

ev rim ci bi lim adam la rı ta ra fın dan ya göz ar dı edil miş ya da mü ze -

le rin bod rum la rı na sak lan mış tır. Ger çek in san lık ta ri hi ye ri ne, ev -

rim ci le rin ha yal ürü nü hi ka ye le ri, in san lık ta ri hi gi bi top lum la ra ta -

nı tıl mış tır. 

Mü min ler Ta rih Bo yun ca Me de ni Bir Yaflam 

Sür müfl ler dir

Al lah ta rih bo yun ca in san la rı hak di ne da vet ede cek el çi le ri ni

gön der miş tir. İn san la rın bir kıs mı el çi le re ita at edip, Al lah'ın var lı -

ğı na ve bir li ği ne iman et miş ler, bir kıs mı da in kar la rın da di ren miş -

ler dir. İn san lı ğın ilk var ol du ğu gün den iti ba ren in san lar, Bir olan

Al lah'a ima nı ve hak din ah la kı nı, Rab bi miz'in vah yi ile bi lip öğ ren -

miş ler dir. Do la yı sıy la ev rim ci le rin öne sür dü ğü, "Bir olan Al lah'a

ima nın ilk top lum lar ta ra fın dan bi lin me di ği" id di ası doğ ru de ğil dir.

(Bu ko nu ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de de tay lı ola rak açık lan mak -

ta dır.)

Al lah'ın ta ri hin her dö ne min de in san la ra, ken di le ri ni iman et -

me ye ve din ah la kı nı ya şa ma ya da vet eden el çi ler gön der di ği Ku -

ran'da şu şe kil de ha ber ve ril miş tir:
İn san lar tek bir üm met ti. Al lah, müj de ci ler ve uya rı cı lar ola -
rak pey gam ber ler gön der di ve be ra ber le rin de, in san la rın an -
laş maz lı ğa düş tük le ri şey ler ko nu sun da, ara la rın da hü küm
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ver mek üze re hak ki tap lar in dir di. Oy sa ken di le ri ne apa çık
ayet ler gel dik ten son ra, bir bir le ri ne kar şı olan 'az gın lık ve kıs -
kanç lık la rı' yü zün den an laş maz lı ğa dü şen ler, o, (ki tap) ve ri -
len ler den baş ka sı de ğil dir. Böy le ce Al lah, iman eden le ri, hak -
kın da ay rı lı ğa düş tük le ri ger çe ğe Ken di iz niy le eriş tir di.
Al lah, ki mi di ler se onu doğ ru ya yö nel tir. (Ba ka ra Su re si, 213)
Bir baş ka ayet te de her top lu ma on la rı uyar mak, Al lah'ın var lı -

ğı nı ve bir li ği ni ha tır lat -
mak, din ah la kı nı ya şa ma -
ya da vet et mek için bir el çi
gön de ril di ği şöy le bil di ril -
miş tir:
... Hiç bir üm met yok tur ki,
için de bir uya rı cı ge lip-
geç miş ol ma sın. (Fa tır Su -
re si, 24)

Rab bi miz'in in san la ra
el çi ler ve hak ki tap lar gön -
der miş ol ma sı na rağ men
ba zı in san lar za man için de
ara la rın da an laş maz lı ğa
düş müş ler, hak din ah la -
kın dan uzak laş mış lar ve
ba zı sap kın ve ba tıl ina nış -
la ra uy muş lar dır. Ki mi le ri
put pe rest ina nış lar ge liş tir -
miş ler, top ra ğa, ta şa, tah ta -
ya, Ay'a, Gü neş'e, söz de
kö tü ruh la ra ta pın ma sap -
kın lı ğı na düş müş ler dir. Ni -
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20. Hanedanlık dönemine ait, alçı üzerine yapılmış resim.

Tari hin her dö ne min de, gü nü müz de ol du ğu gi -

bi, hak din ler de var dı ba tıl ina nış lar da. Ta ri hin

her dö ne min de iman eden ler Al lah'ın em ri olan

iba det leri yerine getiriyor lar dı.



te kim gü nü müz de de,
hak di ne ina nan lar ol -
du ğu gi bi ha len sap kın -
ca ate şe, Ay'a, Gü neş'e,
tah ta put la ra ta pan lar
da var dır. Ki mi le ri,
Al lah'ın var lı ğı nı ve
bir li ği ni bil me le ri ne
rağ men, Rab bi miz'e
bir ta kım or tak lar koş -
muş lar dır. Rab bi miz yi -
ne on la ra el çi ler gön -
der miş, ara la rın da an -
laş maz lı ğa düş tük le ri
ko nu lar da hak olan
hük mü ken di le ri ne bil -
dir miş, ba tıl ina nış la -
rın dan arı nıp hak din
ah la kı nı ya şa ma ya on -
la rı da vet et miş tir. Ve

ta ri hin her dö ne min de iman eden ler le et me yen ler, sa lih mü min ler -
le sap kın yol la ra uyan lar var ol muş tur. 

Ta rih bo yun ca ya şa mış pey gam ber ler le bir lik te iman eden ler,
son de re ce me de ni ko şul lar da, mo dern ve ka li te li bir ya şam sür müş -
ler dir. Hz. Nuh dö ne min de de, Hz. İb ra him dö ne min de de, Hz. Yu -
suf dö ne min de de, Hz. Mu sa dö ne min de de, Hz. Sü ley man dö ne -
min de de şim di ki gi bi, top lum sal dü zen için de, mo dern bir ha yat ya -
şan mış tır. Her dö nem de mü min ler na maz la rı nı kıl mış, oruç la rı nı
tut muş, Al lah'ın bil dir di ği sı nır la rı ko ru muş, he lal ve te miz bir ha yat
ya şa mış lar dır. Ar ke olo jik bul gu lar da el de edi len bil gi le rin gös ter di -

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR

31

Geç miş te ol du ğu gi bi gü nü müz de de ba tıl ina nış la ra

sa hip olan lar, put la ra ta pan lar yaşamak tadır. 



ği ge liş miş ya şam stan dart la rı nın en gü ze li ne, en asil ve en te mi zi ne,
Al lah'a iman eden sa lih mü min ler sa hip ol muş lar dır. Ya şa dık la rı dö -
ne min sağ la dı ğı her tür lü im ka nın en iyi si ni pey gam ber ler ve sa mi -
mi mü min ler, Al lah rı za sı na uy gun ola rak, kul lan mış lar dır. 

Nem rud dö ne min de ki her tür lü tek no lo jik ge liş me Hz. İb ra -
him ve onun la bir lik te iman eden mü min ler ta ra fın dan en gü zel şe -
kil de kul la nıl mış tır. Fi ra vun lar dö ne min de sa hip olu nan tek nik bil -
gi, Hz. Yu suf, Hz. Mu sa, Hz. Ha run ve o dö nem de ya şa yan sa lih
mü min le rin de hiz me tin de ol muş tur. Hz. Sü ley man dö ne min de mi -
ma ri de, sa nat ta, ula şım da el de edi len yük sek tek no lo ji en hik met li
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Sebe Me li ke si'nin

Hz. Sü ley man'ı

zi ya ret edi şi ni

an latan tab lo



şe kil de kul la nıl mış tır. Rab bi miz'in Hz. Sü ley man'a lüt fu olan zen -
gin lik ve ih ti şam, ne sil ler bo yun ca hay ran lık uyan dır mış tır.

Unut ma mak ge re kir ki, bun dan yüz bin ler ce yıl ön ce ya şa mış
in san la rın da gü nü müz top lum la rı nın da sa hip ol du ğu her tür lü
bil gi ve im kan, Al lah'ın in san la ra bir lüt fu dur. Yüz bin ler ce yıl ön -
ce me de ni yet le ri ni ku ran lar, on bin ler ce yıl ön ce ma ğa ra du var la rı -
na es te tik re sim ler ya pan lar, pi ra mit le ri, zig gu rat la rı in şa eden ler,
dev taş anıt lar mey da na ge ti ren ler, Ama zon or man la rı nın en yük -
sek nok tala rı na bü yük ya pı lar ya pan lar Al lah'ın il ha mı ve öğ ret me -
siy le bu eser le ri mey da na ge tir miş ler dir. Gü nü müz de ato mun alt
par ça cık la rı nı in ce le yen ler, uza ya araç gön de ren ler, bil gi sa ya rı en
et kin şe kil de kul la nan lar bun la rı, Al lah di le di ği için ya pa bil mek te -
dir ler. İn san la rın var ol duk la rı gün den bu ya na sa hip ol duk la rı her
tür lü bil gi, Al lah'ın in san la ra lüt fu, kur duk la rı her me de ni yet,
Rab bi miz'in ese ri dir. 

Al lah in sa nı yok tan var et miş ve ona dün ya ha ya tı bo yun ca çe -
şit li im kan lar ve ni met ler ver miş tir. Ve ri len her ni met in san için bir
de ne me dir. Sa hip ol du ğu me de ni ye tin, tek no lo ji nin ve im kan la rın
Al lah'ın bi rer lüt fu ol du ğu nu bi len, tüm bun lar için Rab bi miz'e şük -
re den kul la rı na, Al lah ni met le ri ni ar tı rır:

Rab bi niz şöy le bu yur muş tu: "An dol sun, eğer şük re der se niz
ger çek ten si ze ar tı rı rım..." (İb ra him Su re si, 7)
Ve Al lah sa lih kul la rı nı hem dün ya da hem ahi ret te gü zel bir şe -

kil de ya şa tır. Ku ran'da bu ger çek şöy le ha ber ve ril miş tir:
Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mümin ola rak kim sa lih bir
amel de bu lu nur sa, hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la ya -
şa tı rız ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı nın en gü ze liy le mu -
hak kak ve ri riz. (Nahl Su re si, 97)
Bu aye tin bir te cel li si ola rak, ta rih bo yun ca ya şa yan tüm Müs -

lü man lar ya şa dık la rı dö ne min en iyi im kan la rı na sa hip ol muş lar,
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me de ni ve gü zel bir ya -
şam sür müş ler dir. El -
bet te im ti han or ta mı -
nın ge re ği ola rak ki mi
za man zor luk ve sı kın -
tı lar la da de nen miş ler -
dir. An cak bu sı kın tı lar
ve ya zor şart lar, me de -
ni ve in san ca bir ya şam
sür me dik le ri an la mı na
gel mez. Al lah'ı in kar
eden, in kar la rın da di -
re nen, gü zel ah la kı ya -
şa ma yan ve yer yü zün -
de boz gun cu luk çı ka -
ran la rın so nu ise, ne
ka dar zen gin, re fah ve
ile ri bir me de ni yet  de
ol sa lar, hüs ran ol muş -
tur. Üs te lik bun la rın bir

ço ğu bel ki de gü nü müz top lum la rın dan da hi ge liş miş im kan la ra sa -
hip olan top lum lar dır. Bu ger çek Ku ran'da şöy le ha ber ve ril miş tir:

Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı? Böy le ce ken di le rin den
ön ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler. On lar, güç
ba kı mın dan ken di le rin den da ha üs tün idi ler, top ra ğı alt-üst
et miş ler (ek miş ler, ma den ler, su lar ara yıp çı kar mış lar) ve
onu, ken di le ri nin imar et ti ğin den da ha çok imar et miş ler di.
El çi le ri de, on la ra açık de lil ler le gel miş ti. De mek ki Al lah on -
la ra zul met mi yor du, an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul me di -
yor lar dı. (Rum Su re si, 9)
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Hz. Meryem ve Azizler Tablosu, Giovanni Bellini,

1505, Venedik



Kül tü rel Bi ri kim, Ev rim sel Bir Sü reç Yaflan dı ¤ı nı

Gös ter mez

Ev rim ci le rin id dia sı, ilk in san la rın söz de ya rı may mun var lık -

lar ol du ğu, za man için de fi zik sel özel lik le riy le bir lik te zi hin sel özel -

lik le ri nin de ge liş ti ği, ka bi li yet ler ka zan dık la rı, me de ni ye tin bu ne -

den le ev rim le şe rek iler le di ği dir. Bi lim sel bul gu la ra da yan ma yan bu

id dia ya gö re, söz de il kel ata la rı mız hay va ni bir ha yat ya şa mış lar, in -

san laş tık ça me de ni leş miş ler ve zi hin le ri ge liş tik çe kül tü rel ola rak

iler le me kay det miş ler dir. Vü cu du ta ma men tüy ler le kap lı, üze rin de

hay van kürk le riy le ateş yak ma ya ça lı şan, omuz la rın da av la dık la rı

hay van lar la su ke na rın da yü rü yen, ma ğa ra la rın için de hı rıl tı lar çı -

ka ra rak bir bir le riy le an laş ma ya ça lı şan il kel in san mi zan sen le ri de

bu bi lim dı şı id dia nın or ta ya at tı ğı hi ka ye ler den iba ret tir. 

Fo sil ka yıt la rı, bu hi ka ye yi des tek le me mek te dir. Bi lim sel bil gi -

le rin gös ter di ği so nuç, in sa nın in san ola rak yok tan ya ra tıl dı ğı ve var

ol du ğu ilk gün den iti ba ren de in sa ni bir ya şam sür dü ğü dür. Ar ke -

olo jik bul gu lar da, ev rim ci le rin yap tık la rı kro no lo ji yi hiç bir şe kil de

des tek le me mek te dir. Ev rim ci le rin "in san la rın ye ni ye ni ko nuş ma yı

öğ ren dik le ri ni" söy le dik le ri dö ne me ait olan ar ke olo jik bul gu lar,

ger çek te in san la rın mut fak la rı ol du ğu nu, ai le ha ya tı ya şa dık la rı nı

gös ter mek te dir. Ev rim ci le rin, "taş dev ri ola rak id di a et tik le ri" dö -

nem ler de, be yin ame li yat la rı ya pıl dı ğı or ta ya çık mış tır. Ev rim ci le -

rin, "in san la rın sa na tı bil me dik le ri ni söy le dik le ri" dö nem le re ait ka -

zı alan la rın da ise süs eş ya la rı ve bo ya ham mad de le ri bu lun muş tur.

Ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de bun lar gi bi pek çok ör nek de tay lı

ola rak in ce le ne cek tir. 

Tüm bu örneklerin gösterdiği gerçek, hiçbir zaman ilkel hay-

vani bir hayatın olmadığıdır. Evrimcilerin öne sürdüğü gibi taşı
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taşla yontarak, taştan tahtadan başka hiçbir alet kullanmadan me-
deniyet dışı bir yaşam yaşanmamıştır. Her dönemde iman edenler
insanca yaşamıştır. Her dönemde insana yakışacak gibi kıyafetler
olmuş, insana yakışacak şekilde tabaklar, kaplar, kaşıklar, çatallar
kullanılmış, insana yakışacak koşullarda oturulmuş, yatılmış, ye-
mek yenmiş, sohbet edilmiş, insana yakışacak yapılar inşa edilmiş,
insana yakışacak sanat eserleri meydana getirilmiştir. Doktorlar,
öğretmenler, terziler, mühendisler, mimarlar, sanatçılar olmuş, top-
lum düzeni sağlanmıştır. Akıl ve vicdan sahibi olanlar, Allah'ın il-
hamıyla, yeryüzündeki nimetlerden en güzel şekilde
faydalanmışlardır. 

Ancak elbette tarih boyunca teknolojik gelişme de yaşanmış,
insanların bilgi birikimleri arttıkça teknoloji değişiklikler göstermiş,
yaşanılan ortamın koşullarına uygun olarak yeni cihazlar geliştiril-
miş, bilimsel buluşlar olmuş, kültürel değişimler yaşanmıştır.
Ancak insanlık tarihinde yaşanan bilgi birikimi ve teknolojik ilerle-
me, evrimsel bir süreç yaşandığı anlamına gelmemektedir.

Bil gi nin sü rek li art ma sı son de re ce ola ğan du rum dur. Bir in sa -
nın sa hip ol du ğu bil gi se vi ye si il ko kul ça ğın da fark lı, or ta okul ça -
ğın da fark lı, üni ver si te ça ğın da çok da ha fark lı dır. Bir ki şi nin ha ya -
tı bo yun ca bil gi se vi ye si nin sü rek li art ma sı, onun ev rim sel bir sü reç
için de ol du ğu nu ve ba şı boş rast lan tı la rın et ki siy le iler le di ği ni gös -
ter mez. Ben zer bir du rum top lum ha ya tı için de ge çer li dir. Top lum -
sal ya şam da da, ih ti yaç lar doğ rul tu sun da ye ni ke şif ler, bu luş lar ya -
pı lır, ye ni me ka niz ma lar icat edi lir, bir baş ka ki şi bu me ka niz ma yı
da ha da ge liş ti rir. Sü rek li kül tür ge li şi mi ya şa nır. An cak bu, ev rim -
sel bir sü reç de ğil dir. 
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ar wi nizm'in id di ası, in sa nın ve do la yı sıy la
sa hip ol du ğu kül tü rün, il kel lik ten me de ni ye -
te doğ ru iler le di ği dir. An cak ar ke olo jik bul -
gu lar, in san lık ta ri hi nin ilk gü nün den iti ba -
ren, top lum la rın çok ile ri kül tür le re sa hip ol -

du ğu dö nem ler ol du ğu gi bi, çok ge ri kül tür le ri ya şa dık la rı dö nem -
ler de ol du ğu nu gös ter mek te dir. Hat ta ço ğu za man, son de re ce zen -
gin me de ni yet ler le ge ri me de ni yet ler ay nı dö nem için de var ol muş -
lar dır. Ta rih bo yun ca, ay nı dö nem de ya şa yan top lum la rın bir ço ğu -
nun tek no lo ji ve me de ni yet dü zey le ri, sos yo lo jik ve kül tü rel ya pı la -
rı, ay nı bu gün ol du ğu gi bi bir bi rin den fark lı dır. Ör ne ğin gü nü müz -
de, Ku zey Ame ri ka kı ta sı tıp ta, bi lim de, mi ma ri de ve tek no lo ji de ol -
duk ça iler le miş ol ma sı na rağ men, Gü ney Ame ri ka'nın çe şit li böl ge -
le rin de tek no lo ji açı sın dan ol duk ça ge ri, dün ya ile hiç bir bağ lan tı sı
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ol ma yan top lum lar ya şa mak ta dır. Dün ya nın pek çok böl ge sin de

has ta lık lar en ile ri gö rün tü le me tek nik le ri ve tah lil ler le teş his edi lip,

son de re ce mo dern ko şul lar da te da vi edi lir ken, di ğer çe şit li böl ge le -

rin de de has ta lık la rın söz de kö tü ruh la rın et ki siy le mey da na gel di -

ği dü şü nü lüp, sah te kö tü ruh la rı kov ma ayin le riy le has ta lar iyi leş ti -

ril me ye ça lı şıl mak ta dır. MÖ 3000'ler de ya şa yan Sü mer ler, Es ki Mı -

sır lı lar, İn dus hal kı gi bi top lum lar, her açı dan gü nü müz de ya şa yan

bu ka bi le ler le -hat ta bu ka bi le ler den ile ri de olan pek çok top lum la-

kı yas ka bul et me ye cek bir me de ni ye te sa hip ti ler. De mek ki ta ri hin

her dö ne min de me de ni yet açı sın dan ge liş miş le ge ri kal mış top lum -

Avustralyalı Papou yerlisi

21. yüz yıl da da hi ba tıl ina nış la ra sa hip pek

çok top lum ya şa mak ta dır. Bu in san lar, ken -

di le ri ne hiç bir fay da ve ya za rar ver me ye

güç ye ti re me yen sah te ilah la ra tap ma ya nıl -

gı sı na düş mek te dir ler. Re sim de, Ar hua co

ka bi le si nin şe fi nin, ken di le ri ne ya pı lan sal -

dı rı la rın ar dın dan söz de yar dım al mak için

yap tı ğı ayin gö rü lü yor. Bu ayi ni dü zen le me

amaç la rı nı şef le ri şu şe kil de açık lı yor: "Da -

ğı sa kin leş tir mek için do ğa da ki yaş lı ruh la -

rı yar dı ma ça ğı rı yo ruz." 4
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lar birara da var lık la rı nı sür dü re bil miş ler dir. Bin ler ce yıl ön ce ya şa -

yan bir top lum, 20. yüz yıl da ki bir top lu luk tan çok da ha ile ri ye gi de -

bil miş tir. Bu da bi ze ge li şi min ev rim sel bir sü reç için de oluş ma dı ğı -

nı, ya ni ta rih için de il kel top lum dan me de ni ye doğ ru bir ge li şim bu -

lun ma dı ğı nı gös ter mek te dir. 

El bet te ta rih sel sü reç içe ri sin de her alan da bü yük iler le me ler

kay de dil miş, bi lim ve tek no lo ji de bü yük ge liş me ler sağ lan mış tır.

Fa kat bu de ği şim le ri ev rim ci le rin ve ma ter ya list le rin id dia et ti ği gi -

bi bir "ev rim" sü re ci ola rak ta nım la mak akıl cı ve bi lim sel bir yak la -

şım de ğil dir. Kül tür ve tec rü be bi ri ki mi sa ye sin de tek no lo ji ve bi lim

Dün ya nın bir ucun da in san lar, söz de "ölü ruh la rın dağ la rı sa kin leş -

ti re bi le ce ği ne" ina nıp son de re ce il kel ko şul lar da ya şar ken, bir baş -

ka yer de in san lar gök de len ler de ya şa yıp, uçak lar la ve ya lüks tek ne -

ler le se ya hat et mek te, ol duk ça kon for lu bir ya şam sür mek te dir ler.

Ev rim ci le rin id di ala rı nın ak si ne hem ile ri hem de ge ri me de ni yet ler

ay nı an da var ola bil mek te dir. 
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gi bi alan lar da sü rek li bir ge liş im söz konusudur. An cak bu ra da
önem li olan nok ta şu dur; gü nü müz in sa nı ile bin ler ce yıl ön ce ya şa -
yan bir ki şi ara sın da, na sıl fi zik sel özel lik ler açı sın dan bir fark yok sa,
ze ka ve ye te nek açı sın dan da bir fark yok tur. 20. yüz yıl da ki in san la -
rın be yin ka pa si te si ve ze ka sı da ha çok ge liş ti ği için da ha ile ri bir uy -
gar lı ğa sa hip ol du ğu muz dü şün ce si, ev rim te ori si nin tel kin le ri so nu -
cunda olu şan yan lış bir ba kış açı sı dır. Oy sa gü nü müz de da hi fark lı
böl ge ler de ki halk lar fark lı an la yış la ra ve kül tür le re sa hip ola bil mek -
te dir. Ör ne ğin, bu gün Avust ral ya'da ki bir yer li nin ABD'de ki bir bi -
lim ada mı nın sa hip ol du ğu bil gi ye sa hip ol ma ma sı onun ze ka sı nın
ya da bey ni nin ye te ri ka dar ge liş me di ği ni gös ter mez. Çok ze ki ol ma -
sı na rağ men, bu tip bir ka bi le için de do ğup ha ya tı nı sür dü ren, hat ta
elekt ri ğin var lı ğın dan da hi ha be ri ol ma yan bir çok in san ola bi lir. Ay -
rı ca fark lı yüz yıl lar da fark lı ih ti yaç lar ge liş miş ola bi lir. Ör ne ğin gü -
nü müz mo da an la yı şı ile Mı sır lı la rın mo da an la yı şı nın ay nı ol ma ma -
sı bi zim kül tü rü mü zün on la rın kin den da ha ile ri de ol du ğu nu gös ter -
mez. 20. yüz yıl da me de ni ye tin işa re ti gök de len lerken, Mı sır dö ne -
min de uy gar lı ğın ka nı tı pi ra mit ler ve sfenks ler di. 

Önem li olan el de edi len bul gu la rın na sıl bir ba kış açı sıy la de -
ğer len di ril di ği dir. Bul gu la rın, söz de ev rim sel ge li şi m gös ter di ği ön
yar gı sıy la ha re ket eden bir ki şi, ele ge çen her tür lü bil gi yi bu ön yar -
gı ya gö re de ğer len di re cek tir. Böy le ce ha ya li hi ka ye ler le sa vı nı des -
tek le me ye ça lı şa cak tır. Bul du ğu bir ke mik par ça sı nın üzerine, o böl -
ge de ya şa yan in san la rın ne ler his set tik le ri, gün lük ya şam la rı nı na sıl
de ğer len dir dik le ri, ai le ya pı la rı, sos yal iliş ki le ri gi bi pek çok de ta yı,
ön yar gı sı na uy gun şe kil de or ta ya ko ya cak tır. Bu ke mik par ça sın -
dan, o dö nem de, ya rı dik, vü cu du tüy ler le kap lı, hı rıl tı lar çı ka ran,
taş alet ler kul la nan in san la rın ya şa dı ğı so nu cu na va ran bir ki şi, bi -
lim sel de lil ler bu nu gös ter di ği için de ğil, ide olo ji si bu nu ge rek tir di -
ği için böy le bir hi ka ye an lat mak ta dır. Çün kü el de edi len ve ri ler

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ

40



ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

İn san la rın için de ya şa dık la rı ko şul lar, on la rın söz de il kel bir

zih ne ve ge liş me miş özel lik le re sa hip ol du ğu nu gös ter mez.

Her dö nem de fark lı ih ti yaç lar ge liş miş, in san lar fark lı ko şul -

lar da ya şa mış lar dır. Ör ne ğin gü nü müz mi ma ri an la yı şı ile

Mı sır lı la rın mi ma ri an la yı şı nın ay nı ol ma ma sı bi zim kül tü rü -

mü zün on la rın kin den da ha ile ri de ol du ğu nu gös ter mez. 20.

yüz yıl da me de ni ye tin işa re ti gök de len ler ken, Mı sır dö ne -

min de uy gar lı ğın ka nı tı pi ra mit ler ve sfenk sler di.
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ger çek te böy le bir man za ra or ta ya koy ma mak ta dır. Bu ha ya li man -

za ra, Dar wi nist zih ni ye tin yo rum la rıy la mey da na ge ti ril mek te dir. 

Bu gün bul duk la rı fo sil ka lın tı la rı na, yon tul muş taş la ra, ma ğa -

ra du var la rı na çi zil miş re sim le re ba ka rak o dö nem hak kın da de tay -

lı yo rum lar ya pan ba zı ar ke olog la rın du ru mu da bu ör nek ten çok

fark lı de ğil dir. Ne var ki, el de ki de lil le ri ön yar gı lı bir yak la şım la de -

ğer len di re rek söz de il kel in sa nın ne re dey se ha ya tı nın her anı na iliş -

kin hi ka ye ler ya zan ev rim ci le rin sah te il lüst ras yon la rı ve ma sal la rı,

pek çok der gi ve ga ze te nin say fa la rı nı süs le ye bil mek te dir. İş te ça ğı -

mı zın ta nı nan ev rim ci le rin den Lo uis Le akey'nin söz de il kel in sa nın

gün lük ha ya tı na da ir yaz dı ğı se nar yo lar dan bi ri:

Bir an için 20-30 bin yıl ka dar ge ri ye gi de rek bir ka ya sı ğı na ğın da yer
alan olay la rı bir bi ri ar dın dan iz le ye bil di ği mi zi farz ede lim: Taş dev -
rin de ya şa mak ta olan bir av cı, va di de o gün kü avı nın pe şin dey ken
bir den te pe de ki dik ya rın ya nın da bir ka ya sı ğı na ğı gö rür. Bu ra sı bir
ars lan ve ya ma ğa ra ayı sı nın ini ola bi le ce ğin den ve ya bu ra nın baş ka
bir ai le ta ra fın dan is kan edil miş ol ma ih ti ma li bu lun du ğun dan, bü -
yük bir dik kat ile bu ra ya tır ma nır. Epey yak la şıp, bu ra nın boş ol du -
ğu nu gör dük ten son ra içi ne gi rer ve iyi ce araş tı rır. Bu ra nın şim di ai -
le ce otur mak ta ol duk la rı ufak sı ğı nak tan çok da ha el ve riş li ol du ğu na
ka rar ve ren av cı, ai le nin di ğer ki şi le ri ni de alıp bu ra ya ge tir me ye gi -
der. Bun dan son ra ai le nin ye ni ev le ri ne ge lip, yer leş tik le ri ni gö rü rüz.
Bu ye ni evin ate şi, ya es ki ev den bü yük bir dik kat ve iti na ile ge ti ri len
bir kaç kor par ça sın dan ve ya tah ta yı tah ta ya sürt mek su re tiy le ya kı lır.
(Taş dev ri in sa nı nın ate şi na sıl el de et tiği tam ola rak bi lin mi yor sa da,
en es ki de vir ler den be ri ateş ten ya rar lan dık la rı ve onu kul lan dığı bir
ger çek tir. Çün kü ma ğa ra ve ka ya sı ğı nak la rın da ki he men he men bü -
tün yer leş me kat la rın da, ocak lar, gün lük ha ya tın bir par ça sı ola rak
kar şı mı za çı kar.) Bel ki bun dan son ra, ai le nin ba zı ki şi le ri üzer le rin de
ya ta cak la rı dö şek le ri ha zır la mak üze re ot top la ma ya gi de cek ler dir.
Ai le nin di ğer ki şi le ri ise ci var da ki ça lı ve fun da lık lar dan dal ke sip
yer leş tik le ri bu ye ni evin ön ta ra fı na ka ba bir çit ya par lar. Bu ara da
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ev de ki eş ya lar yer leş ti ri lir ve çe şit li hay van post la rı ge ti ri lip, yer le re
se ri lir. Bun dan böy le ar tık ai le ye ni ev le ri ne yer leş miş olup, ha yat de -
vam eder. Yi ye cek te mi ni için er kek ler vah şi hay van la rı av lar lar. Ka -
dın lar, av es na sın da er kek le re yar dım et tik le ri gi bi, ye ne cek mey ve le -
ri, ka buk lu ye miş le ri ve kök le ri top lar lar.3

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR
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El de edi len bul gu la rı ev rim ci ön yar gıy la de ğer len di ren bir bi lim ada mı, o dö nem hak kın -

da pek çok yo rum ya pa bi lir. An cak bu yo rum la rın bi lim sel ka bul edi le bil me si için net bul -

gu lar la ve ve ri ler le des tek len me si ge re kir. Bu gü ne ka dar ev rim ci le rin ma sal la rı nı des tek -

le ye bi le cek tek bir bi lim sel bul gu da hi el de edil me miş tir. Hı rıl tı lar çı ka ra rak an laş tı ğı, ma -

ğa ra lar da ya şa dı ğı, üs tün de pos tuy la ateş ke na rın da otur du ğu, ka ba alet ler le av lan dı ğı

söy le nen ya rı in san ya rı may mun var lık lar sa de ce ev rim cilerin hayal lerini yan sıt mak tadır.

Bilim ise in sanın her zaman in san olarak var ol duğunu gös ter mek tedir.



En kü çük de tay la rı na ka dar ta rif edi len bu se nar yo her han gi

bir bi lim sel bul gu ya de ğil, ta ma men ya za rın ha yal gü cü ne da yan -

mak ta dır. Bu ve ben ze ri hi ka ye le ri, çe şit li bi lim sel ke li me ler le süs le -

yip ak ta ran ev rim ci ler, birkaç par ça ke mik par ça sı na da ya na rak tüm

bu de tay la rı şe kil len dir mek te dir ler. (Üs te lik bu lu nan bu fo sil ler, ev -

rim ci le rin id di ala rı nın tam ter si ni gös ter mek te, ev rim sü re ci nin as la

ya şan ma dı ğı nı is pat la mak ta dır.) Oy sa ke mik par ça la rı nın, es ki dö -

nem ler de ya şa mış olan in san la rın han gi duy gu lar la ha re ket et tik le -

ri ne, gün lük ya şam la rın da ne ler yap tık la rı na, ara la rın da ki iş bö lü -

mü nün na sıl ol du ğu na da ir ke sin bil gi ler ver me ye ce ği açık tır. Ama

bu gi bi ha ya li se nar yo lar ve çi zim ler le zen gin leş ti ri len in sa nın ev ri -

mi ma sa lı, ev rim ci ler ta ra fın dan çok yo ğun bir bi çim de kul la nı lır.

Ev rim te ori si nin or ta ya atıl dı ğı ilk gün den iti ba ren bu dog ma dan

ken di ni kur ta ra ma yan sa yı sız ev rim ci, yu ka rı da ki se nar yo nun de ği -

şik ver si yon la rı nı üret miş tir. Amaç ger çek le ri an lat mak de ğil, in san -

la rı tel kin ve pro pa gan da yo luy la il kel in sa nın ya şa dı ğı na ik na et -

mek tir. 

Her ne ka dar ev rim ci bi lim adam la rı el le rin de hiç bir de lil ol -

ma dı ğı hal de böy le se nar yo lar üre te rek id di ala rı nı ka nıt la ma ya ça -

lış sa lar da, kar şı la rı na çı kan her bul gu, ta raf sız ola rak de ğer len di ril -

di ğin de, on la ra ba zı ger çek le ri çok açık bir şe kil de gös ter mek te dir.

Bu ger çek ler den bi ri şu dur; in san var ol du ğu ilk gün den be ri in san -

dır. Ze ka sı, sa nat ve es te tik ye te ne ği gi bi özel lik le ri ta ri hin tüm dö -

nem le rin de ay nı dır. Geç miş te de, ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi il -

kel, ya rı hay van ya rı in san ya ra tık lar de ğil, ay nı biz ler gi bi dü şü nen,

ko nu şan, sa nat eser le ri mey da na ge ti ren, bir kül tür ve ah lak ya pı sı -

na sa hip in san lar ya şa mış tır. Bi raz dan da de ği ne ce ği miz gi bi ar ke -

olo jik ve pa le on to lo jik bul gu lar ke sin ve açık bir şe kil de bu ger çe ği

is pat la mak ta dır.
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Bu gün sa hip ol du ğu muz dev me de ni yet ten bun dan yüz bin ler -
ce yıl son ra ge ri ye ne ka la bi le ce ği ni bir dü şü nün. Bin ler ce yı lın kül -
tür bi ri ki mi; tab lo lar, hey kel ler, sa ray lar yok ola cak, tek no lo ji ye ait
ne re dey se hiç bir iz kal ma ya cak tır. Aşın ma ya da ya nık lı ola rak ta sar -
la nan pek çok mal ze me da hi be lir li bir sü re içe ri sin de –do ğal ko şul -
lar al tın da- aşın ma ya baş la mak ta dır. Çe lik ler pas lan mak ta, be ton lar
aşın mak ta, top rak al tın da ki te si sat lar çü rü mek te, tüm mal ze me ler
ona rım ge rek tir mek te dir. Bir de bun la rın üze rin den on bin ler ce yıl
geç ti ği ni, bin ler ce ton yağ mu ra, şid det li rüz gar la ra, sel le re, dep rem -
le re ma ruz kal dık la rı nı dü şü nün. Bel ki de ge ri ye ka la cak olan, ay nı
geç miş ten bi ze kal dı ğı gi bi, sa de ce iş len miş iri taş par ça ları, binaları
meydana getiren blok taşlar ve bazı heykel kalıntıları ola cak tır. Ya
da gü nü mü zün ile ri me de ni yet le rin den ge ri ye günlük yaşamımızı
tam olarak anlayabilecekler net bir iz kal maz ken, Af ri ka'da, Avus -
tu ral ya'da ve ya dün ya nın bir baş ka ye rin de ya şa yan ka bi le ler den
ge ri ye ba zı iz ler ka la cak tır.  Yani, sahip olduğumuz teknolojinin
(televizyonlar, bilgisayarlar, mikrodalga fırınlar vs) izleri kalmaya-
cak, ama belki de taş bir binanın ana hatları, büyük bir heykelin par-
çaları kalacaktır. O dö ne min bi lim adam la rı bu iz le re ba ka rak, bi zim
ya şa dı ğı mız dö nem de ki tüm top lum la rı "kül tü rel ola rak ge ri" di ye
ta nım lar lar sa bu, ger çek ler den ne kadar sap mış ol duk la rı nı gös ter -
mez mi? 

Ya da bun dan bin ler ce yıl son ra, üze rin de Çin ce ya zı lar bu lu -
nan bir ese ri keş fe den bi r kişi, sa de ce bu bil gi ye da ya na rak, Çin li le -
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rin ga rip işa ret ler le an la şan, ge ri kal mış bir tür ol du ğu nu öne sür -
erse, bunun ger çe ği yan sıt ma yan bir yo rum olacağı açık değil mi-
dir? Ve ya şöy le bir ör nek dü şü ne lim: Ro din'in "Dü şü nen Adam"
hey ke li bü tün dün ya ca bi li nir. Bu hey ke lin on bin ler ce yıl son ra ge -
le ce ğin ar ke olog la rı ta ra fın dan bu lun du ğu nu farz ede lim. Eğer araş -
tır ma cı la rın söz ko nu su top lu mun inanç la rı ve ya şa yı şı hak kın da
bir ta kım ön yar gı la rı var sa ve el le rin de ye ter li ta ri hi bel ge yok sa, bu
hey ke li çok fark lı şe kil ler de yo rum la ya bi lir ler. O top lum da ya şa mış

Ev rim ci ön yar gıy la ha re ket eden ba zı ar ke olog lar gü nü müz sa nat eser le ri ni, ör ne ğin Ro din'in

hey ke li ni arat ma ya cak sa nat sal de ğe ri olan Gü ney Fran sa'da Pi re ne ler'in ku zey etek le rin de yer

alan Tuc d'Au dou bert Ma ğa ra sı'nda ki bi zon hey kel le ri ni söz de il kel in san la rın yap tık la rı nı öne

sü re bil mek te dir ler. An cak kul la nı lan tek nik ve ese rin es te tik gö rü nü mü, bu ese ri mey da na ge ti -

ren ki şi nin zi hin sel ve fi zik sel ola rak gü nü müz in sa nın dan hiç bir far kı ol ma dı ğı nı sanat anlayışı

açısından birçok günümüz insanından daha ileri olduğunu gös ter mek te dir. 
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in san la rın "dü şü nen bir ada ma tap tık la rı nı" dü şü ne bi lir ve ya bu
hey ke lin mi to lo ji de ki söz de bir tan rı ya ait ol du ğu nu id dia ede bi lir -
ler. Ama bu gün biz bi li yo ruz ki, "Dü şü nen Adam" hey ke li sa de ce
sa nat sal amaç lar la ya pıl mış bir eser dir. Ya ni, gü nü müz den on bin -
ler ce yıl son ra ya şa yan bir araş tır ma cı nın elin de ki ve ri ler ye ter siz se
ve bir de, o dö ne me ait ön yar gı la rı var sa, doğ ru ya ulaş ma sı ne re -
dey se im kan sız dır. Zi ra bu hey ke li, sa hip ol du ğu ön yar gı ya gö re
de ğer len di re cek ve zih nin de bu na gö re bir se nar yo oluş tu ra cak tır.

Bun dan 6000 yıl son ra ya şa yan in san lar Ro din'in "Dü şü nen Adam" hey ke li ni bul sa lar ve

gü nü müz de ki ba zı bi lim adam la rı gi bi ön yar gıy la ha re ket ede rek, 20. yüz yıl da ya şa yan

in san lar hak kın da, bu in san la rın "dü şü nen bir ada ma tap tık la rı nı", he nüz sos yal leş me -

dik le ri ni vs. id di a et se ler, bu id dia lar ger çe ği ne ka dar sap tır dık la rı nı gös ter mez mi?



Bu ne den le el de edi len ve ri le rin ön yar gı sız ve ta raf sız bir ba kış açı -

sıy la de ğer len di ril me si, her tür lü ön ka bul den uzak, ge niş dü şü ne -

rek ha re ket edil me si son de re ce önem li dir. Unu tul ma ma lı dır ki, bu -

gün eli miz de top lum la rın ev rim leş ti ği ne ya da geç miş top lu luk la rın

il kel ol du ğu na da ir hiç bir ka nıt bu lun ma mak ta dır. Öne sü rü len ler

sa de ce var sa yım lar dan iba ret tir ve ev ri mi sa vu nan ta rih çi le rin ya da

ar ke olog la rın ta raf lı yo rum la rı na da yan mak ta dır. Ör ne ğin, bir ma -

ğa ra nın du var la rı na çi zil miş hay van fi gür le ri, he men ilk çağ ada mı -

nın çiz di ği il kel re sim ler ola rak ta nım lan mış tır. Oy sa bu re sim ler,

dö ne min sa nat çı la rı nın sa nat an la yış la rı nı da  ifa de edi yor ola bi lir -

ler. Ça ğı nın ko şul la rı na gö re son de re ce mo dern kı ya fet ler için de bir

sa nat çı, yal nız ca sa nat sal ga ye ler le bu şe kil le ri res met miş ola bi lir.

Ni te kim, pek çok bi lim ada mı söz ko nu su ma ğa ra re sim le ri nin, il kel

bir zih nin ürü nü ol ma sı nın im kan sız lı ğı nı vur gu la mak ta dır. 

Bir di ğer ör nek de kes kin uç lu taş la rın söz de "may mun-in sa -

nın" yap tı ğı ilk alet ler ola rak yo rum lan ma sı dır. O dö ne min in san la -

rı bu taş la rı şe kil len di rip de ko ra tif amaç la da kul la nı yor ola bi lir ler.

Bu lu nan par ça la rın, dö ne min in san la rı ta ra fın dan mut la ka alet ola -

rak kul lan dık la rı nı gös te ren bir ka nıt yok tur. Bu bir var sa yım dır.

Ev rim ci bi lim adam la rı, ka zı lar es na sın da bul duk la rı ka nıt la rı ta raf -

lı bir ba kış açı sıy la in ce le miş ler, ken di le rin ce te ori yi ka nıt la mak için

fo sil le rin üze rin de oy na ma lar yap mış lar ya da sa de ce uy gun gör -

dük le ri ni alıp, di ğer le ri ni bir ke na ra at mış lar dır. Ay nı oyun, ta ri hin

ev rim ge çir di ği ni gös ter mek ama cıy la da oy nan mış tır.5 Ame ri ka lı

ant ro po log Mel vil le Hers ko vits "ta ri hin ev ri mi" gö rü şü nün or ta ya

çı kış şek li ni ve ev rim ci le rin de lil le ri de ğer len dir me bi çi mi ni şöy le

açık la mak ta dır: 

Kül tü rel ev ri mi sa vu nan her araş tır ma cı ka fa sın da ta sar la dı ğı in san
ır kı nın ge li şi mi ile il gi li mi zan se ne bir var sa yım ek le miş tir. Bu yüz -
den ay nı ev rim te ori sin de bi linç li se çi len ka fa tas la rın da ol du ğu gi bi,
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bu ra da da bir bi ri ni iz le yen olay lar ör nek ola rak alın ma mış tır. Be lir ti -
len iler le me le rin ço ğu, bir kül tü rün sa de ce tek yö nü nü gös ter mek te -
dir.6

Hers ko vits'in bu dü şün ce si ni doğ ru la yan en önem li ör nek ler -
den bi ri, ev rim ci et nog raf Lewis Henry Mor gan'ın yap tı ğı ça lış ma -
lar dan bi ri dir. Mor gan, il kel den ge liş mi şe doğ ru ev rim sü re ci ya -
şan dı ğı nı id dia et ti ği bir top lu mun, ata er kil ve tek eş li bir ya pı ya
ulaş mak için ge çir di ği ev re le ri in ce le miş tir. An cak bu araş tır ma yı
ya par ken, dün ya nın dört bir ya nın da, bir bir le riy le hiç bir il gi si ol ma -
yan fark lı top lum la rı ör nek ola rak al mış, ulaş mak is te di ği so nu ca
gö re bu top lum la rı bir sı ra ya diz miş tir. Yüz bin ler ce kül tür için de
ne den sa de ce te zi ne uy gun olan top lum la rı seç ti ği açık ça or ta da dır.
Hers ko vits, Mor gan'ın ta ri hi ken di fi kir le ri ne gö re na sıl ye ni den yo -
rum la dı ğı nı şöy le açık la mak ta dır: 

Mor gan, ta rih te so yu be lir le yen ata er kil ve tek eş li sis te me na sıl ge çil -
di ği ni açık lar ken, ilk ön ce çok il kel bir Avust ral ya lı ka bi le de ki ana er -
kil ya pı yı al mış, da ha son ra Ame ri kan Kı zıl de ri li le ri ne ge çe rek, bu ra -
da nes li be lir le yi ci fak tö rün er kek ol ma sı nı ör nek ola rak gös ter miş,
da ha son ra pro to his to rik ta ri hin ilk de vir le rin de er kek ege men, da ha
çok tek eş li Yu nan ka bi le le ri ni sos yal ev rim zin ci ri ne ek le miş,
son ola rak da tek eş li, er kek ege men top lum ola rak gü nü müz
me de ni ye ti ni, gös te re rek ev rim zin ci ri ni oluş tur muş tur.7

Hers ko vits, Mor gan'ın bu ha ya li zin ci ri ni, "Bu se ri, ta -
rih sel yak la şım açı sın dan uy dur ma dır" şek lin de ta nım la -

mak ta dır.

HARUN YAHYA
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Ta rih hak kın da öğ ren dik le ri miz ço ğun luk la yal nız ca ki tap lar dan oku duk la rı -

mız dır. İn san la rın çok bü yük bir bö lü mü bu ki tap lar da ya zı lan lar dan hiç bir za man

kuş ku ya ka pıl maz ve he men her kes bu bil gi le ri pe şi nen ka bul eder. An cak özel -

lik le in sa nın ta ri hi söz ko nu su ol du ğun da, bi ze su nu lan ta rih an la yı şı nı bir kez da -

ha göz den ge çir mek ge re kir. Çün kü bu an la yış ço ğun luk la, gü nü müz de bi yo lo ji,

mo le kü ler bi yo lo ji, pa le on to lo ji, ge ne tik, bi yo ge ne tik, ant ro po lo ji gi bi pek çok bi -

lim da lı açı sın dan hiç bir ge çer li li ği kal ma mış olan bir te ori ye, ev rim te ori si ne gö -

re şe kil len di ril mek te dir. Ev rim te ori si nin bi lim sel ola rak çö kü şüy le bir lik te, bu te -

ori ye gö re dü zen len miş ta rih an la yı şı da çök müş tür. 

Ta rih bi lim ci Ed ward A. Fre eman, ta rih bil gi le ri mi zin ger çek le ri ne de re ce

yan sıt tı ğı ko nu sun da şun la rı ifa de et mek te dir:
Bü tün ta rih sel araş tır ma lar da yüz yü ze gel di ği miz ger çek ler, in sa na ait is tek

ve kap ris le rin yön len dir me si doğ rul tu sun da or ta ya çık mış tır. Ve ka nıt lar, bil -

gi yi ak ta ran la rın gü ve ni lir li ği ne bağ lı dır. Bu ki şi ler, bi linç li ola rak al da ta bi lir -

ler, ya da kö tü bir ni yet ol mak sı zın yan lış yön len di re bi lir ler. Bir in san, ya lan

söy le ye bi lir, yan lış ya pa bi lir.8

Bu du rum da, bi ze ak ta rı lan ta ri hin doğ ru lu ğun dan na sıl emin ola bi li riz? 

Bu nun için ön ce lik le ta rih çi le rin ve ar ke olog la rın bi ze sun duk la rı ta rih sel bil -

gi le rin ob jek tif li ğin den ve ke sin li ğin den emin ol ma mız ge re kir. Çün kü ta rih, pek

çok so yut kav ram da ol du ğu gi bi, her dü şün ce den in san için fark lı bir an lam ta şı -

ya bi lir. Bir olay, bil gi ve ren ki şi ye ve ba kış açı sı na gö re çe şit li lik gös te re bi lir. Olay -

la rın yo rum la rı, özel lik le "şa hit" ol ma mış ki şi ler ce an la tıl dı ğın da bam baş ka bir gö -

rü nüm ala bi lir.

"Ta rih" geç miş olay la rın kro no lo jik şe kil de kay de dil me siy le ta nım la nır. Bu

olay la ra ve ri len an lam ve önem, "ta rih çi"nin su nuş tar zı na bağ lı dır. Ör ne ğin bir sa -

va şın ta ri hi ni ya zan ki şi nin, sa va şı ka za nan ta ra fın hak lı ve ya hak sız ol du ğu nu dü -

şün me si, ver di ği bil gi yi et ki le ye bi lir. Söz ko nu su ta rih çi nin sem pa ti duy du ğu top -

lu luk di ğer ta ra fın böl ge si ni iş gal et miş ve sa yı sız gad dar lık yap mış ol sa da hi, bu ta -

50



ADNAN OKTAR HARUN YAHYA

rih çi onu "kah ra man" ola rak ta nım la ya bi lir.9 Ör ne ğin bir bi ri ne düş man olan iki ül -

ke nin ta rih ki tap la rı na ba ka cak olur sak, bu ki tap lar da ay nı ta ri hi olay la rın ta ma -

men fark lı açı lar dan yo rum lan dı ğı nı gö rü rüz.

