






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 Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹s-
tanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llar-
dan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rla-
d›. 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 hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun
ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n
kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik
anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in
Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül en-
biya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-
r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir.
Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek
çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son
söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sa-
hibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir du-
as› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dün-
yaya 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, ‹ngil-
tere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan
Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rus-
ya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmakta-
d›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce,
Urduca, 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 ta-
kip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler
pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflme-
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sine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eser-
lerdeki hikmetli, özlü, kolay    anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve il-
mi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin
netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›makta-
d›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n,
art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefele-
rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bun-
dan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r,
çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›m-
lar, Harun Yahya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan
kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme
içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifl-
tir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir
maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran,
fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, ima-
n› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sa-
bit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r.
‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulama-
ya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konu-
da kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n
dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmet-
teki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n ge-
nel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslüman-
lar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir.
Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi,
iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kav-
ray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne
daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dik-
kate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçim-
de yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliya-
t›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen
huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya
bir vesile olacakt›r.



● Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-
deni, 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› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-
mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-
mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za
ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yaza-
r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-
makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-
tedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe
veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 
Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n
yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar"
deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r
sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-
te ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-
ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan
istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›,
konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›-
s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-
mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.
Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlü-
dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-
r›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin
ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz
etti¤imiz özellikleri 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 birikiminin bulun-
du¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-
heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-
g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se
sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 

OKUYUCUYA
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Yaklafl›k 150 y›ld›r okul kitaplar›ndan bilimsel yay›nla-
ra kadar her yerde bilimsel bir gerçek gibi sunulmaya ça-
l›fl›lan evrim teorisi gerçekte son derece çürük temellere
dayanmaktad›r. 150 y›ld›r evrimcilerin ortaya att›klar› her
iddia, bilim taraf›ndan teker teker yalanlanm›flt›r. Evrim-
ciler ise, art›k teorilerini ispatlamaya çal›flmaktan vazgeç-
mifller, ancak propaganda, demagoji, göz boyama gibi
yöntemlerle bu teoriyi ayakta tutabilmenin yollar›n› ara-
maya bafllam›fllard›r. Amaçlar› bilimsel bir gerçe¤i sa-
vunmak de¤il, sözde bilimsel olan bir safsatay›, materya-
list ve ateist dünya görüfllerini devam ettirebilmek u¤ru-
na yaflatmaya çal›flmakt›r. 

Elinizdeki bu kitapç›kta, evrim teorisinin temel iddi-
alar› bilimsel delillerle çürütülmektedir. Canl›l›¤›n evrim-
le meydana gelmesinin neden imkans›z oldu¤u çok so-
mut ve size çok yak›n örneklerle ispatlanmaktad›r. Bu ki-
tapç›¤›n içeri¤ini bilmeniz, dünyan›n herhangi bir yerin-
deki herhangi bir evrimciye gerekli bilimsel ve ak›lc› ce-
vaplar› vermenize ve evrimcilerin iddialar›n› çürütmeni-
ze,  Allah'›n izniyle yeterli olacakt›r.

Konu hakk›nda daha genifl bilgi edinmek isterseniz
yazar›n binlerce sayfadan oluflan Evrim Aldatmacas›,
Evrim Açmaz› (Ansiklopedik) (2 cilt), Evrim Yalan›n› Çö-
kerten Gerçekler Serisi (19 kitap), Evrimcilere Net Cevap
(4 kitap), Hayat›n Gerçek Kökeni, Evrimcilerin Yan›lg›la-
r›, Evrimcilerin ‹tiraflar› gibi eserlerine baflvurabilirsi-
niz. Yazar›n 200'ü aflk›n kitab›na  www.harunyahya.net
ve www.harunyahya.org sitelerinden ücretsiz olarak ula-
flabilirsiniz.

