


Sevgili çocuklar! 

Kitab›m›za neden "Varilci Darwin" ismini verdi¤imizi merak etmiflsinizdir.

Elbette varilin ne oldu¤unu çok iyi bilirsiniz ama Darwin'i belki birço¤unuz bil-

miyorsunuzdur. Aç›klayal›m…

Darwin, ‹ngiliz bir araflt›rmac›n›n ismidir. Yapt›¤› ifl ise, "insanlara çok büyük

zararlar veren bir teoriyi 150 y›l önce ortaya atmas›" olarak özetlenebilir. 

Belki dergi, gazete veya kitaplarda maymuna benzeyen insan çizimlere, eski

devirlerde yaflad›¤› iddia edilen garip görünümlü canl›lara ait resimlere rastla-

m›fls›n›zd›r. ‹flte bu resimleri yapan kiflilerin tamam› Darwin isimli kiflinin takip-

çileridirler. O gördü¤ünüz resimlerle ilgili ise çok önemli bir gerçek bulunmak-

tad›r: "Bunlar›n hepsi sahte ve hayal ürünüdür."

Bildi¤iniz gibi canl› cans›z her varl›¤›n yarat›c›s› Allah't›r. Sizi, annenizi, ba-

ban›z›, kardefllerinizi, akrabalar›n›z›, arkadafllar›n›z›, kedileri, köpekleri, güzel

kokulu çiçekleri, dev a¤açlar›, rengarenk kelebekleri, kufllar› ve bal›klar›, lez-

zetli meyveler veren bitkileri yaratan Alemlerin Rabbi olan Allah’t›r. ‹çinde ya-

flad›¤› dünyaya samimi bir gözle bakan her insan, bu apaç›k gerçe¤i hemen

fark edebilmektedir. 

Darwin'in peflinden giden insanlar ise Allah’›n yaratt›¤› bu güzellikleri gör-

mezden gelir, herfleyin tesadüfen olufltu¤unu iddia ederler. Onlar, atomlar›n

rastgele biraraya gelerek ilk canl›lar› oluflturdu¤unu san›rlar. Yine onlara gö-

re, tesadüfen oluflan ilk canl›lardan da, yine tesadüfen baflka canl›lar oluflmufl-

lard›r. Bu iddian›n tamamen ak›l ve mant›k d›fl› hatta hayret verici bir saçmal›k

oldu¤u asl›nda kolayca fark edilebilmektedir. Ama evrim teorisini savunanlar,

yani Darwin taraftarlar› ›srarla bu iddian›n peflinden giderler ve bu kadar bü-

yük bir yalan› gerçek san›rlar. 

Kitab›m›zda Darwin taraftar› kiflilere bir deney yapmalar›n› tavsiye ediyo-

ruz. "Varil deneyi" ismini verdi¤imiz bu deneydeki amac›m›z, Darwin'in iddi-

alar›n›n ne denli ak›l ve mant›k d›fl› oldu¤unun anlafl›lmas›. Kitap boyunca size

"Varilci Darwin"in bafl›ndan geçen olaylar› anlatacak, sizin de evrim teorisini

savunanlar›n düfltükleri küçültücü duru-

mu fark etmenize yard›mc› olaca¤›z.

ISBN 975-8801-42-2





w w w . h a r u n y a h y a . o r g  -  w w w . h a r u n y a h y a . n e t

1. Bask›: Nisan, 2004

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

Kartaltepe Mah. Belediye Caddesi

Limano¤lu ‹fl Merkezi No: 3/64

Sefaköy - ‹stanbul

Bask›: fian Ofset

Cendere Yolu No: 23 Ayaza¤a-‹stanbul 

Tel: 0 212 289 24 24





Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk,

orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniver-

sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim

gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser ha-

z›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli-

¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok

önemli eserleri bulunmaktad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygamberin ha-

t›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturul-

mufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl ol-

mas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in

Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n›

remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sün-

netini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel id-

dialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son

söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulul-

lah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak,

böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde

düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›-

n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endo-

nezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya,

Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniy-

le okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Ur-

duca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli,

S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n

olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi

pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edil-

mektedir. 



Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n

iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar›

okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üs-

lubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin

netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri oku-

yan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve

di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de-

¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fik-

ri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat›

karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklan-

maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca

Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›n-

lanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmele-

rini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok

önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karma-

fla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve kes-

kin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman

kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü

vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflku-

su olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran

ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ü-

nü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektik-

leri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu

ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ah-

lak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden

güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›-

¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›k-

t›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n iz-

niyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve

adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.



● Yazar›n çal›flmalar›nda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu

teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla

Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesi-

ne ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu-

¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insan-

lar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z›

okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm

ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitap-

lar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayet-

lerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konu-

lar, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmakta-

d›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yet-

mifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sa-

yesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini red-

detme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçek-

lerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, kar-

fl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir

grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübele-

rini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve

okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitap-

lar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler

için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edil-

mesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli se-

bepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan

ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser

oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak biri-

kiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynak-

lara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üslup-

lara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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‹nsanlar›, bitkileri ve hayvanlar›, k›sacas› bü-

tün canl›lar› Allah yaratm›flt›r. Sizi, annenizi, ba-

ban›z›, kardefllerinizi, akrabalar›n›z›, arkadaflla-

r›n›z›, kedileri, köpekleri, güzel kokulu çiçekleri,

dev a¤açlar›, rengarenk kelebekleri, kufllar› ve ba-

l›klar›, lezzetli meyveler veren bitkileri yaratan

Alemlerin Rabbi olan Allah’t›r. ‹çinde yaflad›¤›

dünyaya samimi bir gözle bakan herkes bu apa-

ç›k gerçe¤i hemen fark eder. 