İş te gü nü müz de ev rim ta raf ta rı ta rih çi le rin ve bi lim adam la rı nın yap tık la rı da

tam ola rak bu dur: Bi yo lo jik ve ta rih sel açı dan so mut bir de li le da yan ma ma sı na

rağ men, in sa nın söz de ev rim sel ta ri hi, top lu ma ade ta ke sin bir doğ ru ola rak su -

nul mak ta dır. Te ori yi çü rü ten güç lü de lil ler göz ar dı edil mek te, el de edi len bul gu -

lar ta ma men bu bi lim adam la rı nın ön yar gı la rı doğ rul tu sun da yo rum lan mak ta, bir -

ta kım bi lim adam la rı nın ide olo jik ola rak sa hip çık tık la rı te ori ade ta bir ka nun gi bi

ta nı tıl ma ya ça lı şıl mak ta dır.

II. Dün ya Sa va şı nı yo rum la yan bir

ta rih çi eğer nas yo nal sos ya list bir

gö rü şe sa hip se sa de ce sağ da ki

res mi göz önü ne ala rak Hit ler'i

ken din ce bir kah ra man ola rak ta -

nı ta bi lir. Oy sa Buc hen wald top la -

ma kam pın da çe ki len aşa ğı da ki

fo toğ raf ta Hit ler'in ne den ol du ğu

kat li am lar dan sa de ce bir ör nek

gö rül mek te dir.
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İn şa at ta, sa na yi de, tek no lo jik ürün ler de, de ko ras yon da, gün lük ya -

şa mın pek çok ala nın da sık ça kul la nı la bi len mad de le rin öm rü, in san lık ta -

ri hiy le kı yas lan dı ğın da ol duk ça sı nır lı dır. Bun dan on bin ler ce yıl ön ce ki
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in san lar son de re ce es te tik ah şap ko nak lar da ya şı yor lar sa, ge ri ye bu nu

gös te re cek çok faz la de lil kal ma ma sı son de re ce nor mal dir. Bi zim me de -

ni ye ti mi zin de her han gi bü yük bir fe la ket le yok ol du ğu nu var sa ya lım, bun -

dan yüz bin ler ce yıl son ra sı na aca ba ne ler ka la cak tır? Dö ne min in san la rı

el de ede cek le ri bir kaç ke mik ve taş par ça sı na da ya na rak biz le ri il kel ola -

rak ni te len dir se ler, bu yo rum ger çe ği yansıtır mı?

Re sim ler de gö rü len gü nü müz taş ev le ri nin, bun dan on bin ler ce yıl son ra ki

gö rü nüm le ri nin Ça tal hö yük'te ki ka zı lar da or ta ya çı ka rı lan ha ra be ler den fark -

sız ola ca ğı açık tır. Do ğal şart lar al tın da ön ce ah şap, son ra me tal ler çü rü ye -

cek ve muh te me len ge ri ye sa de ce taş du var lar, blok taş lar, ka se ve sak sı lar -

dan par ça lar ka la cak tır. Bu du rum da dö ne min ar ke olog la rı nın 2000'li yıl lar da

in san la rın il kel bir ha yat ya şa dık la rı nı id di a et me le ri nin ger çe ği yan sıt ma ya -

ca ğı açık tır. Gü nü müz de ev rim ci le rin için de bu lun duk la rı du rum da bun dan

fark lı de ğil dir.



Günü müz de ki her han gi bir bi na dan on bin ler ce yıl son ra ge ri ye sa de ce

bir kaç blok taş par ça sı ka la cak tır. Ah şap mal ze me ler, me tal ler, de mir den ya -

pıl mış eş ya lar çü rü ye cek tir. Ör ne ğin, Çı ra ğan Sa ra yı'ndan ge ri ye ne sa ra yın

du var la rın da ki süs lü tab lo lar, ne son de re ce es te tik mo bil ya ta kım la rı, ne gös -

te riş li per de ler, ne per de le rin asıl dı ğı kor niş ler, ne ha lı lar, ne avi ze ler ve ne de

di ğer ay dın lat ma mal ze me le ri ka lır. Bu mal ze me ler çü rü yüp yok olur. Bun dan

on bin ler ce yıl son ra Çı ra ğan Sa ra yı'nın ka lın tı la rı nı bu lan kim se ler, sa de ce bir -

kaç par ça iş len miş sü tun, bü yük par ça taş ve bel ki de sa ra yın ba zı te mel le ri ni

gö re cek ler dir. Bun la ra ba ka rak, dö ne mi miz de ya şa yan in san la rın he nüz ye ni

yer le şik ha ya ta geç tik le ri ni, o ne den le iri taş la rı üst üs te ko ya rak söz de il kel

ev ben ze ri yer ler de ya şa dık la rı nı, da ha ye ni sos yal leş tik le ri ni öne sür se ler, bu -

nun son de re ce yan lış bir yo rum ola ca ğı açık tır. 

Çıra ğan Sa ra yı'nın yan mış, iç mi -

ma ri si nin ve de ko ras yo nu nun yok

ol muş ha li. Sa ray'ı bu ha liy le de ğer -

len di ren bir ki şi, bir za man lar ne ka -

dar ih ti şam lı ol du ğu nu tam ola rak

gö zün de can lan dıramayabilir. 
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Geç miş ten gü nü mü ze ka lan ka lın tı lar da tıp kı Çı ra ğan Sa ra yı gi bi son de -

re ce es te tik bi na la rın iz le ri ola bi lir. Bu ka lın tı la rın üze ri ne mo bil ya lar yer leş ti -

ril se, per de ler, ha lı lar ve avi ze ler le de ko ras yon ya pıl sa, or ta ya çok gös te riş li

bi na lar çı kar. 

Ku ran'da da geç miş te ya şa mış olan ka vim le rin sa nat, mi ma ri, kül tür ve

bil gi ola rak ile ri top lum lar ol duk la rı ha ber ve ril miş tir. Bir ayet te, geç miş top -

lum la rın "kuv vet ve eser bakımın dan" üs tün ol duk ları şöy le bil dirilir:

On lar, yer yüzün de gezip-dolaş mıyor lar mı ki, böy lece ken -

dilerin den ön cekilerin nasıl bir sona uğ radık larını bir gör sün -

ler. On lar, kuv vet ve yer yüzün deki eser leri bakımın dan ken -

dilerin den daha üs tün idiler... (Mümin Suresi, 21)

Çıra ğan Sa ra yı'nın

res to re edi lip, de -

ko ras yo nu nun ta -

mam lan mış ha li
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2005 yı lın da, Dma ni si, Gür cis tan'da bu lu nan bir fo sil, in san lık ta ri hi nin ev ri -
mi se nar yo su nun ger çek le ri yan sıt ma dı ğı nı bir kez da ha or ta ya koy du. Ev rim ci le -
rin bi lim dı şı id di ala rı na gö re ilk in san lar, ben cil ve hay va ni bir ya şam sü rü yor lar -
dı. Ai le ya şam la rı ve ya top lum sal dü zen le ri yok tu. Ar ke olog Da vid Lord ki pa nid -
ze ta ra fın dan bu lu nan, yaş lı bir in sa na ait ka fa ta sı fo si li, bu id di ala rın doğ ru ol ma -
dı ğı nı gös ter di. 

Bu lu nan fo sil, yaş lı bir in sa na ait ti ve tek bir di şi dı şın da hiç bir di şi yok tu. Bi -
lim adam la rı bu in sa nın tek has ta lı ğı nın diş le ri nin ek sik li ği ol ma dı ğı nı, baş ka has -
ta lık la rı da ol du ğu nu dü şün mek te dir. Bu in sa nın diş le ri ni kay bet miş ol ma sı na ve
has ta lık la rı na rağ men, ile ri ya şa ka dar ha ya tı nı sür dür me si, ya şa dı ğı top lum da

ken di si ne ba kıl dı ğı nı, il gi gös te ril di ği ni ka nıt la yan önem li bir bil gi -
dir. Fo si li bu lan ar ke olog Lord ki pa nid ze de ko nuy la il gi li

şun la rı söy le mek te dir: 
"Bu ki şi nin has ta bir bi rey ol du ğu açık tır. Bu nun, has ta
ki şi le rin top lu mun di ğer üye le ri ta ra fın dan ba kıl dı ğı nı
gös te ren önem li bir ör nek ol du ğu nu dü şü nü yo ruz."10

Ev rim ci ler, fo si lin ya şa dı ğı ta rih ten en az 1.5
mil yon yıl son ra in san la rın sos yal ola rak ge liş tik le -
ri ni, kül tü rel dav ra nış lar gös ter dik le ri ni öne sü rer -
ler. Söz ko nu su fo sil ise ev rim ci le rin bu id di ala rı nı
ya lan la mak ta dır. Bun dan mil yon lar ca yıl ön ce de
in san ların has talara şef kat, mer hamet ve il gi gös -
ter dik lerini, on lara bak tık larını, on ları koruyup
kol ladık larını gös ter mek tedir. Bu bul gu tarihin hiç -
bir dönemin de in san ların hay vani bir yaşam sür -
medik lerini, her zaman in san ca yaşadık larını bir
kez daha gös ter mek tedir. 

(*) Ev rim ci ler, Ho mo Erec tus'un in sa nın söz -
de ev ri min de, may mun la in san ara sın da bir
tür ol du ğu nu id dia eder ler. Oy sa, gü nü müz
in sa nı nın is ke le ti ile Ho mo erec tus is ke le ti
ara sın da hiç bir fark yok tur. Ho mo Erec -
tus'un is ke le ti ta mamen dik tir ve Homo
Erec tus bir in san ır kıdır. 

Dis co ver der gi si yı lın önem li bi lim -
sel ge liş me le ri ni de ğer len dir di ği
özel sa yı sın da, ev rim ci le rin se nar -
yo su nu yı kan önem li bir bul gu ya
yer ver di. Mil yon lar ca yıl ön ce de
in san la rın has ta la ra bak tık la rı nı,
on la ra il gi gös ter dik le ri ni or ta ya ko -
yan bu bul gu, "Ho mo Erec tus* Ai le
Bü yük le ri ne İl gi mi Gös te ri yor du?"
baş lı ğıy la ya yın lan dı. Bu fo si lin or -
ta ya koy du ğu ger çek, ta ri hin hiç bir
dö ne min de in san ların hay vani bir
yaşam şek li sür medik leri, in san -
ların hep in san ca yaşadık larıdır. 



Ev rim ci ler, söz de may mu num su in san la rın Av ru pa'da bun dan

yak la şık 30-40 bin yıl ön ce, Af ri ka'da bi raz da ha es ki bir dö nem de

ani bir ge çiş sü re ci ya şa dık la rı nı, böy le ce bir denbi re mo dern in san -

lar gi bi dü şün me ve üret me ka bi li ye ti ka zan dık la rı nı öne sü rer ler.

Çün kü bu dö ne me ait ar ke olo jik bul gu lar ev rim te ori siy le açık lan -

ma sı müm kün ol ma yan de lil ler dir.  Dar wi nist id di aya gö re, ne re -

dey se 200 bin yıl bo yun ca de ğiş me den ka lan taş-alet tek no lo ji si nin

ye ri ni bir denbi re, da ha ile ri ve hız la ge li şen el sa nat la rı tek no lo ji si

al mış tır. Sözde bir sü re ön ce ağaç lar dan inen ve mo dern leş me ye

baş la yan hayali il kel adam, bir denbi re sa nat sal ka bi li yet ler ge liş tir -

miş, ma ğa ra du var la rı na oya rak ve ya bo ya ya rak şa şır tı cı gü zel lik te

re sim ler yap ma ya baş la mış, kol ye ler, ger dan lık lar gi bi son de re ce

es te tik süs eş ya la rı üret miş tir. Pe ki ne ol muş tur da böy le bir ge liş me

ya şan mış tır? "Ya rı may mun il kel var lık lar" ne den ve na sıl bir denbi -

re sa na ta eği lim gös ter miş ler dir? Ev rim ci bi lim adam la rı bu nun na -

sıl olup da ger çek leş ti ği ni hiç bir şe kil de açık la ya maz, an cak bir ta -

kım var sa yım lar öne sü rer ler. Ev rim ci Ro ger Le win, Dar wi nist le rin

bu ko nu da içi ne düş tü ğü sı kın tı yı, Mo dern İn sa nın Kö ke ni ki ta bın da şu

söz ler le ifa de  eder: "Ha la ek sik du rum da ki ar ke olo jik ka yıt la rın her ba kım -

dan be lir siz li ğin den ola cak, bi lim adam la rı bu so ru ya baş ka baş ka ya nıt lar

ve ri yor lar."11
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Ar ke olo jik bul gu la rın gös ter di ği ger çek ise, in sa nın var ol du ğu

gün den iti ba ren kül tü rel an la yı şa sa hip ol du ğu dur. Bu an la yış ta za -

man za man iler le me ler, za man za man ge ri le me ler, kes kin de ği şim ler

ya şan mış ol ma sı müm kün dür. An cak bu, ev rim sel bir sü reç ya şan dı -

ğı de ğil, kül tü rel bir ge li şim ve de ği şim ya şan dı ğı an la mı na gel mek -

te dir. Ev rim ci le rin, "ani de ği şik lik" ola rak ni te len dir dik le ri sa nat sal

eser le rin or ta ya çı kı şı da, bi yo lo jik (özel lik le zi hin sel ye te nek) ola rak

in sa nın ge li şi mi ni gös te ren bir du rum de ğil dir. O dö nem de ya şa yan

in san lar bir ta kım top lum sal de ği şim ler ya şa mış ola bi lir ler, sa nat ve

üre tim an la yış la rı de ğiş miş ola bi lir, ama bu bil gi ler, in sa nın il kel lik -

ten mo dern li ğe ge çiş yap tı ğı nı gös te ren ve ri ler de ğil ler dir. 

Las ca ux'da ki ma ğa ra -

lar da bu lu nan du var

re sim le rin den bir ör -

nek. Bu res min, söz de

may mun luk tan he nüz

kur tul muş il kel bir in -

san ürü nü ol ma dı ğı

açık tır. 
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Geç miş in san la rın ge ri de bı rak tık la rı ar ke olo jik iz ler le, ev rim ci -
le re gö re ol ma sı ge re ken ana to mik ve bi yo lo jik iz le rin bir bir le riy le
tu tar sız lı ğı da Dar wi nizm'in bu ko nu da ki id di ala rı nı bir kez da ha
ge çer siz kıl mak ta dır. (Dar wi nizm'in te mel id di ası olan in sa nın söz -
de so y a ğa cı nı bi lim sel ola rak yı kan bil gi ler için bkz. Harun Yahya,
Hayatın Gerçek Kökeni.) Ev rim ci id di aya gö re, in sa nın kül tü rel ge li şi -
mi nin de bi yo lo jik ge li şi miy le doğ ru oran tı lı ol ma sı ge re kir. Ör ne -
ğin, in san lar ön ce ba sit çiz gi ler le sa nat sal duy gu la rı nı ifa de et me li,
da ha son ra bu çiz gi ler bi raz da ha ge liş me li, bu ge liş me ya vaş ya vaş
iler le ye rek sa nat sal ye te nek do ruk nok ta sı na ulaş ma lı dır. Oy sa, in -
san lık ta ri hi ne ait bu lu nan ilk sa nat sal iz ler bu var sa yı mı te mel den
sars mak ta dır. Sa nat ta ri hinin ilk ör nek le ri ola rak ka bul edi len ma ğa -
ra re sim le ri, oy ma la rı ve ka ya ka bart ma la rı dö ne min in sa nı nın çok
üs tün bir sa nat an la yı şı na sa hip ol du ğu nu gös ter mek te dir. Ma ğa ra -
lar da araş tır ma lar ya pan bi lim adam la rı, bu re sim le ri sa nat ta ri hi nin
en önem li ve de ğer li ça lış ma la rın dan bi ri ola rak de ğer len dir mek te -
dir ler. Re sim ler de ki göl ge le me ler, pers pek ti fin kul la nı mı ve za rif
çiz gi ler, ka bart ma lar da us ta ca yan sı tı lan de rin lik his si, oy ma lar da
gü neş ışı ğı nın çarp ma sıy la mey da na ge len es te tik oy na ma lar, ev -
rim ci le rin açık la ya ma ya cak la rı özelliklerdir. Çün kü bun lar Dar wi -
nist id di aya gö re çok da ha ile ri de or ta ya çık ma sı ge re ken bir ge-
lişmedir. 

Fran sa, İs pan ya, İtal ya, Çin, Hin dis tan ve Af ri ka'nın çe şit li yer -
le rin de, kı sa ca dün ya nın fark lı böl ge le rin de bu lu nan pek çok ma ğa -
ra res mi, geç miş in sa nın kül tü rel ya pı sı hak kın da çok önem li bil gi -
ler sun mak ta dır. Bu re sim ler de kul la nı lan üs lup ve bo ya ma tek nik -
le ri, araş tır ma cı la rı şaş kın lı ğa dü şü re cek ka li te ve üs tün lük te dir.
Dar wi nist bi lim adam la rı bu re sim le ri ön yar gıy la de ğer len dir mek -
te, duy duk la rı şaş kın lı ğa rağ men, söz ko nu su eser le ri ev rim hi ka ye -
le ri ni süs le ye bil mek için ta raf lı bir şe kil de yo rum la mak ta dır lar. Gü -
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nü müz in sa nı nın ya pı sı na he nüz ulaş mış var lık la rın, son de re ce il -

kel ko şul lar  için de ya şa dık la rı ma ğa ra lar da, kork tuk la rı ya da av la -

dık la rı hay van la rın şe kil le ri ni res met tik le ri ni söy le mek te dir ler. Oy -

sa bu eser ler de kul la nı lan tek nik ler söz ko nu su res mi ya pan sa nat -

çı la rın çok de rin bir kav ra yı şa, kav ra dık la rı nı et ki le yi ci bir şe kil de

res me de bil me ye te ne ği ne sa hip ol duk la rı nı gös ter mek te dir. Kul la -

nı lan bo ya ma tek nik le ri ise hiç de tah min edil di ği gi bi il kel bir ko -

şul da ya şa mı yor ola bi le cek le ri nin bir di ğer gös ter ge si dir. Üs te lik,

ma ğa ra du var la rı na ya pıl mış bu re sim ler dö ne min in san la rı nın ma -

ğa ra lar da ya şa dı ğı nı gös te ren bir de lil de ğil dir. Bu eser le ri mey da -

na ge ti ren sa nat çı lar, pe ka la, ya kın ci var da bir ev de ya şı yor ama

eser le ri ni söz ko nu su ma ğa ra du var la rı na yap ma yı ter cih edi yor da

ola bi lir ler. Ne yi res me de ce ği ni han gi duy gu ve dü şün cey le seç ti ği

ise sa de ce sa nat çı nın bi le ce ği bir  şey dir. Bu re sim ler üze ri ne pek çok

yo rum ya pı la bi lir, ama ya pı la bi le cek en ger çek dı şı yo rum bun la rın

il kel lik ten he nüz kur tul muş var lık lar ta ra fın dan ya pıl dık la rı dır. Ni -

te kim, BBC'nin in ter net te ya yın la nan bi lim say fa sın da yer alan 22

Şu bat 2000 ta rih li ha ber de ma ğa ra re sim le riy le il gi li ola rak şu sa tır -

la ra yer ve ril mek te dir:

Bun la rın il kel adam lar ta ra fın dan ya pıl dı ğı dü şü nü lü yor du... An cak
iki bi lim ada mı nın yap tı ğı ça lış ma la ra gö re, an tik res sam lar la il gi li bu
ka na at ta ma men yan lış. On lar bu re sim le rin komp leks ve mo dern
top lu mun ka nıt la rı ol du ğu nu dü şü nü yor lar.12

Gü nü müz sa nat an la yı şı nın pek çok ese ri de, bin ler ce yıl son ra

ay nı man tık la de ğer len di ril sey di, 21. yüz yıl top lu mu nun il kel bir

ka bi le mi yok sa ge liş miş bir me de ni yet mi ol du ğu so ru su bir çok tar -

tış ma ya ne den ola bi lir di. Bun dan 5000 se ne son ra gü nü müz res sam -

la rı nın tab lo la rı hiç za rar gör me den bu lun sa ve gü nü müz le il gi li

hiç bir ta ri hi bel ge kal ma mış ol sa o dö ne min in san la rı ça ğı mız hak -

kın da ne dü şü nür ler di? Van Gogh'un ya da Pab lo Pi cas so'nun eser -
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le ri ni bu lan ge le ce ğin in san la rı, ev rim ci man tı ğa gö re ha re ket edi yor
ol sa lar, gü nü müz top lu mu için na sıl yo rum lar ya par lar dı? Man za ra
res mi çi zen Cla ude Mo net'den do la yı "Da ha sa na yi ge li şe me miş, in -
san lar ta rım ha ya tı ya şı yor lar dı" ve ya Kan dinsky'nin so yut re sim le -
rin den do la yı, "He nüz oku ma yaz ma bil me yen ge liş me miş in san lar
çe şit li ka ra la ma lar la an la şa bi li yor lar dı" yo ru mu nu yap mak gü nü -
müz hak kın da on la rı doğ ru so nuç la ra ulaş tı ra bi lir miy di?
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Ortada: Pipolu Adam, Pablo Picasso
Gitar, Pablo Picasso

Solda: Öfkeli At, Salvador Dali 
Sağda: Saat Patlaması, Salvador Dali

Gü nü mü zün sa nat an la yı şı, ge le cek ne sil ler ta ra fın dan ev rim ci ön yar gı lar la de ğer len di -

ril se top lu mu muz la il gi li çok fark lı ka na at ler olu şa bi lir. Ge le ce ğin ev rim ci le ri Pab lo Pi cas -

so'nun, Sal va dor Da li'nin ve ya bir baş ka sür rea list res sa mın eser le ri ne ba ka rak, gü nü -

müz in san la rı nın da söz de il kel ol duk la rı nı öne sü re bi lir ler. Ama bu, hiç bir şe kil de ger çe -

ği yan sıt ma yan bir yo rum olur. 



Re sim ler, res mi ya pan ki şi le rin sa nat
an la yı şı nı yan sı tır. An cak bu re sim le re
ba ka rak dö ne min in san la rı nın ne ye -
dik le ri, han gi ko şul lar da ya şa dık la rı,
sos yal iliş ki le ri nin na sıl ol du ğu na da ir
yo rum lar yap mak ve bu yo rum la rın ke -
sin doğ ru ol du ğu nu id di a et mek bi lim -
sel bir yak la şım de ğil dir. Ev rim ci le rin
ıs rar la, dö ne min in san la rı nı ken di le rin -
ce il kel ola rak ni te len dir me le ri ise ön
yar gı lı tu tum la rı nın bir ne ti ce si dir. Sol -
da ki re sim de, res me dil miş in san fi gür -
le ri nin üze rin de, ka lın ba lık sır tı ku maş
ol du ğu gö rül mek te dir. Bu da ev rim ci -
le rin id di a et ti ği gi bi, bir za man lar in -
san la rın ya rı çıp lak do la şan, il kel var -
lık lar ol ma dık la rı nı gös ter mek te dir. 
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Cezayir'de bulunan yaklaşık

9000 yıl öncesine ait 

duvar resimleri

Tuc d'Audoubert Mağarası'ndaki

bizon kabartmaları 
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Fran sız Pi re ne le ri'n de ki Ni aux Ma ğa ra sı, es ki dö nem de ya şa yan in san la rın yap -

tık la rı bir bi rin den et ki le yi ci re sim ler le do lu dur. Re sim ler üze rin de ya pı lan  kar bon

test le ri bu eser le rin yak la şık 14 bin yıl ön ce ya pıl dık la rı nı gös ter mek te dir. Ni aux Ma -

ğa ra sı'nda ki re sim ler 1906 yı lın da gün ışı ğı na çı ka rıl mış lar dır ve o gün den bu ya na da

de tay lı ola rak in ce len mek te dir ler. Ma ğa ra nın en süs lü bö lü mü, Si yah Sa lon ola rak ad -

lan dı rı lan ka ran lık bir ke sim de ki yük sek bir oyuk tan olu şan kö şe dir. Bi zon, at, ge yik

ve dağ ke çi si re sim le ri nin ol du ğu bu bö lüm le il gi li ola rak, Mo dern İn sa nın Kö ke ni ki -

ta bın da Ro ger Le win şu yo ru mu yap mak ta dır: "... kom po zisyon lar, ya pı lış la rın da ya ra tı -

cı lık ve bi lin cin et ki li ol du ğu iz le ni mi ni ver mek te dir."13

Bu re sim ler le il gi li bi lim adam la rı nın il gi si ni çe ken en önem li un sur lar dan bi ri de

kul la nı lan bo ya ma tek ni ği dir. Ya pı lan araş tır ma lar, bu re sim ler de do ğal ve ye rel kay -

nak la rın bi ra ra ya ge ti ri le rek özel ka rı şım lar el de edil di ği ni gös ter mek te dir. Şüp he siz

bu, il kel lik ten he nüz çık mış var lık la rın ya pa ma ya ca ğı bir dü şün me, plan la ma ve üret -

me ye te ne ği nin gös ter ge si dir. Ro ger Le win, bu bo ya ma tek ni ği ni şöy le an lat mak ta dır:

Bo ya ya pı mın da kul la nı lan mad de ler (pig ment ler) ve mi ne ral dol gu mad de -
le ri, Üst Pa le oli tik in san lar ca özen le se çi le rek, özel bir ka rı şım oluş tur mak
üze re 5-10 mik ro na dek in cel ti li yor du. Si yah bo ya, tah min edile ce ği gi bi,
odun kö mü rü ve man ga nezdi ok sit ti. An cak il gi, da ha çok, dol gu mad de le ri
üze ri ne yo ğun laş mış tı. Dol gu mad de le ri, renk le re can lı lık ver di ği gi bi, adın -
dan da an la şı la ca ğı üze re, bo ya yı ka lın laş tır ma ya da ya rar. Dört de ği şik tü -
rü ol du ğu an la şı lan bu mad de le ri, araş tır ma cı lar bir den dör de ka dar sı ra la -
mış lar dır: Talk, ba rit, po tas yum fel dis pat ve bi yo tit (mi ka) ağır lık lı fel dis pat
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po tas yum. Clot tes ve ar ka daş la rı bu dol gu mad de le ri ni ken di le ri de de ne -
miş ler ve çok et ki li ol du ğu nu gör müş ler dir.14

Gö rül dü ğü gi bi kul la nı lan tek nik, son de re ce ile ri dir. Bu da açık bir ger çe ği
ye ni den göz ler önü ne ser mek te dir: Geç miş te il kel ola rak ad lan dı rı lan her han gi bir
var lık ya şa ma mış tır. İn san ilk var ol du ğu gün den be ri, dü şün me, ko nuş ma, ak let me,
kav ra ma, de ğer len dir me, plan yap ma, üret me ye te ne ği olan üs tün bir var lık tır. Re -
sim le ri ni renk len dir mek için dol gu mad de si kul la nan, bu dol gu mad de le ri ni ha zır -
la mak için ta rik, ba rit, po tas yum fel dis pat ve bi yo tit gi bi kim ya salla rı ba şa rıy la bi ra -
ra ya ge ti ren kim se le rin söz de may mun su luk tan ye ni çık mış, he nüz me de ni leş miş
var lık lar ol duk la rı nı id dia et mek ak la ve man tı ğa ay kı rı dır.

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR

65

Mağa ra re sim le rin de kul la nı lan bo ya lar, kim ya eği ti mi al mış bir üni ver si te öğ ren ci si nin da hi el de

et me si nin ol duk ça zor ol du ğu bir ka rı şım la ya pıl mış tır. Çok komp leks for mül lü bu bo ya ka rı şım la -

rı nı, kim ya mü hen dis le ri an cak la bo ra tu var lar da el de ede bi lir ler. Talk, ba rit, po tas yum fel dis pat ve

bi yo tit gi bi mad de le rin kul la nı mıy la el de edi len bo ya la rın, de tay lı bir kim ya bil gi si ge rek tir di ği açık -

tır. Bu bil giye sahip olan in san ları ise söz de "yeni geliş miş" olarak nitelemek müm kün değil dir. 



Bu re sim de sa nat çı, üç bo yut lu bir gö rün tü oluş tur muş. Üç bo yut lu gö rün tü oluş -

tur mak an cak çok iyi sa nat ve re sim eği ti mi al mış ki şi le rin ya pa bi le ce ği bir tek nik -

tir. Pek çok ki şi bu de tay lı sa na tı uy gu la ya maz.
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Ta rih le ri MÖ 35 bin li yıl la -

ra ka dar uza nan ma ğa ra

re sim le rin de ki bo ya lar da

dö ne min in san la rı, man -

gan ok sid, de mir ok sid,

de mir hid rok sid, den tin

ki li (omur ga lı hay van la rın

diş le rin de ki ko la jen ve

kal si yum tu zun dan mey -

da na ge len iç kı sım) gi bi

ele ment ler ve mad de ler

kul la nı yor lar dı. Kim ya

eği ti mi ol ma yan bir in san -

dan, bu re sim ler den her -

han gi bi rin de ki bo ya yı el -

de et me si is ten se, bu ki şi

han gi ele men ti kul la na ca ğı nı, bu ele men ti ne re den, na sıl bu la bi le ce ği ni, han gi ele men ti han gi -

siy le, na sıl ka rış tır ma sı ge rek ti ği ni bi le mez. Ay rı ca dö ne min in san la rı nın sa de ce kim ya ko nu -

sun da de ğil, hay van ana to mi si ko nu sun da da bil gi li ol duk la rı an la şıl mak ta dır. Omur ga lı hay -

van la rın diş le rin de ki ko la jen ve kal si yum toz la rın dan olu şan mad de ler den fay da lan ma la rı bu -

nun bir gös ter ge si dir. 

Sağ alt ta ki at res mi, Nia ux Ma ğa ra sı'nda ki re sim ler den bi ri dir. Ya pı lan ça lış ma lar bu res min yak -

la şık 11 bin yıl ön ce si ne ait ol du ğu nu gös ter miş tir. Res min, böl ge de ya şa yan at lar la olan ben -

zer li ği, res mi ya pan ki şi nin ye te ne ği ni gös ter me si açı sın dan dik kat çe ki ci dir. Bu re sim le ri ya -

pan la rın, ge liş miş bir sa nat an la yı şı na sa hip ki şi ler ol du ğu açık tır. Söz ko nu su re sim le rin ma -

ğa ra du var la rı na

ya pıl mış ol ma sı,

bu kim se le rin il kel

ko şul lar da ya şa dı -

ğı nı gös te ren bir

de lil ke sin lik le de -

ğil dir. Sa de ce ki şi -

sel se çim le ri ne -

de niy le tu val ola -

rak bu du var la rı

kul lan mış ol ma la rı

ol duk ça yük sek

bir ih ti mal dir. 
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Gü ney Af ri ka sa hil le rin de ki Blom bos Mağa ra la rın da ya pı lan ka zı lar da el -

de edi len ve ri ler, in sa nın ev ri mi se nar yo su nu bir kez da ha alt üst et ti. Da ily Te -

leg raph ga ze te si ko nuy la il gi li ha be ri, "Taş Dev ri Ada mı O Ka dar Saf De ğil miş"

(Sto ne Age Man Wasn't So Dumb) baş lı ğıy la ver di. Bir çok ga ze te ve der gi de

ise ha ber, "es ki in san lar la il gi li te ori le rin ta ma men de ğiş ti ril me si ge rek ti ği" şek -

lin de yo rum lan dı. Ör ne ğin BBC News ko nu yu şu şe kil de bil di ri yor du: "Bi lim

adam la rı bu bu lu şun, mo dern dü şün me yön tem le ri nin tah min edi len den çok da ha

ön ce ge liş miş ol du ğu nu gös ter di ği ni dü şü nü yor lar."15

Blom bos Mağ ara la rın da, bun dan 80 bin -100 bin yıl ön ce si ne ait top rak

bo ya ka lıp la rı bu lun muş tu. Bu ka lıp la rın hem vü cut hem de sa nat eser le ri nin

bo ya ma sın da kul la nıl dı ğı tah min edil mek tey di. Bu bu luş tan ön ce bi lim adam la -

rı, in sa nın dü şün me, kav ra ma ve üret me ye te ne ği nin ge liş ti ği ni gös te ren ve ri -

le rin en er ken 35 bin yıl ön ce ortaya çıktığını öne sü rü yor lar dı. Bu lu nan bu ka -

lıp lar ise söz ko nu su id di ayı ta ma men sars tı. Ev rim ci bi lim adam la rı nın söz de

il kel, hat ta ya rı may mun su ola rak ni te len dir dik le ri bu

dö ne min in san la rı, tıp kı gü nü müz in san la rı gi bi kav -

ra ma ve üret me ye te ne ği ne sa hip ti. 
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Blom bos Ma ğa ra sı'nda bu lu nan yan da gö rü len bon cuk lar ve çe şit li süs mal ze me le ri, 

dö ne min in san la rı nın es te tik ten an la yan, sa na tı bi len, gü zel lik ten hoş la nan ki şi ler ol du ğu nu

gös ter mek te dir. Bun lar söz de il kel var lık lar ta ra fın dan mey da na ge ti ril miş ola maz.  



Chau vet Ma ğa ra sı 1994 yı lın da keş fe dil di ve bu lu nan re sim ler, bi lim dün -

ya sın da bü yük yan kı uyan dır dı. Bun dan ön ce Ar dec he'de ki sa nat eser le ri, Las -

ca ux'da ki 20 bin yıl lık re sim ler ya da İs pan ya Al ta mi ra'da ki 17 bin yıl lık eser -

ler de il gi çek miş ti ama Chau vet'de ki eser ler çok da ha es ki bir za ma na ait ti.

Kar bon-14 yön te miy le ya pı lan ta rih len dir me ça lış ma la rı so nu cun da, bu re sim -

le rin yak la şık 35 bin yıl lık ol du ğu or ta ya çık tı. Na tio nal Ge og rap hic der gi sin de

Chau vet'de ki eser ler le il gi li şu yo rum ya pıl mak tay dı:
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Cha uvet Ma ğa ra sı'n da ki "At lar Pa ne li", yak la şık 6 met re uzun lu ğun da bir du var tab lo su -
dur. Sal dı rı ha lin de ki ger ge dan lar, gür ye le li at lar, bi zon lar, as lan lar ve uzun boy nuz lu bir
tür sı ğır sü rü sü nün res me dil di ği bu tab lo, hay ran lık uyan dı rı cı bir es te ti ğe sa hip tir. Ev -
rim ci le rin il kel çi zim ler bek le dik le ri bir dö nem de sa na tın bu de re ce ge liş miş ol ma sı, Dar -
wi nist id di ala ra gö re açık lan ma sı müm kün ol ma yan bir du rum dur. 
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Ma ğa ra re sim le rin de ki ge liş -

miş sa nat an la yı şı kar şı sın da,

ev rim ci Na tio nal Ge og rap hic

der gi si bu re sim le ri, "Bi zim gi -

bi in san lar" baş lı ğıy la sun du. 

Solda Chauvet Mağarası'nda kırmızı boya maddesi kullanılarak resmedilmiş leopar resmi.

Sağda ise yaklaşık 6 metre uzunluğundaki panelin atlar bölümünden bir kesit görülmektedir. 

Ma ğa ra nın ilk fo toğ raf la rı uz man lar ka dar ka mu oyu nu da bü yü le di. On yıl lar bo -

yun ca aka de mis yen ler sa na tın il kel çi zim ler den can lı, na tü ra list re sim le re doğ ru

ka de me li ola rak iler le di ği ku ra mı nı or ta ya koy muş lar dı... Da ha ün lü ma ğa ra lar da

yer alan re sim le rin yak la şık iki ka tı ya şın da olan Chau vet'de ki re sim ler, sa de ce ta -

rih ön ce si ne ait sa na tın bu lun du ğu en yük sek nok ta yı de ğil, ay nı za man da sa na -

tın bi li nen en es ki baş lan gı cı nı tem sil edi yor du. 16



Mü nih Üni ver si te si'nden araş tır ma cı Dr. Mic he al Rap peng lu eck, Las ca ux Ma -

ğa ra la rın da yap tı ğı in ce le me ler ne ti ce sin de, bu ma ğa raların du var la rın da yer alan re -

sim le rin ast ro no mik an lam lar ta şı yor ola bi le ce ği ni or ta ya çı kar mış tır. Ma ğa ra du -

var la rın da yer alan fi gür ler, fo tog ra met ri yön te mi kul la nı la rak bil gi sa yar or ta mın da

ye ni den ya pı lan dı rıl mış ve or ta ya çı kan ge omet rik çi zim, da ire le rin, açı la rın ve düz

çiz gi le rin bi rer an lam ta şı yor ola bi le ce ği ni gös ter miş tir. Bil gi sa yar or ta mın da ya pı -

lan he sap la ma la ra, ek lip tik eğ ri lik, eki nok sun ek sen sap ma sı, yıl dız la rın dü zen li ha -

re ket le ri, Ay'ın ve Gü neş'in çap ve ya rı çap öl çüm le ri, ev ren de ki kı rıl ma lar ve bas -

tı rıl ma lar la il gi li tüm de ğer ler ek len miş tir. Ve ya pı lan in ce le me ler so nu cun da bu çi -

zim le rin ba zı yıl dız ta kım la rı nı ve Ay'ın be lir li ha re ket le ri ni işa ret et ti ği gö rül müş -

tür. BBC ka na lı bi lim ve tek nik bö lü mü ko nuy la il gi li şu bil gi le re yer ver miş tir:

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR

71

Bilim adamlarının araştırmaları-

na göre, at resminin alt kısmın-

da yer alan nok ta lar, Ay'ın 29

gün lük dev ri ni gös ter mek te dir.

Geyik resminin altına çizilmiş

olan 13 noktalı dizi ise, Ay'ın

bir ay içindeki döngüsünün 

yarısını temsil etmektedir. 
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Resim ler de ha re ket li lik ve can lı lık

mü kem mel bir şe kil de yan sı tıl mış -

tır. Bu re sim ler, aka de mik eği tim

alan ki şi le rin ya pa bi le ce ği ka li te -

de, son de re ce es te tik ça lış ma lar -

dır. Böy le mü kem mel sa nat eser le -

ri or ta ya çı ka ran kim se le rin zi hin -

sel ola rak ge ri ol duk la rı nı söy le -

mek müm kün de ğil dir.

74



Solda - Las ca ux Ma ğa ra sı'n dan

Ro tun da'nın ku zey du va rı

Üstte - Lascaux Mağarası'ndan

17.000 yıllık hayvan figürleri

Altta - At figürü
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Or ta Fran sa'da bu lu nan Las ca ux Ma ğa ra la rın da ki ün lü du var re sim -
le rin de ta rih ön ce si ne ait (ge ce) gök yü zü ha ri ta sı keş fe dil di. 16.500
yıl lık ta ri he sa hip ol du ğu tah min edi len ha ri ta, gü nü müz de Yaz Üç -
ge ni (sum mer tri ang le) ola rak bi li nen üç par lak yıl dı zı gös te ri yor.
Las ca ux çi zim le ri ara sın da ay rı ca, Ple idas yıl dız kü me si nin de ha ri ta -
sı bu lun du... 1940'lar da keş fe di len du var lar ata la rı mı zın sa nat sal ka -
bi li ye ti ni gös te ri yor du. An cak bu gün ar tık söz ko nu su çi zim le rin, on -
la rın bi lim sel bil gi se vi ye si ni de gös ter di ği an la şıl mış tır.17

Dar wi nist le rin id di ala rı na gö re, bu re sim le ri ya pan lar sözde ağaç lar dan

he nüz in miş, zi hin sel ge li şim le ri ni he nüz ta mam la ma ya baş la mış var lık lar dır.

An cak ge rek bu re sim le rin sa nat sal de ğer le ri, ge rek se son araş tır ma la rın gös -

ter di ği ne ti ce ler, ev rim ci le rin bu id di ala rı nı ge çer siz kıl mak ta dır. Söz ko nu su

re sim le ri ya pan lar hem

üs tün bir es te tik an la yı şa,

hem ge liş miş sa nat tek ni -

ği ne, hem de araş tır ma la -

rın gös ter di ği ne gö re bi -

lim sel bil gi ye sa hip insan-

lardır.  
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"En Es ki Ay Tak vi mi Ta nım lan -

dı" baş lı ğıy la BBC'nin in ter net

si te sin de yer alan ha ber, Dar wi -

nist le rin "top lum la rın ev ri mi"

id di ası nı bir kez da ha çü rü ten

bil gi ler içer mek tey di. 



Yak la şık 7 bin yıl lık olan bu zü ra fa ka bart ma la rı, gö ren le re "sü rü nün ha -

re ket ha lin de ol du ğu his si ni" ve re cek mü kem me llik te ya pıl mış. Bu ese rin dü -

şü ne bi len, mu ha ke me ye te ne ği olan, ken di si ni ifa de ede bi len, üre te bi len, sa nat

an la yı şı olan in san la rın ürü nü ol du ğu çok açık tır. 
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Yi ne yak la şık 7 bin yıl -

lık olan bu re sim de, mü zik

ale ti ça lan bir adam gö rül -

mek te dir. Yan da ki di ğer re -

sim de de, Bots wa na'da ya -

şa yan Dzu yer li le rin den bi ri

ben zer bir mü zik ale ti ni ça -

lar ken gö rül mek te dir. 7 bin

yıl ön ce kul la nı lan bir mü zik

ale ti nin çok ben ze ri nin bu -

gün ha len kul la nı lı yor ol ma -

sı dik kat çe ki ci bir du rum -

dur. Bu, Dar wi nist le rin id di -

ası nı yı kan ör nek ler den bi -

ri dir. Dar wi nizm'in id dia et -

ti ği gi bi me de ni yet hep ile ri

git me mek te ki mi za man da

bin ler ce yıl ay nı şe kil de kal -

mak ta dır. Bu adam 7 bin yıl -

dır var olan bir mü zik ale ti -

ni kul lan ma ya de vam eder -

ken, dün ya nın öbür ucun da

en ge liş miş mü zik alet le riy le

sen fo ni ler bes te len mek te,

her iki kül tür de ay nı dö -

nem de ya şan mak ta dır.  
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Üst te ki 7 bin yıl lık du var res min de gö rü len flüt

ça lan in san fi gü rü, dö ne min in san la rı nın mü zik

bil gi si ne ve kül tü rü ne do la yı sıy la, ge liş miş bir

zih ni ye te ve me de ni ye te sa hip ol duk la rı nı gös ter -

mek te dir. Alt ta ki re sim de ise gü nü müz de Bots -

wa na'da ya şa yan yer liler den biri, ben zer bir mü-

zik aletini çalar ken görülüyor.



MÖ 9000 yı lı na ait ol du ğu ka bul edi len Ça tal hö yük, ta ri hin ilk şe hir le rin -

den bi ri ola rak ni te len diril mek te dir. İlk bu lun tu lar la bir lik te, ar ke olo ji dün ya -

sın da bü yük tar tış ma lar baş la mış, ev rim ci id di ala rın bir kez da ha ge çer siz li ği

gö rül müş tür. Ar ke olog Ja mes Me la art  -ken di si ni de hay re te dü şü ren- böl ge -

de ki ge liş miş li ği şu şe kil de an lat mak ta dır:

Ne oli tik dö ne min ön de ge len top lum la rın dan bi ri olan Ça talhö yük'te -
ki ge liş miş top lu mun sa hip ol du ğu tek no lo jik özel lik ler hay re te dü şü -
rü cü dür... Ör ne ğin, ob sid yen (sert bir vol ka nik cam tü rü) bir ay na yı
na sıl olup da hiç çiz me den par lat mış lar dır, ya da taş bon cuk lar da gü -
nü mü zün çe lik iğ ne le ri nin da hi aç mak ta zor la na ca ğı de lik le ri aç ma yı
na sıl ba şar mış lar dır? Ne za man ve na sıl ba kı rı, kur şu nu ve di ğer me -
tal le ri erit me yi öğ ren miş ler dir?18

Bul gu lar Ça tal hö yük'te ya şa yan in san la rın ge liş miş şe hir ci lik an la yı şı na,

plan la ma, ta sar la ma, he sap la ma yap ma ka bi li ye ti ne sa hip ol duk la rı nı, sa nat an -

la yış la rı nın ise tah min edi len den çok da ha ile ri ol du ğu nu gös ter miş tir. Ka zı eki -

bi nin gü nü müz de ki li de ri Prof. Ian Hod der, bu ra da el de edi len bul gu la rın ev -

rim ci id di ala rı ge çer siz kıl dı ğı nı şöy le ifa de et mek te dir:

Ne re den gel di ği bel li ol ma yan şa şır tı cı bir sa nat la rı var. Ça tal hö -
yük'ün coğ ra fi ko nu mu nu da açık la mak ba ya ğı zor. Dö ne mi ne ait
yer le şim yö re le riy le doğ ru dan bir coğ ra fi bağ lan tı sı yok... Or ta ya çı -
ka rı lan sı va üs tü re sim ler dö ne mi ne gö re çok ile ri. Bu in san lar bu sa -
nat se vi ye si ne ne den ve na sıl ulaş tı lar?... So rul ma sı ge re ken esas so ru
bu: Bir grup in san na sıl olup da bu ka dar mu az zam bir kül tü rel ba şa -
rı sağ la ya bi li yor? Ani den ve yok tan son de re ce önem li sa nat eser le ri
oluş tur muş lar... Bil di ği miz ka da rıy la Ça tal hö yük'te el de edi len kül -
tü rel ge liş me de bir ev rim bu lun mu yor.19   
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Çatalhöyük duvar resimlerinden biri olan üstteki resim, geyik avını temsil ediyor.
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Ça tal hö yük'te el de edi len

tüm bul gu lar, ta ri hin ve

kül tü rün ev ri mi id di ası nı

ya lan la mak ta dır. Bu du var

re sim le ri de, il kel lik ten

söz de ye ni çık mış in san -

la rın de ğil es te tik an la yı şa

sa hip, sa nat ka bi li ye ti

olan in san la rın ese ri dir.



Al man ya'nın Schö nin gen şeh rin de 1995 yı lın da, Al man ar ke olog Hart -

mut Thi eme ta ra fın dan bir ta kım ah şap ka lın tı lar bu lun du. Bun lar, dik kat li ce

ve özen le ya pıl mış mız rak lar dı, ya ni bu lu nan en es ki ta rih li av lan ma ara cıy dı -

lar. Bu bu lun tu lar, ev rim ci ler ara sın da bü yük şaş kın lı ğa ne den ol du, çün kü ev -

rim ci gö rü şe gö re sis te ma tik av lan ma mo dern in sa nın or ta ya çık tı ğı var sa yı -

lan bun dan yak la şık 40 bin yıl ön ce sin de baş la mış ol ma lıy dı. Hat ta bu hi ka ye -

ye uy gun ol ma sı için da ha ön ce bu lu nan Clac ton ve Leh rin gen mız rak la rı göz

ar dı edil miş, bun la rın sa de ce ye ri kaz mak ta kul la nı lan so pa lar ve ya kar son -

da la rı ol du ğu id dia edi le rek, yaş la rı kü çül tül müş ve ev rim ya la nı de vam et ti -

ril me ye ça lı şıl mış tı.20

Mız rak la rın ta rih le ri ise çok da ha es ki yi gös te ri yor du: Yak la şık 400 bin

yıl ön ce si ni... Üs te lik Schö nin gen mız rak la rı nın ya şı o ka dar ke sin di ki, ko nuy -

la il gi li Na tu re der gi sin de ya zı sı ya yın la nan Shef fi eld Üni ver si te si ar ke olog la -

rın dan Ro bin Den nell, bu mız rak la rın ya şı nı de ğiş tir me nin ya da bun lar la il gi li

sah te yo rum lar da bu lun ma nın müm kün ol ma dı ğı nı şöy le ifa de edi yor du:

Ama Schö nin gen bu lun tu la rı hiç bir şüp he ye yer bı rak ma ya cak şe -
kil de mız rak tır lar, bun la rı kar son da sı ve ya ka zı so pa la rı ola rak ni -
te len dir mek, elekt rik li mat kap la rın ka ğıt ağır lı ğı ol du ğu nu id dia et -
mek ten fark lı de ğil dir.21

Bu mız rak la rın ev rim ci bi lim adam la rı nı şa şırt ma sı nın bir ne de ni de,

mız rak la rın ya pı la bil me si için ge rek li olan plan la ma, he sap la ma, üret me ye te -

nek le ri nin o dö nem de ya şa yan söz de il kel in san lar da ol ma dı ğı ya nıl gı sı dır.