G‹R‹fi



1 Evrim Teorisi, Tesadüfleri
Yarat›c› Bir ‹lah Olarak Görür

Evrim teorisinin iddias›na göre, fosfor, karbon gibi bi-
linçsiz, ak›ls›z, yeteneksiz, bilgisiz ve cans›z atomlar te-
sadüfler sonucunda biraraya gelmifller, y›ld›r›mlar,
volkanlar, ultraviyole ›fl›nlar›, radyasyon gibi do¤al
olaylar sonucunda kendilerini kusursuzca organize
ederek proteinleri, hücreleri, bal›klar›, kedileri, tavflan-
lar›, aslanlar›, kufllar›, insanlar› ve tüm canl›l›¤› mey-
dana getirmifllerdir. 
Tesadüfleri yarat›c› bir ilah kabul eden evrim teorisi-
nin temel iddias› budur. Böyle bir iddiaya inanmak ise
akla, mant›¤a ve bilime karfl›d›r. 
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan biri ilkel dünya olarak adland›rd›klar›

ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluflabilece¤ini düflünmeleridir. 
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Do¤al Seleksiyon Canl›lardaki Karmafl›k
Yap›lar›n Nas›l Meydana Geldi¤ini Aç›klayamaz

Evrim teorisi, yaflad›klar› ortama en iyi uyum sa¤layan
canl›lar›n daha çok yaflama ve ço¤alma imkan› bulduk-
lar›n› ve bu flekilde faydal› özelliklerini sonraki nesille-
re aktarabildiklerini, türlerin bu "mekanizma"yla evrim-
leflti¤ini iddia etmektedir. 
Oysa do¤al seleksiyon olarak bilinen söz konusu me-
kanizma, canl›lar› evrimlefltirmez, onlara yeni özellikler
kazand›ramaz. Sadece bir canl› türüne ait özellikleri
güçlendirebilir. 
Örne¤in bir bölgede yaflayan tavflanlardan h›zl› koflan-
lar hayatta kal›r, di¤erleri ise ölürler. Birkaç nesil son-
ra bu bölgedeki tavflanlar daha h›zl› koflan bireylerden
oluflur. Ancak, hiçbir zaman bu tavflanlar baflka bir
canl› türüne (örne¤in taz›lara veya tilkilere) evrimlefl-
mezler. 
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HARUN YAHYA

Ç›tan›n sald›rd›¤› bu yavru

büyük bir ihtimalle

kaçmay›

baflaramayacakt›r. Çünkü

ç›ta bu yavruya göre çok

daha atik, güçlü ve

tecrübelidir. 

Bu herkesin bildi¤i olay›

evrimciler, "evrimlefltirici

bir mekanizma" olarak

topluma kabul ettirmeye

çal›fl›rlar. 

Oysa aç›kt›r ki bu yavru 

-ne kadar zaman geçerse

geçsin- baflka bir canl›ya

dönüflmeyecektir.
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Sanayi Devrimi Güveleri Do¤al
Seleksiyonla Evrime Delil De¤ildir

Evrim teorisinin tüm dünya çap›nda en çok tekrar edi-
len sözde 'delil'lerinin bafl›nda, 19. yüzy›l ‹ngiltere-
si'nde gerçekleflen sanayi devrimi s›ras›ndaki güve po-
pülasyonu gelir. ‹ddiaya göre sanayi devrimindeki hava
kirlili¤i a¤aç kabuklar›n›n rengini koyulaflt›rm›fl, bu ne-
denle koyu renkli güveler daha kolay kamufle olarak av-
c› kufllardan korunmufl ve sonuçta koyu renkli güvele-
rin nüfusu artm›flt›r. Ama bu bir evrim de¤ildir, çünkü
yeni bir güve türü ortaya ç›kmam›fl, sadece zaten var
olan türlerin nüfus oran› de¤iflmifltir. Bunun d›fl›nda,
güvelerle ilgili bu iddian›n dayand›r›ld›¤› hikayenin de
do¤ru olmad›¤› ortaya ç›km›flt›r: Güveleri a¤açlar üzeri-
ne konmufl olarak gösteren ünlü foto¤raflar›n sahte ol-
du¤u ve iddia edildi¤i gibi bir "endüstriyel melanizm"in
(endüstriyel kirlilik nedeniyle rengin koyulaflmas›) hiç-
bir zaman yaflanmad›¤› anlafl›lm›flt›r.