Ancak, Allah’›n yaratt›¤› bu güzellikler konu-

sunda do¤ru söylemeyen baz› insanlar vard›r. Bu

insanlar, evrim teorisi denilen ve do¤ru olmayan

bir fikri savunurlar. Çok yanl›fl iddialarla dolu bu

fikir; tüm canl›lar›n tesadüfen, yani kendi kendile-

rine meydana geldiklerini iddia eder. Bu yanl›fl

düflünceyle insanlar› kand›rmaya çal›flan kiflilere

de “evrimci” denir. 
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Çok yanl›fl bir düflün-

ce olan evrim teorisini, gü-

nümüzden 150 y›l kadar

önce Charles Darwin (Çarls

Darvin) ad›nda bir kifli orta-

ya atm›flt›r. Ona göre, tüm

canl›lar tesadüfen ortaya

ç›km›flt›r. Yaflad›¤› süre

boyunca insanlar› yazd›¤› kitap-

larla bu aldatmacaya inand›rmaya çal›flan Dar-

win’den sonra, günümüzde yaflayan evrimciler de

insanlar› halen kand›rmaya çal›flmaktad›rlar.

Halbuki modern bilim, tüm canl›lar› Allah’›n ya-
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ratt›¤›n› ispatlamaktad›r. Ancak evrimciler bu

gerçeklere ra¤men hala evrim yalan›n› savunabil-

mektedirler.

Peki çocuklar, Allah’›n canl›lar› nas›l meyda-

na getirdi¤ini siz hiç düflünmüfl müydünüz? 

‹nsan da dahil olmak üzere her canl›n›n vü-

cudu hücrelerden meydana gelir. Hücreler ç›plak

gözle görülemeyecek kadar küçüktürler. Bir mil-

yon tanesi biraraya toplansa ancak bir toplu i¤-
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ne bafl› kadar yer kaplar. Yani onlar› yak›ndan

görmek ve incelemek isterseniz, çok geliflmifl mik-

roskoplar kullanman›z gerekir. Bu kadar küçük

olan hücreler ola¤anüstü bir yap›ya sahiptirler.

Öyle ki bildi¤iniz tüm teknolojik aletlerden; tele-

vizyondan, bilgisayardan, okula giderken bindi-

¤iniz otobüsten, yolda gördü¤ünüz büyük bir

fabrikadan çok daha mükemmel bir yap›dad›rlar. 
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K›saca aç›klamak gerekirse; her bir hücre dur-

maks›z›n, adeta bir fabrika gibi çal›fl›r. Dev bir

fabrikada bulunan enerji santralleri, üretim mer-

kezleri, haberleflme ve bilgisayar sistemleri, tafl›-

ma araçlar›, laboratuvarlar, kontrol birimleri ve

daha pek çok sistemin benzerleri, sizin her bir

hücrenizin içinde de bulunur. 

Peki, bir fabrika-

n›n; f›rt›na sonucun-

da, kendi kendine,

tesadüfen meyda-

na geldi¤ini söyle-

mek do¤ru olur

mu? Tabii ki hay›r.
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‹flte ayn› flekilde

“Do¤al flartlar ve

tesadüfler sonucunda

canl›lar olufltu” di-

yenler de bunun gibi

ak›l d›fl› birfley söylemifl olurlar. Darwin ve taraf-

tarlar› iflte böyle mant›ks›z bir düflünceyi savun-

maktad›rlar. 

Madem evrimciler hala böyle birfleyin olabile-

ce¤ini iddia ediyorlar o halde onlara flöyle bir de-

ney yapt›ral›m. Evrimciler bir varilin içine, bir

canl›y› oluflturmak için gerekti¤ini düflündükleri

ne kadar madde varsa koysunlar. Örne¤in bu va-

rile, canl›l›¤› oluflturan tüm amino asitleri, prote-

inleri, karbon, fosfor, kalsiyum, karoten gibi ele-

mentlerin hepsini koysunlar. Daha sonra bu kar›-

fl›ma d›flar›dan ne etki vermek istiyorlarsa versin-

ler. Örne¤in varili ›s›ts›nlar, so¤utsunlar, üzerine

y›ld›r›mlar düflürsünler, elektrik versinler... 

Varile koyduklar› maddeleri istedikleri gelifl-
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mifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Ayr›ca bu kar›fl›m›n

bafl›nda milyarlarca hatta trilyonlarca sene, bir-

birlerine babadan o¤ula vasiyet ederek nöbet tut-

sunlar. Ve hiçbir fleyi tesadüflere b›rakmadan, ka-

r›fl›m›n her an›n› kontrol ederek, birbirlerine dan›-

fl›p, dünyan›n en önde gelen bi-

yologlar›ndan, genetikçilerin-

den, fizikçilerinden, evrim uz-

manlar›ndan görüfller als›nlar.

Bir canl›n›n oluflmas› için

hangi flartlar›n var ol-

mas› gerekti¤ine inan›-

yorlarsa hepsini kullan-

makta serbest olsunlar...
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Tüm bu bilinçli ve ciddi çabalara ra¤men bu

varilden canl›l›¤a dair bir fley asla ç›karamazlar.

Ne yaparlarsa yapsalar yine de bu varilin içinden,

tavus kufllar›n›, serçeleri, tavflanlar›, muhabbet

kufllar›n›, atlar›, gergedanlar›, karpuzlar›, manda-

linalar›, gülleri, yaseminleri, ›hlamur a¤açlar›n›,

kirazlar›, çilekleri, muzlar›, hindistan cevizlerini,

kestaneleri, m›s›rlar›, hurmalar›, incirleri, zeytinle-

ri, limonlar›, üzümleri, kay›s›lar›, sincaplar›, bay-

kufllar›, kar›ncalar›, balar›lar›n› v.s. ç›karamazlar. 