Oy sa bu mız rak lar, plan ya pa bi len, he sap ya pa bi len, aşa ma lı dü şü ne bi len bir

zih nin ürün le ri dir. Her bir mız rak için yak la şık 30 ya şın da ki la din ağa cı nın

göv de si kul la nıl mış tır ve her bir mız ra ğın uç kıs mı ağa cın en sert olan ye rin -

den ya ni ta ba nın dan ya pıl mış tır. Her bir mız rak, tıp kı mo dern ci rit ler de ol -
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du ğu gi bi eşit oran la ta sar lan mış tır; ağır lık mer ke zi, uç nok -

ta nın 1/3 uzak lı ğın da dır. Tüm bu bil gi ler kar şı sın da Ro bin

Den nell şu yo ru mu yap mak ta dır:

Bu mız rak lar, önem li bir za man ve ka bi li yet ya tı rı mı
–uy gun ağa cın se çil me si, bi çi min be lir len me si ve en
son aşa ma da ge rek li şe kil len dir me nin ta sar lan ma sı.
Di ğer bir de yiş le, bu in sa n lar ge li şi gü zel "beş da ki -
ka lık bir kül tür le" ya şa mı yor lar dı. Da ha zi ya de, de -
rin bir plan la ma, ge liş miş bir ta sa rım ve ah şa bı şe kil -
len dir mek için sa bır gö rü yo ruz ve tüm bun lar, sa de -
ce mo dern in san lar da gö re bil di ği miz özel lik ler.22

Mız rak la rı bu lan ar ke olog Thi eme ise şun la rı söy le -

mek te dir:

Or ta Ple is to sen gi bi er ken bir çağ da böy le ge liş miş
mız rak la rın kul la nıl mış ol ma sı, es ki in san ta vır la rı
ve kül tür le ri hak kın da ki pek çok te ori yi ye ni den
göz den ge çir me mi zi ge rek tir mek te dir.23  

Hart mut Thi eme ve Ro bin Don nell'in de ifa de et tik le -

ri gi bi, Dar wi nist le rin in san lık ta ri hiy le il gi li öne sür dük le ri

id di alar ger çek le ri ifa de et me mek te dir. Ger çek şu dur; in -

san lık hiç bir za man ev rim ge çir me miş tir. Geç miş te ge ri me -

de ni yet ler ol du ğu gi bi son de re ce ge liş miş ve ile ri me de ni -

yet ler de ya şa mış tır. 
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Ur fa ya kın la rın da ki Gö bek li Te pe'de ki ka zı lar da, bi lim adam la rı ta ra fın -

dan "ola ğa nüs tü ve ben zer siz" ola rak ni te len di ri len bu lun tu lar el de edil miş,

üze rin de hay van röl yef le ri nin ol du ğu, ça pı 20 met re yi, bo yu in san bo yu nu aşan

dev T şek lin de sü tun lar or ta ya çı ka rıl mış tır. Bu sü tun lar da ire sel ola rak di zil -

miş ler dir. Bi lim dün ya sı nı asıl et ki le yen özel lik ise, bu ala nın ya şı dır: Gö bek li

Te pe'de ki alan gü nü müz den 11 bin yıl ön ce in şa edil miş tir. Ev rim ci id dia ya gö -

re, dö ne min in san la rı il kel taş alet ler le bu gör kem li ya pı yı in şa et miş ler dir. Bu

ya nıl gı ya gö re, söz ko nu su mü hen dis lik ha ri ka sı, bun dan 11 bin yıl ön ce en il -

kel araç lar la ça lı şan top la yı cı-av cı in san la rın ese ri dir. El bet te bu ina nıl ma sı

müm kün ol ma yan bir hi ka ye dir. Ni te kim Gö bek li Te pe'de ki ka zı eki bi nin baş -

kan lı ğı nı yü rü ten Prof. Kla us Schmidt de bu ger çe ği ifa de et mek te dir:

O dö nem de ya şa yan in san la rın tıp kı bu gün ol du ğu gi bi dü şün me ka -

pa si te le ri ol du ğu gö rül mek te dir. Hep dü şün dü ğü müz gi bi il kel in -

san lar de ğil ler dir. Ağaç tan inip uy gar lık kur ma ya ça lı şan may mun

ben ze ri ya ra tık lar ol duk la rı dü şü nül me me li dir. Ze ka yö nün den ba ka -

cak olur sak bi ze ben ze dik le ri gö rül mek te dir.24 

Ar keo log Kla us Schmidt, bu dev bo yut ta ki taş la rın o gü nün ko şul la rın da

na sıl ta şın dık la rı nı, na sıl şe kil len di ril dik le ri ni or ta ya çı ka ra bil mek için ka zı eki -

biy le bir lik te kü çük bir de ney yap mış tır. Bu de ney de, ma ki ne le rin yar dı mı ol -

mak sı zın, sa de ce sözde ta rih ön ce si in san la rın kul lan dı ğı il kel alet ler le de va sa

bir ka ya blo ğu nu iş le me ye ça lış mış lar ve çok kı sa bir me sa fe ye ta şı ma yı de ne -

miş ler dir. Ger çek le ri ne oran la da ha kü çük bir ka ya blo ğu üze rin de ça lış ma yı

ter cih et miş ler dir. Eki bin bir kıs mı kü tük ler, ip ler ve kol güç le riy le do ğal ve ba -

sit kal dı raç lar ya pa rak taş üze rin de ça lış ma ya baş la mış, di ğer le ri de el le rin de

taş lar la MÖ 9000 yı lın da ya şa yan taş us ta la rı gi bi sert bir ze min de oluk aç ma -
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ya ça lış mış lar dır. (Ev rim ci ta rih an la yı şı na gö re, o gün ler de me tal araç lar ol ma -

dı ğın dan, taş dev ri nin in san la rı nın sert ve kes kin uç lu çak mak ta şı nı kul lan dı ğı -

na ina nıl mak ta dır.) Ta şı oy ma ya ça lı şan iş çi le rin 2 sa at bo yun ca dur mak sı zın

de vam eden ça lış ma la rı so nu cun da, or ta ya sa de ce bel li be lir siz bir hat çık mış -

tır. Ta şı ta şı ma ya ça lı şan eki bin 4 sa at lik yo ğun ça lış ma sı ne ti ce sin de ise, 12

adam ağır ka ya blo ğu nu sa de ce 7 met re ha re ket et tir me yi ba şa ra bil miş ler dir.

Ya pı lan bu de ney so nu cun da tek bir taş çem ber ala nı oluş tur mak için yüz ler -

ce iş çi nin ay lar ca ça lış ma sı ge rek ti ği or ta ya çık mış tır. Bu ba sit de ney bi le açık -

ça or ta ya koy mak ta dır ki, dö ne min in san la rı ev rim ci bi lim adam la rı nın ile ri

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR
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çim li taş lar gö rül mek te. Ba zı la rı nın üze rin de

as lan figürü bulun mak tadır.



sür dü ğü gi bi il kel ko şul la ra de ğil, çok bü yük ih ti mal le son de re ce ge liş miş im -

kan la ra sa hip ti ler. 

Ev rim ci an la yı şın bir di ğer çe liş ki si de bu eser le rin mey da na ge ti ril di ği

dö ne mi, "ça nak çöm lek siz Ne oli tik çağ" ola rak ad lan dır ma la rı dır. Bu ger çek

dı şı yo ru ma gö re, bu dö ne min in san la rı he nüz ça nak çöm lek ya pa cak tek no -

lo ji ye ulaş ma mış lar dı. Hey kel ler ya pa bi li yor, dev taş la rı ta şı ya bi li yor, bun la rı

es te tik sü tun lar ha li ne ge ti re bi li yor, bun la rın üzer le ri ne hay van ka bart ma la rı
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Bu eser le rin bu lun du ğu dö nem ev rim ci le rin söz de "taş dev ri" ola rak ad lan dır dık la rı, sa -

de ce taş alet le rin kul la nıl dı ğı nı id di a et tik le ri dö nem dir. Bu lu nan eser ler ise bu id dia nın

doğ ru ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Sa de ce taş kul la na rak bu ka ya lar üze ri ne söz ko nu su

de sen le rin iş le ne me ye ce ği, bu hey ke lin şe kil len di ri le me ye ce ği açık tır. Ta şa taş la vu ra rak

ka ya nın üze rin de bu de re ce düz gün bir hay van fi gü rü el de edi le mez. Ta şa taş la vu ru la -

rak hey ke lin göz le ri, bur nu, ağ zı bi çim len di ri le mez. 



iş le ye bi li yor, du var la rı re sim le süs le ye bi li yor, mü hen dis lik ve mi ma ri bil gi yi

kul la na bi li yor ama he nüz ça nak çöm lek yap ma yı bil mi yor lar de mek, sa de ce

ev rim ci ön yar gı la rı sa vu na bil mek için ıs rar la söy le nen bir kan dır ma ca dır. Kuş -

ku suz ki sö zü edi len eser ler bu in san la rın tah min edi len den çok da ha ile ri bir

il me, tek no lo ji ye ve me de ni ye te sa hip ol duk la rı nı gös ter mek te dir. Bu T şek -

lin de ki bü yük sü tun la rın, na sıl iş len di ği nin, ora ya na sıl ge ti ril di ği nin açık la ma sı

ol ma sı ge re kir. Bu da söz ko nu su in san la rın id di a edil di ği gi bi il kel ol ma dık la -

rı nı göz ler önü ne ser mek te dir. Ni te kim Bi lim Tek nik der gi sin de yer alan bir ha -

ber de, Gö bek li Te pe'de el de edi len bu lun tu la rın, in san lık ta ri hi ne da ir yay gın

bir ya nıl gı yı açı ğa çı kar dı ğı ifa de edil mek te dir: "Bu ye ni ve ri ler, in san lık ta ri hi ne

iliş kin önem li bir ya nıl gı yı or ta ya ko yu yor."25 Bu ya nıl gı, in san lık ta ri hi nin ev rim al -

dat ma ca sı doğ rul tu sun da yo rum lan ma sı dır. 
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Geç miş dö nem ler de ya şa yan in san lar dan ge ri ye ka lan ve sık ça

rast la nı lan iz ler den bi ri de ça nak çöm lek ler dir. Bu gün de ha len

pek çok in san çöm lek ya pı mıy la ge çi mi ni sağ la mak ta dır. Gü nü -

müz den ge ri ye yal nız ca bu çöm lek par ça la rı kal sa ve bun la rı

bu lan ge le ce ğin bi lim adam la rı, biz le rin he nüz me ta li iş le me yi

bil me yen ge ri bir me de ni yet ol du ğu mu zu öne sür se ler, bu id di -

ala rın da ne ka dar doğ ru luk pa yı olur du?



Pa kis tan'da ya pı lan ka zı ça lış ma la rı bun dan 8 bin yıl dan çok da ha uzun yıl -

lar ön ce, diş çi le rin diş çü rü me le ri ni dol guy la te da vi et tik le ri ni gös ter miş tir.

Co lum b ia Üni ver si te si ar ke olog la rın dan And rea Cu ci na, Pa kis tan'da yü rüt tü -

ğü ka zı ça lış ma la rın da bun dan 8-9 bin yıl ön ce si ne ait ke si ci diş ler de kü çük de -

lik ler far k et miş tir. Yak la şık 2.5 mm ça pın da ki bu kü çük de lik le rin mun ta zam -

lı ğın dan et ki le nen Cu ci na, ko nuy la il gi li araş tır ma la rı nı de rin leş tir miş tir. Da ha

son ra elekt ron mik ros kop la rı kul la nı la rak ya pı lan in ce le me ler, söz ko nu su mi -

nik de lik le rin bak te ri ler ta ra fın dan mey da na ge ti ri le me ye cek ka dar düz gün ol -

duk la rı nı or ta ya koy muş tur. Ya ni bun lar bak te ri ler ta ra fın dan mey da na ge ti ri -

len de lik ler de ğil, bi linç li mü da ha le ile oluş tu ru lan, te da vi amaç lı de lik ler dir.

Mi nik de lik le rin bu lun du ğu diş le rin hiç bi rin de, her han gi bir çü rük izi ne de rast -

lan ma mış tır. Bu da, New Sci en tist der gi si nin ifa de siy le, "Ta rih ön ce si diş çi le ri nin,

iş le rin de ne ka dar ba şa rı lı ol duk la rı nın bir de li li dir."26

Ev rim ci gö rü şe gö re bu dö nem, sözde in san la rın may mun lar dan da ha

he nüz ay rıl dık la rı, son de re ce il kel ko şul lar da ya şa dık la rı, hat ta ça nak çöm lek

yap ma yı da hi ye ni ye ni bel li böl ge ler de öğ ren dik le ri bir dö nem dir. Ev rim ci le -

re gö re böy le si ne il kel ko şul lar da ya şa yan in san la rın na sıl olup da, el le rin de

hiç bir tek no lo ji ol ma dan, bir ta kım taş alet ler le diş ler de mun ta zam de lik ler

açıp dol gu lar yap tık la rı ise bir mu am ma dır. Açık tır ki, diş te da vi si ni ger çek leş -

ti ren bu in san lar ne il kel dir ne de il kel ko şul la ra sa hip tir ler. Tam ter si ne, has -

ta lı ğı teş his ede bi le cek, te da vi yön tem le ri or ta ya ko ya bi le cek dü şün ce ya pı sı -

na ve bu yön tem le ri ba şa rıy la uy gu la ya bi le cek tek nik im kan la ra sa hip tir ler. Bu

da -bir kez da ha- Dar wi nist le rin, top lum la rın il kel lik ten mo dern li ğe doğ ru sü -

rek li ev rim leş ti ği ya nıl gı sı nı ge çer siz kıl mak ta dır.
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Sa na tın her da lı gi bi mü zik de sa de ce in sa na has tır. Bun dan yak la şık 100

bin yıl ön ce ya şa mış olan in san la rın mü zi ğe kar şı olan il gi si, söz ko nu su ki şi le -

rin gü nü müz in san la rıy la he men he men ay nı zevk le re sa hip ol du ğu nun bir baş -

ka gös ter ge si dir. Bi li nen en es ki mü zik ale ti Lib ya'nın Ha ua Fte ah isim li yö re -

sin de bu lu nan ve 70.000 ile 80.000 yıl lık ol du ğu tah min edi len kuş ke mi ğin den

ya pıl mış bir flüt tür.27 Ay rı ca Do ğu Kı rım'da in ce le me le rin ya pıl dı ğı Pro lom II

isim li si te de 41 ta ne dü dük bu lun muş tur.28 Pro lom II si te si nin ise 90.000  ila

100.000 yıl ön ce si ne da yan dı ğı keş fe dil miş tir.29

An cak bu dö ne min in san la rı nın mü zik bil gi si bu nun la da kal ma mak ta dır.

Bir mü zi ko log olan Bob Fink, Ku zey Yu gos lav ya'da ki bir ma ğa ra da ar ke olog

Ivan Turk ta ra fın dan 1995 Tem mu zu'nda bu lu nan, bir ayı nın uy luk ke mi ğin den

ya pıl mış olan es ki bir ke mik flüt te ki de lik le ri ana liz et ti. Kar bon tes ti ne gö re

ya şı nın 43.000 ile 67.000 yıl ara sın da ol du ğu dü şü nü len bu ale tin 4 no ta çı kar -

dı ğı nı ve flüt te ya rım ton lar ve tam ton la rın da ol du ğu nu tes pit et ti. Bu ke şif,

sözkonusu in san la rın Ba tı mü zi ği nin te mel for mu olan ye di no ta öl çü sü nü kul -

lan dık la rı nı gös ter mek te dir. Flü tü in ce le yen Fink, "es ki flü tün üze rin de ki ikin -

ci ve üçün cü de lik ler ara sın da ki me sa fe nin, üçün cü ve dör dün cü de lik ler ara -
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sın da ki me sa fe nin iki ka tı" ol du ğu nu be lirt mek te dir. Bu nun an la mı bi rin ci

me sa fe nin tam no ta yı, ona kom şu olan me sa fe nin de ya rım no ta yı tem sil et -

ti ği dir. "Bu üç no ta in kar edi le mez bir şe kil de di ato nik ve mo dern ya hut an -

ti ka ol sun stan dart di ato nik bir öl çek te ki gi bi ses çı ka rır"30 di yen Fink, bun -

la rı kul la nan la rın mü zik ku la ğı ve bil gi si olan in san lar ol du ğu nu bir kez da ha

or ta ya koy muş tur. 

Bü tün bu eser ler ve ar ke olo jik bu lun tu lar ev rim te ori si ta ra fın dan

açık lan ma sı müm kün ol ma yan pek çok so ru yu gün de me ge tir mek te dir. İn -

san la rın may mun lar la or tak bir ata dan gel dik le ri ya nıl gı sı nı sa vu nan Dar wi -

nizm bu so ru la rın hiç bi ri ni açık la ya maz. Ör ne ğin, on bin ler ce yıl ön ce söz -

de hı rıl tı lar çı ka rıp, hay va ni bir ya şam sür dü ğü nü id dia et tik le ri may mu num -

su var lık la rın ne den ve na sıl sos yal leş me ye baş la dık la rı so ru su ev rim ci ler için

çok bü yük bir aç maz dır. Bu may mu num su la rın ne den ağaç lar dan ye re in dik -

le ri, na sıl iki ayak la rı üze rin de dur ma ya baş la dık la rı, akıl la rı nın ve ye te nek le -

ri nin ne şe kil de ge liş ti ği gi bi so ru lar kar şı sın da ev rim te ori si bi lim sel ve akıl -

cı ce vap lar ve re mez. Bu ko nu da ile ri sü rü len açık la ma lar yal nız ca bir ta kım

ön yar gı lar dan ve ha yal ürü nü hi ka ye ler den iba ret tir. 

Ev rim ci le re "Dal lar dan dal la ra at la ya rak do la şan may mun lar, ne ol muş -

tur da ye re in me ye ka rar ver miş ler dir?" di ye so rar sa nız, bu nu ik lim ko şul la -

rı nın ge re ği di ye ce vap lar lar. "Di ğer may mun lar da on la rı tak lit ede rek ye re

ine bi le cek ken, ne den dal lar da do laş ma yı ter cih et miş ler dir? Ya da bu ik lim

ko şul la rı ne den sa de ce bir kı sım may mu nu et ki le miş tir? Ay nı ik lim ko şul la -

rın da ya şa yan di ğer may mun la rı ye re in mek ten alı ko yan ne dir?" gi bi ilk plan -

da ak lı nı za ge len pek çok so ru ise ev rim te ori si ta ra fın dan akıl cı ve man tık lı

bir şe kil de ce vap la na maz. "Ye re inen may mun lar na sıl ol muş tur da iki ayak -

la rı üze rin de yü rü me ye baş la mış lar dır?" di ye bir so ru so rar sa nız ev rim ci ler

bu so ru ya da ken di le rin ce fark lı açık la ma lar ge tir me ye ça lı şır lar. Ör ne ğin ba -

zı ev rim ci ler, di ğer güç lü hay van lar dan ko run ma ih ti ya cı ne de niy le bu may -

mu num su la rın ar ka ayak la rı üze rin de dik dur ma ya ka rar ver dik le ri ni söy ler -

ler. Ama bu açık la ma la rın hiç bi ri bi lim sel de ğil dir. 
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Ön ce lik le iki ayak lı lı ğın ev ri mi di ye bir şey söz ko nu su bi le de ğil dir. İn -

san iki aya ğı üze rin de dik yü rür. Bu, baş ka hiç bir can lı da rast lan ma yan, çok

özel bir ha re ket şek li dir. Bu ra da be lir til me si ge re ken en önem li nok ta lar dan

bi ri iki ayak lı lı ğın bir avan taj ol ma dı ğı dır. Zi ra, may mun la rın ha re ket şek li in sa -

nın iki ayak lı yü rü yü şün den da ha ko lay, hız lı ve ve rim li dir. İn san ne bir şem -

pan ze gi bi ağaç lar ara sın da dal dan da la at la ya rak iler le ye bi lir, ne de bir çi ta gi -

bi sa at te 125 km. hız la ko şa bi lir. Ak si ne in san, iki aya ğı üze rin de yü rü dü ğü için,

yer de çok da ha ya vaş bir bi çim de ha re ket ede bi lir ve bu ne den le do ğa da ki

can lı la rın en sa vun ma sız la rın dan bi ri dir. Do la yı sıy la, ev rim te ori si nin ken di

man tı ğı na gö re, may mun la rın iki ayak lı yü rü me ye yö nel me le ri nin hiç bir an la -

mı yok tur. Ak si ne, ev ri min hi ka ye le ri ne gö re in san lar dört ayak lı ha le gel me -

li dir ler.

Ev rim ci id di anın bir di ğer çık ma zı ise, iki ayak lı lı ğın Dar wi nizm'in "aşa ma

aşa ma ge liş me" mo de li ne ke sin lik le uy ma ma sı dır. Ev ri min te me li ni oluş tu ran

bu mo del, ev ri min bir aşa ma sın da iki ayak lı lık la dört ayak lı lık ara sın da "kar ma"

bir yü rü yüş ol ma sı nı zo run lu kı lar. Oy sa İn gi liz pa le oant ro po log Ro bin

Cromp ton, 1996 yı lın da bil gi sa yar yar dı mıy la yap tı ğı araş tır ma lar da bu çe şit

bir "kar ma" yü rü yü şün im kan sız ol du ğu nu gös ter miş tir. Cromp ton'un var dı ğı

so nuç şu dur: Bir can lı ya tam dik, ya da tam dört aya ğı üze rin de yü rü ye bi lir.31

Bu iki si nin ara sı bir yü rü yüş bi çi mi, ener ji kul la nı mı nın aşı rı de re ce de art ma sı

ne de niy le müm kün ol ma mak ta dır. Bu yüz den ya rı-iki ayak lı bir can lı nın var ol -

ma sı müm kün de ğil dir.

Bu söz de il kel var lık la rın na sıl akıl lı ve sos yal dav ra nış lar ge liş tir dik le ri so -

ru su nun ce va bı da ev rim ci le rin he ze yan la rı na gö re, top lu hal de ya şa dık la rı,

böy le ce akıl lı ve sos yal dav ra nış lar ge liş tir dik le ri dir. Oy sa sü rü ha lin de ya şa yan

yal nız ca bu söz de il kel var lık lar de ğil dir. Go ril ler, şem pan ze ler, may mun lar ve

da ha pek çok hay van tü rü sü rü ler ha lin de ya şa mak ta dır. Ama bun la rın hiç bi ri

in san lar gi bi akıl lı ve sos yal dav ra nış lar ge liş tir me miş tir. Hiç bi ri sa nat sal ya pı lar

in şa et me miş, ast ro no miy le il gi len me miş, dev anıt lar yap ma mış, kı sa ca akıl ve
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Ev rim ci ler, in sa nın may mun lar la or tak bir ata dan ev rim leş ti ği id di ası nı  de lil siz ola rak ka -

bul eder ler, an cak bu ev ri min na sıl ol du ğu so ru su na "bil mi yo ruz, bel ki ge le cek te bir gün

an la rız" şek lin de hiç bir bi lim sel de ğe ri ol ma yan bir ce vap ve rir ler. Ör ne ğin ev rim ci pa le -

oant ro po log Ela ine Mor gan şu iti raf lar da bu lu nur:

İn san lar la (in sa nın ev ri miy le) il gi li en önem li dört sır şun lar dır: 1) Ne den iki ayak üze rin de

yü rür ler? 2) Ne den vü cut la rın da ki yo ğun kıl la rı kay bet ti ler? 3) Ne den bu den li bü yük be yin -

ler ge liş tir di ler? 4) Ne den ko nuş ma yı öğ ren di ler? Bu so ru la ra ve ri le cek stan dart ce vap lar

şöy le dir: 1) He nüz bil mi yo ruz. 2) He nüz bil mi yo ruz. 3) He nüz bil mi yo ruz. 4) He nüz bil mi yo -

ruz. So ru lar çok da ha ar tı rı la bi lir, ama ce vap la rın tek dü ze li ği hiç de ğiş me ye cek tir. 32



ye te nek ser gi le ye me miş tir. Çün kü akıl lı ve bi linç li dav ra nış yal nız ca in san la ra

has özel lik ler dir. Geç miş ten gü nü mü ze izi ka lan tüm bu eser ler de, biz ler gi bi

akıl ve şu ura sa hip, he sap la ma, plan la ma, üret me ye te ne ği olan in san lar ta ra -

fın dan mey da na ge ti ril miş tir. Bu in san la rın il kel ko şul lar da ya şa dık la rı id di ası

ise biz zat ar ke olo jik bul gu lar ta ra fın dan ya lan lan mak ta dır.  
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Taşa şekil vermek için demir veya çelikten yapılmış çeşitli aletlerin kullanılması gerekir.

Geçmişte yaşayan toplumlar da, tıpkı günümüzdekiler gibi, taşları kesip şekillendirirken

bu tarz aletler kullanmışlardır. 



Ar ke olog Mic h ael A. Cre mo ve Ric hard L. Thomp son ta ra fın dan ha zır la nan

For bid den Arc he ology (Ya sak lan mış Ar ke olo ji) ki ta bın da su nu lan de lil ler, ev rim ci le -

rin öne sür dük le ri in sa nın ta ri hi tab lo su nu alt üst et mek te dir. Bu bul gu lar, ev rim ci

an la yı şa gö re, hiç umul ma dık dö nem ler de umul ma dık ka lın tı la rı or ta ya koy mak ta dır.

Ör ne ğin, 1950'ler de Ka na da Ulu sal Mü ze si'nden araş tır ma cı Tho mas E. Lee, Hu ron

Gö lü ku ze yin de, She gu ian dah'da ki bu zul la rın bı rak tı ğı tor tu la rın için de ge liş miş taş

alet ler bul muş tur. Bun la rın yaş la rı nın 65 bin ile 125 bin ara sın da ol du ğu mey da na çı -

kın ca, araş tır ma so nuç la rı nın ya yın lan ma sı er te len miş tir. Çün kü bi lim dün ya sı na ha -

kim olan ya nıl gı ya gö re, Ku zey Ame ri ka'ya ilk in san la rın ge li şi 120 bin yıl ön ce Si bir -

ya'dan ol muş tu ve bu nun da ha ön ce ol du ğu nun id dia edil me si müm kün de ğil di. 

Ki tap ta ve ri len bir baş ka ör nek de şöy le dir: Ar jan tin, Mi ra mar'da ar ke olog Car -

los, Ameg hi no Pli osen dö ne mi ne ait bo zul ma mış 3 mil yon yıl lık olu şum lar da bo la taş -

la rı bul muş tur. Ay nı kat man da, ar tık Gü ney Ame ri ka'da so yu tü ken miş bir Gü ney

Ame ri ka me me li si ke mi ği bul muş tur. Bu ke mi ğin içi ne gö mü lü du rum da bir çak mak

 ta şı ok ucu da var dı. Da ha son ra bir baş ka araş tır ma cı ay nı olu şu mun için de bir in -

san çe ne si par ça sı bul du. Oy sa Dar wi nist le re gö re, bo la taş la rı ve ok uç la rı ya pa bi -

len in san lar an cak 100-150 bin yıl ön ce or ta ya çık mış tı. Do la yı sıy la, 3 mil yon yıl ön -

ce si ne ait bo la taş la rı, bu taş la rın için de bu lu nan ke mik ler ve ok ucu ev rim ci ler için

açık lan ma sı müm kün ol ma yan bul gu lar dır. Ve bu du rum ev rim te ori si nin bi lim sel bul -

gu lar la çe liş ti ği ni bir kez da ha gös ter mek te dir.33

İn gi liz araş tır ma cı-ya zar Mic h ael Ba igent ise An ci ent Tra ces (An tik İz ler) ki ta -

bın da, 1891 yı lın da 260-320 mil yon yıl lık bir al tın zin ci rin bu lun du ğu nu an lat mak ta -

dır. Bu zin ci rin 8 ka rat al tın ve 16 ka rat baş ka bir me ta lin alı şı mın dan ya pıl mış ol du -

ğu an la şıl mış tır. Bir kö mür par ça sı nın için den çı kan bu al tın zin ci rin or ta kıs mı iyi ce

es ki yip aşın mış, ama uç kı sım la rı sağ lam du rum da dır ve iki ucu bir bi ri ne sı kı ca bağ lı -

dır. Aşın mış kı sı mın, kö mür içi ne iyi ce iş le miş izi de var dır. Tüm bun lar, bu lu nan zin -

ci rin, kö mür par ça sı ka dar es ki ol du ğu nu gös ter mek te dir. Kö mü rün çı ka rıl dı ğı ma -
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den de ki ya tak la rın ta ri hi ise 260-320 mil yon yıl ara sın da dır.34 Ev rim ci le rin, in sa nın

da hi ol ma dı ğı nı id dia et tik le ri bir dö nem de, me de ni ye tin önem li gös ter ge le rin den

bi ri olan al tın ta kı nın bu lun ma sı, ev rim ci le rin çiz di ği in san lık ta ri hi tab lo su nu yer le

bir et mek te dir. 

Bir top lu mun mü cev her kul lan ma sı, süs eş ya la rı mey da na ge tir me si, o top lu -

mun me de ni bir ya şam sür dü ğü nün önem li de lil le rin den dir. Üs te lik al tın zin ci rin

ya pı la bil me si hem uz man lık hem de tek nik do na nım ge rek ti ren bir iş tir. Taş tan

alet ler kul la na rak ham al tın dan düz gün bir zin cir mey da na ge ti ri le mez. Açık tır ki,

gü nü müz den mil yon lar ca yıl ön ce ya şa yan in san lar da, ta kı ve mü cev he ri bi li yor,

es te tik ten zevk alı yor, in sa ni bir ya şam sü rü yor lar dı. 

İn san lık ta ri hi nin ev ri mi te ori si ni yı kan bul gu lar dan bi ri de, 387 mil yon yıl lık

ol du ğu tah min edi len de mir çi vi par ça sı dır. Sir Da vid Brews ter ta ra fın dan Bri tish

As so ci ati on for the Ad van ce ment of Sci en ce (İn gi liz Bi lim sel Ge liş me Bir li ği)'ne su -

nu lan ra por da yer alan bil gi ye gö re, çi vi kum ta şı için de bu lun muş tur. Kum ta şı nın

çı ka rıl mış ol du ğu taş ya ta ğı Er ken De vo ni an dö ne mi ne ait tir, yak la şık 387 mil yon

ya şın da dır.35

Bu ra da sa de ce bir kaç ör ne ği ne yer ver di ği miz bul gu lar, in sa nın ev rim ci le rin

id dia et ti ği gi bi hiç bir za man ya rı hay van-ya rı in san bir var lık ol ma dı ğı nı, as la hay va -

ni bir ya şam sür me di ği ni gös ter mek te dir. Mic he al Ba igent, ben zer ör nek le ri say -

dık tan son ra ko nuy la il gi li şöy le bir yo rum yap mak ta dır:

... Açık tır ki, bu ve ri le rin hiç bi ri dün ya ta ri hiy le il gi li kla sik tu tu cu bi lim -

sel an la yış ta ra fın dan açık la na maz... As lın da bu de lil ler -sa de ce ör nek le ri -

ni in ce le dik le ri miz den bir te ki bi le-, gös ter mek te dir ki, mo dern in san yer -

yü zün de çok uzun za man dan be ri ya şa mak ta dır.36

Ba igent'in kla sik tu tu cu ola rak ni te le di ği ev rim ci zih ni yet, ger çek ten de bu

bul gu lar kar şı sın da ça re siz dir. Ar ke olo ji ta ri hi, bu gi bi bin ler ce ör nek le do lu dur.

An cak ev rim ci zih ni yet bu önem li ör nek le ri özen le halk tan giz ler, ken di si de göz

ar dı eder. Dar wi nist ler ide olo ji le ri ni ne ka dar ayak ta tut ma ya ça lış sa lar da, ev ri min

bir ya lan ol du ğu Ya ra tı lış'ın ise red de dil me si müm kün ol ma yan bi lim sel bir ger çek

ol du ğu tüm de lil le riy le or ta da dır. Al lah in sa nı yok tan ya rat mış, ona ru hun dan üf le -

miş ve bil me dik le ri ni öğ ret miş tir. Al lah'ın il ha mıy la in san, var ol du ğu ilk gün den bu

ya na in san gi bi bir ha yat sür müş tür. 
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Ya pı lan araş tır ma lar, bin ler ce yıl ön ce ya şa yan in san la rın, gü nü müz de

köy ler de kul la nı lan alet le rin ben zer le ri ni kul lan dık la rı nı or ta ya koy mak ta dır.

Bu gün kü Fi lis tin top rak la rın da MÖ 15.000'e ait olan "Ayn Gev 1" ad lı ka zı ye -

rin de, ko nut ola rak kul la nı lan yu var lak bir ku lü be nin te mel le rin de ta hıl öğüt -

me taş la rı, taş bir ha van ve orak lar bu lun muş tur. Bu alet le rin en es ki le ri MÖ

50.000 se ne den da ha ev vel ki za man la ra ait tir.3737

Ka zı lar da bu lu nan bü tün bu ob je ler, in sa noğ lu nun ih ti yaç la rı nın

her dö nem de ay nı ol du ğu nu ve -sa hip ol duk la rı tek no lo jiy le doğ -

ru oran tı lı ol mak la bir lik te- bul duk la rı çö züm le rin de bir bi ri ne

ben ze di ği ni göz ler önü ne ser mek te dir. Ta hıl öğüt me taş la rı, ha -

van, orak gi bi gü nü müz de çe şit li köy ler de en çok kul la nı lan ve

ih ti yaç du yu lan alet ler o dö nem de de kul la nıl mış lar dır. 
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u gust Com te, Her bert Spen cer, Le wis Henry
Mor gan gi bi ide olog lar ta ra fın dan fark lı dö -
nem ler de or ta ya atı lan ve da ha son ra Char les
Dar win'in te ori siy le bir leş ti ri len, sos yo-kül tü -
rel ev rim kav ra mı nın ya nıl gı la rı na gö re, tüm

top lum lar il kel lik ten me de ni ye te doğ ru bir ev rim ge çir mek te dir.
19. yüz yı lın son la rın da ge li şen ve Bi rin ci Dün ya Sa va şı dö ne min de
et ki si ni git tik çe ar tı ran bu ya nıl gı, iler le yen yıl lar da ırk çı lık, sö mür -
ge ci lik, öje ni gi bi bir çok acı ma sız akım ve uy gu la ma nın söz de bi -
lim sel te me li ni oluş tur du. Dün ya nın de ği şik böl ge le rin de ya şa yan
fark lı kül tür le re, renk le re, fi zik sel özel lik le re sa hip çe şit li top lum -
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lar, bu bi lim dı şı an la yış öne sü rü le rek in san lık dı şı mu ame le le re

ta bi tu tul du.

Adam Fer gu son, John Mil lar, Adam Smith gi bi ya zar lar ve dü -

şü nür ler tüm top lum la rın dört te mel aşa ma dan ge çe rek söz de ev -

rim leş tik le ri ni öne sü rü yor lar dı. Bu dört aşa ma şun lar dı: Av cı lık ve

top la ma, hay van cı lık, ta rım ve son ola rak da ti ca ret. Ev rim ci id di -

ala ra gö re söz de may mun su luk tan ye ni kur tu lan il kel in san yap tı ğı

ba sit alet ler le sa de ce av la nı yor ve et raf ta ki bit ki le ri, ye miş le ri vs.

top lu yor du, zih ni ve ye te nek le ri bi raz da ha iler le dik çe ev cil hay van

ye tiş tir me ye baş la dı, da ha son ra ta rım la uğ ra şa bi le cek ka dar ge liş ti

ve en son ola rak da ti ca ret le uğ ra şa bi le cek ze ka ve ye te nek ka pa si -

te si ne ulaş tı. An cak ar ke olo ji ve an tro po lo ji gi bi bi lim dal la rın da ya -

şa nan ge liş me ler ve el de edi len bul gu lar, "kül tü rel ve top lum sal ev -

rim hi ka ye si nin" bu te mel id di ası nın bir ge çer li li ği nin ol ma dı ğı nı
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Günü müz de çok ile ri me de ni yet le rin ya nı sı ra, ol duk ça ge ri me de ni yet ler de var lı ğı nı sür dür mek -

te dir. An cak top lum la rın sa hip ol duk la rı tek no lo jik im kan la rın ge ri ve ya ile ri ol ma sı bir top lu mun

di ğe rin den zi hin sel ve fi zik sel ola rak da ha ge liş miş ya da ge ri kal mış bir tür ol du ğu nu gös ter mez. 



or ta ya koy du. Tüm bun lar yal nız ca ma ter ya list le rin, in sa nı akıl sız

hay van lar dan ev rim leş miş bir can lı gi bi gös ter me ve fel se fi ola rak

inan dık la rı bu ma sa lı bi lim de yer leş tir me ça ba la rın dan baş ka bir

şey de ğil di. 

Açık tır ki, in san la rın av cı lık la ya da ta rım la ge çim le ri ni sağ la -

mış ol ma la rı, on la rın zi hin sel ye te nek le ri açı sın dan da ha ile ri ya da

ge ri ol duk la rı nı gös ter mez. Ya ni, av cı lık la ge çi nen bir top lum da ha

ge ri ve zi hin sel ola rak may mun la ra söz de da ha ya kın ol du ğu için

av cı lık la uğ raş maz. Ya da bir top lu mun ta rım la uğ raş ma sı onun

may mun su luk tan iyi ce uzak laş tı ğı an la mı na gel mez. Top lum la rın

uğ ra şı la rı, in san la rın bir baş ka can lı dan tü re di ği ni gös te ren un sur -
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İn san la rın av cı lık la ya da ta rım la ge çim -

le ri ni sağ la mış ol ma la rı, on la rın zi hin sel

ye te nek le ri açı sın dan da ha ile ri ya da

ge ri ol duk la rı nı gös ter mez. Ya ni, av cı -

lık la ge çi nen bir top lum da ha ge ri ve zi -

hin sel ola rak may mun la ra söz de da ha

ya kın ol du ğu için av cı lık la uğ raş maz.

Ya da bir top lu mun ta rım la uğ raş ma sı

onun may mun su luk tan iyi ce uzak laş tı ğı

an la mı na gel mez. 



lar da de ğil dir. Bu uğ ra şı lar, söz de ev rim sel bir sü reç le zi hin sel ve

ye te nek ola rak da ha ge liş miş bi rey ler mey da na ge tir mez, ye ni bir

can lı tü rü or ta ya çı ka ra maz. Gü nü müz de de tek no lo jik ola rak ge ri

kal mış pek çok ka bi le, yal nız ca av cı lık ve top la yı cı lık la uğ raş mak ta -

dır. An cak bu du rum on la rın, da ha az in san ol duk la rı nı ke sin lik le

gös ter mez. Ay nı du rum bun dan yüz bin ler ce yıl ön ce ya şa yan in -

san lar için ol du ğu gi bi, bun dan on bin ler ce yıl son ra ya şa ya cak in -

san lar için de ge çer li dir. Ne geç miş te ya şa yan lar il kel in san lar dır, ne

de ge le cek te ya şa yan lar da ha ge liş miş fark lı bir tür ola cak tır.

Ya şam şek li açı sın dan top lum la ra ev rim sel bir me de ni yet ta ri -

hi çiz mek bi lim sel ol ma yan bir ba kış açı sı dır. Bu ba kış açı sı, ar ke olo -
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Bu çi zim de gö rü len il kel var lık lar hiç -

bir za man ya şa ma mış tır. Bu ve ben -

ze ri re sim ler, Dar wi nist bi lim adam la -

rı nın ha yal ürü nü çi zim le ri dir. Bi lim -

sel bir de ğe ri yok tur. 



jik ka zı lar da el de edi len ba zı bu lun tu la rın Dar wi nist bi lim adam la -

rın ca ma ter ya list ide olo ji nin ön yar gı la rı na uy gun ola rak yo rum lan -

ma sı na da yan mak ta dır. Bu ba tıl ina nı şa gö re taş alet ler kul la nan in -

san la rın ho mur tu lar çı ka ra rak diz le ri bü kük ve kam bur şe kil de yü -

rü yen, hay va nım sı dav ra nış lar da bu lu nan may mun adam lar ol duk -

la rı var sa yıl mak ta dır. Hal bu ki bu lu nan hiç bir ka lın tı, bun la rı kul la -

nan la rın zi hin gü cü nün ka pa si te si ne da ir so mut ipuç la rı ver mez.

Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi bu bir tas vir işi dir; ör ne ğin gü nü -

müz den yüz bin yıl son ra bu dö ne me ait de ği şik şe kil ler de ki mo -

dern sa nat eser le ri bu lun muş ol sa ve ge le cek te ki in san la rın ça ğı mı -

za ait baş ka hiç bir bul gu la rı ol ma sa, bü yük bir ola sı lık la bu eser ler -

den yo la çı ka rak ça ğı mız in san la rı ve sa hip ol duk la rı tek no lo ji hak -

kın da çok da ha fark lı yo rum ve tas vir ler ya pı la bi le cek tir. 

Top lum la rın ev ri mi id dia sı, gö rül dü ğü gi bi hiç bir bi lim sel bul -

gu ya da yan ma yan ha yal ürü nü hi ka ye ler den iba ret tir. Ve bu hi ka -

ye le rin te me li, in sa nın söz de may mun su bir zih ne sa hip ol du ğu ya -

nıl gı sı nı sa vu nan bi lim dı şı ba kış açı sı dır. Har vard Üni ver si te -

si'nden ev rim ci an tro po log Wil li am Ho wells, bu ger çe ğe da ir şu iti -

raf ta bu lun muş tur:

Ev rim te ori si be den le il gi li de ğil ama dav ra nış la il gi li baş ka so ru lar da

gün de me ge tir mek te dir. Bun lar fel se fey le il gi li dir, [bi lim sel] ger çek le -

ri bul mak çok da ha güç tür. Dav ra nış, ka fa ta sı gi bi fo sil leş mez ve ya

taş tan alet ler gi bi gü nü mü ze ulaş maz ve bu du rum da biz ler [es ki dö -

nem ler de] ne ler ol muş ola bi le ce ği ne da ir çok kü çük işa ret le re sa hi biz -

dir; hi po tez le rin test edil me si ne re dey se im kan sız dır.38

Ni te kim son dö nem ler de sos yal bi lim ci le rin bü yük bir ço ğun -

lu ğu ev rim ci gö rü şün yan lış lık la rı nı ka bul et mek te dir ler. Bu bi lim

adam la rı sos yal ev rim te ori si nin şu nok ta lar da bi lim le çe liş ti ği ni

söy le mek te dir ler:
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1. Teo ri et nik ay rım cı lık la de rin den bağ lan tı lı dır; fark lı top -
lum lar hak kın da ta raf lı de ğer len dir me ler ya par, ör ne ğin yal nız ca
Ba tı lı top lum la rı me de ni leş miş ola rak de ğer len di rir. 

2. Bü tün top lum la rın ay nı yo lu ya da yön tem le ri iz le ye rek iler -
le di ği ni ve ay nı he def le re sa hip ol du ğu nu öne sü rer. 

3. Top lu mu ma ter ya list bir ba kış açı sıy la de ğer len di rir.
4. Bul gu lar la bü yük oran da çe liş mek te dir. İl kel ko şul lar da ya -

şa yan pek çok top lum, mo dern ola rak ka bul edi len çe şit li top lum -
lar dan da ha me de ni de ğer le re sa hip tir, ya ni ba rış se ver ve eşit lik çi -
dir. Bir ço ğu bes len me ko şul la rı na bağ lı ola rak da çok da ha sağ lık lı
ve güç lü dür. 

Bu mad de ler de de açık ça gö rül dü ğü gi bi, top lum la rın il kel den
me de ni ye doğ ru iler le di ği ni öne sü ren ev rim ci an la yış, bi lim sel de -
ğer ler le ve ger çek ler le uyum lu de ğil dir. Bu, ma ter ya list ide olo ji nin
et ki siy le öne sü rü len zor la ma yo rum la ra da ya lı bir te ori dir.

Geç miş me de ni yet le rin ge ri de bı rak tık la rı
iz ler ve eser ler de, ev rim ci le rin "ta ri hin

ve kül tür le rin ev ri mi" al dat ma ca -
sı nın ya nıl gı la rı nı göz ler

önü ne ser mek te dir.
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Geç miş me de ni yet le re da ir bu lun tu lar, ev rim te ori si nin "il kel -

den me de ni ye te doğ ru iler le me" id di ala rı nı ge çer siz kıl mak ta dır.

Ta ri hin akı şı nı in ce le di ği miz de kar şı mı za çı kan ger çek, in sa nın her

za man gü nü müz in sa nıy la ay nı ze ka ya ve ya ra tı cı lı ğa sa hip ol du ğu -

dur. Yüz bin ler ce yıl ön ce ya şa mış in san la rın üret tik le ri eser ler ve

ge ri de bı rak tık la rı iz ler, ev rim ci id di alar dan bam baş ka ma na lar ta -

şır. Bu iz le ri in ce le di ği miz de gö rü rüz ki, geç miş te ya şa mış in san lar

da, ze ka la rıy la, ye te nek le riy le ya şa dık la rı her çağ da ye ni ke şif ler

yap mış lar, ih ti yaç la rı nı kar şı la mış lar ve ken di uy gar lık la rı nı in şa et -

miş ler dir. 

Gön de ri len el çi ler, için de bu lun duk la rı kav min ge liş me si ne ve

bü yük de ği şim ya şa yıp iler le me si ne ve si le ol muş lar dır. Pey gam ber -

ler, Al lah'ın il ha mıy la, de tay lı il mi bil gi ye sa hip tir ler. Ör ne ğin Hz.

Nuh ge mi yap ma tek no lo ji si ni bil mek te dir. Ku ran'da yer alan bil gi -

den Hz. Nuh'un in şa et ti ği ge mi nin bu har lı bir ge mi ol du ğu an la şıl -

mak ta dır. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Bu bil gi ye, ayet te yer alan "...

tan dır fe ve ran et ti ği za man..." ifa de siy le dik kat çe kil mek te dir. 

So nun da em ri miz gel di ğin de ve tan dır fe ve ran et ti ği za man,

de dik ki: "Her bi rin den iki şer çift (hay van) ile aleyh le rin de

söz geç miş olan lar dı şın da, ai le ni ve iman eden le ri ona yük -

le." Za ten onun la bir lik te çok azın dan baş ka sı iman et me miş -

ti. (Hud Su re si, 40) 
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Tan dır, ha len çe şit li böl ge ler de kul la nı lan bir tür ocak tır. Fe ve -
ran et mek, fış kır mak ve kay na mak an la mın da dır. Hz. Nuh'un ge mi -
si nin, tan dı rın fe ve ran et me siy le ya ni oca ğın (ka za nın) kay na ma sıy -
la ha re ket et me ye ha zır ha le gel di ği an la şıl mak ta dır. Ni te kim El ma -
lı lı Ham di Ya zır tef si rin de de, Hz. Nuh'un ge mi si nin "ka zan la ça lı -
şan ya ni bir tür bu har lı ge mi" ol du ğu açık lan mak ta dır:

Ten nur: Lu gat ta ka palı bir ocak, bir fırındır ki, di li miz de "tandır" ola -
rak kul lanılır. Fe ve ran ke li me si de bi li ni yor ki, kuv vet ve şid det le kay -
na mak ve fışkırmaktır.... Ya ni ge mi nin yel ken li bir ge mi de ğil, ka zan -
la çalışan bir va pur ol du ğu nu hatırlatır ni te lik te dir.39

Hz. Sü ley man dö ne min de de, bu kut lu pey gam ber ve si le siy le
bi lim, sa nat ve tek no lo ji de çok önem li iler le me ler sağ lan mış tır. Ör -
ne ğin Ku ran'da Hz. Sü ley man dö ne min de uçak gi bi hız lı ula şım
araç la rı nın kul la nıl dı ğı na işa ret edil mek te dir:

Sü ley man için de, sa bah gi di şi bir ay, ak şam dö nü şü bir ay
(me sa fe) olan rüz ga ra (bo yun eğ dir dik)... (Se be Su re si, 12)
Bu ayet-i ke ri me de ula şıl ma sı ol duk ça uzak olan me sa fe le re, Hz.

Sü ley man dö ne min de kı sa sü re de ula şı la bil di ği ne dik kat çe kil mek te -
dir. Bu, gü nü müz de ki uçak tek no lo ji si ne ben zer bir tek no lo ji kul la nı -
lan, rüz gar la ha re ket eden va sı ta la ra işa ret et mek te dir. (Doğ ru su nu
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Al lah bi lir.) Ay rı ca Ku ran'da, Hz. Sü ley man dö ne min de "ka le ler, hey -
kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de ça nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka -
zan lar" ya pıl dı ğı ha ber ve ril mek te dir. 

Ona di le di ği şe kil de ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de
ça nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey
Da vud ai le si, şük re de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük re den ler
az dır. (Se be Su re si, 13)
Bu ayet ten, Hz. Sü ley man'ın çok ge liş miş in şa at ve mi ma ri tek -

no lo ji si kul lan dırt tı ğı an la şıl mak ta dır. 
Ayet te, Hz. Sü ley man'ın em rin de bi na us ta la rı ve dal gıç lar ol du -

ğu bil di ril miş tir:
... Şey tan la rı da; her bi na us ta sı nı ve dal gıç ola nı. (Sad Su re -
si, 36-37)
Dal gıç cin le rin Hz. Sü ley man'ın em rin de ol ma sı, o dö nem de

de niz al tın da ki zen gin lik le rin iş len di ği ne işa ret et mek te dir. De niz
al tın da ki pet rol, al tın gi bi kıy met li ma den le rin çı ka rı lıp iş len me si,
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Gü nü müz de çok ile ri me de ni yet le rin ya nı sı ra, ol duk ça ge ri me de ni yet ler de var lı ğı nı sür -

dür mek te dir. An cak top lum la rın sa hip ol duk la rı tek no lo jik im kan la rın ge ri ve ya ile ri ol -

ma sı bir top lu mun di ğe rin den zi hin sel ve fi zik sel ola rak da ha ge liş miş ya da ge ri kal mış

bir tür ol du ğu nu gös ter mez. 
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İn san la rın av cı lık la ya da ta rım la ge çim le ri ni
sağ la mış ol ma la rı, on la rın zi hin sel ye te nek le ri
açı sın dan da ha ile ri ya da ge ri ol duk la rı nı gös -
ter mez. Ya ni, av cı lık la ge çi nen bir top lum da ha
ge ri ve zi hin sel ola rak may mun la ra söz de da ha
ya kın ol du ğu için av cı lık la uğ raş maz. Ya da bir
top lu mun ta rım la uğ raş ma sı onun sözde may -
mun su luk tan iyi ce uzak laş tı ğı an la mı na gel mez. 