Deprem, Bir fiehri Nas›l Gelifltiremezse,
Mutasyonlar da Canl›lar› Gelifltiremezler

Mutasyonlar, insan vücuduna dair tüm bilgilerin flifreli
oldu¤u DNA üzerindeki rastlant›sal de¤iflikliklerdir. Mu-
tasyonlara radyasyon, kimyasallar gibi etkenler neden
olur. Evrimciler, mutasyonlar›n canl›lar› evrimlefltirdi¤i-
ni öne sürerler. Oysa mutasyonlar canl›lara daima zarar
verirler, onlar› gelifltirmezler, onlara yeni özellikler (ör-
ne¤in kanat, akci¤er gibi organlar) kazand›ramazlar.
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Onlar› ya öldürür ya da sakat b›rak›rlar. Mutasyonlar›n
bir canl›y› gelifltirdi¤ini, ona yeni özellikler kazand›rd›¤›-
n› iddia etmek, bir depremin bir flehri daha geliflmifl ve
modern bir hale getirdi¤ini, veya bir bilgisayara çekiçle
vuruldu¤unda bir üst modelinin ortaya ç›kaca¤›n› iddia
etmeye benzer. Nitekim gözlemlenmifl hiçbir mutasyo-
nun genetik bilgiyi art›rd›¤› görülmemifltir.

Hayat Hayattan Gelir
Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl›
yanl›fl bir teori, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya
gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerini öngörüyordu.
18. yüzy›la dek, böceklerin yemek art›klar›ndan, farele-
rin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Dar-
win'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› 19. yüzy›lda
ise, bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›,
bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu. 
Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l son-
ra, ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel
oluflturan bu inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›-
¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu
flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat oluflturabi-
lece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür." 

11

5



Bu gerçek, yeryüzünde yaflam›n kendili¤inden oluflma-
d›¤›n›, ancak mucizevi bir yarat›l›flla bafllad›¤›n› da bir
kez daha göstermifl oluyordu. 

Ara Geçifl Canl›lar›na Fosil 
Kay›tlar›nda Rastlanmam›flt›r

Evrim teorisi, bir türün bir baflka türe dönüflmesinin il-
kelden (basitten) karmafl›¤a do¤ru, yavafl ve aflamal› ol-
du¤unu iddia eder. Bu iddiaya göre, bu dönüflüm s›ra-
s›nda "ara geçifl formu" ad› verilen ucube canl›lar›n ya-
flam›fl olmas› gerekir. Örne¤in, bal›k özelliklerini hala
tafl›mas›na ra¤men, bir yandan da baz› sürüngen özel-
likleri kazanm›fl olan yar› bal›k yar› sürüngenler, yar›
maymun yar› insanlar, yar› sürüngen yar› kufl canl›lar
yaflam›fl olmal›d›r geçmiflte. E¤er gerçekten bu tür can-
l›lar yaflam›fllarsa, bunlar›n kal›nt›lar›na da fosil kay›tla-
r›nda rastlanmas› gerekir. Oysa, y›llard›r büyük bir h›rs-
la aranan bu ara geçifl formlar›ndan eser yoktur. 

Canl› Gruplar› Yeryüzünde Aniden
ve Ayn› Anda Ortaya Ç›km›flt›r

Bugün bilinen temel canl› kategorilerinin tamam›na ya-
k›n›, 530-520 milyon y›l önce, "Kambriyen Devri" ad› ve-
rilen jeolojik devirde ayn› anda ve aniden ortaya ç›km›fl-
t›r. Süngerler, yumuflakçalar, solucanlar, derisidikenli-
ler, eklembacakl›lar, omurgal›lar gibi birbirinden tama-
men farkl› vücut planlar›na sahip canl› kategorileri, da-
ha önceki jeolojik devirlerde hiçbir benzerleri yokken,
bir anda belirmifllerdir. Bu gerçek, evrimcilerin, canl›la-
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r›n tek bir ortak atadan uzun zaman içinde ve aflama
aflama türedikleri iddias›n› çürüten önemli bir delildir. 
Yeryüzünün bir anda, son derece farkl› vücut yap›lar›na,
son derece karmafl›k organlara sahip birçok canl› ile dol-
mas›, elbette ki bu canl›lar›n yarat›ld›klar›n› gösterir. Ev-
rimciler, Allah'›n varl›¤›n› ve yarat›fl›n› inkar ettikleri için
bu mucizevi olay› kesinlikle aç›klayamazlar. 