Ne ifllem yaparlarsa yaps›nlar bu varilin için-

deki atomlar; Einstein, Newton gibi karmafl›k

problemler çözen dahi bilim adamlar›n›; Picasso,

Michalengelo gibi sanat ve estetik yönünden ha-

rikalar meydana getiren sanatç›lar›; Beethoven,

Mozart gibi insan ruhuna zevk veren melodiler

besteleyen müzisyenleri; bulufllar yapan, kendisini

meydana getiren atomlar› mikroskop alt›nda in-

celeyen bilim adamlar›n›; Atatürk gibi büyük bir

devlet adam›n›; Fevzi Çakmak, Fatih Sultan Meh-

met gibi yüksek deha sahibi liderleri; Humphrey
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Bogart, Charlton Heston gibi rol yetene¤i olan

aktörleri; Britney Spears, Ricky Martin, Michael

Jackson gibi sanatç›lar›; dans eden, flark› söyle-

yen, simetriden, estetikten, renklerin uyumundan

zevk alan, araba tasar›m› yapan, kitap yazan, ki-

tap okuyan, ö¤renen, ö¤rendiklerini haf›zas›nda

tutan, düflünen, akleden, heyecanlanan, sevinen,

sevgi, merhamet ve flefkat duyan, özleyen, f›r›n-

daki kekin kokusunu duyunca ifltahlanan, yedi¤i

yeme¤in tad›ndan zevk alan, komik bir olaya gü-

len, dostlar› ile neflelenen veya bir fikri savunan

insan zekas›n› kesinlikle meydana getiremezler.

Bilinçsiz atomlar›, her ne flekilde biraraya ge-

tirirseniz getirin, hiçbir zaman bu varl›klardan

tek bir tanesini, hatta bunlardan herhangi birinin

tek bir hücresini dahi oluflturamazlar. 

O halde tüm insanl›¤›n bilgi birikimi ve çaba-

s› ile asla meydana gelemeyecek canl›l›¤›, fluursuz

atomlar›n, kör tesadüflerin yard›m› ile meydana

getirdi¤ini nas›l iddia edebilirler? Aç›kça anlafl›la-

ca¤› gibi akl› ve vicdan› olan bir insan, tüm can-

18



l›lar›n ve insanlar›n, tesadüflerin eseri olmas›n›n

mümkün olamayaca¤›n› hemen anlar. Hiçbir ön

yarg›ya kap›lmadan, akl› ve vicdan› ile düflünen

her insan, tüm bu varl›klar› yaratan›n, üstün bir

ak›l, sonsuz bilgi ve benzersiz bir güç sahibi olan

Allah oldu¤unu kesin olarak bilir. 

Kitab›n ilerleyen sayfalar›nda evrim teorisini

savunanlar›n, insanlar› nas›l aldatt›klar›n› gös-

termek için size varilci Darwin‘in bafl›ndan geçen

olaylar› anlataca¤›z. 

Bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu anlat-

mam›z›n önemli bir nedeni daha var: 

Birisi evrim teorisine inanman›z› istedi¤inde

bu kitapta okudu¤unuz gerçekleri hat›rlay›p, bu

kiflinin sizi yan›ltmaya çal›flt›¤›n› anlayabilir ve

ona herfleyi sonsuz ilim sahibi olan Yüce Allah’›n

yaratt›¤›n› anlatabilirsiniz. 

fiimdi hayat›n› varilin bafl›nda geçiren varilci

Darwin’in ve takipçilerinin durumlar›n› hep birlik-

te görelim.  
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Varilci Darwin gençli¤inde bir gemi yolculu¤una

ç›kar. Bu yolculukta, canl›larla ilgili kafas›ndaki

baz› sorulara cevap bulaca¤›n› zannetmektedir. 

Darwin: ‹flte Galapagos Adalar›... Araflt›rma-

lar›m› orada sürdürece¤im.
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Darwin: Bu kufllar›n 

gagalar› ne kadar da 

ilginç... Bu güzel 

kanatlar nas›l 

olufltu acaba?

Darwin, Galapagos Adala-

r›nda gezinirken dikkat çe-

kici renklere ve görünümlere

sahip kufllara rastlar.

22



Darwin: Canl›lar tesadüfen mi olufltular? Peki

ama o zaman flu tavus kuflunun bu kadar mü-

kemmel tüylere sahip olmas›n› nas›l aç›klaya-

bilirim ki, bu durum beni hasta ediyor. 

Uzun süren bir seyahatten sonra ‹ngiltere’ye geri

dönen Darwin, canl›lar ve onlar›n varolufllar›

hakk›nda düflünmeye bafllar.
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‹lerleyen y›llarda Darwin çal›flmalar›na devam

eder. Ancak o dönemdeki yetersiz ve ilkel araçlar-

la hücreleri incelemeye çal›flt›¤› için birçok

yan›lg›ya düfler. 

Darwin: Hücreler çok önemli... ‹lk önce on-

lar›n varl›¤›na bir aç›klama getirmeliyim.
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Ne var ki Darwin, elindeki ilkel araçlarla, gerçek-

te birçok bölümden oluflan hücreleri sadece birer

leke olarak görmüfltür. 

Darwin sevinçten z›pl›yor ve ba¤›r›yor: Hüc-

reler sadece birer nokta... Herhalde tesadü-

fen oluflmufllard›r.

Elindeki ilkel araçlarla elde etti¤i bu yanl›fl sonuç-

lar› do¤ru zanneden Darwin sevinir. 
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(Darwin kendine soruyor): Dünyada bir-

çok canl› türü var. Peki bunlar nas›l olup

da tek bir hücreden meydana geldi?

Bu yanl›fl düflünceye kap›lan Darwin’in ce-

vaplamas› gereken birçok soru vard›r: 
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Darwin çok yanl›fl düflünmesine ra¤men, akl›na ge-

lenleri do¤ru zannederek evrim teorisini ortaya

atar. Ona göre, canl›lar, cans›z maddelerden tesa-

düfen meydana gelmifltir. Önce hayali ilk hücre,

nas›l oldu¤unu aç›klayamad›¤› bir flekilde oluflmufl,

sonra bütün canl›lar bu hücreden evrimleflmifltir.