Bu çi zim de gö rü len il kel var lık lar hiç bir za -

man ya şa ma mış tır. Bu ve ben ze ri re sim ler,

Dar wi nist bi lim adam la rı nın ha yal ürü nü çi -

zim le ri dir. Bi lim sel bir de ğe ri yok tu



in san la ra fay da lı ve kul la nı lır ha le ge ti ril me si için çok yük sek bir

tek no lo ji ge rek mek te dir. Hz. Sü ley man dö ne min de bu tek no lo ji nin

kul la nıl dı ğı na dik kat çe kil mek te dir. 

Bir baş ka ayet te ise, Hz. Sü ley man'ın "eri miş ba kı rı sel gi bi"
kul lan dı ğı ha ber ve ril miş tir. (Se be Su re si, 12) Eri miş ba kı rın kul la -

nıl ma sı ile, Hz. Sü ley man dö ne min de elek trik kul la nı lan yük sek bir

tek no lo ji nin var lı ğı na da işa ret edil mek te dir. Bi lin di ği gi bi ba kır,

elek tri ği ve ısı yı en iyi ile ten me tal ler den bi ri dir ve bu yö nüy le elek -

trik sa na yi nin te me li ni oluş tur mak ta dır. Ayet te ge çen "sel gi bi akıt -

tık" ifa de siy le, muh te me len Hz. Sü ley man dö ne min de yük sek mik -

tar da üre ti len elek tri ğin, tek no lo ji de pek çok alan da kul la nıl dı ğı na

dik kat çe kil mek te dir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Ku ran ayet le rin den Hz. Da vud'un da de mi ri iş le me yi ve zırh

sa na tı nı çok iyi bil di ği an la şıl mak ta dır. Ayet ler de şu şe kil de ha ber

ve ril mek te dir:
... Ve ona de mi ri yu mu şat tık. Ge niş zırh lar yap, (on la rı) dü -
zen li bir bi çi me sok ve he pi niz sa lih amel ler ya pın, ger çek ten
Ben, si zin yap tık la rı nı zı gö re nim (di ye vah yet tik). (Se be Su -
re si, 10-11)
Ku ran'da Hz. Zül kar neyn'in, iki dağ ara sı na, dö ne min top lum -

la rı ta ra fın dan "aşı la bil me si ve de lin me si müm kün ol ma yan" bir set

in şa et ti ği ha ber ve ril mek te dir. Ayet te bil di ril di ği ne gö re, Hz. Zül -

kar neyn bu se ti in şa eder ken de mir küt le le ri ve eri til miş ba kır kul -

lan mış tır:
"Ba na de mir küt le le ri ge ti rin", iki da ğın ara sı eşit dü ze ye ge -
lin ce, "Kö rük le yin" de di. Onu ateş ha li ne ge ti rin ce ye ka dar
(bu işi yap tı, son ra:) de di ki: "Ba na ge ti rin, üze ri ne eri til miş
ba kır (kat ran) dö ke yim." (Kehf Su re si, 96)
Bu bil gi, Hz. Zül kar neyn'in be to nar me tek no lo ji sin den fay da -

lan dı ğı na işa ret et mek te dir. İn şa at sek tö rün de kul la nı lan en sağ lam
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mal ze me de mir dir. Bi na la rın ya da köp rü, ba raj gi bi mi ma ri eser le -
rin sağ lam lı ğı nın ar tı rıl ma sı için mut la ka de mir kul la nıl ma sı ge re -
kir. Ayet ten an la şıl dı ğı na gö re,  Hz. Zül kar neyn de de mir le ri uç uça
ge tir miş ve üzer le ri ne dö kü len harç ile sağ lam bir be to nar me ya pı
oluş tur muş tur. (Doğ ru su nu Al lah bi lir).

Es ki Or ta Ame ri ka me de ni yet le ri nin ya zıt la rın da ise, be yaz kı -
ya fet ler için de ge len, uzun boy lu, sa kal lı bir ki şi den bah se dil mek te -
dir. Bu ya zıt lar da, kı sa bir sü re yi içi ne alan bir dö nem de, tek İlah
inan cı nın ya yıl dı ğı ve sa nat ve bi lim de ani bir ge liş me kay de dil di ği
bil di ril mek te dir.

An tik Mı sır top lu mu na da Hz. Ya kup, Hz. Yu suf, Hz. Mu sa,
Hz. Ha run gi bi bir çok pey gam ber gön de ril miş tir. Mı sır me de ni ye ti -
nin sa nat ta ve bi lim de bel li dö nem ler de ya şa dı ğı hız lı ge liş me ler de
bu el çi le rin ve on la ra ina nan in san la rın bü yük et ki si ol muş ola bi lir.

Ku ran'ı ve Pey gam be ri miz (sav)'in sün ne ti ni ta kip eden Müs -
lü man bi lim adam la rı da, as tro no mi, ma te ma tik, geo met ri, tıp gi bi
bi lim dal la rın da çok önem li ke şif ler ger çek leş tir miş ler dir. Bu bil gi -
ler ve si le siy le, bi lim de ve top lum sal ya şam da bü yük de ği şim ler ve
çok önem li iler le me ler ol muş tur. Bu Müs lü man bi lim adam la rı ve
ça lış ma la rın dan ba zı la rı şöy le dir:

Ab dül la tif el-Bağ da di, ana to mi ko nu sun da ki ça lış ma la rı ile ta -
nın mak ta dır. Alt çe ne ve gö ğüs ke mi ği gi bi vü cut ta ki bir çok ke mi -
ğin ana to mi si hak kın da geç miş te ya pıl mış ha ta la rı dü zelt miş tir.
Bağ da di'nin El-İfa de ve'l-İti bar ad lı ese ri 1788 yı lın da dü zen le ne rek,
La tin ce, Al man ca ve Fran sız ca'ya çev ril miş tir. Ma ka la tün fi'l-Ha vas
isim li ese ri ise beş du yu or ga nı nı in ce le mek te dir.

İbn-i Si na, bir çok has ta lı ğın na sıl te da vi edi le bi le ce ği ni açık la -
mış tır. En ün lü ese ri  olan El-Ka nun fi't-Tıb Arap ça ya zıl mış ve 12.
yüz yıl da La tin ce'ye çev ri le rek Av ru pa üni ver si te le rin de 17. yüz yı la
ka dar te mel ders ki ta bı ola rak ka bul edil miş ve oku tul muş tur. El-
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Ka nun'da söz edi len tıb bi bil gi le rin bü yük bir bö lü mü bu gün da hi
ge çer li li ği ni ko ru mak ta dır. 

Ze ke ri ya Kaz vi ni, Aris to'dan be ri sü re ge len be yin ve kalp le il -
gi li bir çok yan lış dü şün ce yi çü rüt müş tür. Kalp ve be yin le il gi li bil -
gi le ri bu gün kü bil gi le ri mi ze son de re ce ya kın dır. 

Ze ke ri ya Kaz vi ni, Ham dul lah Müs tev fi el-Kaz vi ni (1281-
1350) ve İb nü'n-Ne fis'in ana to mi üze ri ne olan ça lış ma la rı mo dern
tıp bi li mi nin te me li ni oluş tur muş tur. 

Ali bin İsa'nın üç cilt lik göz has ta lık la rı üze ri ne yaz dı ğı Tez ki -
re tü'l-Keh ha lin fi'l-Ayn ve Em ra zi ha isim li ese ri nin bi rin ci cil di ta ma -
men göz ana to mi si ne ay rıl mış olup çok de ğer li bil gi ler mev cut tur.
Bu eser da ha son ra la rı La tin ce'ye ve Al man ca'ya çev ril miş tir. 

Bey ru ni, Ga li le i'den 600 yıl ön ce dün ya nın dön dü ğü nü ka nıt -
la mış, New ton'dan 700 se ne ön ce dün ya nın ça pı nı he sap la mış tır.

Ali Kuşçu, Ay'ın evreleri üzerine önemli çalışmalar yapıp, ko-
nuyla ilgili bir kitap yayınlamıştır. Ay hakkındaki çalışmaları, ken-
disinden sonraki dönemlerde yaşayanlar için yol gösterici olmuştur.

Sabit Bin Kurra, Newton'dan asırlar önce diferansiyel hesabını
keşfetmiştir. 

Battani, yaptığı astronomik gözlemlerin doğruluğu, kendisin-
den sonra gelen bilim adamlarını hayran bırakmıştır. 533 yıldız göz-
lemlemiş, Güneş'in Dünya'dan en uzak olduğu mesafeyi doğru ola-
rak hesaplamıştır. Trigonometri üzerine yaptığı çalışmalar ve he-
saplamalarla, matematik alanında öncü olmuştur.

Ebu'l Vefa, ise trigonometriye "sekant-kosekant" terimlerini
kazandırmıştır. 

Harizmi, ilk cebir kitabını yazmıştır. 
Mağribi, Tuhfetü'l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire

ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metod-
lar göstermiştir.
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İbn-i Heysem, optik biliminin kurucusudur. Roger Bacon ve
Kepler onun eserlerinden faydalanmışlar, Galilei de onun eserlerin-
den faydalanarak teleskobu bulmuştur. 

Kindi, ise Einstein'dan 1100 yıl önce izafi fizik ve izafiyet teori-
sini ortaya atmıştır. 

Pasteur'den yaklaşık 400 sene önce yaşayan Akşemseddin,
mikropları ilk olarak tanıtan İtalyan hekim Fracastor'dan yaklaşık
100 sene önce mikropların varlığından bahsetmiştir. 

Ali bin Abbas el-Mecusi, 10. yüzyılda yazdığı Kamil as-Sina'a
at-Tıbbiya kitabıyla tıp biliminin öncüsü olmuş, eseri pek çok has-
talığın tedavisinde temel kaynak kabul edilmiştir. 

İbn-i Ces sar, cüz za mın se bep ve te da vi şe kil le ri ni açık la mış tır. 
Bu ra da sa de ce bir ka çı na yer ve ri len Müs lü man bi lim adam la rı,

Ku ran'ı ve Pey gam be ri miz (sav)'in yo lu nu iz le ye rek, mo dern bi li -
min te me li ni oluş tu ra cak önem li ke şif ler de bu lun muş lar dır. 

Gö rül dü ğü gi bi, ta rih te bir çok ka vim gön de ri len el çi ler va sı ta -
sıy la sa nat ta, tıp ta, tek no lo ji de ve bi lim de ge liş me ler sağ la mış lar dır.
Pey gam ber le re ita at edip uya rak, bu mü ba rek in san la rın teş vik le ri
ve tav si ye le riy le on lar dan öğ ren dik le ri bil gi le ri ge liş tir miş ler ve
bun la rı son ra ki ne sil le re de ak tar mış lar dır. Ay rı ca ta rih bo yun ca za -
man za man hak din den uzak la şıp ba tıl ina nış lar ge liş ti ren top lum -
lar, bu mü ba rek el çi le rin teb liğ le riy le ye ni den tek İlah inan cı na dön -
müş ler dir.

Geç miş de vir le re ait bul gu la ra bu şe kil de ön yar gı sız ba kıl dı -
ğın da, "in san lık ta ri hi"nin doğ ru ve net ola rak an la şıl ma sı müm kün
olur. 

Ay rı ca da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, gü nü müz le ben zer bir
şe kil de ta ri hin he men her dö ne min de ile ri ve ge ri me de ni yet ler bi -
ra ra da ay nı dö nem içe ri sin de var ol muş lar dır. Na sıl ki gü nü müz de
bir yan da uzay tek no lo ji si ya şa nır ken, di ğer yan da dün ya nın çe şit li
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böl ge le rin de in san lar il kel ko şul lar da ya şam la rı nı de vam et ti ri yor -

lar sa, geç miş te de bir yan da gör kem li Mı sır me de ni ye ti var ken, di -

ğer yan da ol duk ça ge ri me de ni ye te sa hip top lum lar var ol muş tur.

Son de re ce ge liş miş şe hir ler in şa eden, ile ri bir tek no lo ji ye sa hip ol -

duk la rı bı rak tık la rı iz ler den açık ça an la şı lan Ma ya lar, Ve nüs'ün yö -

rün ge si ni he sap la yıp, Jü pi ter'in uy du la rı nı keş fe der ken, ay nı dö -

nem de Av ru pa'nın pek çok böl ge sin de in san lar dün ya nın Gü neş

Sis te mi'nin mer ke zin de ol du ğu na ina nı yor du. Mı sır lı lar ba şa rı lı be -

yin ame li yat la rı ya par lar ken, di ğer ba zı böl ge ler de in san lar has ta -

lık la rın söz de kö tü ruh la rın et ki siy le oluş tu ğu nu sa nı yor lar dı. Sü -

mer ler hu kuk sis tem le ri, ede bi yat la rı, sa nat an la yış la rı, as tro no mi

bil gi le riy le Me zo po tam ya'da kök lü bir me de ni yet in şa edi yor lar ken,

dün ya nın bir baş ka kö şe sin de he nüz ya zı yı kul lan ma yan top lu luk -

lar var dı. Do la yı sıy la, na sıl ki gü nü müz de sa de ce ile ri me de ni yet ler

ya şa mı yor sa, geç miş de sa de ce ge ri me de ni yet le rin var ol du ğu bir

dö nem de ğil di. 

Ki ta bın bu ra ya ka dar olan bö lüm le rin de ta ri hin fark lı dö nem -

le ri ne ait de lil le ri ve bun dan yüz bin ler ce ya da on bin ler ce yıl ön ce

ya şa mış in san la rın kül tür le ri nin ör nek le ri ni in ce le dik. Da ha ya kın

ta ri he bak tı ğı mız da ise yi ne "in sa nın her za man in san ol du ğu" ger -

çe ği nin de lil le rin den bi ri ile kar şı la şı rız. Kar şı mız da söz de "may -

mun su"luk tan ye ni kur tul muş "il kel" in san lar de ğil, bin ler ce yıl dır

sü re ge len bir me de ni ye tin to run la rı ol duk la rı an la şı lan uy gar in san -

lar var dır. 

20. yüz yıl da ge li şen tek no lo jiy le ar ke olo jik ça lış ma lar bü yük

bir hız ka zan mış ve bu hız la bir lik te in san lık ta ri hi nin ger çek yü zü -

ne ait önem li de lil ler top rak al tın dan bi rer bi rer top lan ma ya baş lan -

mış tır. Böy le ce bin ler ce yıl ön ce, Mı sır'da, Or ta Ame ri ka'da, Me zo -

po tam ya'da ve di ğer böl ge ler de ya şa nan ha ya tın, pek çok yön den

gü nü müz le pa ra lel lik gös ter di ği or ta ya çık mış tır.
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Me ga lit, bü yük taş blok lar dan olu şan ya pıt la ra ve ri len isim dir.

Bu ya pıt lar fark lı amaç lar la in şa edil miş tir. İn san lık ta ri hi ne ba kıl dı -

ğın da, geç miş ten gü nü mü ze pek çok me ga li tin kal dı ğı gö rül mek te -

dir. Bu ya pıt la rın en şa şır tı cı yön le rin den bi ri, ba zı la rı bin ton dan

da ha ağır olan taş blok la rın, söz ko nu su ya pı la rın in şa sın da na sıl

kul la nıl dık la rı dır. Bu dev taş lar ne şe kil de in şa at ala nı na ge ti ril miş,

han gi tek nik ler kul la nı la rak kal dı rıl mış lar dır. O dö ne min in san la rı

bun la rı na sıl üst üs te ko ya rak bu ya pıt la rı in şa et miş ler dir? Ge nel -

lik le taş la rın uzak böl ge ler den ta şın ma sıy la in şa edi len bu me ga lit -

ler, bi rer in şa at ve mü hen dis lik ha ri ka sı ola rak de ğer len di ril mek te -

dir. Bu tip eser le ri mey da na ge ti ren in san la rın ise, ol duk ça ile ri bir

tek no lo ji ye sa hip ol ma la rı ge rek ti ği açık tır. 

Bu ya pıt la rın mey da na ge ti ril me si için ön ce lik le plan lan ma la rı

ge re kir, bu pla nın in şaa tın ya pı mın da ça lı şa cak tüm in san la ra doğ -

ru ve ek sik siz ola rak bil di ril me si şart tır. Plan ya pı lır ken, ya pı tın ne -

re ye na sıl in şa edi le ce ği ni gös te ren tek nik çi zim ler ya pıl ma lı dır. Üs -
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te lik bu tek nik çi zim ler de ki he sap la ma la rın ha ta sız ol ma sı ge re kir,

çün kü en kü çük bir he sap la ma ha ta sı ya pı tın in şa sı nı im kan sız ha le

ge ti re bi lir. Tüm bun la rın ya nı sı ra, in şaa tın ger çek le şe bil me si için

or ga ni zas yo nun da ku sur suz ol ma sı ge re kir. Ça lı şan la rın ko or di -

nas yo nu nun sağ lan ma sı, ih ti yaç la rı nın (ye mek, din len me vs) kar şı -

lan ma sı, in şaa tın is te nil di ği gi bi iler le me si ve ne ti ce len me si için

önem li hu sus lar dır. 

Bu ya pıt la rı in şa eden in san la rın, tah min edi le nin öte sin de bir

bil gi bi ri ki mi ne ve tek no lo ji ye sa hip ol duk la rı açık ça gö rül mek te dir.

Ki ta bın ön ce ki say fa la rın da da de ğin di ği miz gi bi, me de ni yet her za -

man ile ri git me mek te, ki mi za man da ge ri le mek te dir. Hat ta, ço ğu

za man da ile ri ve ge ri me de ni yet ler ay nı ta rih dö ne min de dün ya nın

fark lı kö şe le rin de bi ra ra da ya şa ya bil mek te dir ler.
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Pi ra mit le rin na sıl bir in şa at

tek ni ği ve tek no lo ji si kul la nı -

la rak ya pıl dık la rı bu gün da hi

tam ola rak an la şı la bil miş de -

ğil dir. Gü nü müz tek no lo ji siy -

le in san la rın ya pı mı nı an la -

mak ta zor lan dı ğı bu dev eser -

le ri, bun dan yak la şık 2500 yıl

ön ce in san lar bü yük bir be ce -

riy le in şa et miş ler dir. 



Söz ko nu su me ga lit le ri in şa eden in san la rın da ile ri bir me de -
ni ye ti ya şa mış ol ma la rı -ar ke olo jik ve ta rih sel ka nıt la rın gös ter di ği
gi bi- ol duk ça yük sek bir ih ti mal dir. Çün kü or ta ya koy duk la rı eser -
ler, kap sam lı ma te ma tik ve geo met ri bil gi si ne sa hip ol duk la rı nı, en -
ge be li ara zi ler de, sa bit nok ta la rı öl çüp üze ri ne ya pıt in şa ede bi le cek
tek nik bil gi yi bil dik le ri ni, coğ ra fi ko num la rı be lir le ye bi le cek mal ze -
me ler (pu su la gi bi) kul lan dık la rı nı, ge rek ti ğin de ki lo met re ler ce
uzak lık tan in şa at la rı için ge rek li mal ze me le ri nak le de bil dik le ri ni
gös ter mek te dir. Tüm bun la rı bir ta kım il kel mal ze me ler ve sa de ce
in san gü cü kul la na rak ba şar ma dık la rı açık tır. Ni te kim, gü nü müz
araş tır ma cı la rı ve ar ke olog la rı ta ra fın dan ya pı lan pek çok de ney, ev -
rim te ori si nin öne sür dü ğü ko şul lar la, bu ya pıt la rın in şa edil miş ol -
ma sı nın im kan sız ol du ğu nu göz ler önü ne ser miş tir. Ev rim ci le rin
öne sür dü ğü ha ya li ko şul la rı gü nü müz şart la rın da oluş tu ra rak,
ben zer ya pıt lar in şa et me ye ça lı şan araş tır ma cı lar, bü yük bir ba şa rı -
sız lık la kar şı kar şı ya kal mış lar dır. Söz ko nu su araş tır ma cı lar, de ğil
ben zer bir ya pı yı in şa et mek, bu ya pıt la rın te mel mal ze me le ri olan
taş la rı bir yer den di ğe ri ne ta şı mak ta da hi bü yük zor luk lar la kar şı -
laş mış lar dır. Bu da bir kez da ha gös ter mek te dir ki, dö ne min in san -
la rı ev rim ci le rin öne sür dük le ri gi bi ge ri bir ha yat ya şa mı yor lar dı.
Sa nat tan zevk alı yor, mi ma ri yi iyi bi li yor, in şa at tek no lo ji si ni us ta ca
kul la nı yor, as tro no mik in ce le me ler de bu lu nu yor lar dı. 

Geç miş me de ni yet ler den ge ri ye, ço ğu za man taş blok la rın, küt -
le sel taş ya pı la rın ya da yüz bin ler ce yıl ön ce sin den sa de ce bir ta kım
taş alet le rin kal mış ol ma sı ise son de re ce ola ğan bir du rum dur. Bir -
ta kım taş ya pıt la ra ve eser le re ba ka rak dö ne min in san la rı nın sa de ce
ta şı kul la nıp iş le ye bi len, tek no lo ji den uzak ge ri me de ni yet ler ol du -
ğu nu öne sür mek ise ma kul de ğil dir. Bun lar, çe şit li dog ma la rın et -
ki siy le ya pı lan yo rum lar ol ma nın öte sin de bi lim sel bir an lam ta şı -
ma mak ta dır. Da ha ön ce de vur gu la dı ğı mız ve pek çok  ön de ge len
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ev rim ci ta ra fın dan da ka bul edil di ği gi bi, el de edi len ka lın tı lar top -
lum sal ya şam hak kın da biz le re ke sin bil gi ler ve re mez. An cak bu
bul gu lar ön yar gı la rın olum suz et ki sin den kur tu la rak de ğer len di ri -
lir se, ger çe ğe da ha ya kın yo rum lar ya pı la bi lir. Yüz bin ler ce yıl ön -
ce si ne ait bir top lum dan ge ri ye; bu top lum gör kem li ah şap köşk ler -
de ya şı yor, cam dan ze mi ni olan es te tik vil la lar in şa edi yor, en es te -
tik iç de ko ras yon mal ze me le ri kul la nı yor ol sa da hi, bun la rın yüz
bin ler ce yıl bo yun ca ma ruz ka la ca ğı rüz gar lar, yağ mur lar, dep rem -

ler, sel ler le aşın ma la rı ne ti ce sin de net de lil -
ler kal ma ya ca ğı açık tır. Ah şa bın, ca mın,
ba kı rın, tun cun ve di ğer çe şit li me tal le -
rin do ğal ko şul lar da aşın ma sı en faz la
or ta la ma 100-200 yıl sür mek te dir.
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Ya ni, ara dan ge çen 150-200 yıl son ra evi ni zin be ton ve ya ah şap du -
var la rı aşı nıp gi de cek, için de ki mal ze me ler den ise ge ri ye çok az iz
ka la cak tır. Dep re me, se le ve ya fır tı na ya ma ruz ka lın ma sı du ru mun -
da ge ri ye ka lan iz ler iyi ce yok ola cak tır. Ge ri ye an cak aşın ma sı çok
da ha uzun za man alan blok taş par ça lar ka la cak tır. Zi ra, kü çük par -
ça la ra ay rı lan taş mal ze me ler de ufa la nıp gi de cek tir. Do la yı sıy la salt
bu taş blok la ra da ya na rak o dö nem de ya şa mış top lum la rın gün de -
lik ha yat la rı, sos yal iliş ki le ri, inanç la rı, zevk le ri, sa nat an la yış la rı
hak kın da ya pı la cak yo rum la rın ke sin lik ta şı ma sı müm kün de ğil dir. 

Ne var ki ev rim ci ler müm kün ol ma ya nı yap ma ya ça lış mak ta,
bir ta kım bu lun tu la rı ha ya li yo rum lar la süs le yip, çe şit li se nar yo lar
üret mek te dir ler. Ger çek le ri sap tı ra rak hi ka ye ler üret mek, as lın da
ba zı ev rim ci ler ta ra fın dan da biz zat eleş ti ri len bir du rum dur. Hat ta
bu yak la şı mın bir de is mi var dır: "İş te öy le si ne hi ka ye ler." Bu isim,
ev rim ci pa le on to log Step hen Jay Go uld'un, İn gi liz öy kü ya zarı ve
şa ir Rud yard Kip ling (1865-1936) ta rafından 1902 yılında yayınla -
nan aynı isim li ki ta ba at fen yaptığı eleş ti ri den gel mek te dir. Kip ling,
ço cuk la ra yö ne lik hi ka ye le ri ni der le di ği bu ki tabında; canlıların çe -
şit li or gan larını nasıl ka zanmış ola bi le ce ği ne da ir ha yal gü cü ne da -
yalı ge li şim sel ma sal lar an latmıştı. Ör ne ğin Kip ling, fi lin hor tu mu -
nu an lattığı hi ka ye sin de şun ları yazıyor du:

Gü nün bi rin de bir yav ru fil an ne si nin ge rek ti ği ka dar yakınında dur -
mu yor du. Neh rin par lak su larını gör dü ve me raklı bir şe kil de kıyıya
ya naştı in ce le me ye ko yul du. Su yun yü ze yin de çıkıntı ya pan bir tüm -
sek vardı ve bu nun ne ol du ğu nu me rak eden fil yav ru su da ha yakın-
dan bak mak için su ya doğ ru eğil di. Bir den bi re o tüm sek yu karı fırla-
dı ve kü çük fi lin bur nu nu ya ka ladı. [Bu, bir tim sahtı]… Son ra fi lin
yav ru su kal çasının üze ri ne otur du ve ken di si ni ge ri it me ye baş ladı, it -
ti, it ti ve bur nu gi de rek uza ma ya baş ladı. Ve tim sah çırpına rak kıyıya
doğ ru çe kil di ve kuy ru ğu nun dar be le riy le su yu kre ma gi bi be yaz
yaptı; tim sah da [fi lin bur nu nu] çek ti, çek ti ve çek me ye de vam et ti.40

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ

118



Go uld da ba zı ev rim ci bi lim adam la rı nı, li te ra tü rü yu karıda ki
bu hi ka yey le bü yük pa ra lel lik ler gös te ren ve hiç bir şe yin kanıtı ol -
ma yan "iş te öy le si ne hi ka ye ler"le dol dur mak la eleş tir miş tir. Ay nı
du rum ev rim te ori siy le top lum la rın ge li şi mi ni açık la ma ya ça lı şan -
lar için de ge çer li dir. Kip ling'in hi ka ye le ri gi bi, ev rim ci sos yal bi lim -
ci le rin iş te-öy le si ne hi ka ye le ri de sa de ce ha yal gü cü ne da yanır. Ve
aslında, ön ce le ri sa de ce bir ta kım hı rıl tı lar çı ka ra rak ka ba taş alet ler
kul la na bi len, ma ğa ra lar da ya şa yan, av cı lık ve top la yı cı lık la ge çi nen,
son ra ge liş tik çe ta rım la uğ raş ma ya baş la yan, da ha son ra di ğer ma -
den le ri kul lan ma ya baş la yan ve git tik çe zi hin sel ge li şim gös te re rek
top lu luk lar şek lin de ya şa yıp sos yal iliş ki ler ku ran söz de in san lık ta -

ri hi de su yun ke narında hor tu mu uza yan
fi lin ma salından farklı de ğil dir. 
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Rud yard Kip ling'in Just So Sto ri es (İş -

te Öy le si ne Hi ka ye ler) ad lı ki ta bı.



Bu bi lim dı şı an la yı şı Go uld şöy le ifa de eder:

Bi lim adam ları bu ma sal ların hi ka ye ol du ğu nu bi lir ler; ma ale sef, bun -

lar pro fes yo nel li te ra tür de faz lasıyla cid di ve ger çek çi gi bi alınırlar.

Da ha son ra bun lar [bi lim sel] 'ger çek ler' ha li ne dö nü şür, po pü ler li te -

ra tü re gi rer ler.41

Go uld ayrıca, bu hi ka ye le rin ev rim te ori si açı sın dan hiç bir şe -

yin kanıtı ol madığını şu söz le riy le be lirt miş tir:

Ev rim sel do ğa ta ri hi nin 'iş te-öy le si ne hi ka ye ler' ge le ne ğin de ki bu ma -

sal lar, hiç bir şe yin kanıtı de ğil dir ler. An cak bun ların oluş tur du ğu

ağırlık ve ben zer bir çok du rum be nim ka de me li ge li şim fik ri ne (gra -

dua lism) olan inancımı uzun bir sü re ön ce öl dür dü. Da ha ya ratıcı zi -

hin ler bun ları ha la ida re ede bi lir, an cak sa de ce be ce rik li spe kü las yon -

la kur tarılmış kav ram lar ba na faz la bir şey ifa de et mi yor.42

Newgrange

MÖ 3200 yıl la rın da in şa edil di ği ka bul edi len New gran ge,

Dub lin ya kın la rın da bir anıt me zar dır. He nüz Mı sır me de ni ye ti nin

or ta da ol ma dı ğı, Ba bil ve ya Gi rit me de ni ye ti nin doğ ma dı ğı dö nem -

de New gran ge var dı. Bu dö nem de, dün ya nın ün lü taş ya pıt la rın dan

bi ri olan Sto ne hen ge da hi he nüz in şa edil me miş ti. Ya pı lan araş tır -

ma lar, New gran ge'in sa de ce bir me zar ol ma dı ğı nı gös ter mek te, bu

anı tı in şa eden ki şi le rin kap sam lı bir as tro no mi bil gi si ne sa hip ol -

duk la rı nı da or ta ya koy mak ta dır. New gran ge'in as tro no mik özel lik -

le ri ne geç me den ön ce in şa at özel lik le ri ne de ğin mek te ya rar var dır.

Çün kü New gran ge'i in şa eden le rin, üze rin de önem le du rul ma sı ge -

re ken bir mü hen dis lik tek nik le ri ve mi ma ri bil gi le ri var dır. 

New gran ge, pek çok ar keo log ta ra fın dan tek nik bir mu ci ze ola -

rak ad lan dı rıl mak ta dır. Ör ne ğin, ya pı nın üze rin de ki kub be, baş lı

ba şı na bir mü hen dis lik ha ri ka sı dır. Alt ta raf la rı ağır, üst ta raf la rı ha -
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fif olan yek pa re taş lar öy le si ne üst üs te ko nul muş tur ki, her üs te ko -
nan taş alt ta kin den bi raz da ha dı şa rı çı kık va zi yet te dir. Bu şe kil de,
ya pı nın üs tün de or ta kı sım da 6 met re yük sek li ğin de al tı gen bir ba -
ca or ta ya çık mış tır. Ba ca nın so nun da is te nil di ğin de açı lıp ka pa nan
bir ka pak ta şı var dır. 

Bu dev ya pı nın, mü hen dis lik ten çok iyi an la yan, iyi he sap ya pa -
bi len, doğ ru plan la ma ye te ne ği ne sa hip, yük ta şı ma cı lı ğı ya pan ve
pra tik in şa at bil gi le ri ni iyi kul la nan in san lar ta ra fın dan in şa edil di ği
açık ça gö rül mek te dir. Ev rim ci le rin id di ala rıy la böy le bir ya pı nın na -
sıl in şa edil di ği açık la na maz. Çün kü ev rim ci le rin ger çek dı şı yo rum -

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR

121

Dün ya nın en ün lü taş

ya pıt la rın dan bi ri olan

Newg ran ge, 93 me ga -

lit ten oluş mak tadır. 



la rı na gö re bu dö ne min in san la rı ge ri ve il kel ko şul la ra sa hip tir. An -

cak böy le si ne dev bir ya pı tın il kel ko şul lar la, mü hen dis lik ve in şa at

bil gi si ol ma yan in san lar ta ra fın dan in şa edil miş ol ma sı im kan sız dır. 

Ya pı nın as tro no mik özel lik le ri de hay ret ve ri ci dir. Bu dev anıt

öy le bir şe kil de in şa edil miş tir ki, Gü neş'in dö nüm gün le rin de ya pı -

nın için de çok et ki le yi ci bir ışık oyu nu mey da na gel mek te dir. Kış

gü ne şi nin dö nüm gü nün de, ya ni yı lın en kı sa gü nü nün gün do ğu -

mun dan kı sa bir sü re son ra, gü neş ışı ğı doğ ru dan New gran ge'in

me zar oda sı na düş mek te dir. Bun dan son ra çe şit li ko ri dor ka pı la rı -

na ve dev taş la ra yan sı ya rak iler le mek te ve en son ola rak ar ka du -

va ra ka dar ulaş mak ta dır. Ve bu es na da mü kem mel bir ışık oyu nu

mey da na ge tir mek te dir. Dik kat çe ki ci bir hu sus, ışı ğın ya pı nın içi ne

ko ri dor dan de ğil, ko ri dor ka pı sı nın ça tı sı nın üze rin de özel ola rak

ya pıl mış dar de lik ten gir me si dir. Ve yer leş ti ri len tüm blok taş lar da

ışı ğın de ğip yan sı ya bi le ce ği açı da dır. Za ten, ışık oyu nu nu gör kem li

kı lan un sur lar dan bi ri de bu dur.  

Do la yı sıy la bu dev ya pı yı in şa eden le rin, mü hen dis lik bil gi le ri -

nin ya nı sı ra, gün dö nüm le ri ni ve Gü neş'in ha re ke ti ni he sap la ya cak

as tro no mi bil gi si ne de sa hip ol duk la rı or ta ya çık mak ta dır. 

Newgrange, Britanya'da eski dönemlerden geriye kalan pek

çok taş yapıdan sadece birisidir. Bu ya pı ya ba kı la rak ya pıl ma sı ge -

re ken yo rum, söz ko nu su ya pı tın kök lü bir bil gi bi ri ki mi ne sa hip in -

san lar ta ra fın dan, ge liş miş in şa at tek nik le ri ve araç la rı kul la nı la rak

ya pıl mış ol du ğu dur. Dö ne min in san la rı nın na sıl bir ha yat sür dük le -

ri ne da ir ya pıl ma sı ge re ken yo rum ise, böy le si ne bir ya pı yı in şa ede -

bi le cek in san la rın ken di ya şa dık la rı or tam la rın da kon for lu ve ge liş -

miş ola bi le ce ği dir. As tro no mi bil gi le ri, uza yı göz lem le ye bi le cek tek -

no lo ji ye ve göz lem le ri ni doğ ru şe kil de yo rum la ya bi le cek bil gi bi ri -

ki mi ne sa hip ol duk la rı nı işa ret et mek te dir. Uza yı göz lem le yip el de
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et tik le ri bul gu la rı doğ ru şe kil de yo rum la ya bi len in san la rın, gün lük

ya şam la rı da bu bi ri kim le doğ ru oran tı lı ola rak, me de ni ol ma lı dır.

Bel ki de son de re ce kon for lu ko nak lar da otu ran, ba kım lı bah çe le ri

olan, iyi has ta ne ler de te da vi ol ma im ka nı na sa hip, ti ca ri fa ali yet ler -

de bu lu nan, sa na ta, ede bi ya ta önem ve ren, ge niş bir kül tür bi ri ki mi -

ne sa hip bu top lu luk tan ge ri ye sa de ce bu taş ya pıt kal mış tır. Bun la -

rın hep si, ar ke olo jik bul gu lar ve ta rih sel ve ri le re da ya nı la rak, bu taş

ya pıt ve bu ya pı tı in şa eden ler hak kın da ya pı la bi le cek ger çek çi yo -

rum lar dır. Ne var ki ev rim ci ler, sa de ce ma ter ya list ka lıp lar için de

dü şün me ye alış tık la rın dan, ak la ve bi li me uy gun bu yo rum lar ye ri -

ne, be lir li dog ma la rın ürü nü olan hi ka ye le ri an la tıp du rur lar. An cak

bu hi ka ye ler hiç bir za man ke sin bir ger çe ği ifa de ede mez.
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Re sim de New gran -

ge'den bir ke sit gö rül -

mek te dir. New gran -

ge'in ya pı mın da kul la -

nı lan taş blok la rın na -

sıl ta şın dı ğı, in şaa tın

han gi tek nik ler le ya pıl -

dı ğı gü nü müz de ha len

tam ola rak an la şı la ma -

mış tır. 



Stonehenge

Sto ne hen ge çem ber ha lin de yer leş ti ril miş, bü yük taş blok lar -
dan olu şan bir ya pıt tır. Or ta la ma 4.5 met re yük sek li ğin de, her bi ri
or ta la ma 25 ton ağır lı ğın da yak la şık 30 adet taş blo ğun bi ra ra ya gel -
me siy le oluş muş tur. İn gil te re'de bu lu nan bu ya pıt araş tır ma cı la rın
çok il gi si ni çek mek te dir. Ya pı mı ve ya pı lış ama cı hak kın da pek çok
teo ri or ta ya atıl mış tır. Bu ra da üze rin de du rul ma sı ge re ken bu te ori -
ler den han gi le ri nin doğ ru luk içer di ği de ğil dir. Önem li olan bu ya pı -
tın, ev rim te ori si nin in san lık ta ri hi ni açık la mak için öne sür dü ğü id -
di ala rı ge çer siz kı lan ör nek ler den bi ri ol ma sı dır. 

Ya pı lan araş tır ma lar Sto ne hen ge'in üç in şa at aşa ma sın da mey -
da na gel di ği ni or ta ya koy mak ta dır. Bir çok kay na ğa gö re, Sto ne hen -
ge'in en es ki dö ne mi MÖ 2800 yı -
lı na da yan mak ta dır. Ya ni Sto ne -
hen ge'in ta ri hi bun dan yak la şık
5000 yıl ön ce si ne ka dar uzan mak -
ta dır. Ta ri hi kay nak lar, ilk in şa at
sı ra sın da ara zi de dev taş lar dan
kü çük bir çem ber ya pıl dı ğı nı ve
bu çem be rin dı şı na da bir to puk
ta şı yer leş ti ril di ği ni or ta ya koy -
mak ta dır. Da ha son ra, yi ne dev
taş lar la ikin ci bir çem ber oluş tu -
rul muş, bun dan son ra da çem ber -
le rin iç kıs mı na "ma vi taş" de ni len
taş blok lar yer leş ti ril miş tir.

Bu ya pı nın en dik kat çe ki ci
yön le rin den bi ri, bu ra da kul la nı -
lan ma vi taş lar dır. Çün kü Sto ne -
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hen ge'in ya kı nın da her han gi bir ma vi taş kay na ğı yok tur. Ya pı lan

araş tır ma lar, bu taş la rın Pres celly dağ la rın dan, ya pı tın ol du ğu ye re

ge ti ril di ği ni or ta ya koy muş tur. Bu ra da ise kar şı mı za yi ne ola ğa nüs -

tü bir du rum çık mak ta dır. Çün kü, söz ko nu su ma vi taş kay na ğı, Sto -

ne hen ge'den yak la şık 380 km (ka ra yo luy la) uzak lık ta dır. Eğer dö ne -

min in san la rı ev rim ci hi ka ye ler de an la tıl dı ğı gi bi, il kel ko şul lar da

ya şa yan, el le rin de ki tek mal ze me ağaç tan kal dı raç lar, kü tük ten ya -

pıl mış sal lar ve taş bal ta lar olan in san lar ol say dı, ton lar ca ağır lı ğın -

da ki bu taş lar Sto ne hen ge'in ol du ğu böl ge ye na sıl ge ti ril miş ola cak -

tı? İş te bu, ev rim ci le rin ha yal ürü nü se nar yo la rıy la, ce vap lan ma sı

müm kün ol ma yan bir so ru dur. 
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Sto ne hen ge ah şap bir bi nan n te mel taş lar  ola rak

yapılmış ola bi lir. Bu nun üs tü ne ku ru la cak ah şap bir bi na

rüz gar dan ve fır tı na dan et ki len mez. Muh te me len bi na nın

sa de ce te mel le ri kal mış ola bi lir. Na sıl ve ne şe kil de ya pıl -

mış ol du ğu ha len tar tı şıl mak ta olan Sto ne hen ge'in bi lim

adam la rın ca or ta ya çı ka rı lan bir di ğer önem li özel li ği de,

as tro no miy le olan bağ lan tı sı dır. El de edi len bul gu lar, bu

ya pı tı in şa eden le rin mü hen dis lik bil gi le ri nin ya nı sı ra, as -

tro no mi bil gi le ri nin de ge liş miş ol du ğu nu gös ter mek te dir.



Bir grup araş tır ma cı, o dö ne min ko şul la rı nı can lan dı ra rak ma -

vi taş la rı Sto ne hen ge'e ka dar ta şı ma ya ça lış mış lar dır. Bu nun için

ağaç tan kal dı raç lar kul lan mış lar, üç san da lı bir bi ri ne bağ la ya rak

ben zer bü yük lük te ki taş la rın sı ğa bi le ce ği bir sal mey da na ge tir miş -

ler, ağaç tan sı rık la rı kul la na rak sa lı ne hir yu ka rı ta şı ma ya ça lış mış -

lar, da ha son ra da ka ba ca ha zır lan mış te ker lek ler üze rin de taş la rı te -

pe ye doğ ru çı kar ma ya uğ raş mış lar dır. An cak tüm bu uğ ra şı la rı so -

nuç suz kal mış tır. Bu, ma vi taş la rın Sto ne hen ge'in ol du ğu ye re na sıl

ta şın dı ğı nı an la ya bil mek için ya pı lan de ne me ler den sa de ce bi ri dir.

Da ha pek çok de ne me ya pıl mış ve dö ne min in san la rı nın na sıl bir

nak li ye im ka nı kul lan dı ğı an la şıl ma ya ça lı şıl mış tır. An cak ev rim ci

ön yar gı la rın ışı ğın da ya pı lan bu araş tır ma lar ne ti ce ye ulaş mak tan

hep uzak kal mış lar dır. Çün kü tüm bu de ne me ler, Sto ne hen ge'in ya -

pıl dı ğı dö nem de ya şa yan la rın sa de ce taş ve ağaç gi bi ka ba mal ze -

me ler kul lan dık la rı ve ge ri bir me de ni ye te sa hip ol duk la rı ya nıl gı sı

ışı ğın da ya pıl mak ta dır. 

Bu ra da üze rin de du rul ma sı ge re ken bir hu sus da ha var dır. Söz

ko nu su de ne me ler ya pı lır ken ge mi ter sa ne le rin de ya pı lan çe şit li

mo del ler den ya rar la nıl mak ta, ge liş miş fab ri ka lar da üre ti len ha lat lar

kul la nıl mak ta, de tay lı he sap lar ve plan la ma lar ya pıl mak ta dır. Ya ni

gü nü müz tek no lo ji si nin im kan la rın dan fay da la nıl mak ta dır. Bu na

rağ men so nuç el de edi le me mek te dir. Bun dan yak la şık 5000 yıl ön ce

ya şa yan in san lar ise, ton lar ca ağır lı ğın da ki bu taş la rı ta şı mış lar, coğ -

ra fi ko num la rı nı he sap la ya rak bir çem ber ha li ne ge tir miş ler dir.

Tüm bun la rı taş bal ta lar, kü tük ten ya pıl mış sal lar, ağaç tan in şa edil -

miş kal dı raç lar la yap ma dık la rı açık tır. Sto ne hen ge ve di ğer pek çok

me ga lit, bel ki de bi zim da hi tah min ede me ye ce ği miz bir tek no lo ji

kul la nı la rak in şa edil miş tir. 
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Ti ahu ana co fieh rin de ki Hay ret Ve ri ci Ka l›n t› lar

Bo liv ya And dağ la rı üze rin de, Bo liv ya ile Pe ru ara sın da, de niz
se vi ye sin den yak la şık 4 bin met re yük sek lik te bu lu nan ta ri hi Ti ahu -
ana co şeh ri, gö ren le ri hay re te dü şü ren pek çok ka lın tı ile do lu dur.
Bu böl ge Gü ney Ame ri ka'nın ar ke olo jik ha ri ka la rın dan bi ri ola rak
ka bul edil mek te dir. Ti ahu ana co'da bu lu nan en şa şır tı cı ka lın tı lar -
dan bi ri, eki noks la rı, mev sim le ri, ayın her sa at te ki du ru mu nu ve ha -
re ket le ri ni gös te ren bir tak vim dir. Bu tak vim, söz ko nu su böl ge de
ya şa yan in san la rın çok ile ri bir me de ni yet se vi ye si ne sa hip ol duk la -
rı nı gös te ren de lil ler den dir. Ti ahu ana co'da ki di ğer şa şır tı cı eser ler
ise, ba zı la rı 100 ton ağır lı ğı nı bu lan taş blok lar dan olu şan ya pıt lar -
dır. 

Rea der's Di gest Ti ahu ana co şeh rin de ki anıt lar ve taş ka lın tı lar
hak kın da, "... Gü nü mü zün en iyi mü hen dis le ri, ha la ken di le ri ne bu ka dar

bü yük ka ya küt le le ri ni ke sip
ta şı ya rak bir şe hir imar edip
ede me ye cek le ri ni sor mak ta -
dır lar. De va sa blok lar san ki
bir me tal ka lıp kul la nı la rak
ke sil miş gi bi..." yo ru mu nu
yap mak ta dır.43
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Ti ahu ana co şeh rin de ki taş ya -

pıt lar dan bir ör nek. Bu ra da ki

ton lar ca ağır lı ğın da ki taş la rın,

çe lik ha lat lar ve vinç ben ze ri in -

şa at ma ki ne le ri kul la nıl ma dan

ta şın ma sı müm kün de ğil dir. 



Ör ne ğin bu şe hir de du var lar 100 ton ağır lı ğın da ki kum ta şı blok -

la rı üze ri ne 60 ton luk baş ka blok lar ko nu la rak in şa edil miş tir. Bu du -

var la rın ya pıl ma sı için bü yük us ta lık is te yen taş iş çi li ği kul la nıl mış tır.

Bü yük ka re taş lar, pü rüz süz oluk lar la bir leş ti ril miş ler dir. 10 ton ağır -

lı ğın da ki taş blok lar da, 2.5 met re uzun lu ğun da de lik ler açıl mış tır. Ka -

lın tı la rın çe şit li yer le rin de 1.80 met re uzun lu ğun da ve ya rım met re ge -

niş li ğin de su ka nal la rı var dır. Bu ka nal lar, gü nü müz de da hi eşi ne az

rast la nır bir düz gün lük te dir. Bu in san la rın, -ev rim ci ya lan lar da öne

sü rül dü ğü gi bi- tek no lo jik im kan la rı ol ma dan bu eser le ri mey da na ge -

tir miş ol ma la rı müm kün de ğil dir. Zi ra ev rim ci le rin öne sür dü ğü söz -

de il kel ko şul lar da, bu eser ler den tek bir ta ne si nin da hi oluş tu rul ma sı

için bir in sa nın öm rün den da ha uzun bir sü re ge rek li dir. Bu du rum da

Ti ahu na co'nun mey da na ge ti ril me si yüz ler ce yıl sü rer di, ki bu da ev -

rim ci tez le rin doğ ru ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. 

Ti ahu ana co'da en dik kat çe ki ci ya pıt lar dan bi ri de Gü neş Ka pı -

sı'dır. Yek pa re taş tan mey da na ge ti ri len bu eser, 3 met re yük sek li -

ğin de ve 5 met re ge niş li ğin de dir. Ağır lı ğı nın yak la şık 10 ton ol du ğu

tah min edil mek te dir. Ka pı nın üze ri çe şit li çi zim ler le süs len miş tir.

Bu böl ge de ya şa yan la rın Gü neş Ka pı sı'nı, na sıl bir yön tem kul la na -

rak in şa et tik le ri ha la açık la na ma mak ta dır. Böy le gör kem li bir ka pı -

nın in şa sın da na sıl bir tek no lo ji kul la nıl mış tır? 10 ton ağır lı ğın da ka -

ya lar, taş ocak la rın dan na sıl çı ka rıl mış lar, ne re den han gi tek nik ler le

ta şın mış lar dır? Bü tün bu iş ler ya pı lır ken, ev rim ci le rin id di a et ti ği

gi bi, ba sit araç lar ve ge reç ler kul la nıl ma dı ğı açık tır. Ti ahu ana co'nun

ku rul muş ol du ğu böl ge nin coğ ra fi ko şul la rı dü şü nül dü ğün de, her -

şey çok da ha şa şır tı cı bir hal al mak ta dır. Şe hir, nor mal yer le şim

alan la rın dan ki lo met re ler ce uzak ta ve yak la şık 4 bin met re yük sek -

lik te ku rul muş tur. Şeh rin bu lun du ğu yük sek pla to da, at mos fer ba -
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sın cı nın de niz se vi ye sin den ne re dey se ya rı ya rı ya düş me si, ok si jen

ora nı nın da çok azal ma sı ne de niy le, in san gü cü ge rek ti ren iş le ri

yap mak çok da ha zor ha le gel mek te dir. 