Darwin’in bu yan›lg›s›nda ateist yani Allah’a inan-

mayan birisi olmas›n›n etkisi büyüktür. Çünkü bu

teori ile ateist olmas›n› destekleyen bir düflünce or-

taya atm›fl olacakt›r. 

Darwin fikirlerini 1859 y›l›nda

yay›nlad›¤› “Türlerin Kökeni” ad-

l› kitab›nda aç›klar. 

Kitapta anlat›lan yanl›fl ve yalan

bilgiler, o dönemde Allah’a inan-

mayan baz› insanlardan büyük

destek görür. 

Buna ra¤men Darwin huzurlu de¤ildir çünkü kendi

iddialar›ndan hemen sonra ortaya ç›kan bilimsel

geliflmeler onu çok zor duruma düflürmektedir. O

dönemde Avusturyal› bir botanikçi (bitki bilimci)

olan Gregor Mendel, “kal›t›m kanunu” ad›n› verdi-

¤i bilimsel çal›flmas› ile Darwin’in iddias› olan ev-

rim teorisinin imkans›zl›¤›n› ispatl›yordu. 

(Darwin huzursuz ve mutsuz bir flekilde düflü-

nüyor): Bay Mendel kal›t›m kanunlar›n› keflfet-

mifl. Ben ne yapaca¤›m flimdi?
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Evrim teorisinin iddialar›na bak›ld›¤›nda, Dar-

win’in canl›l›¤› basit bir bileflim olarak tan›mlad›-

¤› anlafl›l›r. Ancak gerçek böyle de¤ildir. Bir gün

Darwin’in iddialar›na inanmayan bir arkadafl›

onun yan›na gelir ve onunla sohbete bafllar:

Darwin’in arkadafl›: Charles! Senin iddialar›n

hiç de inand›r›c› de¤il. Kusursuz bir yap›ya

sahip canl›lar cans›z maddelerden tesadüfle-

rin sonucu olarak oluflamaz. Böyle birfley asla

gerçekleflemez.
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Darwin: Neden olmas›n?

Dünyan›n yafl› çok bü-

yük. Bence bu

süre içinde

cans›z maddeler

biraraya gelip

canl›lar› olufltur-

mufl olabilir.  

Darwin’in arkadafl›: Sen insanlar›n, bal›kla-

r›n, atlar›n, bitkilerin k›saca herfleyin rüzgar

ve günefl ›fl›nlar› ile tesadüfen olufltu¤unu id-

dia ediyorsun, ama bu kimseye inand›r›c› gel-

miyor. Peki bunda hala ›srarc› m›s›n? 

Darwin: Evet.

Darwin’in arkadafl› (sab›rla tekrar sorar): Ay-

n› zamanda mükem-

mel yap›ya sahip tüm
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canl›lar›n bir hücrenin tesadüfler sonucu ço-

¤al›p yine  tesadüfler sonucu biraraya gelme-

siyle olufltu¤unu mu iddia ediyorsun? 

Darwin: Evet

Darwin’in arkadafl›: Ancak elinde hiçbir kesin

kan›t yok, sen sadece tahminde bulunuyor-

sun. E¤er bunlar›n tesadüfen gerçekleflti¤ine

inan›yorsan; bu, sana gerekli flartlar sa¤lan-

d›¤› takdirde, sen de bir deneyde hücreyi ko-

layl›kla oluflturabilirsin demektir!

Darwin (k›sa bir sessizlik

olur): ..........San›r›m olufl-

turabilirim. 



Darwin’in arkadafl›: Senin bu teoriyi ortaya

atarken düflünmedi¤in bir nokta var ki o da

do¤al ortamlarda bir bilinç yoktur. Yani tafl,

toprak, y›ld›r›m, günefl ›fl›nlar› düflünemez ve

deney yapamazlar. Deney yaparken unutma-

man gereken önemli bir konu daha var. Sen,

tafl, toprak gibi fluursuz de¤ilsin, çünkü sen

ve tüm insanlar düflünebilme yetene¤ine sa-

hip. Deneyi yaparken bu avantaj›n› da kulla-

nacaks›n, ama göreceksin ki bu da sonucu de-

¤ifltirmeyecektir. Cans›z varl›klardan fluurlu

ve canl› bir varl›k üretemezsin.

Darwin (derin bir sessizlik

olur):......... 
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Darwin’in arkadafl›: Teorinin yanl›fl oldu¤unu

görmen için, seninle bir deney yapal›m. Bu de-

neye “Varilli Deney” diyebiliriz.

Darwin: Varilli Deney mi?

Darwin’in arkadafl›: Neden endiflelendin? Se-

nin bu iddialar›na göre, bir varil ve uygun

maddeler senin için yeterli olmal› de¤il mi?

Darwin: Umar›m. 

Darwin’in arkadafl›:

Ayr›ca bu deneyde

neye ihtiyaç duyu-

yorsan onu da kulla-

nabilirsin.  Herfleyin

ölçüsünü istedi¤in gibi

belirleyebilirsin.

Darwin (kendi ken-

dine düflünür):  De-

neydeki ortam do¤al

ortama göre çok da-

ha avantajl› istedi-

¤imi koyabilir ve

teorimi ispatlaya-

bilirim.
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Darwin’in arkadafl›: O zaman gel, bu deneyde

olacaklar› birlikte hayal edelim. Herfleyi he-

saba katarak düflünelim. 

Darwin: Tamam.

Darwin’in arkadafl›: Ancak sana flunu kesin

olarak söyleyebilirim ki, sonunda baflar›s›z ol-

du¤unu göreceksin. Ne yaparsan yap cans›z

maddelerden canl› elde edemeyeceksin.

Sohbet sona erince Darwin ve arkadafl› tüm afla-

malar› düflünüp, gerekli haz›rl›klara bafllarlar.

Öncelikle Darwin deneyini yapmak için bir dük-

kandan varil al›r. 

Darwin: Bir varil sat›n al-

mak istiyorum.

Sonra canl›l›¤›n yap›s›nda

bulunan elementleri temin

eder. 

Darwin: Karbon burada,

Fosfor da tamam ve de

son olarak magnezyum.
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Darwin, deneye bafllamak üzere yan›na bir yar-

d›mc› da alarak haz›rl›klar›n› tamamlar.

Darwin: Herfley tamam. Is› ve nem kaynakla-

r› da haz›r. 



Darwin ilk olarak elementleri uygun ölçülerde su

dolu varile yerlefltirir. 

Darwin: Evet... Biraz da demir ekleyelim.

Darwin elementlerin birleflmesinde Günefl'in de

önemli bir rol üstlendi¤ini düflündü¤ünden, yar-

d›mc›s›ndan kar›fl›m› ›s›tmas›n› ister. 

Darwin: Dikkat et, çok s›cak olmas›n sak›n.
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Darwin y›ld›r›mlar› da unutmaz. Y›ld›r›mlar›n bolca

oldu¤u ya¤›fll› bir havada varili d›flar› ç›kar›r. 

Darwin (flaflk›n bir flekilde havaya bakarak):

Bir y›ld›r›m daha beklesem mi acaba?
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Darwin depremlerin de olabilece¤ini hesaba ka-

tar. Kar›fl›m›n bulundu¤u varili yard›mc›s›yla bir-

likte belli aral›klarla sallar.

Darwin: Biraz yavafl ol. Maddeler dökülmesin.

38

Yard›mc›s› bu s›rada, "ne garip bir deney" diye

düflünmektedir.



Ayr›ca varildeki s›v›, belki ifle yarar diye, arada

bir kar›flt›r›l›r. 

Darwin: Çok yak›nda ilk hücre oluflmal›

Yard›mc›s› düflünüyor: Hiç sanm›yorum!

Darwin: Kepçeyle nas›l kar›flt›rd›¤›m› iyi izle.

Yard›mc›s› düflünüyor: Benim ne iflim var bu-

rada?
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Darwin gerekli ifllemleri yapt›ktan sonra kar›fl›m›

gözden geçirmeye karar verir.

Darwin: Art›k büyük gün geldi. Bana kar›fl›m-

dan bir miktar getirir misin lütfen? 

Yard›mc›s›: Tamam, hemen getiriyorum.

40

Darwin tüpteki kar›fl›m› döker. Yard›mc›s› neler

olaca¤›n› merakla izlemektedir. Darwin ilkel mik-

roskobuyla kar›fl›m› incelemeye bafllar.

Darwin: Bakal›m kaç hücre oluflmufl?



Ne var ki Varilci Darwin birden öfkeyle ba¤›r›r.

Hiç beklemedi¤i bir sonuçla karfl›laflm›flt›r.

Darwin: Bu ne demek oluyor?

Yard›mc›s›: Ne oldu Bay Darwin?

Darwin: ‹nanam›yorum... Bir yanl›fll›k olmal›. 

Darwin (çok üzgün bir sesle): Hiçbir fley yok. 
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Darwin: Nerede hata yapt›k acaba? Madem

olmad› o zaman yeniden bafllayaca¤›z.

Uzunca bir süre üzerinde çal›flt›¤› bu ilk deneyin-

de Varilci Darwin baflar›s›z olmufltu. Ne var ki

gerçekleri görüp, canl›lar›n bu flekilde oluflamaya-

ca¤›n› kabul etmek yerine, hata yapm›fl olabilece-

¤ini düflünerek yeni bir denemeye karar verir. 

Darwin: Bu olamaz, mutlaka bir yerde hata

yapm›fl olmal›y›m. Biraz düflüneyim. Azot az

geldi galiba. San›r›m oksijen miktar›n› da bi-

raz düflürmeliyim.

Ve herfley yeniden bafllar...

Darwin: Bu kez daha h›zl› kar›flt›raca¤›m.

(Yard›mc›s›na seslenerek) S›cakl›¤› daha da

düflürelim.

Bunun üzerine yard›mc›s› ateflin bir k›sm›n›

söndürür.

Darwin: Daha güçlü sallamal›y›z. Bir arkada-

fl›n› daha ça¤›r.

Bir kifli daha gelir ve hep birlikte varili sallarlar.

Darwin: Sallay›n... Daha  h›zl› sallay›n. 
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Bu flekilde deney y›llar boyunca sürer... Darwin

teorisini kan›tlamak için bofluna çabalamaktad›r:

Darwin: Daha fazla y›ld›r›m düflerse olur mu

acaba? 
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Darwin arada s›rada deneyi kesip mikroskobuyla

kar›fl›mda neler olup bitti¤ini inceler. Ancak

sonuçta hiçbir de¤ifliklik yoktur.

Darwin: Olmuyor...Olmuyor...

Yard›mc›s›: Kaçman›n tam zaman›...

44

Darwin: Gel buraya... Kaçma... Bu sefer ola-

cak, baflaraca¤›m... Söz veriyorum. 



Uzun y›llar geçmifltir... Ama yine de¤iflen bir fley

yoktur. Darwin hala baflaramam›flt›r.

Darwin: Ben ne yapaca¤›m flimdi? 
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Darwin: Herfleyi denedim. Ama de¤il bir canl›,

bir tane hücre bile oluflturamad›m. Herfleyi

denedim, her yöntemi kulland›m ama bir türlü

baflaramad›m.