Tüm bu bil gi ler, dün ya nın pek çok böl ge sin de ol du ğu gi bi bu -

ra da da geç miş te çok ile ri me de ni yet le rin ya şa dı ğı nı do la yı sıy la da

in san lık ta ri hi nin ile ri doğ ru ev rim leş ti ği id di ası nın ge çer siz ol du -

ğu nu gös ter mek te dir. 
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Ağır lı ğı nın yak la şık 10 ton ol du ğu tah min edi len Gü neş Ka pı sı'nın, ev rim ci le rin id di a et -

ti ği gi bi tek no lo jik im kan la rı ol ma yan bir top lum ta ra fın dan in şa edil miş ol ma sı im kan -

sız dır. Bu ya pıt lar, ev rim ci le rin in san lık ta ri hi nin ile ri doğ ru ev rim leş ti ği id di ası nı ge çer -

siz kıl mak ta dır. 
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Yan da sol da ki re sim ler de gö rü len taş iş çi li ği bun dan 11 bin yıl ön ce ya şa mış

olan in san la ra ait tir. Bu de tay lı şe kil ler, ken di le ri ni iş le yen us ta la rın sa nat zev ki ni

gös ter mek te dir. Ama da ha da önem li si bu sa nat çı la rın o dö nem de çe şit li me tal alet -

ler kul la na rak bu taş la rı yont muş ol ma la rı dır. Bir in sa nın eli ne baş ka bir taş alıp, ta -

şı ta şa sür te rek re sim ler de gö rü len iş le me le ri yap ma sı müm kün de ğil dir. Bu in ce iş -

çi lik an cak eğe, lev ye, ren de gi bi gü nü müz de de taş iş le me ci li ğin de kul la nı lan me tall

alet ler yar dı mıy la ya pı la bi lir. Alt sağ da ki re sim de gü nü müz de taş iş le me ci li ği ya pan

bir ki şi yi gös ter mek te dir. 11 bin yıl ön ce ya şa mış olan sa nat çı lar da an cak ben zer

yön tem ler kul la na rak bu sa nat eser le ri ni mey da na ge tir miş ola bi lir ler.
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Pe ru'da Cuz co şeh ri ya kın la rın da bu lu nan an tik Sac sa hu amán şeh rin de, İn ka lar

ta ra fın dan in şa edil miş bir du var bu lun mak ta dır. Du var özel lik le, fark lı bü yük lük ve

şe kil de taş blok lar kul la nı la rak oluş tu rul muş tur. Bu taş blok lar ton lar ca ağır lı ğın da dır

ve bun lar yan ya na o ka dar dü zen li yer leş ti ril miş ler dir ki bu gün bi le blok la rın ara sı na

bir par ça ka ğıt sok mak müm kün de ğil dir. Üs te lik du var la rın hiç bir nok ta sın da sı va ve -

ya çi men to gi bi kay naş tır ma mad de si bu lun ma mak ta dır. Blok lar, bü yük bir us ta lık la

bi ra ra ya ge ti ril miş tir. Bu de re ce bü yük taş blok la rın, bir bir le ri ne mon te ola bi le cek

şe kil de na sıl ke si lip bi çim len di ril dik le ri, gü nü müz tek no lo ji siy le da hi an la şı la ma mış tır. 

Da ha da şa şır tı cı olan ise, bu du va rın in şa sın da kul la nı lan di ğer le rin den da ha bü -

yük bir taş blok tur. 5 kat lı bir ev bü yük lü ğün de ve yak la şık 20.000 ton ağır lı ğın da olan

bu taş blo ğu, Sac sa hu amán'ın ku ru cu la rı nın na sıl ha re ket et tir me yi ba şar dık la rı ha len

an la şı la ma mış tır. Gü nü mü zün mo dern ma ki ne le -

riy le böy le şa şır tı cı bir ağır lı ğı kal dır mak müm kün

de ğil dir. Bu gün dün ya nın en bü yük vin ci bi le bu

de re ce ağır bir yü kü kal dır mak ta zor la na cak tır.

Bu da bi ze, İn ka lar dö ne min de muh te me len bu -

gün tah min bi le ede me di ği miz ile ri bir tek no lo ji -

nin kul la nıl mış ola bi le ce ği ni gös ter mek te dir.
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On bin ler ce ton luk taş la rın kul la nıl ma sıy la mey da na ge ti ri len ya pı lar, gü nü -

müz de ha len şaş kın lık uyan dır mak ta dır. Böy le si ne dev taş lar kul la na rak in şa at

yap mak için, çe lik ha lat lar kul la nan vinç ler gi bi ge liş miş in şa at ma ki ne le ri ne ih ti -

yaç var dır. Ev rim ci le rin id di a et ti ği gi bi ah şap kü tük ler, iri ha lat lar, ça buk kı rı la bi -

len ba kır dan mal ze me ler le bu taş la rın ocak lar dan çı ka rıl ma sı, ta şın ma sı, yer leş ti -

ril me si, iş len me si müm kün de ğil dir. Or ta da ki kü çük re sim de, Ram ses'in dev hey -

ke li nin baş kıs mı nın an cak çe lik ha lat lı bü yük vinç ler le ta şı na bil di ği gö rül mek te dir.

Luk sor'da ki sı ra sü tun -
lar, III. Amen ho tep ta ra -
fın dan yap tı rıl mış, Tu -
tank ha mon ta ra fın dan
dekore et tiril miş tir.
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Jü pi ter Ta pı na ğı ola rak ad lan dı rı lan bu ya pı nın in şa sın da da dev taş blok lar kul la -

nıl mış tır. Kü çük re sim de kır mı zıy la işa ret li olan blok taş, is ti nat du va rın da kul la nı lan

üç bü yük blok tan bi ri dir. Bu üç blok ta şın her bi ri nin yük sek li ği yak la şık 4.5 met re, ge -

niş li ği yak la şık 3.5 met re ve uzun lu ğu da yak la şık 19 met re dir. Üç ta şın or ta la ma ağır -

lı ğı 800 ton ci va rın da dır. Bu de re ce bü yük bir ağır lı ğın ma den den çı ka rı lıp ta şın ma sı,

kul la nı lan in şa at ma ki ne le ri nin ge liş miş li ği nin bir gös ter ge si dir.

Baalbek Jüpiter Tapınağı
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Geç miş me de ni yet ler den gü nü mü ze ka lan şa şır tı cı iz ler den bi ri de obe lisk ler -
dir. Or ta la ma 20 met re uzun lu ğun da, ton lar ca ağır lık ta olan bu di ki li taş la rın, ocak -
lar dan çı ka rıl ma la rı, ta şın ma la rı, üzer le ri nin iş len me si ve bu lun duk la rı yer le re yer -
leş ti ril me le ri için ile ri bir tek no lo ji nin kul la nıl mış ol ma sı ge rek li dir. Bi li nen en bü yük
obe lisk ler den bi ri, MÖ 1400'lü yıl lar da Kar nak (Mı sır)'a di kil miş olan dır. 29.5 met -
re yük se li ğin de, 1.62 met re ge niş li ğin de ve 325 ton ağır lı ğın da dır. Bu iri lik te ve ağır -
lık ta ki ta şın, tek blok ha lin de, ocak tan çı ka rıl ma sı da bu lun du ğu ye re ta şın ma sı nı da
us ta lık, tek nik bil gi ve alt ya pı ge rek ti rir. Bu nun için ba kır ve bronz gi bi ko lay eği lip
bü kü len, ça buk kı rı lan alet le rin kul la nı la ma ya ca ğı, de mir ve çe lik ten ya pıl mış alet le -
rin kul la nıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Bu da ev -
rim ci le rin, söz ko nu su dö nem de he nüz de -
mi rin kul la nıl ma dı ğı, pek çok me ta lin bi lin -
me di ği id di ası nı ya lan la mak ta dır. 

Resim de obe lis kin te pe nok ta sın da bu lun -

du ğu var sa yı lan kı sım, bu di ki li taş la rın

pa ra to ner ola rak kul la nıl mış ola bi leceğine

işaret et mek tedir. 

Resim de Asu van ya kın la rın da ki gra nit oca ğın da bi -

ti ri le me den kal mış olan obe lisk gö rül mek te dir. Di -

ğer le ri nin iki ka tı olan bu obe lisk, 41.75 met re uzun -

lu ğun da ve yak la şık 1168 ton dur. Böy le si ne dev bir

ya pı nın, ocak tan çı ka rı lıp ta şın ma sı için geliş miş

tek noloji kul lanıl ması gerek lidir. 
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Pu ma Pun ku'da ki

pi ra mit ka lın tı sı nı mey -

da na ge ti ren taş la rın

bü yük lü ğü, gö ren le ri

şaş kın lı ğa dü şür mek te -

dir. Pi ra mi tin en alt ba -

sa mak la rı nı oluş tu ran

blok lar dan bi ri 60x50

met re ge niş li ğin de ve

yak la şık 447 ton ağır lı ğın da dır. Kul la nı lan di ğer taş la rın da ağır lık la rı 100-200 ton

ara sın da de ğiş mek te dir. Bu dev taş la rın, ev rim ci le rin öne sür dü ğü gi bi, kü tük ler

üze rin de ka lın ip ler le çe ki le rek ta şın dı ğı id di a et mek man tık lı bir yo rum de ğil dir. 

Ev rim ci ar ke olo ji nin Pu ma Pun ku'da ki açık la ya ma dı ğı bul gu lar dan bi ri de, pek

çok blok ta şın bir leş me nok ta sın da bu lu nan iz ler dir. Bu iz ler, me tal men ge ne izi ni

an dır mak ta dır. Uzun bir sü re, T şek lin de ki bu iz le rin sı cak ka lıp la rın taş blok la rın

üze ri ne ko nu la rak ya pıl dı ğı dü şü nül müş tür. An cak da ha son ra elek tron mik ros ko -

buy la ya pı lan in ce le me ler, eri miş me tal iz le ri ni or ta ya çı kar mış tır. Spek trog ra fik in -

ce le me ler ise bu iz le rin, % 2.05 ar se nik, % 95.15 ba kır, % 0.26 de mir, % 0.84 si li -

kon ve % 1.70 ni kel ala şı mın dan olu şan bir mal ze me nin iz le ri ol du ğu nu gös ter miş -

tir. Tüm bun lar, geç miş top lum la rın in şa at la rın da ge liş miş araç ge reç ler kul lan dık la -

rı nın de li li dir. 44

Puma Punku'da sıkça 

rastlanan metal mengene izi

Ollantaytambo'daki blok taşlar-

da görülen metal mengene izi

Kamboçya, Angkor Wat'taki taş

yapılardaki metal mengene izi



An tik Mı sır, in sa noğ lu nun bin ler ce yıl ön ce kur du ğu sa nat ve
bi lim yö nün den en et ki le yi ci me de ni yet ler den bir ta ne si dir. Es ki Mı -
sır lı lar, il kel bir top lu mun de va mı ola ma ya cak ka dar en gin bir tec -
rü be ye ve bil gi bi ri ki mi ne sa hip ti ler. Put pe rest sap kın bir di ne men -
sup olan Mı sır lı lar ara sın da Hz. Nuh dö ne min den, Hz. İb ra him dö -
ne min den ge len sa nat bil gi si ne sa hip olan us ta lar var dı. Bu Mu se vi
us ta lar, geç miş pey gam ber ler dö ne min den öğ ren dik le ri bil gi le ri
kul la nı yor lar dı. 

Gü nü müz de dün ya nın pek çok böl ge sin de, Mı sır lı la rın ulaş -
mış ol du ğu me de ni yet se vi ye si ne ula şı la ma mış tır. Ör ne ğin bu gün
Af ri ka'nın çe şit li böl ge le rin de, Gü ney Ame ri ka'nın ba zı yö re le rin de,
As ya'nın çe şit li top rak la rın da Mı sır da da hil ol mak üze re pek çok
böl ge de, geçmişteki me de ni yet se vi ye sin den çok ge ri bir ya şam sü -
rül mek te dir. Tıp, ana to mi baş ta ol mak üze re şe hir plan la ma cı lı ğın -
da, mi ma ri de, gü zel sa nat lar da, teks til de çok ba şa rı lı olan Mı sır me -
de ni ye ti, bu gün bü yük bir tak dir le ve hay ret le bi lim adam la rı ta ra -
fın dan in ce len mek te dir. 

T›b b›n Kö ke ni An tik M› s›r'da

Es ki Mı sır'da tıb bın ulaş tı ğı ge liş miş lik dü ze yi ol duk ça şa şır tı -
cı dır. Ka zı lar da ele ge çen bul gu lar, ar ke olog la rın ya nı sı ra bir çok ta -
rih çi yi de hay re te dü şür müş tür. Çün kü hiç bir ta rih çi MÖ. 3000'ler -

136



de ya şa mış es ki bir me de ni yet ten böy le si ne ge liş miş bir tek no lo ji
bek le mi yor du. Bu gün X-ışın la rı kul la nı la rak, mum ya lar üze rin de
ya pı lan in ce le me ler so nu cun da An tik Mı sır'da be yin ame li yat la rı -
nın ya pıl mış ol du ğu an la şıl mış tır.45 Üs te lik bu ame li yat lar ol duk ça
pro fes yo nel yön tem ler kul la nı la rak ger çek leş ti ril miş tir. Cer ra hi
ope ras yon ge çir miş mum ya la rın ka fa tas la rı in ce len di ğin de, ame li -
yat yer le ri nin düz gün ce ke sil miş ol du ğu gö rül mek te dir. Hat ta bu
in san la rın ame li yat tan son ra ha yat ta kal dık la rı nı is pat la yan, kay na -
mış ka fa ta sı ke mik le ri ne rast lan mış tır.46

Di ğer bir ör nek ise ba zı ilaç lar la il gi li dir. 19. yüz yıl da ol duk ça
hız lı bir iler le me kay de den de ney sel bi lim so nu cun da tıp ala nın da da
bü yük ge liş me ler ol du. An ti bi yo ti ğin keş fi de bu yüz yıl da ki ge liş me -
ler den bi ri dir. As lın da bun la ra "keş fe dil di" de mek ha ta olur, çün kü bu
tek nik le rin bü yük bir bö lü mü An tik Mı sır'da za ten kul la nı lı yor du.47

Mı sır lı la rın tıp ve ana to mi de ne ka dar ile ri de ol duk la rı nı gös -
te ren en önem li eser ler den bi ri de, kuş ku suz ge ri de bı rak tık la rı
mum ya lar dır. Mı sır lı lar mum ya la ma ko nu sun da yüz ler ce fark lı tek -
nik kul lan mış lar dır. 

Can sız be de nin bin ler ce yıl bo zul ma dan sak la na bil me si ne ola nak
sağ la yan mum ya la ma iş le mi, as lın da ol duk ça kar ma şık bir iş lem dir.

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR

137

M ı  s ı r  l ı  l a  r ı n

mum ya la  ma

tek nik le ri, ol -

duk ça ge liş -

miş tıp bil gi si -

ne sa hip ol -

duk la rı nı gös -

te ren ör nek -

ler den bi ri dir. 



Bu ko nu da Mı sır lı la rın kul lan dı ğı tek nik özet le şu şe kil de dir: İlk ön ce

ölü nün iç or gan la rı dı şa rı çı ka rı lır, bu run dan be yin alı nır, vü cut ste ri -

li ze edi lir ve be den nat ron de ni len bir mad de ile sa rı lıp 40 gün bek le -

ti lir di. (Nat ron; sod yum kar bo nat, sod yum bi kar bo nat ve sod yum klo -

rid le, sod yum sül fa tın ka rı şı mın dan olu şan bir mad de dir.) Da ha son -

ra bu mad de vü cut tan çı ka rı lır, kol ve ba cak lar gi bi vü cu dun ek lem li

yer le ri ça mur ya da kum la sa rı lır, son ra be den re çi ne ye ba tı rıl mış ke -

ten le, ko ku lu bir çe şit sa rı sa kız la ve tar çın la sa rı lır dı. Bir çe şit mer he -

min vü cu da sü rül me sin den son ra da in ce bir ke ten tül le ör tü lür dü.48

Mı sır lı lar mum ya la ma tek nik le ri ni sa de ce in san lar da de ğil,

fark lı hay van lar da da de ne miş ler dir. An tik Mı sır'da tıb bın ol duk ça

ge liş miş ol du ğu, ele ge çen ar ke olo jik bu lun tu lar dan ve özel lik le

mum ya la ma tek nik le rin den açık ça an la şıl mak ta dır. Ay rı ca unut ma -

mak ge re kir ki, vü cu dun şek li ni boz ma dan, ölü nün tüm iç or gan la -

rı nı çı kar ta rak mum ya la ma la rı, bu işi ya pan in san la rın, her or ga nın

ye ri ni bi le cek bir ana to mi bil gi si ne sa hip ol duk la rı nı gös ter mek te dir. 

Mum ya la ma nın dı şın da Mı sır lı lar ta ra fın dan 5000 yıl ön ce kul la -

nıl mış olan bir çok tıb bi tek nik ve alet de ya pı lan araş tır ma lar da gün

ışı ğı na çı ka rıl mış tır. Bu ko nuy la il gi li pek çok de tay sı ra la ya bi li riz:

- Mı sır'da tıp la il gi le nen ra hip ler, ta pı nak lar da çe şit li has ta lık -

la rı te da vi edi yor lar dı. Mı sır lı dok tor lar, gü nü müz de ki gi bi fark lı

alan lar da uz man laş mış lar dı. Her dok to run ken di ne ait bir bran şı

var dı. Göz dok tor la rın dan, diş çi le re ka dar her ko nu da ih ti sas laş mış

he kim ler hiz met ve ri yor du.

- Mı sır'da dok tor lar, dev let de ne ti min dey di ler. Eğer has ta sı iyi -

leş mez se, ya hut ölür se dev let bu ha ta nın se bep le ri ni so ruş tu rur ve

dok to run kul lan dı ğı yön te min ku ral la ra uy gun olup ol ma dı ğı nı öğ -

re nir di. Te da vi sı ra sın da bir ih mal kar lık ya pıl mış sa, bu du rum tes -

pit edi lir ve dok to ra ka nun lar çer çe ve sin de ce za ve ri lir di. 
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- Ta pı nak la rın her bi ri, ilaç la rın ha zır lan dı ğı ve de po lan dı ğı
tam teç hi zat lı bir la bo ra tu va ra sa hip ti. 

- Bi li nen ilk ec za cı lık uy gu la ma la rı, ban daj ve kom pres kul la nı -
mı ör nek le ri ne Mı sır'da rast lan mış tır. Smith Pa pi rü sü'nde, ke ten be -
zin den ya pı lan ya pış kan bant la rın ya ra la rı ka pa ma da ne şe kil de
kul la nıl dı ğın dan bah se dil mek te dir. Ke ten bez, bu nun dı şın da ban -
daj için de uy gun bir mal ze mey di.

- Ar ke olo jik bul gu lar dan, Mı sır'da ki tıb bi uy gu la ma la rın ta ma -
mı na ait de tay lı bir tab lo ele geç miş tir. Bu nun la be ra ber, her bi ri ken -
di ala nın da ih ti sas laş mış 100'den faz la dok to run is mi ve ün va nı da
bu lun muş tur.

- Ayrıca Kom Ombo'daki bir başka tapınak duvarındaki rölyef-
lerde bir cerrahi alet kutusu resmedilmiştir. Bu kutuda büyük metal
bir makas, cerrahi bıçaklar, testereler, sondalar, spatulalar, küçük
kancalar ve pensler mevcuttu. 

- Tek nik ler çok sa yı da ve çok çe şit liy di. Kı rık lar, çat lak lar tam
ola rak otur tu lu yor, kı rık tah ta la rı kul la nı lı yor ve ya ra lar di kiş le ka -
pa tı lı yor du. Mum ya la rın ço ğun da çok ba şa rı lı bir bi çim de te da vi
edil miş kı rık la ra rast la mak müm kün dür. 

- Mum ya lar da her han gi bir cer ra hi di kiş izi ne rast lan ma ma sı na
rağ men ya ra di kil me si ile il gi li Smith Pa pi rü sü'nde (bu pa pi rü sün ta -
ma mı tıp la il gi li dir) on üç re fe rans mev cut tur. Bu, Mı sır lı la rın es te tik
ya ra di ki mi ni de ba şar mış ol duk la rı na işa ret et mek te dir. Ya ra di ki -
min de ke ten ip lik kul la nı lı yor du. İğ ne ler ise muh te me len ba kır dan dı.

- Mı sır lı dok tor lar, ste ril ya ra lar ile en fek si yon lu ya ra la rı ayırt
ede bi li yor lar dı. En fek si yon lu ya ra la rın te miz len me sin de ke çi ya ğı,
kök nar ya ğı ve ezil miş be zel ye den olu şan bir ka rı şım kul la nı yor lar dı. 

- Pe ni si lin ve an ti bi yo ti ğin bu lu nu şu ol duk ça ye ni dir. Fa kat Es -
ki Mı sır lı lar bu tür te da vi le rin ilk or ga nik ver si yon la rı nı kul la nı yor -
lar dı. Ay rı ca, Mı sır lı lar an ti bi yo ti ğin fark lı çe şit le ri ni bi li yor lar dı.
Bel li tür de ki has ta lık la ra uy gun re çe te le ri ya zı yor lar dı.49
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Gö rül dü ğü gi bi Mı sır me de ni ye ti tıp ko nu sun da ol duk ça
önem li adım lar at mış, te da vi yön tem le ri ge liş tir miş, uz man dok tor -
lar ye tiş tir miş tir. Ya pı lan ka zı lar da, tıp ala nın da sağ la nan bu önem -
li ba şa rı la rın ya nı sı ra, Mı sır lı la rın şe hir plan la ma cı lı ğı ve mi ma ri gi -
bi ko nu lar la da çok il gi li ol duk la rı or ta ya çık mış tır.

Mısır Fi ra vu nu

Tu tank ha mun'un

ce se di, iç i çe

ge çen iki ta but

için de mu ha fa za

edi li yor du.

Smith pa pi rü sü - Bu pa pi rüs te, An tik Mı sır lı -

la rın, ke ten den ya pıl mış ya ra ve sar gı bant -

la rı kul lan dık la rı an la tıl mak ta dır.
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Eski M›s›r'da Geliflmifl Metalurji

Me ta lur ji en ge nel an la mıy la, ge rek li ham mad de ler kul la nı la rak
me tal ve alı aşım la rı nın üre til me si, saf laş tı rıl ma sı, şe kil len di ril me si ve
ko run ma sı nı içe ren bi lim ve tek no lo ji da lı dır. Es ki Mı sır me de ni ye ti
in ce len di ğin de, bun dan yak la şık 3000 - 3500 yıl ön ce, Mı sır lı la rın baş -
ta al tın, ba kır, de mir ol mak üze re çe şit li ma den ve me tal le rin çı ka rıl -
ma sı ve iş len me si ko nu sun da uz man ol duk la rı gö rül mek te dir. Me ta -
lur ji nin ge liş miş ol ma sı, An tik Mı sır lı la rın, cev her le rin bu lun ma sı, çı -
ka rıl ma sı, iş len me si alan la rın da ile ri bir tek no lo ji ye ve ay nı za man da
ge liş miş bir kim ya bil gi si ne sa hip ol duk la rı an la mı na da gel mek te dir.

Ya pı lan ar ke olo jik ça lış ma lar MÖ 3400 yıl la rın da Mı sır lı la rın
ba kır cev her le ri hak kın da de tay lı ça lış ma lar yap tık la rı nı ve me tal
ala şım la rı mey da na ge tir dik le ri ni or ta ya koy muş tur. Dör dün cü Ha -
ne dan lık dö ne min de (MÖ 2900 yıl la rı), ma den le rin araş tır ma ve iş -
let me si nin en yük sek dü zey yet ki li ler ta ra fın dan ta kip edil di ği ve
Fi ra vun la rın oğul la rı ta ra fın dan de net len di ği bi lin mek te dir.    

Ba kı rın ya nı sı ra, es ki Mı sır lı la rın sık ça kul lan dık la rı ma den ler ve
me tal ler ara sın da de mir de var dı. Bron zun üre ti mi için tin, cam la rın
renk len di ril me sin de de ko balt kul la nı lı yor du. Mı sır'da bu lun ma yan
me tal ler ise baş ta İran ol mak üze re di ğer böl ge ler den ge tir ti li yor du. 

An tik Mı sır lı la rın en çok kul lan dık la rı ve de ğer ver dik le ri ma -
den ise al tın dı. Mı sır'da ve An tik Mı sır'ın sı nır la rı için de olan bu -
gün kü Su dan'ın bel li böl ge le rin de, es ki Mı sır lı la ra ait ol du ğu tah -
min edi len yüz ler ce al tın ma den ya ta ğı bu lun muş tur. Apol li no po lis
ya kın la rın da ki bir al tın ma de ni nin pla nı nın bu lun du ğu MÖ 14. yüz -
yı la ait bir pa pi rüs, es ki Mı sır lı la rın al tın ma den le ri ko nu sun da ki
pro fes yo nel lik le ri ni or ta ya koy muş tur.  Pa pi rüs te yer alan bil gi le re
gö re, ma den çev re sin de sa yı sı 1300'den faz la evin yal nız ca ma den -
de ça lı şan la rın ko nak la ma sı için in şa edil di ği an la tıl mak ta dır. An tik
Mı sır'da al tın iş le me ci li ği ve mü cev her sa na tı nın öne mi, bu bil gi ler -
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den an la şıl mak ta dır. Ni te kim ar ke olo jik ka zı lar da bu lu nan, yüz ler -
ce al tın dan ya pıl mış, kul la nım ve süs eş ya sı da, es ki Mı sır lı la rın al -
tın ma den ci li ği ve iş le me ci li ği ko nu sun da ki uz man lık la rı nın bir
gös ter ge si dir. 

Tüm bu bil gi ler es ki Mı sır lı la rın ma den ya tak la rı nı tes pit ede -
bi le cek, bu ya tak lar dan ma de ni çı ka ra bi le cek, çı kan ma de ni iş le ye -
bi le cek, ay rış tı ra bi le cek ve ye ni me tal ler oluş tu ra bi le cek bi lim sel bil -
gi ye ve tek no lo ji ye sa hip ol duk la rı nı gös ter mek te dir. 

(1,2) Al tın, gü müş ve ya rı de -

ğer li taş lar dan ya pıl mış çok

in ce iş le me li kra lın göğüs

zırh ları. 

(3) İnce işlemeli sandalet

(4) Sert al tın dan ya pıl ma, uzun

uç lu kü çük ib rik, sağ lam lı ğı nı ve

par lak lı ğı nı ha len korumak tadır. 

1

2

3

4
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(7) Tanis'te bu lu nan al tın, 

la ci vert ta şı ve tur ku az dan 

ya pıl mış göğüs zır hı.

(5) Tu tank ha mun mum ya sı nın boy nun da

bu lu nan bu kol ye nin üze rin de çok in ce al -

tın iş çi li ği var dır. Bu nun ya nı  sı ra fi ra vu -

nun mum ya sın da, 150 tane mü cev her ve

kol ye da ha bu lun mak tay dı. 

(6) Ka lın al tın va rak la kap lan mış

ve gü müş va rak lı bir kı za ğın üze ri -

ne yer leş ti ril miş tah ta mu ha faza.

5

6

7

Mü cev her ler de ki in ce iş -

çi lik, pro fes yo nel al tın iş -

le me mal ze me le ri nin kul -

la nıl dı ğı nı gös ter mek te -

dir. Ge rek li araç ge reç ol -

ma dan bu de re ce in ce iş -

le me ci lik ya pı la maz. Mı -

sır lı la rın al tın iş çi li ği nin

ka li te si nin ve in ce li ği nin,

gü nü müz iş le me ce li ğin -

den hiç bir far kı yok tur. 
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fie hir Plan la ma c› l› ¤› ve Alt Ya p› n›n

Es ki M› s›r'da ki Öne mi

Mısır'ın kuru bir iklime sahip olması, bugün bize bu medeniyetten

geriye pek çok ipucu bırakmıştır Bu bilgiler, antik Mısır şehirlerinin son

derece gelişmiş bir alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Kuşkusuz alt yapının gelişmiş olması, bu şehirleri inşa edenlerin

ileri bir mimari ve mühendislik bilgisine sahip olduklarını göstermekte-

dir..Yer altından yol yapıldığında statiğin ölçülmesi, nerelere kirişler

konması gerektiğinin saptanması, ne kadar derine inileceğinin ve ne ka-

An tik Mı sır lı la rın ge liş miş me de ni ye -

ti nin en önem li gös ter ge le rin den bi ri

de hiç şüp he siz mi ma ri ve mü hen -

dis lik bil gi le riy di.
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dar uzunlukta yol alınacağının belirlenmesi, havalandırmanın nerede,

nasıl etkili olacağının hesaplanması, temiz ve kirli suların birbirine

karışmadan nakledilebilmesi gibi birçok detayın ince ince düşünülme-

si ve en önemlisi de bunların yapımında hiçbir hatanın meydana gel-

memesi gerekir. Tüm bu teknikleri Mısırlılar biliyorlardı. Elimize

ulaşan bilgiler bu gerçeği açıkça kanıtlamaktadır.

MÖ 3000'lerde Mısırlıların kullandıkları mimari teknikleri ve alt-

yapı sorununa yaklaşımları, son derece profesyonel ve sorunları çöz-

meye yöneliktir. Kurak bir ülke olan Mısır için suyun önemi çok bü-

yüktür. Nitekim bu konuda da kalıcı çözümler bulmuşlardır. Alt

yapıyla ilgili olarak, Mısırlıların geliştirdikleri en önemli projelerden

birisi suyu korumak için inşa ettikleri depolardır.

Örneğin, Fayyum vahasında keşfedilen büyük su deposu bunlar-

dan biridir. Antik Mısır'da hayatın belli bir bölgede sürekliliğini sağla-

yabilmek için suni göletler de inşa edilmiştir. Bu sayede Nil'in suyu bu

göletlerde biriktirilerek Mısır çöllerinde ileri bir medeniyet inşa edile-

bilmiştir. Bugünkü Kahire'nin seksen kilometre güneyindeki Moris

Gölü, Mısırlılar tarafından, Nil'in suyunu bir kanal aracılığıyla depo-

lamak amacıyla yapılan bu göletlerden biridir. Bu su haznesinin

yakınlarına ise ev ve mabetler inşa edilmiştir.50

Mı sır lı la rın tıb bi bil gi le ri, şe hir plan la ma sı, mü hen dis lik bil gi -

le ri ve uy gu la ma la rı son de re ce ile ri bir me de ni ye te sa hip ol duk la -

rı nı gös te ren önem li de lil ler den bir ka çı dır. Bu bil gi ve uy gu la ma lar,

ev rim ci le rin id di a et ti ği, "top lum la rın il kel den me de ni ye doğ ru iler -

le dik le ri" te zi ni bir kez da ha yer le bir et mek te dir. Gü nü müz den

yak la şık 5000 yıl ön ce ya şa yan bir top lum, gü nü müz de ki çe şit li top -

lum lar dan, hat ta gü nü müz de bu top rak lar da ya şa yan ba zı top lu -

luk lar dan da hi da ha ile ri bir me de ni yet se vi ye si ne sa hip tir ve bu

du ru mun ev rim le açık la na bil me si müm kün de ğil dir. Kuş ku suz, Mı -
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sır lı la rın bu yük sek me de ni ye ti ya şa dı ğı dö nem de, dün ya nın fark lı

böl ge le rin de da ha ge ri me de ni yet ler, da ha il kel ko şul lar da ya şa yan

in san lar da var ol muş tur. An cak bun la rın hiç bi ri, ne da ha az in san

özel lik le ri ne sa hip tir, ne de söz de may mun su özel lik le re. An tik Mı -

sır lı lar da, An tik Mı sır lı lar la ay nı dö nem de il kel ko şul lar da ya şa yan

in san lar da, bun dan yüz bin ler ce yıl ön ce var ol muş in san top lu luk -

la rı da, gü nü müz in sa nı da tüm özel lik le riy le hep in san ola rak var

ol muş lar dır. Ki mi top lum la rın da ha ile ri ki mi le ri nin ise da ha ge ri

ko şul lar da ya şa mış ol ma la rı, Dar wi nist le rin id di a et tik le ri gi bi, on -

la rın as la hay van lar dan mey da na ge len bir tür ol du ğu nu ve ya bi ri -

nin di ğe rin den ev rim leş ti ği ni gös ter mez. Bu bi li me, ak la ve man tı ğa

ay kı rı bir yo rum dur. 

An tik M› s›r l› la r›n Teks til de ki Ba fla r› la r›

Es ki Mı sır'da ke ten ku ma şı do ku ma sı ya pı lır dı. MÖ 2500'den

ka lan ku maş par ça la rın dan an la şıl dı ğı na gö re, o dö nem de ge rek ip -

lik bü kü mü, ge rek se do ku ma tar zı ba kı mın dan çok ka li te li ku maş -

lar üre til miş tir. Fa kat her şey den önem li si bu ku maş la rın do ku ma -

sın da ki de tay lar dır. Gü nü müz de tek no lo ji yar dı mıy la do na tıl mış

ma ki ne ler de üre ti le bi len in ce ip lik le ri Mı sır lı lar, MÖ 2500 ta rih le rin -

de üret miş ve ke ten ip lik ten do kun muş ku maş la rı, mum ya la ma iş -

le min de kul lan mış lar dır. Bu ku maş lar da ki in ce do ku ma, an tik Mı -

sır la il gi le nen bi lim adam la rı nı hay re te dü şür müş tür. Bü yü teç le sa -

yı la bi len do ku ma lar da ki ip lik le rin in ce li ği, bu gün ma ki ne ile do ku -

nan ipek ku maş lar aya rın da dır.51 Gü nü müz de da hi bu ku maş la rın

ka li te si meş hur dur ve Mı sır ke te ni gü nü müz de ki ünü nü MÖ

2000'ler de ya şa mış olan An tik Mı sır hal kın dan al mış tır.52

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ

146



147

An tik Mı sır dö ne mi ne ait, ke ten üze ri ne ya pıl mış re sim ler den ör nek ler. 



Ma te ma tik te ‹le ri Se vi ye

Mı sır'da ra kam lar çok es ki za man lar dan iti ba ren kul la nı lı yor du.
MÖ 2000 yı lı na ait bir ta kım arit me tik prob lem le ri ni açık la yan pa pi rüs -

ler ele geç miş tir. Bu do kü man lar, Ka -
hun, Ber lin ve Rhind pa pi rüs le ri di ye
bi lin mek te dir. Bu bel ge ler de, öl çü le -
rin ne gi bi esas la ra gö re ya pı la ca ğı ör -
nek ler le be lir til miş tir. Mı sır lı lar, Pi sa -
gor Te ore mi'ni, öl çü le ri 3-4-5 olan bir
üç ge nin dik üç gen ol du ğu nu bi li yor
ve bun dan in şa öl çüm le rin de fay da -
la nı yor lar dı.53

Ay rı ca Mı sır lı lar, yıl dız lar la ge -
ze gen ler ara sın da ki ay rı mı da bi li -
yor lar dı. As tro no mi ile il gi li ça lış -
ma la rı na gö rül me si çok zor olan yıl -
dız la rı da ek le miş ler di.

Di ğer ta raf tan Mı sır lı la rın ha ya tı, Nil'in yük sel me ve al çal ma sı -
na bağ lı ol du ğun dan, bu du ru mu dai ma ölç me le ri ve kon trol et me -
le ri ge rek liy di. Hü küm dar, Nil'in yük sel me ve al çal ma sı nı kay det -
tir mek için, bir "Ni lo met re" yap tır mış ve bu iş le uğ raş mak üze re me -
mur lar ta yin et miş ti.54 

S›r lar la Do lu ‹n fla Tek no lo ji si

An tik Mı sır'da in şa edi len ve gü nü müz de ha la bü yük bir hay -
ran lık la iz le nen en önem li eser ler gi zem li pi ra mit ler dir. Bu pi ra mit -
le rin en ih ti şam lı sı olan "Bü yük Pi ra mit" şim di ye ka dar dün ya üze -
rin de in şa edil miş en bü yük taş ya pı ola rak ka bul edi lir. Bu pi ra mi -
tin na sıl in şa edil di ği ko nu sun da He ro dot za ma nın dan iti ba ren bir -
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çok ta rih çi ve ar keo log, çe şit li te ori ler or ta ya at mış tır. Ki mi le ri bu pi -

ra mi tin ya pı mı sı ra sın da kö le le rin ça lış tı rıl dı ğı nı ve ram pa tek ni ğin -

den ba sa mak lı pi ra mi te ka dar bir çok yön te min kul la nıl dı ğı nı sa vun -

muş tur. Bu yön tem le rin kar şı mı za çı kan man za ra sı şöy le dir:

-Bu pi ra mi di kö le le rin in şa et miş ol ma ih ti ma li du ru mun da, ça lı -

şan kö le sa yı sı nın 240.000 gi bi ola ğa nüs tü bir ra kam ol ma sı ge re kir di. 

-Eğer in şa tek ni ği ola rak ram pa yön te mi kul la nıl mış ol say dı, pi -

ra mi tin ya pı mı bit tik ten son ra bu ram pa nın yı kıl ma sı için yak la şık 8

yıl ge re kir di. Danimarkalı bir inşaat mühendisi olan Garde-Hanson'a

göre bu, oldukça saçma bir teoriydi. Çün kü bu ram pa nın yı kıl ma sın -

dan son ra ge ri de ka lan dev mo loz ar tık la rı nı bir yer ler de gör me miz

ge re kir di. Ama böy le bir de li le hiç bir yer de rast lan ma mış tır.55

Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt adlı ki-

tabında Garde-Hanson’ın diğer teorisyenlerin önemsemediği bazı

yönleri ele aldığını belirten Moustafa Gadalla şöyle devam eder:

Pi ra mi di zi ya ret et ti ği niz de şa şır tı cı gö rün tü le ri gö zü nü zün önü ne ge -
tir me ye ça lı şın: 5000 yıl ön ce ki taş oca ğı iş çi si, gün de, pi ra mit le rin in şa -
sın da kul la nı lan 330 taş blok üre ti yor. Su yun bas tır dı ğı mev sim de,
gün de 4000 blok Nil neh ri nin üze rin de ta şı nı yor ve Gi za pla to su na ge -
lin di ğin de bu taş lar pla to dan yu ka rı ya ta şı na rak, pi ra mi din in şa edi le -
ce ği böl ge ye ulaş tı rı lı yor. Eğer bu şart lar al tın da ta şı ma iş le mi ger çek -
le şi yor ol say dı, da ki ka da 6.67 blok ta şın ma sı ge re kir di. Bu so nuç, su nu -
lan te ori nin ge çer siz li ği için ye ter li bir ra kam dır.56

-Tüm bun la rın ya nın da, pi ra mi din bir yü ze yi nin ala nı nın yak la -

şık ola rak 2.5 hek tar ol du ğu dü şü nü lür se, her bir yü ze yin yak la şık

ola rak 115.000 kap la ma ta şıy la kap lan mış ol ma sı ge re kir. Bu taş lar da

öy le si ne iti nay la yer leş ti ril miş tir ki, taş lar ara sın da bı ra kı lan me sa fe

bir ka ğı dın geç me si ne ola nak ver me ye cek de re ce de dar dır.57

Tüm bun lar pi ra mit le rin ya pım la rıy la il gi li sır la rın gü nü müz bi lim

ve tek no lo ji siy le da hi çö zü le me di ği ni gös te ren bil gi ler den ba zı la rı dır.
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Gi ze'de ki pi ra mit ler le il gi li ya pı lan ba zı ma te ma tik sel araş tır ma lar, es ki Mı sır -

lı la rın çok ge liş miş bir ma te ma tik ve geo met ri bil gi le ri ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Bu he sap la ma la ra gö re, pi ra mit le ri plan la yan la rın ma te ma tik ve geo met ri bil gi si dı -

şın da, dün ya nın öl çü le ri, çev re si, ek se ni ve bu ek se nin eği mi gi bi bil gi le re de sa hip

ol ma la rı ge rek li dir. MÖ yak la şık 2500'lü yıl lar da in şa sı na baş la nan pi ra mit ler le il gi li

bu bil gi ler, bü yük ma te ma tik bil gin le ri Pi sa gor, Ar şi -

met ve Ök lid'den da hi 2000 yıl ön ce bu pi ra mit le -

rin in şa edil di ği göz önün de bu lun du ru lur sa, çok da -

ha çar pı cı bir hal al mak ta dır: 

- Pi ra mi tin açı la rı Nil del ta sı nı iki eşit ya rı ya

bö ler.

- Gi ze'nin üç pi ra mit ara la rın da, bir Pi sa gor

üç ge ni oluş tu ra cak bi çim de dü zen len miş ler dir. Bu

üç ge nin ke nar la rı nın bir bir le ri ne oran la rı 3:4:5'tir.

- Pi ra mi tin yük sek li ğiy le çev re si ara sın da ki

oran bir da ire nin ya rı ça pıy la çev re si ara sın da ki ora -

na eşit tir. 

- Pi ra mit dev bir gü neş sa ati dir. Ekim or ta sıy -

la Mart ba şı ara sın da dü şür dü ğü göl ge ler mev sim le -

ri ve yı lın uzun lu ğu nu gös te rir. Pi ra mi ti çev re le yen

taş lev ha la rın uzun lu ğu, bir gü nün göl ge uzun lu ğu na

eşit tir.

- Pi ra mi tin dik dört gen bi çi min de ki ta ba nı nın

nor mal ke nar uzun lu ğu 365,342 Mı sır en da ze si ne

(dö ne min öl çü bi ri mi) denk ge lir. Bu sa yı gü nü müz -

de de kul la nı lan gü neş yı lı nın gün le ri nin sa yı sı na ol -

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ

150



duk ça ya kın dır. (Gü nü müz de gü neş yı lı nın gün sa yı sı 365,224 ola rak he sap lan -

mak ta dır.)

- Bü yük Pi ra mit le dün ya nın mer ke zi ara sın da ki uzak lık, Ku zey Kut buy la pi -

ra mi tin ara sın da ki uzak lı ğa eşit tir. 

- Piramitin tabanının çevre uzunluğu, anıtın yüksekliğinin iki katına

bölündüğünde, pi sayısı elde edilir.

- Pi ra mi tin dört yü zü nün top lam yü zöl çü mü pi ra mi tin yük sek li ği nin ka re si -

ne eşit tir.58
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Pi ra mit ler Tek rar ‹n fla Edil mek ‹s ten se...

1978'de Ame ri ka'da ki, In dia na Li mes to ne Ins ti tu te of Ame ri ca

Inc. (dün ya da ki reç ta şı ocak la rı ko nu sun da en bü yük ve en uz man

ku ru luş), bu gün Bü yük Pi ra mit gi bi bir pi ra mit in şa edil mek is ten -

se, in san gü cü ve ma ter yal le rin ne ol ma sı ge rek ti ği hak kın da bir

araş tır ma yap mış tır. So nuç ol duk ça dü şün dü rü cü dür; şir ket yet ki li -

le ri, pi ra mit le rin in şa sın da ki zor lu ğu şöy le açık la mak ta dır lar:

Eğer müm kün olan gü cü mak si mu ma çı kart sak, bu da bu gün kü üre -

ti mi üç ka tı na çı kart mak an la mı na ge lir ki, bu ka dar ki reç ta şı nı ocak -

tan çı kar mak ve trans fer et mek an cak 27 yıl sü rer. Üs te lik tüm bu ça -

lış ma lar Ame ri ka'nın üs tün tek no lo ji siy le ya ni hid ro lik çe kiç ler, elek -

tro nik kris tal baş lı tes te re ler kul la nı la rak ya pı la bi lir. Bu bü yük ça ba,

sa de ce ki reç ta şı nı ma den den çı kar mak ve onu ta şı mak için kul la nı la -

cak tır. Ve bu na, Bü yük Pi ra mit'in in şa sı için ge rek li olan la bo ra tu var

test le ri ve bu nun gi bi ön ça lış ma lar da hil de ğil dir.59
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Ke ops Pi ra mi ti or ta la ma 2.5 mil yon taş blok tan oluş mak ta dır. Gün de on blo ğun üst üs te ko -

nul du ğu var sa yı lır sa -ki bu iş çi le rin ola ğa nüs tü bir ça ba gös ter me le ri ni ge rek ti re cek tir- 2.5

mil yon ta şın 684 yıl da yer le ri ne ko nul du ğu or ta ya çı kar. Oy sa, söz ko nu su pi ra mi tin or ta la ma

20-30 yıl için de ya pıl mış ol du ğu dü şü nül mek te dir. Bu ba sit he sap da hi, Mı sır pi ra mit le ri nin

ya pı mın da tah min edi len den fark lı ve üs tün bir tek no lo ji nin kul la nıl dı ğı nı or ta ya koy mak ta dır. 



Pe ki An tik Mı sır'da bu dev pi ra mit ler na sıl in şa edil miş tir? Ka ya -
lık ta ra ça lar han gi güç le, han gi ma ki ne ler le, han gi tek nik le düz leş ti ril -
miş tir? Ka ya me zar la rı han gi im kan lar la ka zıl mış tır? İn şa at sı ra sın da
ay dın lat ma na sıl sağ lan mış tır? (Pi ra mit le rin ve me zar la rın du var la -
rın da ve ta van la rın da, her han gi bir ka rar ma ve is izi ne rast lan ma mış -
tır.) Taş blok lar taş ocak la rın dan na sıl çı ka rıl mış, fark lı şe kil ler de ki
taş la rın ke nar la rı na sıl düz leş ti ril miş tir? Ton lar ca ağır lı ğın da ki bu taş -
lar na sıl ta şın mış ve bir bir le ri ne san ti met re nin bin de bi ri gi bi bir ya -
kın lık ta na sıl bir leş ti ril miş tir? Bu so ru lar da ha da ar tı rı la bi lir. Pe ki bu
so ru lar ev rim ci le rin in san lık ta ri hi ya nıl gı sıy la akıl cı ve man tık lı bir
şe kil de ce vap la na bi lir mi? El bet te ha yır. 

An tik Mı sır'da, sa na tıy la, tıb bıy la, mi ma ri si ve kül tü rüy le dev bir
me de ni yet ku rul muş tur. Mı sır lı la rın ge ri de bı rak tık la rı eser ler, kul lan -
dık la rı te da vi yön tem le ri, sa hip ol duk la rı bil gi bi ri ki mi nin ve tec rü be -
nin en önem li de lil le rin den dir. Bu gün ba zı bi lim adam la rı, ta ri hin ev ri -
mi id di ası na gö re pi ra mit le ri yap ma sı ol duk ça zor olan Mı sır lı la rın eser -
le ri nin, uzay lı lar ta ra fın dan ya pıl dı ğı nı da hi id di a ede bil mek te dir ler.
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Geç miş top lum la rın dev taş blok lar kul la na rak in şa et tik le ri bi na lar, gü nü mü zün mo dern in şa at

ma ki ne le ri ne ben zer ma ki ne le rin o dö nem ler de de kul la nıl mış ol du ğu na işa ret et mek te dir. Al tın -

dan ya pıl mış olan bu süs eş ya sı nın da in şa at ma ki ne le ri ne olan ben zer li ği dik kat çe ki ci dir. Bu par -

ça, 1920'ler de Pa na ma'da bu lun muş tur. Kol ye ucu ola rak kul la nıl dı ğı tah min edil mek te dir. Bu ve

ben ze ri bul gu lar, ev rim ci le rin geç miş top lum la rın ta ma men il kel ol duk la rı yö nün de ki id di ala rı nı

ya lan mak ta dır. Ta rih bo yun ca tek no lo ji de iler le me ve bil gi bi ri ki mi ol du ğu açık tır, an cak bu geç -

miş te hay va ni ko şul lar da ya şan dı ğı an la mı na gel me mek te dir. Geç miş top lum lar da ih ti yaç la rı na

uy gun ke şif ler yap mış lar, ci haz lar ge liş tir miş ler, ma ki ne ler kul lan mış lar dır. 

Günümüz vinç modeli

Döne min muh te mel vinç

modeli



El bet te ki "pi ra mit le ri uzay lı lar in şa et ti ler" id dia sı, de ma go ji ile

bi le bir açık la ma ya pa ma dık la rın da ev rim ci le rin sı ğın dık la rı son de -

re ce akıl ve man tık dı şı bir id dia dır. Her şey den ön ce bu na da ir en

ufak bir bil gi ve ya de lil da hi bu lun ma mak ta dır. Ev rim ci ler te sa düf -

ler le ve ya ha ya li ev rim sel sü reç le açık la ma ya pa ma ya cak la rı nı an la -

dık la rı za man he men "uzay lı la ra" sı ğın mak ta dır lar. Ni te kim can lı lı -

ğın ya pı ta şı nı oluş tu ran ilk pro tei nin ve hüc re nin çe kir de ğin de ki

DNA'nın, te sa dü fen can sız mad de ler den mey da na ge le me ye cek ka -

dar komp leks ve ola ğa nüs tü bir ya pı ya sa hip ol du ğu nu an la dık la -

rın da şöy le gü lünç bir id dia da bu lun muş lar dır: "İlk can lı or ga niz -

ma yı dün ya ya uzay lı lar ge ti rip bı rak tı lar." Ba zı ev rim ci bi lim adam -

la rı ta ra fın dan sa vu nu lan bu id dia nın saç ma lı ğı el bet te ki ev rim ci le -

rin içi ne düş tük le ri ça re siz li ğin gös ter ge le rin den dir. 

Mı sır'da ku ru lan me de ni yet ve ta rih bo yun ca ku ru lan di ğer

tüm me de ni yet le rin her bi ri akıl ve ira de sa hi bi in san lar ta ra fın dan

ku rul muş tur. Üs te lik bun lar çok es ki dö nem le re ait me de ni yet ler -

dir. Bu gün Mı sır'ın MÖ 3000 yı lın da ki eser le ri ni in ce le ye rek hay ran -

lı ğı mı zı di le ge ti ri yo ruz ve bi lim adam la rı ve ko nuy la il gi li uz man -

lar bu eser le rin na sıl mey da na ge ti ril miş ola bi le ce ği ni tar tı şıp araş -

tı rı yor lar. An cak şu nok ta çok önem li dir; Mı sır'da bu gün iz le ri ne

rast la nan 5000 yıl ön ce ki me de ni yet, el bet te ki bin ler ce yı lın tec rü be

ve bil gi bi ri ki mi ile oluş muş tur. Ya ni bu me de ni ye tin kök le ri da ha

da ön ce si ne da yan mak ta dır. Do la yı sıy la ev rim ci le rin ve ta ri hin ev -

ri mi ne ina nan la rın id di a et tik le ri gi bi ilk çağ lar da il kel ve ko nuş ma

ye te ne ğin den yok sun, sa de ce hay van av la ya rak ge çi mi ni sağ la ya bi -

len, ya rı hay van in san lar yok tu. İn san ilk ya ra tıl dı ğı gün den bu ya -

na, gü nü müz in sa nı nın sa hip ol du ğu ze ka, es te tik an la yı şı, kav ra yış,

bi linç ve ah lak gi bi tüm in sa ni özel lik le re sa hip ti. 
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Tutankhamun dö ne -

min den bir ke sit. Eser

Ka hi re'de ki Mı sır Mü -

ze si'nde ser gi le ni yor.
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Uç mak ta ri hin her dö ne min de in san la rın en bü yük ha yal le rin den bi ri ol -

muş tur. İçi sı cak ha va ile do lu bir ba lon la olan ilk uçuş 1780'li yıl lar da bir Fran -

sız ta ra fın dan ger çek leş ti ril miş tir. 1903 yı lın da ise Wright kar deş ler ilk mo tor -

lu uça ğı yap mış lar dır. Bu, in sa noğ lu nun gök ler de ki yol cu lu ğu nun bi li nen ta ri hi -

dir. An cak, araş tır ma cı lar in sa nın uçuş ta ri hi ni çok da ha es ki ta rih le re ka dar

gö tür mek te dir ler. 

Geç miş me de ni yet le re ait ka lın tı lar in ce len di ğin de, ha va ula şı mı nın bil di -

ği miz ta rih ten çok da ha es ki le re ka dar uzan dı ğı an la şıl mak ta dır. Ma ya la rın ka -
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MÖ 200 yı lı na ait

ol du ğu tah min edi -

len ah şap pla nör

mo deli.

ARKADAN GÖRÜNÜŞ

YANDAN GÖRÜNÜŞ
ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ
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lın tı la rın da, Mı sır pi ra mit le rin de ki re sim ler de, Sü mer ya zıt la rın da ve Ja pon -

ya'da bu lu nan ka lın tı lar da çe şit li uçak, pla nör, he li kop ter ben ze ri araç la ra, pi -

lot giy si li hey kel le re sık ça rast lan mak ta dır. Bun lar dan an la şıl dı ğı ka da rıy la, gü -

nü müz den bin ler ce yıl ön ce de in san lar ha va ula şı mı nı yap mak ta, şu an da kul -

la nı lan la ra ben zer araç lar kul lan mak tay dı lar. 

Ku ran-ı Ke rim ayet le rin de de geç miş dö nem ler de ha va ula şım alet le ri -

nin kul la nı lı yor ola bi le ce ği ne işa ret edil mek te dir. Bu ayet ler den bi ri şöy le dir:

Sü ley man için de, sa bah gi di şi bir ay, ak şam dö nü şü bir ay (me sa -
fe) olan rüz ga ra (bo yun eğ dir dir)... (Se be Su re si, 12)

Bu ayet te ula şıl ma sı ol duk ça uzak olan me sa fe le re, Hz Sü ley man dö ne -

min de kı sa sü re de ula şı la bil di ği ne dik kat çe ki li yor ol ma sı muh te mel dir. Bu ula -

şım, gü nü müz de ki uçak tek no lo ji si ne ben zer bir tek no lo ji kul la nı la rak, rüz gar -

la ha re ket eden va sı ta lar mey da na ge ti ril me siy le ger çek leş miş ola bi lir. (Doğ -

ru su nu Al lah bi lir.)

Geç miş me de ni yet le rin ha va ula şı mı nı kul lan dık la rı na işa ret eden de lil -

ler den bi ri, Mı sır'da bu lu nan pla nör mo de li dir. 1898 yı lın da ar ke olog lar ta ra -

fın dan, Saq qua ra'da ki bir me za rın için de bu lu nan bu pla nör mo de li nin MÖ
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2000 yı lın da ya pıl mış ol du ğu or ta ya çı ka rıl mış tır. Bun dan yak la şık 2200 yıl ön -

ce si ne ait bir pla nör mo de li nin or ta ya çı ka rıl ma sı el bet te ola ğa nüs tü bir du -

rum dur. Bu, ev rim ci ta rih an la yı şı nı te mel den sar san ar ke olo jik bir bu luş tur.

Söz ko nu su mo de lin tek nik özel lik le ri in ce len di ğin de or ta ya çok da ha il ginç bir

man za ra çık mak ta dır. Bu ahşap modelin kanatlarının şekli ve oranları,

günümüzün en ileri teknolojisiyle yapılan Concorde uçaklarda olduğu gibi,

hızdan minimum kayıpla maksimum kaldırma kuvveti sağlayacak şekilde tasar-

lanmıştır. Bu durum, Antik Mısırlıların çok iyi aerodimanik bilgisine sahip

olduklarını da göstermektedir.60   
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Aby di os Tapınağı'nın du var larında Dr. Ruth Hi ver ta rafından bu lu nan bu re sim ler de ki

araç ların, gü nü müz de de kul lanılan he li kop ter, jet ve uçak gi bi araç lar la olan ben zer li ği

dik kat çe ki ci dir.
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Geç miş me de ni yet le re ait ha va ta şı tı ka lın tı la rı sa de ce Mı sır ile
sı nır lı de ğil dir. Re sim de ki uçak mo de li Gü ney Ame ri ka, Co lom bi -
a'da bir ma ğa ra da bu lun du. Bu mo del, şu an da Smith so ni an Ins ti tu -
ti on of Was hing ton DC mü ze sin de bu lu nu yor ve 1000 yıl dan da ha
yaş lı ol du ğu tah min edi li yor. 
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Bu kü çük hey kel ci ğin ae ro di na mik ya pı sı, kuy ruk bö lü mün de -
ki ke nar la rı çı kın tı lı dü me ni, gü nü müz de ki mo dern uçak lar dan
fark lı de ğil.  "The Puzz le of An ci ent Man" ki ta bı nın ya za rı Do nald E.
Chit tick bu al tın hey kel hak kın da şu yo rum lar da bu lu nu yor:

Ta bi ki bu bu luş için yük sek tek no lo ji dı şın da baş ka açık la ma lar da yap mak
müm kün dür. An cak, tüm bu el ya pı mı bu lun tu lar birara ya ge ti ril di ğin de ve
ne ifa de et tik le ri dik kat le or ta ya kon du ğun da, tek bir açık la ma or ta ya çık mak -
ta dır: söz ko nu su ka lın tı lar geç miş me de ni yet le rin yük sek tek no lo ji ye sa hip
ol duk la rı nı bi ze gös ter mek te dir ler.61 
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Vera Cruz’da bulunan, MS 200 yılına

ait olan bu heykel, araştırmacılar

tarafından bir hoverkrafta, yani hem

karada giden hem de deniz üzerinde

hareket edebilen bir taşıta, ben-

zetilmektedir. Kenarlarındaki kanat-

lar havanın dairesel şekilde hareket

etmesini sağlamakta, kuyruğu dü-

men görevi görmekte, aracın üz-

erinde egzos çıkışı ve kumanda

paneli görevi gören bir bölüm bu-

lunmaktadır. Aracı kullanan pilotun

giysisi de bu benzerliği doğrular

niteliktedir. 



Do gu'lar bo yut la rı 7-30 cm ara sın da de ği şen kil den hey kel cik -
ler dir. Şu ana ka dar 3000 adet Do gu hey ke li bu lun muş tur ve MÖ
500 – MÖ 10.000 yıl la rı ara sın da ya pıl dık la rı tah min edil mek te dir.
Bu ta rih ler, tüm es ki me de ni yet ler den, hat ta Mı sır ve Sü mer me de -
ni yet le rin den, da ha es ki dir. 

Do gu'lar Ja pon ya'nın en es ki me de ni ye ti ola rak ka bul edi len
Jo mon lar ta ra fın dan ya pıl mış tır. El de edi len ta rih sel ka yıt la ra gö re
Jo mon hal kı se ra mik kul la nan ilk me de ni yet tir.62 Kyus hu'da ki Fu -
kui Ma ğa ra sın da 12.700 yıl lık bir se ra mik par ça sı bu lun muş tur. 

Do gu hey kel le ri geç miş me de ni yet le re ait hey kel ler den ol duk -
ça fark lı dır. Hey kel ler dik kat le in ce len di ğin de, Do gu kı ya fet le ri nin
çok kap sam lı tek nik do na nı ma sa hip ol duk la rı gö rül mek te dir. Bu
kı ya fet ler 20. yüz yı lın ilk çey re ğin de kul la nı lan pi lot ya da dal gıç kı -
ya fet le ri ne ben ze mek te dir. Do gu kı ya fet le ri nin üze rin de ki zırh, in -
sa na ha re ket im ka nı sağ la yan ek lem yer le ri ne sa hip tir. Ne fes al ma
bö lüm le ri bu lun mak ta dır. Göz ler özel bir göz lük le ko run mak ta dır.
Çı ka rı la bi lir el di ven le ri bu lun mak ta dır. Özel lik le de miğ fer ler çok
il gi çe ki ci dir; yu var lak, ha va ka nal lı, ku lak lık lı, ne fes al ma dü ze nek -
li ve ko ru nak lı göz lük le re sa hip şe kil de ta sar lan mış tır.
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20. yüz yıl da kul la nı lan uçuş ve da lış kı ya fet le ri ne ben zer lik le riy le dik kat çe ken bu hey kel -

cik ler, dö ne min in san la rı nın ile ri tek no lo jik bil gi ye sa hip ol duk la rı nı gös ter mek te dir. Bu bil -

gi ler, ta ri hin söz de ev rim sel bir sü reç için de iler le me di ği nin de lil le rin den dir. Ku ran'da da

Hz. Sü ley man dö ne min de ile ri bir me de ni yet se vi ye si ol du ğu ha ber ve ril mek te dir. Bu dö -

nem de ha va ula şı mı kul la nıl dı ğı na, de niz al tın dan fay da la nıl dı ğı na işa ret edil mek te dir.

(Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Hz. Sü ley man'a hiz met eden cin le rin dal gıç lık yap tı ğıy la il gi li ayet -

ler şu şe kil de dir:

Böy le ce rüz ga rı onun (Hz. Sü ley man) buy ru ğu al tı na ver dik. Onun em riy le di le di ği yö ne yu -

mu şak ça eser di. Şey tan la rı da; her bi na us ta sı nı ve dal gıç ola nı. (Sad Su re si, 36-37)
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1900 yı lın da Ege De ni zi'nin ba tı gi ri şin de, Cre te ve Kythe ra
ada la rı nın ara sın da ba tık bir ge mi bu lun du. Ge mi hey kel ler, am fo -
ra lar ve çe şit li ka lın tı lar la do luy du. Bu, mo dern ar ke olo ji nin ilk bü -
yük de ni zal tı bu luş la rın dan dı. Ka lın tı la rın bü yük bir bö lü mü, Hz
İsa'dan bir sü re ön ce ya şa mış Yu nan lı sa nat çı la rın eser le ri ola rak ta -
nım lan dı. Fa kat iç le rin den bir ta ne si nin; ki reç len miş, bronz bir ese -
rin, han gi amaç la kul la nıl dı ğı tam ola rak be lir le ne me di. An cak yıl -
lar son ra ya pı lan araş tır ma la rın ar dın dan, bu ta nım la na ma yan ka -
lın tı nın "hay ret uyan dı ran, kar ma şık bi lim sel bir alet" ol du ğu tes pit
edil di.

İl ginç alet, ya vaş ya vaş ku ru duk ça, es ki tah ta kap la ma ka lın tı -
sı ve için de ki par ça la rı çat la dı ve or ta ya dört ta ne düz-ya tay par ça
çık tı. Diş li çar kın iç ta ra fın da ise zar zor oku na bi len bir ya zı var dı.
Bi lim adam la rı bu ale tin bir de niz ci lik ara cı ol du ğu nu doğ ru la dı lar.
Alet hak kın da sü rek li ye ni fi kir ler or ta ya atı lı yor, net bir so nu ca va -
rı la mı yor du. İn san eliy le ya pıl mış bu alet hak kın da ki spe kü las yon -
lar, 1951 yı lın da Ya le Uni ver si te si'nden Pro fe sör De rek de Sol la Pri -
ce'ın araş tır ma la rı na ka dar sür dü. 

Ale ti tek rar oluş tu ra bil mek için, Pri ce ve Yu nan lı ça lış ma ar ka -
daş la rı, X ve Gam ma ışın la rı kul la na rak me ka niz ma yı in ce le di ler.
Me ka niz ma da kat man kat man, üst üs te, çe şit li boy lar da diş li le rin
bu lun du ğu nu keş fet ti ler. Ola sı diş li oran la rı nın uzun he sap la ma la -
rı nı yap tık tan son ra Pri ce hay ret ve ri ci bir so nu ca ulaş tı: es ki Yu nan
mu cit le ri Gü neş, ay ve ge ze gen le rin geç miş, şim di ki ve ge le cek te ki
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ger çek ha re ket le ri ni tak lit eden bir me ka niz ma ta sar la mış lar dı. An -

tiky the ra Me ka niz ma sı 2000 yıl lık bir ANA LOG BİL Gİ SA YAR

idi.63 Bu bu luş ev rim ci le rin He le nis tik dö nem den ön ce sa de ce ba sit

araç lar kul la nıl dı ğı yö nün de ki id di ala rı nı ta ma men al tüst edi yor du.

Ori ji nal me ka niz ma, yan la rı ah şap dik dört gen ku tu için de bu -

lu nan bronz bir me ka niz may dı. Ön ve ar ka sı, mu ci di nin de tay lı

açık la ma lar yaz dı ğı bronz ka pı lar la kap lıy dı. Üç tuş, ale tin bil gi le ri

oku ma iş le vi için di. Bi rin ci si, iki or tak mer kez li şe rit içe ri yor du, bi -

ri burç lar ku şa ğı işa ret le ri ni gös te ri yor, di ğe ri de Yu nan ay la rı nın

isim le ri ni gös te ri yor du. 

- Bir ib re, yı lın her gü nü Gü neş'in po zis yo nu nu, burç lar ku şa -

ğın da gös te ri yor du. 

- İkin ci tuş, Gü neş tu tul ma la rı nın on se kiz yıl lık dev re si ni gös -

te ri yor du. 

- Üçün cü sü, ayın fark lı ev re le ri ni gös te ri yor du. 

Otuz do kuz bronz diş li pa ra lel yü zey üze rin de, diş li ler bir bir -

le ri ne gir miş ti ve gün de bir ke re çev ril me si ge re ken bir tu taç la ha re -

ket et ti ri li yor du. Bun lar, iki din gi li nin fark lı hız lar da dön me si ne

ola nak ta nı yan di fe ran si yel diş li tren gi bi ha re ket eden, ke nar la rı tır -

tık lı bir dö ner lev ha gi bi bir bir le ri ne bağ lıy dı lar. Şu nu be lirt mek ge -

re kir ki, mo dern oto mo bil ler de vi raj la rı fark lı oran lar da dö ne bil mek

için, te ker lek le rin çe ki şi ni sağ la yan di fe ran si yel diş li 17. yüz yıl da

keş fe dil di. Pri ce bu ale ti "tüm za man la rın en mü kem mel te mel me -

ka nik ica dı" ola rak de ğer len dir mek te ve "Bu nu keş fe den ler her şey den

ön ce me ka nik da hi ler di"64 de mek te dir.

Bu bu luş tüm dün ya da çok bü yük yan kı ya rat tı. Ev rim ci le rin

ha ya li "in san lı ğın ta ri hi" tab lo la rı bu bu luş la bir lik te al tüst ol muş tu.

Çün kü ev rim ci le re gö re 2000 yıl ön ce ya şa yan bir uy gar lı ğın, tek no -

lo ji den uzak, ba sit alet ler kul la nan bir uy gar lık ol ma sı ge re ki yor du.

Oy sa Yu nan lı bi lim adam la rı nın icat et tik le ri bu me ka niz ma, geç miş
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me de ni yet le rin ev rim ci le rin id di a et tik le ri gi bi ol ma dık la rı nı or ta ya

koy du. On lar yüz yıl lar ca ön ce sin den bil gi sa yar mo de li üret miş, gü -

nü müz me de ni yet le ri nin çok ile ri si ne geç miş ler di. (İlk ana log bil gi -

sa ya rın 1931 yı lın da, Van ne var Bush ta ra fın dan ger çek leş ti ril miş -

tir)65 Do nald E. Chit tick "The Puzz le of An ci ent Man – Ad van ced Tech -

no logy in Past Ci vi li za ti ons?" isim li ki ta bın da An tiky the ra me ka niz -

ma sı hak kın da şu yo ru mu ya pı yor du:

Ev rim ci ba kış açı sı na gö re, geç miş me de ni yet le re ait ka lın tı lar da
ile ri tek no lo ji ye da ir bul gu la rın bu lun ma sı müm kün de ğil dir. An -
cak Ege De ni zi'nde, Hz. İsa'dan ön ce ki dö nem le re ait bir ge mi de
bu lu nan bir ka lın tı on lar için çok şa şır tı cıy dı. Bu me ka nik bir bil gi -
sa yar par ça sı na ben zi yor du. Mo dern bil gi sa yar lar iki tür lü dür: ana -
log ve di ji tal. Hz. İsa'dan ön ce ki dö ne me ait olan bu ge mi de bu lu nan
alet, kar ma şık bir ana log bil gi sa yar dı."66

The Ob ser ver'da bu bu luş "Dün ya'nın en es ki bil gi sa ya rı or ta -
ya çık tı" baş lı ğı ile ve ril di. He le na Smith im za lı ha ber de şu cüm le -

ler yer alı yor du:
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… ki reç le kap lan mış bronz me ka niz ma nın ok ya nus di bin de keş fi nin
ar dın dan, sak lı ya zıt lar bu nun Gü neş'in, Ay'ın ve ge ze gen le rin ha re -
ket le ri nin ha ri ta sı nı çı kart mak için kul la nı lan, Dün ya nın en es ki bil gi -
sa ya rı ol du ğu nu gös ter di… Alet hak kın da araş tır ma ya pan İn gi liz-
Yu nan ta kı mıy la bir lik te olan as tro fi zik çi Xe nop hon Mou sas, "Gi zem -
le rin çö zül me si ne çok yak laş tık. Bu san ki as tro no mi yi ve ma te ma -
tik bil gi si ni içe ren bir bul ma ca gi bi" di yor… Lon dra Bi lim Mü ze si
es ki mü dü rü Mic ha el Wright, "bu ay gı tın es ki uy gar lık la rın tek no -
lo jik ola rak na sıl ge liş miş ol duk la rı nın en iyi ka nı tı" ol du ğu nu söy -
lü yor: "Ya pıl mış olan us ta lık, alet ya pı mı se vi ye sin de, Yu nan lı la rın
Rö ne sans'a ka dar ge çi le me dik le ri ni gös ter mek te dir…"

Pek çok uz man "bu bu lu şun bi lim ta ri hi nin ya zı lış şek li ni de ğiş ti re bi -
le ce ği ni" söy le mek te. Ati na Mil li Tek nik Üni ver si te si Pro fe sö rü The -
odo si os Tas si os: "Pek çok açı dan bu bu luş, ilk ana log bil gi sa yar dı.
Bu bu luş, bi zim es ki me de ni yet le re ba kı şı mı zı de ğiş ti re cek."67 

Uz man la rın bu ifa de le ri son de re ce önem li dir. Çün kü in sa noğ -
lu nun An tiky the ra me ka niz ma sı ben ze ri bir bil gi sa yar yap ma sı için
yak la şık 20 yüz yıl geç me si ge rek ti. Yu nan lı lar ise yak la şık 2000 yıl
ön ce sin den, ana log bil gi sa yar ya pa bil me bil gi si ne sa hip ti ler. Tüm
bun lar gös ter mek te dir ki, 2000 yıl ön ce ya şa mış olan in san lar, gü nü -
müz de ki çe şit li top lum lar dan çok da ha ile ri bir me de ni yet se vi ye si -
ne sa hip tir ve bu du ru mun ev rim le açık lan ma sı müm kün de ğil dir.
Kuş ku suz Yu nan lı la rın bu yük sek me de ni ye ti ya şa dık la rı dö nem de,
dün ya nın fark lı böl ge le rin de da ha ge ri me de ni yet ler, da ha il kel ko -
şul lar da ya şa yan in san lar da var ol muş tur. An cak bun la rın hiç bi ri,
ne da ha az in san özel lik le ri ne sa hip tir, ne de söz de may mun su özel -
lik le re. Ki mi top lum la rın da ha ile ri ki mi le ri nin ise da ha ge ri ko şul -
lar da ya şa mış ol ma la rı, Dar wi nist le rin id di a et tik le ri gi bi, on la rın
as la hay van lar dan mey da na ge len bir tür ol du ğu nu ve ya bi ri nin di -
ğe rin den ev rim leş ti ği ni gös ter mez. Bu, bi li me, ak la ve man tı ğa ay -
kı rı bir yo rum dur.
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Den de ra'da ki Hat hor Ta pı na ğı'nda bu lu nan ba zı du var re sim le -
ri, An tik Mı sır la il gi li ol duk ça il ginç bir bil gi yi gün yü zü ne çı kar mış -
tır. Re sim de yer alan fi gür ler, An tik Mı sır lı la rın elek tri ği bil di ği ve
kul lan dı ğı ih ti ma li ni gün de me ge tir miş tir. Söz ko nu su re sim dik kat -
li ce in ce len di ğin de, tıp kı gü nü müz de ki gi bi yük sek vol taj ya lı tı mı nın
o gün ler de de kul la nıl dı ğı gö rü lür: Am pul gö rü nü mün de ki şe kil dik -
dör gen bir sü tun (bu sü tun izo la tör ola rak kul la nıl dı ğı tah min edi len
ve ced sü tu nu ola rak ad lan dı rı lan bir sü tun dur) ta ra fın dan des tek len -
mek te dir. Re sim de ki şek lin gü nü müz elek trik lam ba la rıy la olan bu
şa şır tı cı ben zer li ği, çok dik kat çe ki ci dir. Tunsten ampulün kaşifi olan

Den de ra'da ki Hat hor Ta pı -
na ğı'nın du var la rın da bu -
lu nan bu re sim ler de gö rü -
len fi gür le rin gü nü müz de
kul la nı lan am pul ler le olan
ben zer li ği bi lim adam la rı -
nı hay re te dü şür müş tür.
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Mı sır hi ye rog lif le rin de sık ça rast la nan ced sü tu nu, bir tür elek trik mal ze me si ni sem bo li ze edi yor

ola bi lir. Ced sü tu nu, je na ra tör gö re vi gö rü yor ve bu şe kil de ay dın lat ma sağ la nı yor ola bi lir. 

Dr. Colin G. Fink, 1933 yılında eski Mısır’a ait metal eşyaları analiz
ederken Mısırlıların bundan yaklaşık 4300 yıl önce, bakırı antimon
elementiyle kaplamayı bildiklerini bulmuştur. Bu kaplama, günü-
müzde elektrolizle kaplama adı verilen yöntemle elde edilen sonucun
aynısının elde edildiği bir yöntemdir.68

Re sim de ta rif edi len bu sis te min ışık ya yıp yay ma dı ğı, bi lim
adam la rı ta ra fın dan de nen miş tir. Avus tur ya lı elek trik mü hen di si
Wal ter Garn, ka bart ma da yer alan res mi çok de tay lı ola rak in ce le miş,
re sim de ki am pu lü, yı lan lı te li, du yu, ced sü tu nu ola rak kul la nı lan
izo la tö rün ay nı sı nı yap mış tır. Ve or ta ya çı kan sis tem et ra fı ay dın lat -
mış, ya ni ışık yay mış tır.69

Mı sır'da elek tri ğin kul la nıl mış ola bi le ce ği ni gös te ren de lil ler den
bi ri de pi ra mit le rin iç du var la rın da hiç is izi nin bu lun ma ma sı dır.
Eğer ev rim ci ar ke olog la rın id di a et ti ği gi bi, ay dın lat ma için me şa le ve
ben ze ri mal ze me ler kul la nıl mış ol say dı du var lar da mut la ka is ol ma -
sı ge re kir di. An cak pi ra mit le rin en iç te ki deh liz le rin de da hi böy le bir
is izi yok tur. Ge rek li ay dın lat ma sağ lan ma dan, in şaa tın de vam et me -
si, da ha da önem li si du var lar da ki gös te riş li re sim le rin ya pı la bil me si
müm kün de ğil dir. Bu da Mı sır'da elek tri ğin kul la nıl mış ol ma ih ti ma -
li ni güç len dir mek te dir. 
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Dar wi nist bi lim adam la rı in san lık ta ri hi nin söz de ev ri mi ni an -
la tır lar ken, çok önem li bir ko nu da da ha aciz kal mak ta dır lar. Bu da
in san lı ğın üni ver si te ler, has ta ne ler, fab ri ka lar, dev let ler kur ma sı na,
bes te ler yap ma sı na, olim pi yat lar dü zen le me si ne, uza ya git me si ne
ve si le olan, kı sa ca in sa nı in san ya pan en önem li özel lik le rin den bi ri
olan "akıl dır." 

Ev rim ci ler in san aklının, söz de ya şa yan en yakın ak ra bası şem -
pan ze ler le ayrıldıktan son ra ya şa nan sü reç te ev rim le şe rek bu gün kü
ha li ni aldığını id di a eder ler. Aklın söz de ev ri min de var ol du ğu nu
id di a et tik le ri sıçra ma ları ise be yin de mey da na ge len rast lantısal de -
ği şim le re ve alet yapımı ye te ne ği nin ge liş ti ri ci et ki si ne da -
yandırırlar. Bu id dia larını te le viz yon bel ge sel le rin de, der gi ve ga ze -
te ya zı la rın da sık sık karşımıza çıkarır ve ön ce taş tan bıçak, son ra da
mızrak yap mayı öğ re nen may mun adam ların hi ka ye si ni an latırlar.
An cak bu pro pa gan da ge çer siz dir. İn san la ra ak tarılan se nar yo lar bi -
lim sel gös te ril me ye çalışılma larına karşın ta ma men bi lim dışıdır ve
tek kay nak ları Dar wi nist ön yargılardır. Ve kuş ku suz en önem li si,
in san aklının mad de ye in dir ge ne mez olu şu dur. Bu ger çek ma ter ya -
liz min ge çer siz li ği ni bel ge le ye rek aklın ev ri mi id dia larını te me lin -
den yıkmak tadır.

Ger çek te aklın ev rim le or ta ya çıktığını id di a eden ev rim ci ler, il -
kel bir akıl se vi ye si ne sa hip ol manın ne ye ben ze di ği ni ki şi sel ola rak
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tec rü be et me ve söz de ev rim sel sü reç te ki şart ları tek rar la ma im -
kanına sa hip de ğil dir ler. Ev rim ci ya yın la rıy la bi li nen Na tu re der gi -
si nin edi tö rü Henry Ge e, bir ev rim ci ol masına karşın bu tür id dia -
ların bi lim dışı ol du ğu nu açıkça ka bul et mek te dir:

Me se la, in sanın ev ri mi nin, vü cu dun du ru şu, be yin hac mi ile ateş, alet
kul lanımı gi bi tek no lo jik ba şarılar ve li sanın or ta ya çıkmasını sağ la -
yan el-göz ko or di nas yo nun da ki ge liş me le re bağlı ola rak ge liş ti ği söy -
le nir. An cak bu gi bi se nar yo lar sub jek tif tir. De ney ler le as la test edi le -
mez ler, öy ley se bi lim sel de ğil dir ler. Ge nel de kul lanımda ol ma ları, bi -
lim sel test le re de ğil, sa hip le ri nin id di a ve oto ri te si ne da yanır.70

Bu tür se nar yo lar bi lim dışı ol ma larının yanı sıra mantıksal açı-
dan da tu tarsızdırlar. Ev rim ci ler söz de ev rim le or ta ya çıkan akıl sa -
ye sin de alet kul lanımının or ta ya çıkıp ge liş ti ği ni; alet kul lanımı sa -
ye sin de de aklın ge liş ti ği ni sa vun mak tadırlar. Oy sa böy le bir ge li -
şim an cak in san aklı za ten mev cut ken müm kün dür. Bu an latıma gö -
re ilk ola rak tek no lo ji nin mi yok sa aklın mı söz de ev rim le or ta ya çık-
tığı so ru su ce vapsızdır.

Dar wi nizm'in en et ki li eleş tir men le rin -
den Phil lip John son bu ko nu da şun ları ya zar:

Aklın ürü nü olan bir teo ri, te ori yi üre ten aklı
uy gun bir şe kil de as la açıkla ya maz. Mut lak
doğ ru yu keş fe den üs tün bi lim sel aklın hi ka -
ye si an cak ve an cak aklı ve ril miş bir ye te nek
ola rak ka bul eder se niz tat min edi ci dir. Aklı
ken di icat larının bir ürü nü ola rak açıkla ma ya
çalıştığımız an da, çıkışı ol ma yan ay nalı bir
ko ri do ra gir mi şiz dir.71

Dar wi nist le rin in san ak lı nı açık la mak ta
aciz kal ma la rı, in san lı ğın kül tü rel ve sos yal ta ri hi hak kın da öne sür -
dük le ri id di ala rın da ge çer siz ol du ğu nu göz ler önü ne se rer. Ni te -
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kim bu ra ya ka dar in ce le di ği miz bü tün bil gi ler ve bul gu lar da Dar -
wi nist bi lim adam la rı nın, "ta ri hin ev ri mi" id di ası nı tam an la mıy la
ge çer siz kıl mak ta dır. 

İn san lık ta ri hi, es ki dö nem ler de ya şa yan la rın -ev rim ci le rin id -
di ala rı nın ak si ne- tah min edi len den çok da ha üs tün bir tek no lo ji ve
me de ni ye te sa hip ol duk la rı nı gös te ren yüz ler ce de lil ve bul guy la
do lu dur. Bun lar dan bi ri de Sü mer me de ni ye ti dir. Sü mer le rin ge ri ye
bı rak tı ğı eser ler, in sa noğ lu nun bin ler ce yıl ön ce sa hip ol du ğu bil gi
bi ri ki mi nin de lil le rin den dir.

‹le ri Bir Me de ni yet: 

Sü mer ler

Me zo po tam ya, Yu nan ca da "ne hir ler ara sın da" an la mı na ge lir.
Bu böl ge, dün ya da ki en ve rim li top rak lar dan bi ri dir ve bu özel li ğiy -
le bü yük me de ni yet le rin ge liş ti ği bir böl ge ol muş tur.

Bu top rak la rın gü ne yin de bu lu nan ve bu gün Ku veyt ve Ku zey
Suu di Ara bis tan ola rak bi li nen böl ge den çı kan bir grup in san, di ğer
top lu luk lar dan fark lı bir dil ko nu şu yor, şe hir ler de otu ru yor, hu ku -
ki dü ze ne da ya lı bir mo nar şi ile yö ne ti li yor ve ya zı yı kul la nı yor lar -
dı. Bu top lum Sü mer ler di. MÖ 3000'den iti ba ren bü yük şe hir dev let -
le ri ku ra rak git tik çe ge niş le miş, ge niş kit le le ri kon trol al tı na al mış -
lar dı.72 

Sü mer ler iler le yen ta rih ler de, Akad top lu mu ta ra fın dan ye nil -
gi ye uğ ra tı la rak kon trol al tı na alın mış lar dır. An cak Akad lar, Sü mer -
le rin kül tü rü nü, di ni ni, sa na tı nı, hu ku ku nu, ya zı sı nı, dev let ya pı sı -
nı ve ede bi ya tı nı be nim se ye rek, Me zo po tam ya uy gar lı ğı nın de vam
et me si ni sağ la mış lar dır.  

Sü mer ler dö ne min de tek no lo ji den sa na ta, hu kuk tan ede bi ya ta
ka dar tüm alan lar da önem li ge liş me ler ya şan mış tır. Sü mer le rin ge -
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liş miş ti ca ret le ri ve güç lü bir eko no mi le ri var dı. Tunç me ta lur ji si, te -
ker lek li araç lar, tek ne ler, hey kel ler ve anıt sal ya pı lar bu dö nem de ki
hız lı ge li şi min gü nü mü ze ula şan ka nıt la rın dan bir ka çı dır. Ay rı ca
Sü mer le rin, gü nü mü ze ka dar ula şa ma mış olan bir çok el sa na tı na da
sa hip ol du ğu bi lin mek te dir. Me zo po tam ya kent le ri için önem li bir
dış sa tım ma lı olan yün do ku ma la rın do ku nup bo yan ma sı da, ge liş -
miş yan sa nat la ra ör nek ola rak ve ri le bi lir.73

Sü mer le rin top lum sal alan da da ge liş miş bir ya pı lan ma sı var -
dı. Sü mer dev le ti mo nar şik bir ya pı ya sa hip ti. İk ti dar da bu lu nan
ra hip-kral, dev le ti bir di zi bü rok rat lar yar dı mıy la yö ne ti yor du. Yar -
dım cı la rı, ha sat tan son ra, ürün le ri halk ara sın da pay laş tı rır, top rak -
la rı ge zip göz lem ya par lar dı. Sü mer le rin sa hip ol du ğu yö ne tim sis -
te mi nin te me li ni bü rok ra si oluş tur mak tay dı. Her böl ge de ki ra hip,
ora da ya şa yan hal kın so rum lu lu ğu nu üs tü ne alır ve özel lik le bü yük

Sümer ler MÖ 3000'den iti ba ren bü yük şe hir dev let le ri ku ra rak sü rek li ge niş le miş ve ge -

niş kit le le ri kont rol al tına al mış lar dı.

MÖ 2000'lerde Antik Yakın Doğu halklarının
yayılması

Sümerlerin kültürel alanları
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şe hir ler de gı da pay la şı mı nın dik kat li bir şe kil de ya pıl ma sı nı sağ lar -

dı. Ra hip le rin bu ça lış ma la rı kay de di le rek sak la nır dı.

Gü nü müz den yak la şık 5000 yıl ön ce ya şa mış olan Sü mer le rin

sos yal, sa nat sal, bi lim sel ve eko no mik alan da ki ya şan tı la rı, ev rim ci -

le rin öne sür dük le ri söz de "il kel den ge liş mi şe doğ ru iler le yen in san"

mo de liy le ta ma men çe liş mek te dir. Sü mer le rin in şa et miş ol du ğu
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Aşağı da ki re sim de gö rü len Asur ara ba sı nın her han gi bir çe ki ci güç ol ma dan git me si dik -

kat çe ki ci dir. As ker le rin giy dik le ri zırh lı giy si ler, o dö nem de zırh sa na tı nın ne ka dar ge -

liş ti ği ni gös te ri yor. Kı ya fet ler, ta ma men zırh la kap lan mış tır ve bu sa ye de ki şi le rin hem

ra hat ha re ket et me le ri müm kün ol mak ta hem de vü cut la rı baş tan so na ko run mak ta dır.

Ara ba nın, güç sa vaş şart la rı na ve dar be ye da ya nık lı ol du ğu gö rül mek te dir. Ay rı ca ara -

ba nın uç kıs mın dan, ka le ka pı sı kır ma da da kul la nıl dı ğı an la şıl mak ta dır. Bu an lam da kul -

la nı lan mal ze me ve ara ba nın gü cü dik kat çe ki ci dir. (MÖ 2000-MÖ 612)
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Geç miş top lum la rın in şa et miş ol duk -

la rı kök lü me de ni yet ler, Dar wi nist le -

rin söz de "il kel den me de ni ye doğ ru il-

er le me" te zi nin ger çe ği yan sıt ma dı ğı -

nı gös ter mek te dir. Sü mer me de ni ye ti

de bu du ru mun ör nek le rin den bi ri dir.

bü yük me de ni yet hem ken di dev rin de son de re ce ile ri dir, hem de
gü nü müz de da hi pek çok top lum la kı yas lan dı ğın da ol duk ça ge liş -
miş bir me de ni yet tir. Ev rim ci le rin id di ala rıy la, söz de may mun su -
luk tan bir müd det ön ce kur tul muş, hı rıl tı lar çı kar mak tan ko nuş ma -
ya ge çe li kı sa bir sü re ol muş, da ha ye ni sos yal leş me ye baş la mış,
hay van ye tiş tir me yi, ta rım la uğ raş ma yı ye ni öğ ren miş in san la rın
na sıl olup da bu de re ce ge liş miş bir kül tür in şa et tik le ri açık la na -
maz. Açık ça gö rül mek te dir ki, ta ri hin her dö ne min de in san zih niy -
le, ye te nek le riy le, zevk le riy le, sos yal iliş ki le riy le in san ola rak var ol -
muş tur. Ev rim ci le rin çe şit li ya yın or gan la rın da sık ça gün de me ge -
tir dik le ri, ateş ba şın da otu ran, ma ğa ra la ra sı ğın mış, ka ba taş tan alet -
ler ya pa rak gün le ri ni ge çi ren ya rı may mun-ya rı in san çi zim le ri ise
ha yal ürü nü ol mak tan öte ye git me yen, ta rih sel, ar ke olo jik ve bi lim -
sel bul gu lar la hiç bir şe kil de uyuş ma yan hi ka ye ler den iba ret tir.



Sü mer ler ve Bi lim 

Sü mer ler, ma te ma tik te sa yı sis te mi ni uy gu la mış lar dır. Gü nü -
müz de kul la nı lan 10 sa yı sı na da ya lı ma te ma tik sis te mi ye ri ne, 60 sa -
yı sı na da ya lı bir ma te ma tik sis te mi kul lan mış lar dır. 60 sa yı sı, ha len
ba zı he sap la ma lar da önem li bir yer tu tar, bir saa tin 60 da ki ka dan,
bir da ki ka nın 60 sa ni ye den oluş ma sı ya da da ire de 360 de re ce ol ma -
sı gi bi... Bu ne den le dir ki, geo met ri ve ce bi rin de ilk for mül le ri ni or -
ta ya ko yan Sü mer le rin ma te ma tik bil gi le ri, gü nü müz ma te ma ti ği -
nin te me li ola rak ka bul edi lir. 

Ay rı ca Sü mer ler, as tro no mi de ol duk ça ile ri bir dü ze ye ulaş mış,
ay, yıl, gün he sap la rı nı gü nü müz le ne re dey se ay nı şe kil de yap mış -
lar dır. 12 ay dan olu şan bir tak vi me sa hip olan Sü mer le rin tak vi mi -
ni, An tik Mı sır lı lar, Yu nan lı lar ve ba zı Se mi tik top lum lar da kul lan -
mış tır. Bu tak vi me gö re, bir yıl kış ve yaz ol mak üze re iki mev sim -
den oluş mak tay dı. Yaz mev si mi ilk ba har da ki gün dö nü mün de, kış
mev si mi ise son ba har da ki gün dö nü mün de baş lı yor du. 

Sü mer ler, "Zig gu rat" adı nı ver dik le ri ku le ler de uza yı da in ce le -
miş ler dir.74 Gü neş ve Ay tu tul ma la rı nı ön ce den sap ta ya bil dik le ri,
çe şit li ka yıt lar da açık ça gö rül mek te dir. Sü mer le rin bir di ğer as tro -
no mik bul gu su da, pek çok ta kım yıl dı zın ha ri ta sı nı çı kar mış ol ma -
la rı dır. Gü neş ve Ay'ın ya nı sı ra, Mer kür, Ve nüs, Mars, Jü pi ter ve
Sa türn'ün de ha re ket le ri ni ta kip edip kay det miş ler dir. Bun dan 5000
yıl ön ce Sü mer le rin uzay la il gi li yap tık la rı bi lim sel sap ta ma lar, bu -
gün uzay araç la rın dan gön de ri len gö rün tü ler le doğ ru lan mak ta dır. 

Hiç şüp he siz bu du rum, ta ri hin ev ri mi id di ala rıy la ta ma men
çe liş mek te dir. Or ta da, gü nü mü zün dev te les kop la rı, ge liş miş bil gi -
sa yar la rı, her tür lü tek nik alt ya pı ya sa hip göz lem mer kez le ri sa ye -
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Sümer ler 12 ay dan olu şan bir tak vi me sa hip ler di. Ay rı ca pek çok ta kımyıl dı zın ha ri ta sı nı çı -

kar mış lar dı ve Mer kür, Ve nüs, Jü pi ter gi bi ge ze gen le rin ha re ket le ri ni de ta kip ede bi li yor -

lar dı. Sü mer le rin tes pit le ri nin doğ ru lu ğu, gü nü müz de ki bul gu lar la da doğ ru lan mak ta dır.



GÜNEŞ

GÜNEŞ

MERKÜR

MERKÜR

VENÜS

VENÜS

MARS

MARS

ASTROİD KUŞAĞI

JUPİTER
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DÜNYA
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Sü mer ler yap tık la rı göz lem le re da -

ya na rak Gü neş Sis te mi miz'de 12

ge ze gen ol du ğu nu dü şü nü yor lar -

dı. Sü mer le rin el de et ti ği bu sa yı ya

Gü neş ve Ay da da hil di. Sü mer le -

rin 12. ge ze gen ya da ba zı kay nak -

lar da Ni bi ru ola rak ad lan dır dık la rı

bu ge ze gen, ya kın za man da pek

çok bi lim ada mı ta ra fın dan var lı ğı

ka bul edi len ve Ge ze gen X ola rak

ad lan dı rı lan 10. ge ze gen dir.  

Aşa ğı da ki re sim de

Sü mer le rin Gü neş

Sis te mi çi zim le ri gö -

rül mek te dir. Bu na

gö re Gü neş or ta da

yer al mak ta ve ge ze -

gen ler de Gü neş'in

et ra fın da dön mek te -

dir ler. 
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sin de an cak ye ni el de edil miş bil gi le ri, bun dan 5000 yıl ön ce keş fet -
miş bir top lu luk var dır. Bu du rum da ev rim ci bi lim adam la rı nın
yap ma sı ge re ken, ön yar gı la rı nı bir ke na ra bı ra ka rak, bi lim sel ve ta -
rih sel bul gu la rın on la ra gös ter di ği ger çe ğe gö re ha re ket et mek tir.
Ve bu ger çek, Dar wi nist le rin id di a et ti ği gi bi, me de ni yet le rin sü rek -
li il kel den ge liş mi şe doğ ru iler le di ği, top lum la rın ve kül tür le rin ev -
rim ge çir di ği te zi nin bi lim sel ve ta rih sel bir ge çer li li ği ol ma dı ğı nı

gös ter mek te dir. Me de ni yet ler ku ran, bes te ler
ya pan, sa nat eser le ri mey da na ge ti ren, gör -
kem li ya pı lar in şa eden, uzay la il gi li araş tır -
ma lar ya pıp önem li ve ri ler el de eden, bi lim sel

ge liş me le re im za atan, tek no lo jik bu luş lar or -
ta ya ko yan in sa nın ta ri hi ni söz de ev rim -

sel bir sü reç le açık la ma ya ça lış ma nın te -
me lin de ya tan ne den, bir ta kım ide olo jik

kay gı lar dır. Bi lim adam la rı na ya kı şan ta vır ise
ide olo jik kay gı la ra gö re de ğil, de ney le re, bul -
gu la ra, göz lem le re kı sa ca bi lim sel ve ri le rin
or ta ya koy du ğu de lil le re gö re dav ran mak tır. 
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Zig gu rat



Ziggurat
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1850 yı lın da ar keo log John La yard'ın el de
et miş ol du ğu bir bul gu, "Mer ce ği as lın da ilk ola -

rak kim kul lan dı?" so ru su nu gün de me ge tir miş tir.
John La yard, şim di ki Irak top rak la rın da yap tı ğı ka zı da, gü -

nü müz den 3000 yıl ön ce si ne ait mer cek gö rü nü mün de bir
par ça bul muş tur. Ha len İn gi liz Mü ze si'nin ar şi vin de yer alan bu
par ça, bi lim dün ya sın da bi li nen ilk mer ce ğin Asur lu lar dö ne min de
kul la nıl dı ğı nı gös ter miş tir. Ro ma Üni ver si te si'nden Prof. Gi ov va ni
Pet ti na to da, bi lim ta ri hi nin be lir len me si ko nu sun da önem li bir bu -
luş ola rak ni te len dir di ği bu par ça nın, Asur lu la rın kap sam lı as tro no -
mi bil gi si nin kay na ğı nı da açık la dı ğı nı söy le mek te dir. Asur lu lar, Sa -

türn ge ze ge ni ni ve bu ge ze -
ge nin et ra fın da ki hal ka la rı
tes pit et miş bir top lum du.75  

Bu mer ce ğin han gi
amaç la kul la nıl mış ol du ğu
el bet te tar tı şı la bi lir bir ko -
nu dur, an cak açık bir ger çek
var dır, o da geç miş top lum -
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Gü nü müz den yak la şık 3000 yıl ön ce si -

ne ait, mer cek gö rü nü mün de ki par ça ,

"bi lim ta ri hi nin be lir len me si ko nu sun -

da önem li bir bu luş" ola rak ni te len di -

ril mek te dir. Bi lim ta ri hi in sa nın, ilk or -

ta ya çık tı ğı an dan iti ba ren zih niy le, ye -

te nek le riy le, zevk le riy le in san ola rak

var ol du ğu nu gös ter mek te dir.
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la rın hep si nin ev rim ci bi lim adam la rı nın öne sür dü ğü gi bi ba sit
bir ha yat ya şa ma dık la rı dır. Geç miş te ki top lum lar da, bi li mi ve
tek no lo ji yi kul lan mış, kök lü me de ni yet ler in şa et miş, ge liş miş bir
ya şam sür müş ler dir. Na sıl bir ya şam sür dük le ri ne da ir gü nü mü -
ze son de re ce kı sıt lı bil gi ulaş mış tır. Ama ula şan bil gi le rin he men
hep si bu top lum la rın ev rim ge çir me di ği ni açık ça gös ter mek te dir. 



1938 yı lın da Al man ar keo log Wil helm
Ko nig ta ra fın dan bu lu nan va zo gö rü nü mün de ki

bir par ça, "Bağ dat Pi li" ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Pe ki
yak la şık 2000 yıl lık bir geç mi şi ol du ğu he sap la nan bu

par ça nın pil ola rak kul la nıl dı ğı so nu cu na na sıl va rıl mış tır? Zi ra,
eğer bu par ça nın pil ola rak kul la nıl dı ğı doğ ruy sa –ki ya pı lan araş -
tır ma lar doğ ru ol du ğu nu gös ter mek te dir- me de ni ye tin sü rek li ile ri
git ti ği, geç miş te ki top lum la rın ise ge ri ko şul lar da ya şa dı ğı na da ir
tüm te ori ler yer le bir ol mak ta dır. Ağız kısmı asfaltla kapatılmış olan
bu toprak kabın iç kısmında bakır bir tüp bulunmaktadır. Alt
kısmından bakır bir diskle kapalı olan bu tüp içinde bir demir çubuk
üst taraftaki asfalt kapak aracılığıyla tutturulmuştur. Çubuk, tüpün
içine doğru sallanır pozisyondadır, ancak hiçbir noktayla temas et-
memektedir.