Darwin: Acaba içine bir salyangoz at›p, de-

neyde olufltu mu desem?... Ama hay›r, di¤er-

leri gibi bu yalan›m da ortaya ç›kar. 
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Bir süre sonra Darwin ve arkadafl› tekrar biraraya

gelirler ve deney hakk›nda sohbete bafllarlar.

Darwin’in arka-

dafl›: Ne diyorsun

Charles? Deneyin

baflar›s›zl›¤a u¤-

rad›¤›n› kendin

gördün, art›k fi-

kirlerinden vaz-

geçmiflsindir her-

halde.

Darwin: Hay›r

fikrim de¤iflmedi.

Sen ne dersen de,

ben hala cans›z maddelerden canl›l›¤›n olu-

flabilece¤ine inan›yorum. 

Darwin’in arkadafl›: Çok yan›l›yorsun. Canl›-

l›k özel bir tasar›m gerektirir. Hiçbir fley te-

sadüfen oluflamaz. 

Darwin: Benim iddialar›ma göre herfleyin tesa-

düfen oluflmas› gerekir. Bekleyelim, görelim.

Darwin ve arkadafl› bu sohbetten sonra ayr›l›rlar.

Aradan çok uzun y›llar geçer. Darwin ölür...
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Yirminci yüzy›l›n baflla-

r›nda çok önemli bilim-

sel geliflmeler meydana

gelmeye bafllar. Bu ge-

liflmeler Darwin'in te-

orisinin ne kadar yan-

l›fl oldu¤unu birer

birer kan›tlar.

48

1900’lü y›llar›n ba-

fl›nda genetik bilimi

ortaya ç›kar. 



K›sa bir süre sonra genler ve kromozomlar›n yap›-

s› keflfedilir. 



1955 y›l›nda James Watson ve Francis Crick adl›

iki bilim adam› DNA ad› verilen molekülün yap›s›-

n› ortaya ç›kar›rlar. DNA'y› k›saca flöyle tan›tal›m:

50

James Wat
so

n
Francis Crick



Hücrelerin her birinin çekirde¤inde DNA ad›nda

bir molekül bulunur. DNA insan vücuduna ait tüm

bilgileri içerir. Sizin saç›n›z›n veya gözlerinizin

rengi, iç organlar›n›z, d›fl görünümünüz, boyunu-

zun uzunlu¤u gibi tüm bilgiler DNA’n›zda flifreli

olarak bulunmaktad›r. DNA’da çok büyük miktar-

da bilgi vard›r. Bunun ne kadar fazla oldu¤unu

anlamak için flöyle bir karfl›laflt›rma yapabiliriz:

E¤er DNA’daki bilgileri bir ka¤›da dökmemiz ge-

rekseydi, her biri 500 sayfa olan 900 ciltten olu-

flan dev bir kütüphane oluflturmam›z gerekirdi.

Bu ansiklopedileri s›¤d›rmak içinse bir futbol sa-

has› uzunlu¤unda kütüphaneye ihtiyac›m›z olur-

du. Ancak bu kadar çok bilgi bizim gözümüzle bi-

le göremeyece¤imiz kadar küçük olan bir molekü-

le s›¤d›r›lm›flt›r. DNA, hücrenin tesadüfen olufla-

mayaca¤›n› kesin olarak ispatlar.

Allah’›n varl›¤›n› apaç›k ortaya

koyan say›s›z delilden biridir. 
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Az önce sayd›k-

lar›m›z, yüzy›l›-

m›zda yaflanan ge-

liflmelerin çok küçük bir bö-

lümüdür. Her bilim dal› ev-

rimin geçersizli¤ini ayr› ayr› ortaya koyar. Ancak

herfleye ra¤men evrimciler Darwin’in yalanlar›n-

dan vazgeçmezler. Hatta bu yalanlara yenilerini

eklerler. Ama bunlar da Darwin’in ünlü varil de-

neyini baflar›ya ulaflt›rmaz. Çünkü evrimciler ha-

la bilimsel düflünmezler. Canl›lar-

daki mükemmel tasar›m›n Yara-

t›c›s›n›n Yüce Allah oldu¤unu

kabul etmezler.
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Peki, aradan geçen zaman Darwin'in teorisiyle il-

gili neleri de¤ifltirmifltir? Evrim masal›na inanan

ve inanmayan bilim adamlar›n›n konuflmalar›yla

bunu görelim:

Bilim adam› 1: Darwin’in imkanlar› k›s›tl›yd›.

Onun zaman›nda bilim seviyesi düflüktü. Ev-

rim o flartlarda ispatlanamazd›.

Bilim adam› 2:  Onun yapamad›¤›n› belki biz

yapaca¤›z. Hücrenin tesadüfen olufltu¤unu

ispatlayaca¤›z.

Bilim adam› 3: Ben sizin gibi düflünmüyorum.

Umutlar›n›z› ba¤lad›¤›n›z varilden hiçbir can-

l› ç›kmayacak. 

Bilim adam› 1: Laboratuvarlar›m›z teknolojik

aletlerle dolu. Art›k canl›lar› daha yak›ndan

tan›yoruz. Hücrenin yap›s›n› keflfettik. Belki

insano¤lu çok yak›nda bir canl› bile üretebilir.

Bilim adam› 2: Bunu tekrar deneyebiliriz.

Bilim adam› 3: Çok yanl›fl düflünüyorsunuz.

Sizin gibi düflünenler yaklafl›k 100 senedir

varillerin bafl›ndalar. Yüzlerce y›l daha bekle-

seniz de bir fley olmayacak. Hat›rlarsan›z

Darwin de istediklerine ulaflamam›flt›.



Bilim adam› 1: Neden olmas›n? Belki baflar›r›z.

Bilim adam› 2: Deneyelim, görelim.

Bilim adam› 3: Hay›r. Milyonlarca y›l da

bekleseniz olmayacak. Hayat›n bafllamas›

için canl›larda bulunan elementlerin biraraya

getirilmesi yeterli de¤ildir. Canl›lar› sadece

Allah yarat›r ve onlara hayat verir.