Kabın bir elektrolitle doldurulması durumunda ise, akım üre-
ten bir pil elde edilmiş olunur. İşte bu, elektrokimyasal reaksiyon
olarak bilinen olaydır ve günümüzde kullanılan pillerin işleyiş me-
kanizmasından hiçbir farkı yoktur. Bağdat pili esas alınarak oluştu-
rulan modellerle yapılan denemelerde 1.5-2 volt arasında enerji elde
edilmiştir.

Bu du rum da önem li bir so ru da ha gün de me gel mek te dir: Bun -
dan 2000 yıl ön ce pil, ne için kul la nıl mak ta dır? Or ta da bir pil ol du -
ğu na gö re, pil le kul la nı lan bir çok da ci haz ve alet ol ma sı ge rek ti ği
açık tır. Ve bu du rum, bun dan 2000 yıl ön ce ya şa yan in san la rın bi li -
nen ve tah min edi len den çok da ha ge liş miş ya şam stan dart la rı na sa -
hip ol duk la rı nı bir kez da ha gös ter mek te dir. 
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Resim de gö rü len, 2000 yıl ön ce si ne ait 

"Bağ dat pi li" ola rak ad lan dı rı lan bu par çay la

il gi li araş tır ma lar, bunun akım üre ten bir pil

ola rak kul la nıl dı ğı nı ka nıt la mak ta dır.

bakır silindir

demir çubuk
Elektrolit solüsyon

asfalt döküm



Ev rim ci ya yın la rın he men hep sin de or tak bir nok ta vardır. Bu

ya yın lar da bir canlıya ait bi yo lo jik yapı ve ya özel li ğin ni çin ev rim -

leş miş ola bi le ce ği ne da ir ha ya li se nar yo la ra yer ve ri lir. Dik kat çe ki -

ci olan sa, ev rim ci le rin ha yal gü cüy le üret tik le ri hi ka ye le rin bi lim sel

ger çek ler miş gi bi an latılmasıdır. Oy sa bu ya yın lar da an latılan lar

"Dar wi nist ma sal lar"dan baş ka bir şey de ğil dir. Ev rim ci ler ken di zi -

hin le rin de kur gu ladıkları se nar yo ları, top lu ma söz de bi lim sel kanıt

gi bi sun ma ya çalışmak tadırlar. Oy sa bu an latımlar tü müy le al -

datıcıdır. Dar wi nist ma sal lar, her han gi bi lim sel bir de ğer taşımaz -

lar; ev rim ci id dia lar için de as la kanıt oluş tur maz lar.

Ev rim ci li te ra tür de sık ça rast la nı lan hi ka ye ler den bi ri de, söz -

de may mun su var lık la rın in sa na dö nüş me si ve ilk baş lar da söz de il -

kel olan in sa nın da be lir li bir sü reç içe ri sin de sos yal le şe rek ge liş me -

si dir. Hiç bir bi lim sel ka nı tı ol ma ma sı na rağ men, ya rı dik yü rü dü ğü,

hı rıl tı lar çı kar dı ğı var sa yı lan "ma ğa ra adam la rı"nın ai le siy le bir lik te

ge zer ken ya da el le rin de ki ka ba alet ler le av la nır ken ve ya bir ateş ba -

şın da otu rur lar ken res me dil di ği söz de il kel in san can lan dır ma la rı

da bu hi ka ye nin en bi li nen par ça la rı dır.

"İnanın ve böy le ol du ğu nu ha yal edin" an lamına ge len bu can -

lan dır ma lar, ev rim ci le rin, in san la rı so mut ger çek ler le de ğil de ha ya -

li ma sal lar la ik na ya ça lış tık la rı nın en önem li gös ter ge le rin den dir.

Çün kü bun lar bi lim sel ka nıt la ra de ğil, sa hi bi nin ka bul le ri ne ve ön

yar gı la rı na da ya lı hi ka ye ler dir. 
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Ba zı ev rim ci bi lim adam la rı, Ma ya la rın me tal eş ya kul lan ma dık la rı nı id di a eder ler. An cak, Ma ya

ka lın tı la rın da ki taş la rın üze rin de yer alan de tay lı taş iş le me ci li ği nin na sıl ya pıl dı ğı nı açık la ya maz -

lar. Yo ğun nem li bir or tam olan Yucatan or man la rı nın yük sek böl ge le rin de, me tal eş ya lar çok kı -

sa sü re de ok si de olup çü rür ler. Do la yı sıy la gü nü mü ze Ma ya la rın kul lan dık la rı me tal eş ya la rın iz -

le ri kal ma mış ola bi lir. Ama ka lan taş ya pı lar, me ta lin bi lin di ği ni ve kul la nıl dı ğı nı gös ter mek te dir.

Çün kü bu de re ce in ce ve de tay lı iş le me nin sa de ce taş alet ler le ya pıl ma sı müm kün de ğil dir. 

Es ki Ma ya kent le rin den

Ux mal'de ki bir bi na

kalın tısı

Ev rim ci ler bu hi ka ye le ri an lat manın yanlışlığını bi le bi le bun -

ları pro fes yo nel li te ra tür de tut mak ta, top lu ma bi lim sel ger çek ler gi -

bi sun mak ta bir sakınca gör me mek te dir ler. An cak ev rim ci le rin sık

sık an lat tı ğı bu se nar yo lar ev rim te ori si ne hiç bir bi lim sel des tek

oluş tur ma mak tadır. Çün kü in sanın may mun su ata lar dan tü re di ği

id di asını des tek le yen bir tek bi lim sel bul gu da hi bu lun ma mak tadır.

Ay nı şe kil de, top lum la rın il kel den ge liş mi şe doğ ru ev rim leş ti ği ni

gös te ren hiç bir ar ke olo jik ve ta rih sel bul gu da yok tur. İn san var ol -

du ğu ilk gün den be ri in san dır ve her dö nem de fark lı me de ni yet ler,

kül tür ler in şa et miş tir. Bu me de ni yet ler den bi ri de, ge ri de bı rak tı ğı

iz ler le bü yük hay ran lık uyan dı ran Ma ya me de ni ye ti dir. 

Ta ri hi kay nak lar da, bu böl ge de ya şa yan top lum la ra ge len,

uzun boy lu, be yaz kı ya fet li bir ki şi den bah se dil mek te dir. Ya zıt lar da

yer alan bil gi ye gö re, kı sa bir dö nem için, tek İlah inan cı nın ya yıl dı -

ğı ve bi lim de, sa nat ta ge liş me kay de dil di ği be lir til mek te dir. 
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El Mi ra dor, Gu eta me la, 

Kla sik ön ce si dö ne me ait 

Ma ya ken ti nin rekonst rük siyonu.
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Ma te ma tik Uz ma n› Ma ya lar

MÖ 1000 yıl la rın da Or ta Ame ri ka'da, di ğer me de ni yet ler den

ol duk ça uzak ta ya şa yan Ma ya lar, tıp kı Mı sır, Yu nan ve ya Me zo po -

tam ya'da ki uy gar lık lar gi bi ge liş miş bir me de ni yet oluş tur muş lar -

dır. Ma ya la rın en önem li özel li ği ise, as tro no mi ve ma te ma tik ala -

nın da ki ça lış ma la rı ve ol duk ça kar ma şık ya zı dil le riy le bi li me ön cü -

lük et miş ol ma la rı dır.

Ma ya la rın za man, as tro no mi ve ma te ma tik alan la rın da ki bil gi -

le ri, ken di dö nem le ri nin Ba tı dün ya sı nın bil gi sin den bin yıl ile ri dey -

di. Me se la Dün ya'nın bir yıl lık dö nü şü hak kın da ki he sap la rı, bil gi -

sa yar icat edil me den ön ce ya pı lan he sap lar dan da ha ke sin ve ha ta -

sız dı. Ma te ma tik te sı fır kav ra mı, Av ru pa lı ma te ma tik çi le rin keş fet -

me sin den bin yıl ön ce Ma ya lar ta ra fın dan kul la nı lı yor du. Ma te ma -

tik te ken di çağ daş la rın dan çok da ha ge liş miş ra kam lar ve işa ret ler

kul lan mış lar dı.

Kral Ha nab Pa kal dö -

ne min de in şa edil miş

olan tapınak
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Rosalila

yapıtının Batı

binasının üst

kısmı

Cic hen It za'da ki Sa vaş çı lar Tapınağı

Taş üze rin de ki de tay lı iş le me, Ma ya la rın taş

iş çi li ği için ge rek li tek nik alt ya pı ya sa hip ol -

duk la rı nı gös ter mek te dir. Çe lik eğe ler, lev ye -

ler ve ben ze ri alet ler ol ma dan bu iş çi li ğin ya -

pıl ma sı ne re dey se im kan sız dır. 
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Ma ya Tak vi mi

Ma ya la rın kul lan dı ğı tak vim de, ile ri me de ni yet le ri ni gös te ren
de lil ler den bi ri dir. Ma ya lar ta ra fın dan kul la nı lan "Ha ab tak vi mi"
365 gün den oluş mak ta dır. Ay rı ca Ma ya lar, bir yı lın 365 gün den bi -
raz da ha uzun ol du ğu nu da he sap la mış lar dır. Ma ya la rın yap tık la rı
he sap la ma la ra gö re bir yıl 365.242036 gün den oluş mak ta dır. Gü nü -
müz de kul la nı lan Gre gor yen tak vi mi ise 365.2425 gün den oluş mak -
ta dır.76 Gö rül dü ğü gi bi iki ra kam ara sın da çok kü çük bir fark bu lun -
mak ta dır. Bu da, Ma ya la rın ma te ma tik ve as tro no mi ko nu sun da ki
uz man lık la rı nı göz ler önü ne se ren bir baş ka de lil dir.

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ
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Ma ya la r›n Ast ro no mi Bil gi le ri

Ma ya lar dan gü nü mü ze ge len ve Ko deks ola rak isim len di ri len
üç ki tap ta, Ma ya la rın ya şan tı la rı na ve as tro no mi ilim le ri ne da ir
önem li bil gi ler bu lun mak ta dır. Mad rid Ko dek si, Pa ris Ko dek si ve
Dres den Ko dek si ola rak ad lan dı rı lan bu üç ki tap tan, Dres den Ko -
dek si Ma ya la rın as tro no mi hak kın da ne ka dar çok bil gi ye sa hip ol -
duk la rı nı gös ter me si açı sın dan çok önem li dir. Ma ya lar ol duk ça kar -
ma şık bir ya zı sti li ne sa hip tir ler ve bu gü ne ka dar Ma ya ya zı sı nın %5-
%30'luk kıs mı çö zü le bil miş tir. Bu bi le, Ma ya la rın ne ka dar ile ri bir
bi lim se vi ye si ne sa hip ol duk la rı nı gös ter mek için ye ter li ol muş tur. 

Ör ne ğin Dres den Ko dek si'nin 11. say fa sın da Ve nüs ge ze ge ni ne
da ir bil gi ler bu lu nur. Ma ya lar bir Ve nüs yı lı nı 583.92 gün ola rak he -
sap la mış lar ve bu ra ka mı yu var la ya rak 584 gün ola rak ka bul et miş -
ler dir. Bu nun la bir lik te bin ler ce yıl lık Ve nüs dev re le ri ni çi zim le riy -
le or ta ya koy muş lar dır. Ay nı ko deks te iki say fa Mars'a, dört say fa
Jü pi ter ve uy du la rı na ait bil gi le re, se kiz say fa da Ay'a, Mer kür'e, Sa -
türn'e ay rıl mış tır. Bu say fa lar da, sö zü edi len ge ze gen le rin Gü neş et -
ra fın da ki dö nüş le ri, Gü neş'le bir lik te ha re ket le ri, ge ze gen le rin bir -

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR
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Maya tak vi mi, gü nü müz de

kul la nı lan 365 gün lük Gre -

gor yen tak vi miy le ne re dey -

se ay nı dır. Ma ya lar, bir yı lın

365 gün den bi raz da ha uzun

ol du ğu nu he sap la mış lar dı.

(Yan sayfada altta).

Azteklerin taşa oydukları

takvimleri görülmektedir.

(Sağda)



KABATAŞ DEVRİ

bir le riy le iliş ki le ri, Dün ya'yla iliş ki le ri gi bi ol duk ça kar ma şık he sap -
la ma lar la be lir le nen bil gi le ri açık la mış lar dır. 

Ma ya lı la rın as tro no mi bil gi si, Ve nüs yö rün ge si nin her 6000 yıl -
da bir gün ge ri alın ma sı nın ge rek li ol du ğu nu tes pit ede cek ka dar
mü kem mel dir. Böy le bir bil gi bi ri ki mi ni na sıl edin dik le riy se, gü nü -

müz de ha len as tro log lar, as tro-fi zik çi ler ve ar ke -
olog lar ta ra fın dan tar tı şıl mak ta dır. Gü nü -

müz de böy le kar ma şık he sap lar bil gi sa -
yar tek no lo ji si nin yar dı mıy la ya pı la bil -

TARİHİ BİR YALAN: 

Ve nüs yö rün ge si nin her 6000 yıl da bir gün ge ri

alın ma sı nın ge rek li ol du ğu nu tes pit ede cek ka dar

mü kem mel bir as tro no mi bil gi si, geç miş te ya şa mış

in san la rın na sıl bir me de ni ye te sa hip ol duk la rı nı gös -

ter me si ba kı mın dan önem li bir ör nek tir.

Ma ya me de ni ye ti ne ait bu re sim,

Ma ya yö ne ti ci le rin den Pa kal'ın me -

za rı nın ka pa ğın da yer al mak ta dır.

Pa kal'ın üze rin de otur du ğu araç

bir tür mo tor sik le ti an dır mak ta dır.

Bu, Ma ya lar dö ne min de kul la nı lan,

o dev re ait mo tor lu bir araç ola bi lir. 
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mek te dir. Bu gü nün bi lim adam la rı uzay hak kın da bil gi le ri ni, her
tür lü tek no lo jik ve elek tro nik ci haz la do na tıl mış göz lem mer kez le -
rin de ve üs ler de edin mek te dir ler. Ma ya lar ise bun dan yüzlerce yıl
ön ce gü nü müz tek no lo ji siy le ula şı lan bil gi ve he sap la ma la ra sa hip -
tir ler. Bu du rum bir kez da ha, top lum la rın sü rek li ola rak söz de il -
kel lik ten me de ni ye te doğ ru iler le dik le ri te zi ni ge çer siz kıl mak ta dır.
Ta rih te ya şa mış pek çok top lum, gü nü müz top lum la rı ka dar hat ta
ba zı la rın dan çok da ha ile ri bir me de ni yet se vi ye si ne sa hip tir. Ve gü -
nü müz de de geç miş te ya şa mış top lum la rın se vi ye si ne da hi ula şa -
ma mış ge ri lik te ya şa yan bir çok top lum bu lun mak ta dır. Kı sa ca, me -
de ni yet ki mi za man ile ri, ki mi za man ge ri git mek te, ki mi za man da
hem ile ri hem ge ri me de ni yet ler ay nı dö nem içe ri sin de ya şa ya bil -
mek te dir.

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR
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Es ki Ma ya fieh ri Ti kal'de ki Yol A¤›

Ti kal, en es ki Ma ya şe hir le rin den bi ri dir. MÖ 8. yüz yıl da ku -
rul muş tur. Vah şi bir or man ara zi si nin içi ne ku rul muş olan Ti kal
şeh rin de ya pı lan ar ke olo jik ka zı lar da şim di ye ka dar, ev ler, sa ray lar,
pi ra mit ler, ta pı nak lar, top lan tı alan la rı or ta ya çı ka rıl mış tır. Tüm bu
alan la rın bir bir le riy le yol lar ara cı lı ğıy la bağ lan tı lı ol du ğu gö rül müş -
tür. Hat ta uçak tan çe ki len ba zı ra dar fo toğ raf la rın da, komp le bir ka -
na li zas yon sis te mi nin ya nı sı ra şeh rin her ala nı nı kap sa yan bir de
su la ma sis te mi ol du ğu an la şıl mış tır. Ne de niz ne de ne hir ke na rın -
da bu lu nan Ti kal'de su la ma nın ger çek le şe bil me si için yak la şık on
ta ne de dev su de po su kul la nıl dı ğı açı ğa çı ka rıl mış tır.

TARİHİ BİR YALAN: 

Dar wi nist ler hiç bir bi lim -

sel de lil le ri ol ma ma sı na

rağ men, in sa nın geç miş -

te il kel bir can lı ol du ğu -

nu, il kel bir şe kil de ya şa -

dı ğı nı ve za man için de

ze ka se vi ye si nin ge liş ti -

ği ni öne sü rer ler. Ar ke -

olo jik bul gu lar ise bu id -

di ala rın ge çer siz li ği ni or -

ta ya koy mak ta dır. Ör ne -

ğin es ki Ma ya şe hir le rin -

den bi ri olan Ti kal'de ya -

pı lan ka zı lar da mü hen -

dis lik ve plan la ma ha ri ka -

sı eser ler or ta ya çı ka rıl -

mış tır. Ha va fo toğ raf la rı

Ma ya şe hir le ri nin ge niş

bir yol ağıy la bir bir le ri ne

bağ lı ol duk la rı nı gös ter -

mek te dir. Tüm bun lar ta -

ri hin her dö ne min de ile ri

me de ni yet le rin var ol du -

ğu nun delilidir. 
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Ti kal'den or ma na doğ ru uza nan beş ana cad de var dır. Bun lar

ar ke olog lar ta ra fın dan me ra sim yol la rı ya da se ra mo ni cad de le ri

ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Ha va dan çe kil miş olan fo toğ raf lar ise,

Ma ya şe hir le ri nin ge niş bir yol ağıy la bir bir le ri ne bağ lı ol duk la rı nı

gös ter mek te dir. Yak la şık top lam 300 km uzun lu ğun da ki bu yol lar,

de tay lı bir mü hen dis lik ça lış ma sı ya pıl dı ğı nı or ta ya ko yar ni te lik te -

dir. Tüm yol lar, kı rıl mış ka ya lar dan ya pıl mış ve üzer le ri açık renk

da ya nık lı bir ta ba kay la kap lan mış tır. Cet vel le çi zil miş gi bi düz gün

bir hat ta sa hip olan bu yol la rın na sıl in şa edil miş ol du ğu, yol lar in -

şa edi lir ken Ma ya la rın yön le ri ni na sıl be lir le miş ol duk la rı, han gi

araç ve ge reç ler den ya rar lan mış ol duk la rı ce vap lan ma sı ge re ken

önem li so ru lar dır. Ev rim ci an la yış la bu so ru la ra akıl cı ve man tık lı

ce vap lar ve ril me si müm kün de ğil dir. Çün kü mü hen dis lik ha ri ka sı,

ki lo met re ler ce uzun luk ta ki yol lar söz ko nu su dur. Ga yet açık tır ki,

bu yol lar in ce he sap la ma la rın, öl çüm le rin, yön ta yi ni nin, ge rek li

araç ve ge reç le rin kul la nı mı nın ese ri dir. 

Mayalar›n Kulland›¤› Diflli Çarklar 

Ma ya la rın ya şa mış ol duk la rı böl ge ler de ya pı lan araş tır ma lar,

diş li çark me ka niz ma sı na sa hip alet ler yap tık la rı nı gös ter mek te dir.

Ma ya la rın önem li kent le rin den bi ri olan Co pan'da çe kil miş olan

ar ka say fa da ki fo toğ raf, bu du ru mun de lil le rin den bi ri dir. Diş li çark

me ka niz ma sı nı kul la nan bir top lu mun ma ki ne mü hen dis li ği bil gi si ne

sa hip ol ma sı, kuv vet ve ha re ke tin et ki le şim le ri ni bil me si şart tır. 

Bu bil gi le re sa hip ol ma yan bi ri nin diş li çark me ka niz ma sı nı

mey da na ge tir me si müm kün de ğil dir. Ör ne ğin siz den, bu re sim de -

ki ne ben zer bir me ka niz ma oluş tur ma nı zı is te se ler, ge re ken eği ti mi

al ma dan bu me ka niz ma yı mey da na ge tir me niz ve ku sur suz iş le me -

si ni sağ la ma nız ola nak sız dır. 

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR
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Oy sa Ma ya lar bu nu ba şar mış tır. Bu da Ma ya la rın bil gi se vi ye -
si nin önem li bir gös ter ge si, ev rim ci le rin id di a et ti ği gi bi "geç miş te
ya şa yan la rın ge ri" ol ma dık la rı nın is pa tı dır. 

Bu ra ya ka dar ele alı nan bil gi ler bi ze geç miş te ya şa mış olan top -
lum la rın ile ri me de ni yet se vi ye le rin den bir kaç kü çük ör nek sun -
mak ta dır. Bu ör nek ler, ol duk ça önem li bir ger çe ği gös ter mek te dir:
Yıl lar dır ev rim ci zih ni yet le tel kin edi len, geç miş te ya şa mış top lum -
la rın ge ri, il kel ve ba sit bir ya şam la rı ol du ğu te zi doğ ru de ğil dir. Ta -
ri hin her dö ne min de fark lı me de ni yet se vi ye le rin de, fark lı kül tür le -
re sa hip top lum lar ya şa mış tır. An cak hiç bi ri di ğe rin den ev rim leş -
me miş tir. Bun dan 1000 yıl ön ce ba zı ge ri me de ni yet le rin ya şa mış ol -
ma sı, ta ri hin ev rim leş ti ği ni, top lum la rın il kel den ge liş mi şe doğ ru
iler le di ği ni gös te ren bir du rum de ğil dir. Çün kü bun dan bin yıl ön -
ce bu ge ri top lum lar la be ra ber, bi lim ve tek no lo ji de iler le miş, kök lü
me de ni yet ler in şa et miş, son de re ce ile ri top lum lar da ya şa mış tır.
Top lum la rın iler le me sin de, kül tür le rin bir bir le rin den olan et ki le -
şim le ri, ne sil le rin bir bir le ri ne ak tar dık la rı bil gi bi ri ki mi, kuş ku suz
önem li bir rol oy nar. Ama bu bir ev rim leş me de ğil dir.

Ku ran-ı Ke rim'de de geç miş te ya şa mış top lum lar dan ör nek ler
ve ri lir ken, bun la rın ba zı la rı nın ile ri bir me de ni yet in şa et miş ol duk -
la rı ha ber ve ri lir:

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ
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On lar, yer yü zün de ge zip-do laş mı yor lar mı ki, böy le ce ken di -
le rin den ön ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı bir gör sün -
ler. On lar, kuv vet ve yer yü zün de ki eser le ri ba kı mın dan ken -
di le rin den da ha üs tün idi ler... (Mü min Su re si, 21)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı ki, ken di le rin den ön ce ki -
le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı bir gör sün ler. On lar, ken di -
le rin den (sa yı ca) da ha çok tu ve yer yü zün de kuv vet ve eser ler
ba kı mın dan da ha üs tün dü ler. Fa kat ka zan dık la rı şey ler, (aza -
ba kar şı) on la ra hiç bir şey sağ la ya ma dı. (Mü min Su re si, 82)
(Hal kı) Zul me di yor ken yı kı ma uğ rat tı ğı mız ni ce ül ke ler var -
dır ki, şim di on la rın alt la rı üst le ri ne gel miş ıpıs sız dur mak -
ta, kul la nı la maz du rum da ki ku yu la rı (terk edil miş bu lun -
mak ta), yük sek sa ray la rı (çın çın öt mek te dir). (Hac Su re si, 45)
Ku ran'da ha ber ve ri len bu ger çek ler, ar ke olo jik bul gu lar la da

des tek len mek te dir. Yer yü zün de ki pek çok ar ke olo jik bul gu ve geç -
miş top lum la rın ya şa ma alan la rı in ce len di ğin de, ger çek ten de, bu
top lum la rın ço ğun lu ğu nun gü nü müz de ki ba zı top lum lar dan da hi
ile ri bir se vi ye de ya şa dık la rı, in şa at tek no lo ji sin de, as tro no mi de,
ma te ma tik te, tıp ta çok bü yük aşa ma lar kay det tik le ri gö rü lür.
Bu da Dar wi nist le rin, ta ri hin ve top lum la rın
ev ri mi ma sa lı nı bir kez da ha ge çer siz
kıl mak ta dır. 

HARUN YAHYA
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Pe ru'nun Li man şeh rin de yer alan Naz ca
çiz gi le ri, bi lim adam la rı nın açık la ya ma dık la rı bul gu -

lar dan bi ri dir. 1939 yı lın da New York Üni ver si te si'nden
Dr. Pa ul Ko sok'un söz ko nu su böl ge yi ha va dan in ce le me siy -

le or ta ya çı kan bu çiz gi ler ol duk ça şa şır tı cı dır. Ki lo met re ler bo yun -
ca uza nan bu çiz gi ler, ki mi za man bir ha va ala nı nı, ki mi za man çe -
şit li kuş la rı, ki mi za man may mun la rı, ki mi za man da örüm cek le ri
an dır mak ta dır. Çiz gi le rin Pe ru'nun bu ço rak çöl ara zi sin de kim ta -
ra fın dan, ne amaç la ve na sıl çi zil miş ola bi le ce ği ha la meç hul dur. Çe -
şit li bi lim adam la rı bu ko nu da fark lı tez ler or ta ya at mış, an cak bu
tez ler den hiç bi ri he nüz doğ ru lan ma mış tır. Öte yan dan, ki lo met re -
ler ce uza nan, bel li şe kil ler oluş tu ran bu çiz gi le ri ya pan in san la rın,
ba zı bi lim adam la rı ta ra fın dan öne sü rül dü ğü gi bi, il kel bir ya şam -
la rı ol ma dı ğı da açık tır. Bu in san lar, an cak bel li bir yük sek lik ten gö -
rü le bi len ve ne ol du ğu an la şı bi len şe kil le ri ku sur suz bir dü zen içe -
ri sin de mey da na ge tir miş ler dir. El bet te bu, üze rin de dü şü nül me si
ge re ken şa şır tı cı bir du rum dur. 

1 2
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45 met re uzun lu ğun da örüm cek res mi

(1) ve insan figürü (2), Bü yük si nek ku -

şu res mi (3),145 met re uzun lu ğun da. 

Uzun lu ğu 58 met re ge niş li ği 93 met re

olan büyük may mun res mi

(4), kertenkele (5), köpek figürü (6)

3

5

6

4
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El bet te ta rih sel sü reç içe ri sin de

her alan da bü yük iler le me ler kay de -

dil miş, bi lim ve tek no lo ji de önemli ge liş -

me ler sağ lan mış tır. Fa kat bu de ği şim le ri ev rim -

ci le rin ve ma ter ya list le rin id di a et ti ği gi bi bir

"ev rim" sü re ci ola rak ta nım la mak akıl cı ve bi -

lim sel bir yak la şım de ğil dir. Kül tür ve tec rü be

bi ri ki mi sa ye sin de tek no lo ji ve bi lim gi bi alan -

lar da sü rek li bir ge li şim söz ko nu su dur. An cak

bu ra da önem li olan nok ta şu dur; gü nü müz in -

sa nı ile bin ler ce yıl ön ce ya şa yan bir ki şi ara sın -

da, na sıl fi zik sel özel lik ler açı sın dan bir fark

yok sa, ze ka ve ye te nek açı sın dan da bir fark

yok tur. 20. yüz yıl da ki in san la rın be yin ka pa si te -

si ve ze ka sı da ha çok ge liş ti ği için da ha ile ri bir

uy gar lı ğa sa hip ol duk la rı dü şün ce si, ev rim te -

ori si nin tel kin le ri so nu cun da oluş tu -

rul muş yan lış bir ba kış açı sı dır. 
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Ta ri hin ev ri mi hi ka ye si ni an la tır ken ev rim ci le rin kar şı la rı na

çı kan pek çok önem li so run var dır. Bun lar dan bi ri, in san bi lin ci nin

na sıl or ta ya çık tı ğı, di ğe ri de ko nuş ma nın ilk ola rak na sıl mey da na

gel di ği dir. Bu iki ko nu, in sa nı di ğer can lı lar dan ayı ran önem li özel -

lik ler dir. 

Biz ler ko nu şur ken dü şün ce le ri mi zi dil sa ye sin de dü zen li ka-

lıplar ve karşı ta rafın an la ya cağı şe kil de an lamlı ifa de ler le ak tarırız.

Tüm bun lar son de re ce özel leş miş kas ha re ket le ri ve söz di zi mi ge -

rek tir di ği hal de biz bun ları dik ka te bi le al mayız. Biz sa de ce ko nuş -

mayı "di le riz". 100'e yakın kasın uyum lu şe kil de kasılıp gev şe ye rek

ses ler, he ce ler ve ke li me ler çıkar ması ve öz ne, yük lem, za mir gi bi

öge le rin uy gun sıra da di zil me siy le karşı ta rafın an la ya cağı cüm le ler

or ta ya çıkar. Bu ka dar komp leks aşa ma la ra da yalı bir ye te ne ği kul -

lan mak için bi zim 'di le mek' dışında ne re dey se hiç bir şey yapmıyor

olu şu muz, ko nuş manın bi yo lo jik yapılar la sınırlı bir ye te nek ol -

madığını açıkça gös ter mek te dir.

İn sanın ko nuş ma be ce ri si, ev rim sü re ci nin ha ya li ge rek li lik le -

riy le ve ya ha ya li me ka niz ma larıyla açıkla na ma yan son de re ce

komp leks bir ye te nek tir. Ev rim ci ler, uzun çalışma larına rağ men, son

de re ce komp leks bir ye te nek olan ko nuş manın, ba sit hay vansı ile ti -

şim şe kil le rin den ev rim leş ti ği yö nün de ki id dia larına kanıt gös ter me -

de ta ma men ba şarısız ol muş lardır. Penns ylva ni a Üni ver si te si'nden

Da vid Pre mack'in, "İn san di li, ev rim te ori si için bir utançtır"77 şek lin -

de ki söz le ri bu ba şarısızlığı net bir şe kil de or ta ya koy mak tadır.

Ün lü dil bi lim ci De rek Bic ker ton, 'utancın' se bep le ri ni şöy le

özet le miş tir:

204



Ko nuş ma in san ön ce si bir ne sil den gel miş ola bi lir mi? Hayır. Hay van
ile ti şi mi yapılarına ben zeş mek te mi dir? Hayır... Hiç bir may mun, yo -
ğun eği ti me rağ men, dil bil gi si ku ral larının kök le ri ne vakıf ola -
mamıştır. Ke li me ler nasıl or ta ya çıktı, söz le rin di zi li şi nasıl or ta ya çık-
tı? Bu prob lem ler ko nuş manın ev ri mi nin kal bin de yat mak tadır.78

Yer yü zün de mev cut tüm dil ler komp leks tir ve bu komp leks li -
ğin ka de me li ola rak nasıl ka zanılmış ola bi le ce ği ev rim ci ler ce ha yal
da hi edi le me mek te dir. Ev rim ci bi yo log Ric hard Daw kins'e gö re, en
il kel ola rak bi li nen ka bi le dil le ri de da hil ol mak üze re, dün ya üze -
rin de ki her dil yük sek de re ce de komp leks tir:

Yer yü zün de bir bi rin den fark lı dil ler ko nu şan pek çok fark lı ırk var dır ve mev cut tüm dil ler

son de re ce komp leks tir ler. Bu komp leks li ğin ka de me li ola rak na sıl ka za nıl mış ola bi le ce -

ği  ev rim ciler ce hayal dahi edilememek tedir. 
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Bu ko nu da en açık ör nek ko nuş madır. Hiç kim se nasıl baş ladığını bil -
me mek te dir... An lam bi lim, ya ni ke li me ler ve an lam larının kö ke ni de
eşit de re ce de be lir siz dir... Dün ya üze rin de ki bin ler ce di lin hep si de
çok komp leks tir. Bu nun ka de me li ola rak ge liş ti ği ni dü şün me ye eği -
lim li yim, fa kat böy le ol ması ge rek ti ği tam ola rak açık de ğil dir.
Bazıları, bel li bir yer ve bel li bir za man da tek bir ze ka ta rafından icat
edil di ği ni ve ani den baş ladığını dü şü nür.79

W. K. Wil kins ve J. Wa ke fi eld adlı iki ev rim ci be yin araştırma-
cısı ise bu ko nu da şun ları söy le mek te dir ler:

Dil ev ri mi nin ge çiş aşa ma larıyla il gi li de lil yok tur. Bu na rağ men, al -
ter na tif fi kir le ri ka bul et me miz zor dur. Eğer tü re öz gü bazı özel lik ler
par ça la ra ayrılmış bir şe kil de ev rim leş mi yor sa, bu du ru mu açıkla mak
için iki yol gö zü kü yor. Ya he nüz keş fe de me di ği miz bir güç, bel ki de
İla hi bir mü da ha ley le, ol ması ge rek ti ği gi bi yer leş ti ril miş tir. Ya da tür -
le rin ge li şi min de nis pe ten ani bir de ği şik li ğin, bel ki de bir tür spon ta -
ne ve yaygın mu tas yo nun so nu cu dur... Ama böy le te sa dü fi bir mu tas -
yo nun rast lantısal do ğası, bu id di ayı şüp he li bir ha le ge ti ri yor. Da ha
ön ce be lir til di ği gi bi (Pin ker and Blo om, 1990), dil gi bi komp leks ve
gö rü nü şe gö re gö rev le ri ne bu ka dar ide al bir şe kil de uy gun bir sis te -
me yol aça cak mu tas yo nun ih ti ma li yok de ne cek ka dar dü şük tür.80

Dil bi lim ci No am
Chomsky de ko nuş ma
ye te ne ği nin komp leks -
li ği kar şı sın da dü şün -
ce le ri ni şu şe kil de ifa -
de eder:

Ko nuş manın olu şu mu ile
il gi li ola rak bu ra ya ka dar
hiç bir şey söy le me dim.
Se be bi ise, söy le ne bi le -
cek çok az şey ol ması.
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No am Chomsky



Dışarıdan gö rü nen bir kaç hu sus dışında, ko nuş mak bü yük öl çü de bir
sırdır.81

Ev rim ci ön yargıla ra sap lanıp kal ma yan bi ri si için ise ko nuş ma
be ce ri si nin kay nağı çok açıktır. Bu ye te ne ği in sa na ve ren Yü ce
Al lah'tır. Al lah in san la ra ko nuş mayı il ham eder ve on ları ko nuş tu -
rur. Bu ger çek bir Ku ran aye tin de şöy le ha ber ve ri lir:

... De di ler ki: "Her şe ye nut ku ve rip-ko nuş tu ran Al lah, bi zi
ko nuş tur du. Si zi ilk de fa O ya rattı ve O'na dön dü rü lü yor su -
nuz." (Fus si let Su re si, 21)
Ev rim ci ler, di lin da yandığı bi yo lo jik yapıların komp leks li ği ni

açıkla ya madıkları gi bi, di li müm kün kılan bi lin cin kö ke ni ni de
açıkla ya ma mak tadırlar. Mad de ye hiç bir şe kil de in dir ge ne me yen in -
san bi lin ci ve dil de ki komp leks lik, di li üs tün bir ak lın ya rat tı ğı nı
gös ter mek te dir. Bu üs tün ak lın sa hi bi Rab bi miz olan Yü ce Al lah'tır.  

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR
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a ri hin ve top lu mun ev rim leş ti ği al dat ma ca sı nı
öne sü ren le rin bir di ğer ya nıl gı la rı da, top lum -
la rın en önem li de ğe ri olan di nin de ev rim ge -
çir di ği id di ası dır. Bu id di a, 19. yüz yıl da or ta ya
atıl mış, ma ter ya list ler ve ate ist ler ta ra fın dan

ha ra ret le sa vu nul muş, an cak bu id dia yı des tek le yen hiç bir ar ke olo -
jik bul gu el de edi le me di ği için, bir spe kü las yon ola rak kalmıştır.

İn sanlığın da ha es ki çağ lar da söz de "il kel", ya ni çok-tanrılı ve
ka bi le sel din le re inandığı, tek Al lah'a inan ma ve tüm in sanlığa hi tap
et me esasına da yalı hak di nin -ki bu din, ilk in san olan Hz.
Adem'den bu ya na Rab bi miz'in in sanlığa vahy et ti ği Hak Din'dir-
son ra dan or ta ya çıktığı id di asının hiç bir da ya nağı yok tur. Ne var ki
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ba zı ev rim ci ler, bu id di ayı san ki kanıtlanmış ta rih sel bir ger çek miş
gi bi gös ter me ye ça lış mak ta, an cak bu tu tum la rıy la bü yük bir ha ta
yap mak ta dır lar. Dar win'in bi yo lo jik ev rim te ori si na sıl bir al dat ma -
ca ise, on dan il ham alı na rak ge liş ti ri len din le rin ev ri mi te ori si de bir
al dat ma ca dır. 

Din le rin Ev ri mi Ya n›l g› s› Na s›l Ge lifl ti? 

Gü nü müz den yak la şık bir bu çuk asır ön ce, Char les Dar win'in
Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nın he nüz ilk bas kı sı nın ya pıl dı ğı dö nem -
de, ev rim kav ra mı ma ter ya list ve ate ist çev re ler den des tek al ma ya
baş la mış tı. Ça ğın ba zı dü şü nür le ri, in sa nın çev re sin de olup bi ten
her şe yin ev rim le açık la na bi le ce ği ni sa nı yor lar dı. Bu ya nıl gı ya gö re
her şey, söz de il kel den ve ba sit ten baş lı yor, da ha son ra ge li şe rek en
mü kem mel ola na iler li yor du. 

Bu ya nıl gı pek çok ala na uy gu lan ma ya ça lı şıl dı. Ör -
ne ğin eko no mi ala nın da Mark sizm, ev rim sel bir iler -
le me nin ka çı nıl maz ol du ğu nu ve so nun da tüm mil -
let le rin ko mü niz mi ka bul ede ce ği id di ası nı öne sü -
rü yor du. Bu nun sa de ce bir ha yal den iba ret ol du ğu
ve Mark sizm'in öne sür dü ğü id di ala rın ger çek le ri
yan sıt ma dı ğı za man içe ri sin de ya şa nan tec rü be -
ler le ka nıt lan dı.

Psi ko lo ji ala nın da Fre ud, in sa nın ev -
rim sel ola rak ile ri bir tür ol du ğu nu, an cak
psi ko lo jik ola rak ha la söz de il kel ata la rı -
nın sa hip ol du ğu gü dü ler le ha re ket et -
ti ği ni söy lü yor du. Bu bü yük ya nıl gı,
ya pı lan psi ko lo ji araş tır ma la rıy la bi -
lim sel ola rak ta ma men çü rü tül dü.

(HARUN YAHYA)

Char les Dar win
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Freu dizm'in te mel var sa yım la rı nın he men hiç bir bi lim sel da ya na ğı
ol ma dı ğı or ta ya çık tı. 

Ay nı şe kil de sos yo lo ji, an tro po lo ji, ta rih gi bi bi lim dal la rın da
da ev rim te ori si nin et ki si ol muş, an cak son yüz yıl da el de edi len bil -
gi ler ve bul gu lar bu et ki nin ne de re ce yan lış ol du ğu nu gös ter miş tir. 

Tüm bu ev rim sel te ori le rin or tak nok ta sı ise Al lah inan cı na kar -
şı ol ma la rıy dı. Din le rin ev ri mi ya nıl gı sı da bu amaç la ve bu fel se fi
te mel ler üze rin de or ta ya atıl dı. Bu ya nıl gı nın ön de ge len sa vu nu cu -
la rın dan Her bert Spen cer'ın ger çek dı şı id di ala rı na gö re, in san lı ğın
ilk dö nem le rin de hiç bir di ni inanç yok tu. Söz de ilk din ler ise ölü le re
ta pın may la baş la mış tı. Din le rin ev ri mi al dat ma ca sı nı sa vu nan baş ka
an tro po log lar da ha fark lı hi ka ye ler öne sür dü ler. Ki mi si ne gö re di -
nin kay na ğı ani miz me (do ğa ya can lı lık at fet me, on da ruh ol du ğu na

Tarihin her döneminde Güneş’e tapınan insanlar olmuştur. Günümüzde, son derece

modern şartlarda yaşayan insanlar arasında da Güneş’e tapınma gibi batıl inanışlar de-

vam etmektedir. Bu durum, söz konusu insanların ilkel insanlar olduklarını değil, sapkın

inanışlara sahip paganlar olduklarını göstermektedir. 



inan ma), ki mi le ri ne gö re ise to te miz me (sem bol ola rak se çi len bir in -
san, grup ya da eş ya ya tap ma ya nıl gı sı) da ya nı yor du. Bir di ğer an -
tro po log olan E. B. Tay lor'a gö re, ta rih için de sı ray la ani mizm (ta bia -
ta can lı lık at fet me), ma nizm (ata lar kül tü), po li te izm (çok tan rı cı lık)
ve son ola rak da mo no te izm (tek tan rı cı lık) ge li yor du. 

Oy sa 19. yüz yı lın ate ist an tro po log la rı ta ra fın dan ma sa ba şın da
ya zı lan se nar yo lar la or ta ya atı lan ve son ra da sü rek li gün dem de tu -
tu lan bu teo ri, bir al dat ma ca dan baş ka bir şey de ğil di. Ar ke olo jik ve
ta rih sel bul gu la rın da gös ter di ği gi bi, söz ko nu su ki şi le rin öne sür -
dük le ri nin ak si ne, ta ri hin ilk gü nün den be ri Al lah'ın, pey gam ber le -
ri ara cı lı ğıy la in san la ra vah yet ti ği hak din var ol muş tur. An cak he -
men her dö nem de hak din le bir lik te, ba tıl ve sap kın ina nış lar da var
ola gel miş tir. Gü nü müz de de, Al lah'ın Bir ve Tek ol du ğu na iman
eden, Rab bi miz'in in dir di ği di ne uyan in san lar ol du ğu gi bi, taş tan,
tah ta dan ya pıl mış put la ra, bir ta kım ruh la ra, şey ta na, çe şit li hay van -
la ra, ata la rı na, Gü neş'e, Ay'a, yıl dız la ra tap ma ya nıl gı sı na dü şen in -
san lar da var dır. Üs te lik bun la rın önem li bir kıs mı da, ge ri de ğil tam
ter si ne son de re ce ge liş miş ko şul lar da ya şa yan kim se ler dir. 

Öte yan dan, ta rih bo yun ca Al lah'ın in dir di ği hak din le rin emir -
le ri ni, uy gu la ma la rı nı ve ah la ki de ğer le ri ni boz ma ya ça lı şan in san -
lar da ol muş tur. Ku ran'da, ba zı in san la rın bir ta kım ba tıl ina nış ve
uy gu la ma la rı di ne da hil et me ye ça lış tık la rı, do la yı sıy la ken di le ri ne
gön de ri len hak di ni de ğiş ti rip boz duk la rı ha ber ve ril miş tir: 

Ar tık vay hal le ri ne; ki ta bı ken di el le riy le ya zıp, son ra az bir
de ğer kar şı lı ğın da sat mak için "Bu Al lah Ka tın dan dır" di yen -
le re. Ar tık vay, el le riy le yaz dık la rın dan do la yı on la ra; vay
ka zan mak ta ol duk la rı na. (Ba ka ra Su re si, 79)
Bu du rum Al lah'ın var lı ğı na ve bir li ği ne ina nan ve Rab bi miz'in

bil dir di ği hü küm le re uyan ba zı in san la rın, za man geç tik çe hak din -
den uzak laş ma ve sap kın ina nış la ra, ba tıl uy gu la ma la ra yö nel me le -
ri ne ne den ol muş tur. Böy le ce, bir ta kım sap kın ina nış lar ve ba tıl uy -
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gu la ma lar or ta ya çık mış tır. Di ğer bir de yiş le,
ba zı kim se le rin öne sür dü ğü gi bi "din le rin ev -

ri mi" di ye bir sü reç as la ya şan ma mış, an cak
hak di nin bel li dö nem ler de in san lar ta ra fın dan

bo zul ma sıy la sap kın din ler or ta ya çık mış tır.

Hak Di nin Tah rif Edil me si

20. yüz yıl da din le rin kö ke ni hak kın da cid di araş tır ma lar ya pıl -
ma ya baş lan dı. Bu sa ye de din le rin ev ri mi id di ala rı nın hiç bir bi lim -
sel de ğe ri ol ma yan, ha yal ürü nü se nar yo lar ol du ğu çok geç me den
or ta ya çık tı. An drew Lang, Wil helm Schmidt gi bi an tro po log la rın
ön der li ğin de dün ya üze rin de ki din le rin in ce len me si ile or ta ya çı kan
so nuç lar, din le rin ev rim ge çir me dik le ri ni, ak si ne za man za man tah -
rif edil dik le ri ni gös ter di. Schmidt'in ön der li ğin de ya yın la nan ve
din le rin kö ke ni ko nu su nu ele alan Ant hro pos isim li der gi de bu bil gi -
ler çok ay rın tı lı ola rak in ce len di. 

Özel lik le 1900-1935 yıl la rı ara sın da ya pı lan ça lış ma lar da din le -
rin ev ri mi id di ala rı nın ta ma men yan lış ol duk la rı nın an la şıl ma sı,
bir çok an tro po lo ğun ev rim ci fi kir le ri ni terk et me si ne yol aç tı. An cak
tüm bu bi lim sel ve ta rih sel ger çek le re rağ men, ba zı ra di kal ate ist ler
bu çök müş se nar yo yu sa vun ma ya de vam et ti ler.

Me zo po tam ya ve M› s›r'da El de Edi len 

Ar ke olo jik Bul gu lar 

Me zo po tam ya ova sı ta rih sel kay nak lar da "uy gar lık la rın be şi ği"
ola rak ni te len di ri lir. Me zo po tam ya ova sı na çok da uzak ta ol ma yan
bir yer de ise An tik Mı sır me de ni ye ti bu lun mak ta dır. 

Bu uy gar lık lar la il gi li ya pı lan ar ke olo jik ça lış ma lar da dik kat
çe ken hu sus lar dan bi ri, bu top lu luk la rın di ni inanç la rı na da ir el de
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edi len bul gu lar dı. El de edi len ya zıt lar da
sa yı sız sah te ilah la rın yap tık la rı iş ler an la tı -
lı yor du. Da ha çok bul gu ele geç tik çe ve araş -
tır ma cı lar bun la rı çöz mek te da ha ba şa rı lı
yön tem ler bul duk ça bu uy gar lık la rın inanç la rıy la il gi li ba zı de tay lar
or ta ya çık ma ya baş la dı. Dik ka ti çe ken en önem li nok ta ise bu ka -
vim le rin inan dı ğı ba tıl ilah la rın hep si nin üs tün de tek bir İlah inan -
cı nın bu lu nu yor ol ma sıy dı. El de edi len ta ri hi ka yıt lar ve bul gu lar,
ta rih bo yun ca hak di nin var ol du ğu nu gös ter mek tey di. İler -
le yen say fa lar da in ce le ye ce ği miz Me zo po tam ya, Mı sır,
Hint, Av ru pa me de ni yet le ri nin ya nı sı ra Az tek, İn ka,
Ma ya lar gi bi Ame ri ka me de ni yet le ri nin de tek İlah
inan cı nı bil dik le ri ni, ken di le ri ne hak di ni teb liğ eden
uya rı cı la rın gel di ği ni gös te ren de lil ler el de edil miş tir.
Çok tan rı lı inan cın için de tek Tan rı inan cı nın giz li ol -
du ğu nu bu lan araş tır ma cı lar dan il ki, Ox ford Üni ver si -
te si'nden Step hen Lang don'du. Lang don, 1931 yı lın da
el de et ti ği bul gu la rı bi lim dün ya sı na du yu rur ken, el de
et ti ği bil gi le rin çok bek len me dik ol du ğu nu söy lü yor -
du, çün kü bu bul gu la rın da ha ön ce ki ev rim ci açık la -
ma lar la ta ma men çe liş mek te ol du ğu nun far kın day dı.
Lang don bul gu la rı nı şöy le açık lı yor du: 

Be nim gö rü şü me gö re in sa nın en es ki ta ri hi, tek tan rı
inan cın dan çok sa yı da (söz de) tan rı nın ve kö tü ruh la -
rın var lı ğı nın inan cı na doğ ru çok ça buk bir bo zul ma -
yı gös te ri yor…82

Yan da ki re sim de, Sü mer le rin sah te ilah la rın dan bi ri olan "şim şek tan -

rı sı" gö rül mek te dir. Bu sah te ilah lar, hak olan tek İlah inan cı nın za -

man için de in san lar ta ra fın dan bo zul ma sıy la or ta ya çık mış tır.
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Lang don 5 yıl son ra, The Scots man ad lı der gi de ise şun la rı ya zı -
yor du: 

… Tüm de lil ler, ke sin lik le baş lan gıç ta bir "tek Tan rı" inan cı nın bu -
lun du ğu nu gös te ri yor. Se mi tik kö ken li halk la rın ar ke olo jik ve ede bi
ka lın tı la rı da en es ki za man lar da bi le bir "tek Tan rı" inan cı nın var ol -
du ğu nu gös te ri yor. Ya hu di di ni nin ve di ğer Se mi tik kö ken li din le -
rin, to te mis tik, put la ra da ya nan bir kö ke ni ol du ğu te ori si nin ta ma -
men ge çer siz ol du ğu bu gün an la şıl mış du rum da.83

Gü nü müz de Tell-Es mar ola rak isim len di ri len MÖ 3000 yı lı na
ait bir Sü mer şeh rin de ya pı lan ka zı lar da da Lang don'un söy le dik le -
ri ni ta ma men doğ ru la ya cak bul gu lar el de edil di. Ka zı ça lış ma la rı nı
yö ne ten Henry Frank fort res mi ra po run da şöy le di yor du: 

Ka zı la rı mız, tüm de ğer li bul gu la ra ek ola rak Ba bil din le ri hak -
kın da çok önem li ba zı ger çek le ri da ha or ta ya çı kar dı. Bir sos yal sis -
tem için de din sel de ğer le rin na sıl yer leş ti ril miş ol du ğu na ilk de fa
şa hit olu yo ruz. 