Üç bilim adam› bu sohbetin sonunda bir karar

al›rlar.

Bilim adam› 3: Tamam madem imkanlar›n›z

Darwin’den daha fazla, o zaman elimizdeki

imkanlar›n tümünü kullan›p bir deney yapa-

l›m. Sonucun ne oldu¤unu siz de görün belki

o zaman gerçe¤i kabul edersiniz.

Bilim adam› 1: Tamam.

Bilim adam› 2: Hemen bafllayal›m.

Ve deneye tekrar bafllarlar...

Bilim adam› 1: Dünyan›n ilk dönem-

lerindeki atmosferde bulundu¤unu

düflündü¤üm gaz kar›fl›m› haz›r.

Bilim adam› 2: Yapay elektrik deflarj

kayna¤› da haz›r.
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Bilim adam› 1: Gaz kar›fl›m›n› 100 derece ›s›-

da bir hafta kaynatal›m.

Bilim adam› 2: Kar›fl›ma devaml› elektrik de

verelim. Bu ifle yarayabilir.

Kar›fl›ma düzenli olarak elektrik verilir ve kar›fl›m

sürekli ›s›t›l›r. Sonuç ne olacakt›r?
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Bilim adam› 1: Bir haftay› doldurduk. Kar›fl›m›

deney tüpünden hemen ç›kar.

Bilim adam› 2: Ama do¤ada böyle bir cihaz

yoktur ki...



Bilim adam› 1: Bofl ver. Baflka türlü baflara-

may›z. Hile yap›yoruz ama olsun o kadar. 

56

Bilim adam› 2: Tamam. Çok kurnazca düflün-

müflsün. Bakal›m ifle yaracak m›?



Bilim adamlar› kar›fl›m› incelediklerinde oldukça

flafl›r›rlar. Hücre yine oluflmaz.

Bilim adam› 1: ‹nanam›yorum... Yine olmad›.

Bilim adam› 2: Herfleyi yapt›k. Nas›l olmaz?

Bilim adam› 1: Her imkan›m›z var, herfleyi

deniyoruz ama tek hücre bile oluflturamad›k.

Bilim adam› 2: Gel en iyisi biz bu iflten vazge-

çelim istersen... 
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Bu evrimci bilim adamlar›n›n kurduklar› hayal de,

Darwin'in kurdu¤u hayal gibi sona erer. 

Bilim adam› 3: Gördünüz mü?

Size söylemifltim. Cans›z

maddeler kendi bafllar›na can-

l›l›¤› oluflturamazlar.

Bu sadece Allah’a

iman etmeyen baz› in-

sanlar›n ortaya att›¤› bir

aldatmaca…

Bilim adam› 1 (›srarla): 21.yy’a

kalmaz biz hakl› ç›kar›z.

Bilim adam› 2: fiimdilik baflarama-

d›k belki ama yak›nda yapaca¤›z, göreceksin.

Bilim adam› 3: Beyler! Bu mümkün de¤il. Art›k

bunu kabul edin. Evrim teorisini kan›tlamak için

do¤a flartlar›nda olmayan fleyleri bile deneye kat-

t›n›z. Buna göz yumuldu. Size istedi¤iniz her im-

kan verildi. Ayr›ca tüm deneyi istedi¤iniz plan ve

program içinde yürüttünüz. 

Bilim adam› 1: Evet ne olmufl?

Bilim adam› 3: Siz bir plan kurarak deney yapt›-

n›z. Deneyi tesadüflere b›rakmad›n›z, her aflama-

y› hesaplad›n›z. Ama bildi¤iniz gibi cans›z mad-
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deler biraraya gelmek için karar al›p bunu uygu-

layamazlar. Siz bunlar› yapt›¤›n›z halde yine de

baflaramad›n›z. Üstelik sadece birkaç hafta veya

y›l de¤il, ne kadar bekleseniz yine de bunu bafla-

ramazs›n›z. Sizden sonra gelenlere vasiyet edip

yüzbinlerce hatta milyonlarca y›l bu deneyi sür-

dürseniz yine de o varilin içinden kusursuz sis-

temleriyle bir canl› ç›karamazs›n›z.

Peki siz bunu plan yaparak ve tüm teknolojik im-

kanlar› kullanarak baflaramad›¤›n›za göre fluurlu

olmayan varl›klardan bir canl› oluflturmalar›n›

nas›l bekleyebilirsiniz?

Öncelikle tüm canl›lar›n meydana gelmesi üstün

bir ilim, kusursuz bir ta-

sar›m ve hassas bir ölçü

gerektirir. Bu özellikler

ise sadece, kainat›

yoktan var eden, son-

suz ak›l sahibi Yüce

Rabbimiz'e aittir.

Canl›lar kendi bafl›-

na ortaya ç›kmam›fl,

alemlerin Rabbi Allah

taraf›ndan bir anda yara-

t›lm›fllard›r.
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Varilci Darwin gibi günümüze kadar yaflam›fl tüm

takipçileri de haks›z ç›km›fllard›. Ne var ki içlerin-

den bir k›sm› bu varile olan inançlar›n› kaybetme-

di. En ünlü evrimci bilim adamlar› bile bu varilin

bafl›nda umutla beklediler. fiimdi iki evrimci bilim

adam›n›n içine düfltükleri durumu görelim.
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Evrimci 2: Nas›l olur? Niye canl› oluflmuyor?

Herfleyi deniyoruz. 

Evrimci 1: Yarat›l›fla inananlara ne cevap
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verece¤iz? Üstelik tüm bilimsel araflt›rmalar

onlar›n dediklerini do¤ruluyor. 

Evrimci 2: Ne olursa olsun yarat›l›fl› kabul

edemeyiz. ‹nsanlar Allah’a inananlar›n hakl›

oldu¤unu anlamamal›. Yalan söylemeye de-

vam etmeliyiz. Baflka çaremiz yok.