Bir ta pı nak ve bu ta pı nak ta iba det et mek te olan ki şi le rin ev le ri -
nin ka lın tı la rı bu lun du. Bu se bep le tek ba şı na bir an lam ifa de et me -
yen bul gu la rı bir bü tün ola rak de ğer len di re bil mek te yiz. 

Ör ne ğin, mü hür le rin üze rin de ki re sim ler de ge -
nel ola rak ilah la ra ya pı lan ta pın ma lar res me -

di li yor. An cak bu re sim le rin tü mün de bu ta -
pı nak ta sa de ce tek bir Tan rı inan cı nın ol du -
ğu gö rül mek te. Bu se bep le, en es ki za -
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Sümer tab let le ri nin ter cü me edil me siy le or ta ya

çı kan ger çek, Ba bil inanç sis te mi için de ki çok

sa yı da ki sah te ila hın, in san la rın za man içe ri -

sin de  tek bir İla hın sı fat la rı nı yan lış yo rum la -

ma la rın dan mey da na gel diğidir.



man da ki Sü mer-Akad inanç sis te mi için de, bu tek İlah'ın de ği şik
sı fat la rı nın ay rı ilah lar ola rak gö rül me di ği an la şı lı yor.84  

Frank fort'un bul gu la rı çok önem li bir ger çe ği gös te ri yor du: Ba -
tıl, çok tan rı lı inanç sis te mi nin or ta ya çı kış şek li. Bir den çok ila ha ta -
pın ma sap kın lı ğı, din le rin ev ri mi te ori si nin id di a et ti ği gi bi in san la -
rın do ğa güç le ri ni tem sil eden ba zı kö tü ruh la ra ta pın ma la rıy la or -
ta ya çık ma mış tı. Bir ve tek olan İlah'ın fark lı sı fat la rı çe şit li in san -
lar ta ra fın dan za man için de de ği şik yo rum lan mış lar ve bir İlah
inan cın da bo zul ma lar mey da na gel miş ti. Tek bir İlah'ın de ği şik sı -
fat la rı, za man için de bir çok ilah inan cı na dö nüş müş tü. 

Lang don'un Sü mer tab let le ri nin ter cü me le ri ni ya -
yın la ma sın dan bir sü re ön ce, Fri ed rich De litzch isim li
araş tır ma cı da ben zer bir ke şif te bu lun muş tu. Bu araş -
tır ma cı, Ba bil inanç sis te mi için de ki çok sa yı da ki ila -
hın, ger çek te o dö nem de Mar duk ola rak ad lan dı rı lan
tek bir İla hın fark lı özel lik le rin den tü re di ği ni or ta ya
çı kar mış tı. Ya pı lan araş tır ma lar, Mar duk inan cı nın
da hak olan tek İlah inan cı nın za man için de bo -
zul ma sıy la tü re di ği ni gös te ri yor du.

Mar duk ola rak ad lan dı rı lan tek İlah'ın çe şit -
li isim le ri var dı. Bun lar dan ba zı la rı "Ni nib", ya ni
"Güç Sa hi bi", "Ner gal" ya ni "Sa vaş Tan rı sı", "Bel"
ya ni "Tek İlah", "Ne bo" ya ni "Me saj Ge ti ren İlah",
"Sin" ya ni "Ge ce yi Ay dın la tan", "Sha mash" ya ni
"Ada let Tan rı sı", "Ad du" ya ni "Yağ mur
Tan rı sı"ydı. Za man için de Mar duk'un
bu özel lik le ri, san ki Mar duk'tan
ba ğım sız güç ler miş gi bi de ği şik
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Babil inanç sis te min de Mar duk ola rak

ad lan dı rı lan sahte ilah.
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tan rı la ra dö nüş tü rül müş tü. Ay nı şe kil de Gü neş tan rı sı, Ay tan rı sı
gi bi bir çok ba tıl ilah lar ha yal gü cü nün et ki siy le üre til miş ler di. Gö -
rül dü ğü gi bi, hem Mar duk inan cı hem de bu sah te ila hın di ğer isim -
le ri, bu inan cın as lın da Al lah inan cı nın za man için de ba zı in san lar
ta ra fın dan bo zul ma sıy la or ta ya çık tı ğı nı gös ter mek te dir.

Ben zer bir bo zul ma nın iz le ri ni An tik Mı sır'da da gör mek
müm kün dür. Araş tır ma cı lar An tik Mı sır'ın baş lan gıç ta tek Tan rı lı
bir inanç sis te mi ne sa hip ol du ğu nu, da ha son ra bu tek Tan rı lı inan -
cın ba zı kim se ler ta ra fın dan tah rif edi le rek Gü neş'e ta pan "Sa bii lik"e

TARİHİ BİR YALAN: 

Mı sır Kra lı Ak he ne ton tek Tan -

rı'ya inan dı ğı nı açık la mış ve

tüm put la rı kır dır mış tır.

Al lah'a olan inan cı nı şu şe kil -

de di le ge tir miş tir: 

Tanrı ulu dur, bir dir, tek tir. On -

dan baş kası yok tur. Bir ta ne -

dir, O'dur her varlığı ya ra tan.

Bir ruh tur Tanrı, gö rün me yen

bir ruh... Ta baş langıçta vardı

Tanrı, Tek varlıktı O. Hiç bir

şey yok ken O vardı. Her şe yi O

ya rattı...

An tro po log la rın yap tık la rı

araş tır ma lar, çok tan rı lı ba -

tıl ina nış la rın tek Tan rı lı

tev hid inan cı nı ta şı yan din -

le rin za man için de tah rif

edil me siy le or ta ya çık tı ğı nı

gös ter mek te dir. Bu da ev -

rim ci le rin id di a et ti ği gi bi

din le rin ev ri mi di ye bir sü -

re cin ya şan ma dı ğı nın açık

de lil le rin den dir. 
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dö nüş tü ğü nü bul muş lar dı. Antropolog M. de Rouge bu ko nu da

şun la rı söy ler: 

Mı sır di ni nin olu şu mu, çok sa yı da tan rı nın ele ne rek tek Tan rı ya dö -

nüş me siy le ol ma mış tı. Ak si ne, Mı sır di ni nin tek Tan rı inan cı na ya kın

ol du ğu za man lar bu uy gar lı ğın şa hit olu nan en es ki za man la rı na

denk ge li yor du. Mı sır di ni nin son aşa ma la rı ise tüm Mı sır di ni nin en

çok bo zul muş ha li ol muş tur.85

An tro po log Sir Flin ders Pet ri e de, çok tan rı lı ba tıl ina nış la rın

tek Tan rı lı tev hid inan cı nı ta şı yan din le rin za man için de tah rif edil -

me siy le or ta ya çık tı ğı nı söy le mek te dir. Üs te lik bu bo zul ma sü re ci,

sa de ce geç miş te ya şa mış top lu luk lar da de ğil, gü nü müz de de göz -

lem len mek te dir. Pet ri e şöy le de mek te dir: 
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Es ki za man lar da ki din ler de bir çok sı nıf ta tan rı ya rast la nır. An cak gü -
nü müz de ki pek çok kül tür de de böy le bir yak la şım ser gi le nir. Ör ne -
ğin bir Hin du, sa yı la rı git tik çe art mak ta olan tan rı ve tan rı ça lar ara -
sın da ya şa mak tan zevk du yar... Di ğer le ri ise tan rı la ra bi le tap maz lar,
ani mis tik ruh la ra, şey tan la ra ta pı nır lar... 

Eğer ruh la ra tap mak tek bir İlah'a tap ma ya uza nan bir ev rim sü re -
ci nin ilk ba sa ma ğı ol say dı, bu du rum da çok tan rı lı lı ğın git tik çe tek
tan rı lı lı ğa ev rim leş me si nin ka nıt la rı nı gör me miz ge re kir di... Bu -
nun tam ak si ne tek gö re bil di ği miz, tek Tan rı inan cı nın her za man
ilk ba sa mak ol du ğu dur... 

Çok tan rı inan cı nı ilk olu şu mu na ka dar iz le ye bil di ği miz her yer de,
bu nun tek Tan rı inan cı nın bir çe şit le me si ol du ğu nu gö rü yo ruz...86 

Hin dis tan'da Ba t›l Çok Tan r› l› ‹nan c›n Kö ke ni

Hint kül tü rü, Or ta do ğu kül tür le ri ka dar es ki ol ma sa da, dün -
ya nın es ki me de ni yet ler den bi ri si sa yıl mak ta dır. 

Hin dis tan'da ki ba tıl ina nış lar da ta pı lan söz de ilah lar ne re dey -
se sa yı sız dır. Bu ba tıl din le ri in ce le yen

araş tır ma cı lar dan bir ta ne si ise An drew
Lang'dir. Lang, uzun araş tır ma la rı

so nu cun da, çok tan rı lı din le rin Or -
ta do ğu'da çı kış sü re ci nin bir ben -
ze ri nin Hin dis tan'da da ya şan mış
ol du ğu nu or ta ya koy muş tur. 
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Ba tıl Hin du di ni pek çok sah te ila ha sa hip tir.

An cak ya pı lan araş tır ma lar da Hint kül tü rü nün

er ken dö nem le rin de tek bir İlah inan cı nın ha -

kim ol du ğu an la şıl mış tır.
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Ed ward McCrady de, Hint li le rin Ve da isim li ki tap la rı nı in ce -

ler ken, Hint kül tü rü nün er ken dö nem le rin de tan rı la rın, tek bir üs -

tün İlah'ın de ği şik özel lik le ri ola rak yo rum lan dık la rı nı ya zar.87 Ve -

da ki ta bın da ki ila hi ler de de, açık ola rak tek Tan rı lı tev hid ina nı şı nın

bo zu lu şu nun iz le ri ni gör mek müm kün dür. Ko nu yu in ce le yen araş -

tır ma cı lar dan Max Mül ler, baş lan gıç ta tek İlah inan cı nın bu lun du -

ğu nu ka bul et mek te dir: 

Veda'da tek Tanrı inancının çok tanrı inancından daha önce olduğunu
görüyoruz. Sayısız tanrıya dualarında dahi tek bir sonsuz Tanrı’nın
zikri, göğü bir sis gibi sarmış olan putperest anlayışın arasından, mavi
göğün belirivermesi gibi ortaya çıkıyor.88

Bun dan da bir kez da ha an la şıl mak ta dır ki, din le rin ev ri mi de -

ğil, hak di ne in san lar ta ra fın dan bir ta kım ba tıl ina nış lar ek le ne rek

ve ya ba zı emir ler ve ya sak lar göz ar dı edi le rek di ni inanç la rın za -

man için de bo zul ma sı söz ko nu su dur. 

Av ru pa Ta ri hin de Din le rin Tah rif Edil me si 

Ta ri hi Av ru pa top lum la rı nın ina nış la rın da da ben zer bir bo zul -

ma nın izi ni gör mek müm kün dür. Ör ne ğin Es ki Yu nan'ın ba tıl

inanç la rı üze ri ne araş tır ma lar yap mış olan Axel W. Pers son, Ta rih

Ön ce si Yu nan isim li ese rin de şöy le der: 

İlk baş tan be ri var olan tek Tan rı inan cı, da ha son ra Yu nan din sel mit -
le rin de gör dü ğü müz sa yı sız önem li önem siz tan rı sal ki şi lik le re dö -
nüş müş tür. Be nim gö rü şü me gö re bu bir çok ila hın var lı ğı, tek ve bir
olan bir Tan rı'yı ta nım la yan de ği şik isim le rin za man la de ği şik yo rum -
lan ma sı na bağ lı dır.89

Ay nı tah ri fa tın iz le ri ni İtal ya'da da ta kip et mek müm kün dür.

Ar keo log Ro senz we ig, er ken Et rüsk dö ne mi ne rast ge len "Igu vi ne

Tab let le ri" üze rin de yap tı ğı in ce le me ler de "ilah lar ilk ola rak sı fat la -
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rın, de ği şik özel lik ler ola rak yo rum lan ma sın dan or ta ya çık mak ta -

dır" de mek te dir.90

Kı sa ca sı yak la şık bir yüz yıl dır ele ge çi ri len tüm an tro po lo jik ve

ar ke olo jik bul gu lar, ta rih bo yun ca top lum lar da ön ce tek Tan rı inan -

cı nın var ol du ğu nu, an cak bu nun za man la bo zul du ğu nu gös ter -

mek te dir. Baş lan gıç ta her şe yi yok tan var eden, her şe yi gö ren ve bi -

len, tüm alem le rin sa hi bi olan Al lah'a ina nan top lum lar, za man la

Rab bi miz'in sı fat la rı nı ay rı ay rı ilah lar ola rak dü şün me ya nıl gı sı na

düş müş ve bir den faz la ba tıl ila ha ta pın ma ya baş la mış lar dır. Hak ve

ger çek olan din, bir ve tek ilah olan Al lah'a iba det edi len din dir. Çok

tan rı lı din ler ise, Rab bi miz'in Hz. Adem'den be ri in san la ra vahy et -

ti ği hak di nin in san eliy le bo zul ma sı so nu cun da or ta ya çık mış lar dır.

Es ki Yu nan'ın ba tıl inanç la rı üze ri ne araş tır ma lar yap mış olan Axel W. Pers son, Ta rih

Ön ce si Yu nan isim li ese rin de; "İlk baş tan be ri var olan tek Tan rı inan cı, da ha son ra

Yu nan din sel mit le rin de gör dü ğü müz sa yı sız önem li önem siz tan rı sal ki şi lik le re dö -

nüş müş tür." der. 
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Al lah'›n Vahyet ti ¤i Hak Din

Yer yü zü nün fark lı coğ raf ya la rın da ya şa yan ve ya ya şa mış olan
top lum la rın di ni de ğer le ri ne ve kül tür le ri ne bak tı ğı mız da, çok faz la
or tak inanç içer dik le ri ni gö rü rüz. Ara la rın da kül tü rel bir alış ve riş
ya şan ma sı nın müm kün ol ma dı ğı top lum la rın din le rin de, me lek, cin
ve şey tan gi bi in san la ay nı bo yut ta ya şa ma yan var lık lar dan, ahi ret
inan cı na, in sa nın ça mur dan ya ra tıl ma sın dan, ya pı lan iba det le re ka -
dar bir çok or tak yön bu lun mak ta dır. Ör ne ğin Nuh Tu fa nı ile il gi li bil -
gi ler, Sü mer ka yıt la rın dan Gal ler ina nış la rı na, Çin ya zıt la rın dan an tik
Lit van ya ina nış la rı na ka dar pek çok fark lı kül tür de bu lun mak ta dır. 

Bu ger çek ise, din ah la kı nı bir ve tek olan Yü ce bir İlah'ın, ya ni
alem le rin Rab bi olan Al lah'ın vahy et ti ği ni gös te ren de lil ler den bi ri -
dir. Dün ya nın dört bir ya nın da ki fark lı kül tür ler, ay nı yü ce ma kam -
dan ge len, eşi ve ben ze ri ol ma yan tek bir İlah'ın var lı ğı nı ha ber ve -
ren din ler le eği til miş ler dir. Rab bi miz, ta ri hin her dö ne min de seç kin
ve üs tün kıl dı ğı ba zı kul la rı ara cı lı ğıy la, Ken di si'ni in san la ra ta nıt -
mış ve in san lar için seç ti ği di ni bil dir miş tir. Yü ce Al lah'ın son vah yi
olan Ku ran'da, "her top lu luk için bir hi da yet ön de ri ol du ğu" (Rad
Su re si, 7) ha ber ve ril miş tir. Baş ka ayet ler de ise, Al lah'ın her top lu -
ma bir uya rı cı gön der di ği şu şe kil de bil di ril mek te dir:

Ken di si için bir uya rı cı ol mak sı zın, Biz hiç bir ül ke yi yı kı ma
uğ rat mış de ği liz. Ha tır lat ma (ya pıl mış tır); Biz zul me di ci de -
ği liz. (Şu a ra Su re si, 208-209) 
Bu mü ba rek el çi ler, top lum la rı na hep bir ve tek olan Al lah'a

iman ve kul luk et me le ri ge rek ti ği ni öğ ret miş ler, iyi li ği em re dip kö -
tü lük ten sa kın dır mış lar dır. İn san la rı kur tu lu şa ulaş tı ra cak olan da
Rab bi miz Ka tın da seç kin ve kut lu olan bu el çi le re ve on la rın mi ras
bı rak tık la rı İla hi ki tap la ra uy mak tır. Rab bi miz'in alem le re rah met
ola rak gön der di ği, son pey gam ber olan Hz. Mu ham med (sav) ve
İla hi ki tap la rın so nu cu su olan ve son su za ka dar Yü ce Al lah'ın ko ru -
du ğu Ku ran-ı Ke rim de in san lı ğın en doğ ru yol gös te ri ci si dir.

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR

221



Za man s›z l›k Ger çe ¤i ni Göz Ar d› Et me mek

Ki tap bo yun ca in ce le di ği miz ta rih sel ve ar ke olo jik bul gu la rın

da açık ça gös ter di ği gi bi Dar wi nist le rin ta ri hin ve top lum la rın ev ri -

mi id dia sı bir saf sa ta dan iba ret tir. Bi lim sel hiç bir da ya na ğı ol ma yan

bu id di ala rın gün dem de tu tul ma sı nın te me lin de ise ma ter ya liz mi

ayak ta tut ma kay gı sı var dır. Bi lin di ği gi bi ma ter ya list ler ya ra tı lış

ger çe ği ni red det me ya nıl gı sı için de dir ler. Mad de nin son suz dan be -

ri var ol du ğu nu ve son su za ka dar da mut lak bir var lık ola rak ka la -

ca ğı nı zan ne der ler. Di ğer bir de yiş le ken di le rin ce mad de yi ilah laş tı -

rır lar. (Al lah'ı ten zih ede riz.) Oy sa ar tık bu gün bi li min ulaş tı ğı son

nok ta, "ev re nin yok tan var edil di ği" ya ni ya ra tıl dı ğı ger çe ği ni te yid
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et mek te, ma ter ya liz mi ve ma ter ya list gö rü şe da ya lı tüm teo ri ve fel -

se fe le ri ya lan la mak ta dır. 

Bu na rağ men ma ter ya list ler, mad de nin mut lak de ğil, ya ra tıl mış

ol du ğu ger çe ği ni bi lim le ça tış mak pa ha sı na da ol sa ka bul ede mez ler.

Oy sa ön yar gı la rın dan ve dog ma la rın dan bir an için uzak laş sa lar on -

lar da apa çık olan ger çek le ri gö re bi le cek ler, ma ter ya list tel kin le rin

üzer le rin de yap tı ğı bü yü et ki sin den kur tu la bi le cek ler dir. Bu nun için

alı şa gel dik le ri ba kış açı sı nı bir ke na ra bı ra kıp, ide olo jik ta as sup lar -

dan ken di le ri ni arın dı ra rak sa mi mi dü şün me le ri ye ter li ola cak tır. 

İlk ola rak dü şü nül me si ge re ken ko nu lar dan bi ri de za man kav -

ra mı nın asıl ni te li ği ol ma lı dır. Zi ra ma ter ya list ler mad de nin ya nı sı -

ra, za ma nın da mut lak ol du ğu nu sa nır lar. Ve bu ya nıl gı pek çok ger -

çe ği gör me le ri ne en gel olur. Mo dern bi lim, mad de nin ol du ğu gi bi,

mad de nin bir tü re vi olan za ma nın da mad dey le bir lik te yok luk tan

var edil di ği ni ve za ma nın da bir baş lan gı cı ol du ğu nu is pat la mış tır.

Ay nı za man da, za ma nın iza fi (gö re ce li) bir kav ram ol du ğu, ma ter -

ya list le rin yüz yıl lar dır zan net tik le ri gi bi de ğiş mez ve sa bit ol ma dı -

ğı, de ğiş ken bir al gı bi çi mi ol du ğu da bu yüz yıl da or ta ya çık mış tır.

Za man Kav ra m› n›n As l›

Za man de di ği miz al gı, as lın da bir anı bir baş ka an la kı yas la ma

yön te mi dir. Bu nu bir ör nek le açık la ya bi li riz. Bir cis me vur du ğu -

muz da bun dan be lir li bir ses çı kar. Ay nı cis me tek rar vur du ğu muz -

da yi ne bir ses çı kar. Ki şi, bi rin ci ses ile ikin ci ses ara sın da bir sü re

ol du ğu nu dü şü nür ve bu sü re ye "za man" der. Oy sa ikin ci se si duy -

du ğu an da, bi rin ci ses sa de ce zih nin de ki bir ha yal den iba ret tir. Sa -

de ce ha fı za sın da var olan bir bil gi dir. Ki şi, ha fı za sın da ola nı, ya şa -

mak ta ol du ğu an la kı yas la ya rak za man al gı sı nı el de eder. Eğer bu

kı yas ol ma sa, za man al gı sı da ol ma ya cak tır. 
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Ün lü fi zik çi Ju li an Bar bo ur, za ma nın ta ri fi ni şöy le yap mak ta dır:

Za man eş ya la rın po zis yon la rı nı de ğiş tir me öl çü sün den baş ka bir şey

de ğil. Bir sar kaç sal la nır, saa tin kol la rı iler ler.91

Kı sa ca sı za man, be yin de sak la nan bir ta kım ha yal ler ara sın da

kı yas ya pıl ma sıy la var ol mak ta dır. Eğer bir in sa nın ha fı za sı ol ma sa,

bey ni bu tür yo rum lar yap maz ve do la yı sıy la za man al gı sı da oluş -

maz. Bir in sa nın "Ben otuz ya şın da yım" de me si nin ne de ni, bey nin -

de söz ko nu su otuz yı la ait ba zı bil gi le rin bi rik ti ril miş ol ma sı dır.

Eğer ha fı za sı ol ma sa, ar dın da böy le bir za man di li mi ol du ğu nu dü -

şün me ye cek, sa de ce ya şa dı ğı tek bir "an" ile mu ha tap ola cak tır.

"Geç mifl" Kav ra m› Ha f› za m›z da ki 

Bil gi ler den ‹ba ret tir

Biz, bi ze ve ri len tel kin den do la yı, geç miş, şu an ve ge le cek gi bi

bö lüm le re ay rıl mış za man di lim le ri ni ya şa dı ğı mı zı zan ne de riz. Oy -

sa, "geç miş" gi bi bir kav ra ma sa hip ol ma mı zın tek ne de ni, -da ha ön -

ce de be lirt ti ği miz gi bi- ha fı za mı za ba zı olay la rın ve ril me si dir. Ör -

ne ğin, il ko ku la kay dol du ğu muz an ha fı za mız da bu lu nan bir bil gi -

dir ve biz bu ne den le bu nu geç miş bir olay ola rak al gı la rız. Ge le cek -

le il gi li olay lar ise ha fı za mız da bu lun maz. Bu ne den le biz he nüz ha -

ber dar ol ma dı ğı mız bu olay la rı "ya şa na cak", "ge le cek te mey da na

ge le cek" olay lar ola rak ka bul ede riz. Oy sa geç miş na sıl bi zim için

ya şan mış, tec rü be edil miş, gö rül müş olay lar ise, ge le cek de ay nı şe -

kil de ya şan mış tır. An cak bu olay lar bi zim ha fı za mı za ve ril me di ği

için biz bun la rı bi le me yiz. 

Eğer Al lah, ge le cek le il gi li olay la rı da ha fı za mı za ver miş ol say dı,

o za man ge le cek de bi zim için geç miş olur du. Ör ne ğin, 30 ya şın da ki

bir in sa nın ha fı za sın da 30 yıl lık ha tı ra lar, olay lar bu lu nur ve bu ne -
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den le bu in san 30 yıl lık bir geç mi şi ol du ğu nu dü şü nür. Eğer bu in sa -
nın ha fı za sı na 30 ile 70 yaş ara sın da ki ge le ce ği ne da ir olay lar da ve ri -
le cek ol sa, o za man 30 ya şın da ki bu in san için hem 30 yı lı hem de 30
ile 70 ya şı ara sın da ki "ge le ce ği" geç mi şi ha li ne ge lir. Çün kü, bu du -
rum da geç mi şi de ge le ce ği de ha fı za sın da mev cut bu lu na cak, her iki -
si de onun için ya şan mış, gö rül müş, tec rü be edil miş olay lar ola cak tır. 

An cak Al lah, bi ze olay la rı bel li bir sı ra için de, kü çük ten bü yü -
ğe doğ ru aka cak şe kil de, san ki geç miş ten ge le ce ğe akan bir za man
var mış gi bi al gı lat tı ğı için, bi ze ge le ce ği miz le il gi li olay la rı bil dir -
mez, bun la rın bil gi si ni ha fı za mı za ver mez. Ge le cek bi zim ha fı za -
mız da yok tur, an cak Al lah'ın son suz hıf zın da, tüm in san la rın geç -

Za man, be yin de sak la nan bir ta kım ha yal ler ara sın da kı yas ya pıl ma sıy la var ol mak ta dır.

Eğer bir in sa nın ha fı za sı ol ma sa, bey ni bu tür yo rum lar yap maz ve do la yı sıy la za man

al gı sı da oluş maz. İn san eğer ha fı za sı ol ma sa, geç mi şin de bir za man di li mi ol du ğu nu

dü şün me ye cek, sa de ce ya şa dı ğı tek bir "an" ile mu ha tap ola ca
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miş le ri ve ge le cek le ri bu lun mak ta dır. Bu bir in sa nın ha ya tı nı, za ten

mev cut olan bir film den iz le me si gi bi dir. Film, za ten çe kil miş ve bit -

miş tir. An cak, bu fil mi ile ri sar ma im ka nı bu lun ma yan in san, ka re -

le ri te ker te ker sey ret tik çe ha ya tı nı gö rür. He nüz sey ret me di ği ka re -

le rin ise ge le ce ği ol du ğu nu zan ne de rek ya nı lır.

Dün ya Ta ri hi de Gö re ce li Bir Kav ram d›r

Tüm bu ger çek ler top lum sal ya şam ve ta rih için de ge çer li dir.

Top lum la rın, do la yı sıy la dün ya nın ta ri hi ni de ken di mi zin sı nır lı ol -

du ğu za man ve me kan kav ram la rı için de al gı la yıp de ğer len di ri riz.

Bu gö re ce li al gı mı za gö re, dün ya ta ri hi ni dö nem le re ayı rır, in ce le riz.  

Biz 5 du yu muz la his se der ve ya şa rız. Beş du yu mu zun izin ver -

di ği şey le ri al gı lar, bu nun dı şı na hiç bir za man çı ka ma yız. İçin de ya -

şa dı ğı mız za ma nı ve me ka nı da böy le al gı la rız. Bey ni miz 5 du yuy la

bir var lı ğı tes pit ede mi yor sa, o var lık için "yok ol du" de riz. Bu na

bağ lı ola rak ha fı za mız han gi ola yı ya da gö rün tü yü ve ya al gı yı mu -

ha fa za eder se o bi zim için var dır ya ni di ri dir, ne yi de unu tur sa ar -

tık o bi zim için yok tur. Di ğer bir de yiş le ha fı za mız da ol ma yan var -

lık lar ve olay lar bi zim için öl müş tür, geç miş tir, yok ol muş tur. 

Fa kat bu, yal nız ca in san lar için ge çer li bir du rum dur; çün kü

yal nız ca in san la rın ha fı za sı sı nır lı dır. Al lah'ın ha fı za sı ise her şe yin

üs tün de dir, sı nır sız ve son suz dur. An cak bu ra da şu nu da be lirt mek

ge re kir: "Al lah'ın ha fı za sı" kav ra mı nın kul la nıl ma sı yal nız ca ko nu -

yu açık la ya bil mek amaç lı dır, yok sa iki ha fı za ara sın da her han gi bir

kı yas ya da ben zet me ya pıl ma sı as la müm kün de ğil dir. Al lah, her

şe yi yok tan var eden ve her şe yi en in ce ay rın tı sı na ka dar bi len dir.

Al lah'ın ha fı za sı son suz dur, o hal de on da var olan hiç bir şey

yok ol maz. Di ğer bir de yiş le Al lah'ın ya rat tı ğı hiç bir can lı ölüp kay -

bol maz, hiç bir çi çek so lup yok ol maz, hiç bir içe cek bit mez, hiç bir sü -
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2. Dün ya Sa va şı nın baş lan gı cı ve bi ti şi, uza ya çık mak için ha zır la nan ro ke tin ateş le me düğ me -
si ne ilk ba sıl dı ğı an, Mı sır lı us ta la rın pi ra mit le ri in şa et mek için ilk ta şı  yer leş tir dik le ri va kit,

Sto ne hen ge'i oluş tu ran ton luk taş la rın yer leş ti ri liş za ma nı Al lah Ka tın da bi ra ra da mev cut tur.
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re geç mez, hiç bir yi ye cek tü ken mez... Al lah Ka tın da ev ren ilk toz

bu lu tu ol du ğu ha liy le dur mak ta, Sto ne hen ge'in taş la rı ta şın mak ta,

Mı sır pi ra mit le ri in şa edil mek te, Sü mer ler gök yü zü nü in ce le mek te,

Ne an der tal ler ya şam la rı nı de vam et tir mek te, Las ca ux Ma ğa ra sın -

da ki sa nat çı res mi ni yap mak ta, Ça tal hö yük'te gün lük ya şam sür -

mek te, II. Dün ya Sa va şı de vam et mek te, kı sa ca ta rih bo yun ca ya şan -

mış her an Al lah Ka tın da ol du ğu gi bi dur mak ta dır. Ay nı şe kil de

bun dan bin ler ce yıl son ra ya şa ya cak olan top lum lar da Al lah Ka tın -

da me de ni yet le ri ni in şa et mek te, dü zen le ri ni kur mak ta, gün lük ha -

yat la rı nı de vam et tir mek te dir.

Her var lı ğın ve ola yın ya ra tıl dı ğı an da as lın da onun için son -

suz luk da baş la mış tır. Ör ne ğin bir çi çek ya ra tıl dı ğın da as lın da bir

da ha yok ol ma mak üze re ya ra tıl mış tır. Bu var lı ğın ya da nes ne nin

in sa nın gö rün tü sün den çık ma sı, in sa nın ha fı za sın dan si lin me si

onun yok ol ma sı, öl me si an la mı na gel mez. Önem li olan Al lah'ın ha -

fı za sın da ki, Al lah'ın Ka tın da ki ha li dir. Ve Al lah'ın ha fı za sın da bu

can lı nın var olu şu da, ya şa mı bo yun ca ge çir di ği an lar da, ölü mü de

mev cut tur.

Sa mi mi Dü flün mek

Kuş ku suz tüm bun lar, bir in sa nın ya şa mın da ki en bü yük ilim -

ler den bi ri dir. Üs te lik bun lar ke sin lik le bir fel se fe ya da bir dü şün ce

bi çi mi de ğil, red de dil me si müm kün ol ma yan bi lim sel so nuç lar dır.

Za man kav ra mı nın asıl ma hi ye ti ni, son suz luk kav ra mıy la il gi li bu

ger çek le ri ço ğu in san ilk kez du yu yor, ilk kez dü şü nü yor ola bi lir. 

Önem li olan şu dur; Al lah Ku ran'da yal nız ca "iç ten Al lah'a yö -

ne len" (Kaf Su re si, 8) kim se le rin öğüt ala bi le ce ği ni ha ber ver mek te -

dir. Ya ni sa mi mi kalp le Al lah'tan yar dım di le yen, O'nun son suz

kud re ti ni tak dir et me ye ça lı şan, Rab bi miz'in bü yük lü ğü nü kav ra -
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mak için ça ba gös te ren in san lar bu ra da an la tı lan ger çek ler den de
öğüt ala cak ve bu ger çek le ri kav ra ma ya baş la ya cak lar dır. 

Bir in san ha ya tı bo yun ca ma ter ya list tel kin le rin et ki si al tın da
kal mış ola bi lir. Bu tel kin ler ne de niy le ger çek le ri sa mi mi ola rak dü -
şün me fır sa tı bu la ma mış ola bi lir. An cak bu du rum tüm ha ya tı nı ya -
nıl gı lar için de de vam et tir me si ni ge rek tir mez. Ya pıl ma sı ge re ken,
doğ ru yu gö ren bir in sa nın, vic da nı nın ve ak lı nın se si ne uya rak yan -
lış olan da ıs rar et me me si dir. Her in sa nın, Ku ran-ı Ke rim'de bil di ril -
di ği gi bi, vic da nıy la doğ ru yu gör dü ğü hal de bun dan ka çı nan bir ki -
şi ol mak tan sa kın ma sı ge re kir:

Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me do la yı -
sıy la bun la rı in kar et ti ler. Ar tık sen, boz gun cu la rın na sıl bir
so na uğ ra tıl dık la rı na bir bak. (Neml Su re si, 14)
Doğ ru yu gö ren ve tas dik eden ler ise Al lah'ın iz niy le hem dün -

ya da hem de ahi ret te kur tu lu şa ka vu şan lar ola cak tır:
Doğ ru yu ge ti ren ve doğ ru la yan la ra ge lin ce; iş te on lar mut ta -
ki (tak va sa hi bi) olan lar dır. (Zü mer Su re si, 33)

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR
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ar wi nizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeği-
ni reddetmek amacıyla ortaya atılmış, ancak
başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan baş-
ka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddeler-
den tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori,

evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tara-
fından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını or-
taya koyan 300 milyonu aşkın fosilin bulunmasıyla çürümüştür.
Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bi-
lim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tut-
mak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel ger-
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çeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü al-
tında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 
Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin
bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim
dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellik-
le 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların ta-
mamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim
adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyo-
kimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim
adamı, Darwinizm'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.

Dar win'i Y› kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğre-
ti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda

ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının günde-
mine sokan en önemli gelişme, Charles
Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin
Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta
dünya üzerindeki farklı canlı türlerini
Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine ken-

dince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgıla-
rına göre, tüm türler ortak bir atadan geli-

yorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle
farklılaşmışlardı. Char les Dar win
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Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu;
kendisinin de kabul ettiği gibi sadece 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 tarafın-
dan 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 dayanaksız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta in-
celenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla
açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte
evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bul-
gu yoktur.

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

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

Afl› la ma yan ‹lk Ba sa mak: Ha ya t›n Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar
yıl önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı
hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup
da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçek-
ten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil ka-
yıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır.
Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basa-
mağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl orta-
ya çıkmıştır?
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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

göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çı-

karmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına

aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etme-

mişti. 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 inanı-

lıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de

buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için

de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğ-

day konmuş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşa-

cağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebil-

diğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin

üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip

bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde ise,

bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünya-

sında yaygın bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ün-

lü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı

kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler so-

nucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti: 
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Cansız maddelerin hayat oluşturabile-
ceği iddiası artık kesin olarak tarihe
gömülmüştür.92

Evrim teorisinin savunucuları,
Pasteur'ün bulgularına karşı uzun
süre direndiler. Ancak gelişen bilim,
canlı hücresinin karmaşık yapısını
ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğin-
den oluşabileceği iddiasının geçersizli-
ği daha da açık hale geldi. 

20. Yüz y›l da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ün-
lü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda or-
taya attığı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana ge-
lebileceğini ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla
sonuçlanacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en ka-
ranlık noktayı oluşturmaktadır.93

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, ha-
yatın kökeni konusunu çözüme kavuştura-

cak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deney-
lerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley
Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi.
Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğu-
nu iddia ettiği gazları bir deney düzene-

ğinde birleştirerek ve bu karışıma enerji ek-
leyerek, proteinlerin yapısında kullanılan

birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.Alexander Oparin

Louis Pasteur
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O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu de-

neyin geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek

dünya koşullarından çok farklı olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya çı-

kacaktı.94

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandı-

ğı atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti.95

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca

yürütülen tüm evrimci 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 bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde
sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız:
Hayat yeryüzünde nasıl başladı?96

Ha ya t›n Komp leks Ya p› s› 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettik-

leri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sa-

hip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik

ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş

laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı

bir hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rast-

lantılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla

açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gel-

meden çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan

proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihti-

mali matematiksel olarak "0"dır. 
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Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için
başka proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu durum, bir pro-
teinin tesadüfen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır.
Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddia-
sını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konunun önemi açısın-
dan özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de
birer proteindir.

2.Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100’e yakın
proteinin hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla

proteinlerin varlığı için proteinler gerekir. 
3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA

üretir. DNA olmadan protein sentezlenemez.
Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA
da gerekir.

4.Protein sentezleme işleminde hücredeki
tüm organellerin önemli görevleri vardır.

Yani proteinlerin oluşabilmesi için,
eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin

tüm organelleri ile var olması ge-
rekmektedir.

Hücrenin çekirdeğinde yer
alan ve genetik bilgiyi saklayan
DNA molekülü ise, inanılmaz bir
bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının

içerdiği bilginin, eğer kağıda dö-
külmeye kalkılsa, 500'er sayfadan
oluşan 900 ciltlik bir kütüphane
oluşturacağı hesaplanmaktadır.

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ
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Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız bir-
takım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir.
Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultu-
sunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin mey-
dana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu
ise, hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokmak-
tadır. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof.
Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısın-
da bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asit-
lerin (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.97

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendi-
ne ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını
kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddet-
mek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la r›

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin
"evrim mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçek-
te hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır.
Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon"
mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabı-
nın isminden de açıkça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal
Seleksiyon Yoluyla...

(HARUN YAHYA)
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Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mü-

cadelesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta ka-

lacağı düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından

tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler ha-

yatta kalacaktır. 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

seleksiyon hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı.98

Doğal seleksiyonun evrim teorisine kazandırdığı hiçbir şey yoktur. Çünkü bu mekanizma,

hiçbir zaman bir türün genetik bilgisini zenginleştirip geliştirmez. Hiçbir zaman bir türü

bir başka türe çevirmez.



La marck'›n Et ki si

Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl
oluşabilirdi? Darwin, kendi döneminin il-
kel bilim anlayışı içinde, bu soruyu
Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalış-
mıştı. Darwin'den önce yaşamış olan
Fransız biyolog Lamarck'a göre, canlılar ya-
şamları sırasında geçirdikleri fiziksel değişik-
likleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile

biriken bu özellikler
sonucunda yeni türler ortaya çıkıyor-
du. Örneğin Lamarck'a göre zürafa-
lar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek
ağaçların yapraklarını yemek için ça-
balarken nesilden nesile boyunları
uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler ver-
miş, örneğin Türlerin Kökeni adlı kita-
bında, yiyecek bulmak için suya gi-
ren bazı ayıların zamanla balinalara
dönüştüğünü iddia etmişti.99

Ama Mendel'in keşfettiği ve 20.
yüzyılda gelişen genetik bilimiyle ke-
sinleşen kalıtım kanunları, kazanıl-
mış özelliklerin sonraki nesillere ak-
tarılması efsanesini kesin olarak yık-
tı. Böylece doğal seleksiyon "tek başı-
na" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir
mekanizma olarak kalmış oluyordu.

(HARUN YAHYA)
ADNAN OKTAR

241



Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'la-
rın sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiy-
le neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyo-
nun yanına "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani
canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama ha-
taları 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 or-
ganlarının "mutasyonlara", ya-
ni genetik bozukluklara dayalı
bir süreç sonucunda oluştuğu-
nu iddia etmektedir. Ama teori-
yi çaresiz bırakan açık bir bilim-
sel gerçek vardır: Mutasyonlar
canlıları geliştirmezler, aksine
her zaman için canlılara zarar
verirler.

Bunun nedeni çok basittir:
DNA çok kompleks bir düzene
sahiptir. Bu molekül üzerinde
oluşan herhangi bir tesadüfi et-
ki ancak zarar verir. Amerikalı
genetikçi B. G. Ranganathan
bunu şöyle açıklar:
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Evrimciler yüzyılın başından beri sinekleri

mutasyona uğratarak, faydalı mutasyon

örneği oluşturmaya çalıştılar. Ancak on yıl-

larca süren bu çabaların sonucunda elde

edilen tek sonuç, sakat, hastalıklı ve

kusurlu sinekler oldu. Üstte, mutasyona

uğramış bir meyve sineği görülmektedir.



Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak mey-
dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutas-
yonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir.
Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebi-
lecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol
saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini geliştirme-
yecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle et-
kisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir.100

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi gelişti-
ren mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı ol-
duğu görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması"
olarak gösterdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden,
sakat bırakan genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık gö-
rülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim
mekanizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti-
ği gibi, "tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiç-
bir "evrim mekanizması" olmadığını göstermektedir. Evrim mekaniz-
ması olmadığına göre de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka y›t la r›: 

Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğu-
nun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbir-
lerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir
diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.
Teoriye göre bu 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. 
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Yaşa yan fo sil ler, can lı la -

rın mil yon lar ca yıl dır hiç -

bir de ği şim ge çir me dik -

le ri ni, ya ni can lı la rın ev -

rim leş me dik le ri ni is pat -

la yan de lil ler den bi ri dir.

Sol da gü nü müz de ya şa -

yan yu suf çuk sağ da ise

140 mil yon yıl lık yu suf -

çuk fo si li gö rül mek te dir. 

KABATAŞ DEVRİTARİHİ BİR YALAN:

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir
yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı
sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini
taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuş-
lar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için
de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte ya-
şamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu"
adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların
sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gere-
kir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında
rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıkla-
mıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çe-
şitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının ka-
nıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.101
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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 ki-

tabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümün-

de şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, ne-

den sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir

karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde?

Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamaya-

cak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her

jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?102

Dar win'in Y› k› lan Umut la r›

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir ya-

nında hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş form-

larına rastlanamamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde

edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıla-

rın yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya

çıktıklarını göstermiştir.

Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir ev-

rimci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde,

türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle

karşılaşırız; kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde olu-

şan gruplar görürüz.103

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 tü-



rünün, kendisinden evrimleştiği hiçbir atası olmadan, bir anda ve
kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratıl-
mış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma
tarafından da kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek
yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mü-
kemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olma-
mıştır. Eğer böyle olmadıysa, bir değişim süreci sayesinde kendilerin-
den önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gel-
miş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya
çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmış
olmaları gerekir.104

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir
biçimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni",
Darwin'in sandığının aksine, evrim değil Yaratılış'tır.

‹n sa n›n Ev ri mi Ma sa l›

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri ko-
nu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insa-
nın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5
milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ata-
ları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tü-
müyle 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

maymunu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu
canlılar gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden  başka bir
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şey değildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi

İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus

örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu can-

lıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve

insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.105

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" ya-

ni insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlı-

lar, Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı

canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması

oluştururlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların

arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim

teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst

Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu

kabul eder.106

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >

Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir son-

rakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR
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son bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dün-

ya'nın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göster-

mektedir.107

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis

ve Homo sapiens sapiens (insanı ile aynı ortamda yan yana bulun-

muşlardır.108

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddia-

sının geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversite-

si paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci ol-

masına karşın, Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle

açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insa-

nımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki,

bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşı-

laştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler.109

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali bir-

takım "yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf

propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi se-

naryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fo-

silleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve say-

gın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olması-

na 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 dal-

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ

248



ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

ları 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" var-
dır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsa-
yılan bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihi-
nin yorumlanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse
için herşeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesin-
likle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul et-
meleri bile mümkündür.110

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan
birtakım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde
yorumlamalarından ibarettir.

Dar win For mü lü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, is-
terseniz 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 bi-
raraya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı
atomlar bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir.
Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, po-
tasyum gibi elementleri biraraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu
atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluş-
turamaz. İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimci-
lerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri id-
diayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında
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bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi ele-

mentlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulun-

mayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri

malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karışımların içine, istedikle-

ri kadar amino asit, istedikleri kadar da (tek bir tanesinin bile tesa-

düfen oluşması mümkün olmayan) protein doldursunlar. Bu karı-

şımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri ge-

lişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın önde

gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, ku-

şaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca se-

ne sürekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için

hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullan-

mak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden ke-

sinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanar-

yaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri,

zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları,

domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri,

şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar

gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil bu-

rada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücre-

sini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluştura-

mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra

art arda başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra

kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluş-

turamazlar. 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 dü-

şünmek, üstteki örnekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

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 sin-
yallerine dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi
denilen küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iş-
lemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu
bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık bey-
nin bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer
kapkaranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız
kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl
pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl
teknolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır.
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Gözü ve kulağı, kamera ve ses kayıt cihazları ile kıyasladığımızda, bu organlarımızın söz

konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha kusursuz yaratılmış

olduğunu görürüz.



Örneğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın,
sonra başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz net-
lik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu
kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şir-
ketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıl-
dır 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 net-
lik ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki
boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir pers-
pektifi 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 değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur.
Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur.
Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluş-
maz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meyda-
na gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan meka-
nizmanın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size,
odanızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar bi-
raraya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne
düşünürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını şuur-
suz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan
alet tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün
de tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de
geçerlidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla top-
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layıp orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendi-

rerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyalleri-

ne dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duy-

ma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi se-

se de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültü-

lü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler

beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfo-

nilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsı-

nız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi öl-

çülse, 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 ci-

hazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik

sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu

teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın

oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik se-

tini düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur

veya az da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınız-

da daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak in-

san vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve

kusursuzdur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu

gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçim-

de onu algılar. Bu durum, insan yaratıldığı günden bu yana böyle-

dir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses ciha-

zı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır.

Ancak görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük

bir gerçek daha vardır.
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Bey nin ‹çin de Gö ren ve Du yan 

fiu ur Ki me Ait tir?

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 biyokim-

ya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair bir-

çok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçe-

ğe hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini

görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde gö-

ze, 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, herşeyin maddeden ibaret

olduğunu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir ce-

vap verememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu

ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula-

ğa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihti-

yaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki bir-

kaç santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu,

renkli, gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan

korkup, O'na sığınması gerekir. 

Ma ter ya list Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgu-

larla açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin ha-

yatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim

mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teori-
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nin gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermektedir. Bu

durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak

bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli

evren modeli gibi pek çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarıl-

mıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır.

Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak

göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendi-
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sinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çev-

reler, materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i

de doğaya getirilebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için

benimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard

Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir

evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim ada-

mı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edil-
miş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir
açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları de-
ğil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dün-
yaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kav-
ramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de,
İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.111

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de can-

sız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca fark-

lı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanla-

rın, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların mad-

denin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan

şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte

ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler

kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu

akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan in-

sanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bil-

gi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları

yaratıp şekillendiren Allah'tır.

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ

256



Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 

En Et ki li Bü yü sü dür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolo-

jinin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan

her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini an-

dıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia olduğunu ko-

laylıkla anlayacaktır. 

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 çıkaca-

ğına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim

adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle ev-

rim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifa-

desini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insan-

ların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmeleri-

ne imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok

açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya id-

dia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkı-

nın Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile

yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanla-

rın altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve

akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işa-

ret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapa-

nacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok

ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

(HARUN YAHYA)ADNAN OKTAR

257



Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühür-

lemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onla-

radır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bu-

nunla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile
inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yüksel-
seler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir
topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)
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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 hay-

ret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız se-

naryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları

anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz

ve cansız atomların ani bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir or-

ganizasyon, disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle iş-

leyen 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 bildirmekte-

dir. Hz. Musa (as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz.

Musa (as)'a, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların toplandığı bir

yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa (as), büyücülerle karşılaştı-

ğında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emre-

der. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini

büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini

büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa

(as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildi-

ği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 
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KABATAŞ DEVRİTARİHİ BİR YALAN:

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

ce) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp

yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta olduk-

ları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler ola-

rak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek
etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anla-
şılması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de
bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma id-
dialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu
iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığın-
da 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 teo-
risinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, gelece-
ğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağı-
na ikna oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipote-
zin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.112

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte in-
sanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim
teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü
olarak tanımlanacaktır. 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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