Bu bilim adamlar› da hiçbir sonuca ulaflamazlar.



Size flimdi vücudumuzu olufltu-

ran bir hücreyi tan›taca¤›z.

Merhaba! Ben bir hücre-

yim. Sizin bedeninizde yak-

lafl›k 100 trilyon arka-

dafl›m bulunuyor. Tüm be-

deninizi bizler meydana

getiriyoruz. Annenizin kar-

n›nda bölüne bölüne sizin

oluflman›z› sa¤l›yo-

ruz. Tüm

yaflam›-

n›z boyunca vücudunuzdaki

bütün faaliyetlerde görev al›-

yoruz. Siz nefes al›rken, yü-

rürken, yedi¤iniz yemekleri

sindirirken, görürken ve du-

yarken her zaman sizin için
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çal›fl›yoruz. ‹çimizde enerji üreten santraller;

bir bölgeden di¤erine ürünleri tafl›yan tafl›ma

sistemleri, boru hatlar›; bu ürünlerle ilgili bil-

gilerin kay›tl› bulundu¤u bilgi bankalar› ve la-

boratuvarlar var. 
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Birçok
parçadan
oluflan hücre
flematik
olarak böyle
görünür.



Bizi meydana getiren proteinlerin tesadüfen

oluflmas› imkans›zd›r. Dolay›s›yla biz de tesa-

düfen oluflamay›z. Hem içinde fabrikalar, bil-

gi bankalar›, laboratuvarlar, santraller ve ta-

fl›ma sistemleri olan bu harika sistem nas›l te-

sadüfen oluflabilir ki? Elbette ki oluflamaz.
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fiimdi baz› ünlü bilim

adamlar›n›n canl›lar›n

tesadüfen oluflamaya-

ca¤›n› anlatan sözleri-

ni okuyacaks›n›z:



Tesadüfler sonucu canl› bir

hücrenin meydana gelmesi ile,

bir kas›rgan›n bir hurda y›¤›-

n›ndaki parçalar› savurarak

tesadüfen bir uça¤› olufltur-

mas› aras›nda bir fark yok-

tur. (Sir Fred Hoyle)

En basit canl› hücresinin sahip oldu¤u mekaniz-

ma bile, insano¤lunun flimdiye kadar yapt›¤›,

hatta hayal etti¤i bütün makinalardan çok daha

kusursuzdur. (W.H. Thorpe)

Aç›kça görüldü¤ü gibi birçok bilim adam› hücre-

deki mucizenin fark›nda. Cans›z maddelerden te-

sadüfen canl›lar›n oluflmas›n›n imkans›z oldu¤u-

nu görüyorlar. Varilci Darwin ve evrimciler hücre-

ler ve canl›lar hakk›nda birçok yanl›fl iddiada bu-

lunmufllar. Ama siz art›k herfleyi yaratan›n, Yüce

Allah oldu¤unu çok iyi biliyorsunuz.
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Sir Fred
Hoy

le
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Bu kitapta sizin de bir kere daha gördü¤ünüz

gibi hücreyi yoktan yaratan, ona annelerinizin

karn›nda bölünme emrini veren Allah’t›r. Allah

canl›lar› bu hücrelerden yaratm›flt›r. Hücrelerden

yarat›lan çiçeklerin, kufllar›n, bal›klar›n, meyvele-

rin ve di¤er canl›lar›n güzelli¤i Allah’›n üstün sa-

nat›n›n delillerinden sadece bir tanesidir. 

Darwin ortaya att›¤› evrim teorisinde, cans›z

maddelerden canl›l›¤›n tesadüflerin eseri olarak

olufltu¤unu iddia etmektedir. Ancak çocuklar

unutmamal›s›n›z ki, bir canl›n›n

oluflmas› için yine bir canl›n›n ol-

mas› gerekmektedir. Anne baba-

lar›m›z canl›d›r. Onlar›n anne

ve babalar› da canl›d›r. Bu

canl›l›k ilk insan olan Hz.

Adem’e kadar sürer gider. Za-

ten Hz. Adem’i yaratan,

canl›l›¤›n sahibi olan

Yüce Allah’t›r. Tarih
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boyunca hiçbir cans›z maddeden canl› bir varl›k

oluflmam›flt›r. Modern bilimin ortaya koydu¤u de-

liller, canl›lar› Allah’›n yaratt›¤›n› bir kere daha

kan›tlamaktad›r. Ancak Charles Darwin ve takip-

çileri büyüklük taslad›klar› ve Allah’›n varl›¤›na

inanmak istemedikleri için bu gerçe¤i kabul etme-

mifllerdir. Onlar, insanlar› yalanlarla kand›rmay›

tercih etmifllerdir. Ancak bu yalanlar›ndan oluflan

evrim teorisine flu ana kadar tek bir delil bile bu-

lunamam›flt›r. Bu kitab› evrimcilerin iflte bu çare-

sizli¤ini ve evrim teorisinin do¤ru olmad›¤›n› ö¤-

renmeniz için haz›rlad›k. 

Unutmay›n ki ilim bak›m›ndan herfleyi kufla-

tan Rabbimiz, bizden, Kuran ahlak›n› ö¤renip,

O’nun emirlerine uymam›z› istemektedir. Evrende-

ki her varl›k O’nun üstün ilminin delillerindendir.

Biz de, varl›klardaki üstün ilmi ve sanat› görüp

Allah’a flükretmeliyiz ve O’nun istedi¤i gibi bir ya-

flam sürmeliyiz. 
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... Sen Yücesin, 

bize ö¤retti¤inden 

baflka bizim hiçbir 

bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, 

herfleyi bilen, 

hüküm ve hikmet 

sahibi olans›n.

(Bakara Suresi, 32)