Canl› Türleri Yüz Milyonlarca Y›l Boyunca 
Hiçbir De¤iflikli¤e U¤ramamaktad›rlar

E¤er gerçekten bir evrim yaflanm›fl olsayd›, canl›lar›n
yeryüzünde küçük kademeli de¤iflimlerle ortaya ç›kma-
lar› ve zaman içinde de de¤iflmeye devam etmeleri ge-
rekirdi. Oysa fosil kay›tlar› bunun tam aksini gösterir.
Farkl› canl› s›n›flamalar›, kendilerine benzeyen atalar›
olmadan aniden ortaya ç›km›fllar ve yüz milyonlarca y›l
boyunca hiç de¤iflim geçirmeden dura¤an bir biçimde
kalm›fllard›r. 
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Evrimcileri Hayal K›r›kl›¤›na 
U¤ratan Bal›k: Cœlecanth

Evrimciler 400 miyon y›ll›k fosilleri bulunan Cœlacanth
s›n›f›na dahil olan bal›klar›, bal›klar ve amfibiyenler ara-
s›nda çok güçlü bir ara form delili olarak gösteriyorlar-
d›. Bu canl›n›n yetmifl milyon y›l önce soyu tükenmifl
bir tür oldu¤u zannedildi¤i için, evrimciler fosili üzerin-
de her türlü spekülasyonu yapm›fllard›. Ancak 22 Aral›k
1938'de Hint Okyanusu aç›klar›nda bir Cœlacanth canl›
olarak bulundu. ‹lerleyen y›llarda baflka bölgelerde de
200'den fazla Cœlacanth yakaland›. 
Bu bal›klar›n yakalanmas›yla beraber, bu canl›lar üze-
rinde yap›lan spekülasyonlar›n temelsizli¤i de anlafl›l-
m›fl oldu. Cœlacanth, evrimcilerin iddialar›n›n aksine
karaya ç›kmak üzere olan yar› bal›k yar› amfibiyen özel-
likleri gösteren bir canl› de¤ildi. Hatta 180 m. derinli¤in
üzerine hemen hiç ç›kmayan bir dip bal›¤› idi. Dahas›,
yaflayan Cœlacanthlar ile 400 milyon y›ll›k fosil örnekle-
ri aras›nda hiçbir fark yoktu. Canl›, hiçbir "evrim" geçir-
memiflti.  
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Kufl Kanatlar› Tesadüflerin
Eseri De¤ildir

Evrimciler kufllar›n sürüngenlerden evrimleflti¤ini ileri
sürerler, ancak bu imkans›zd›r. Sadece kufl kanatlar› bi-

le bunu kan›tlamaya yeter. ‹ddia edildi¤i gi-
bi bir evrim olmas› için, bir sürüngenin

ön ayaklar›n›n, genlerinde meydana
gelen mutasyonlar sonucunda ku-

sursuz kanatlara dönüflmüfl olmas›
gereklidir ki, bu mümkün de¤ildir.
Herfleyden önce bu teorik canl›

yar›m kanatla uçamayacakt›r. Bir yan-
dan da ön ayaklar›ndan mah-
rum kalm›fl olacakt›r. Bu ise

canl›n›n sakat olmas›na ve ev-
rim teorisine göre elenme-
sine neden olacakt›r. Ayr›-
ca, uçufl için kanatlar›n

tüm detaylar›n›n kusursuz-
ca oluflmas› gerekir. Kanat-

lar›n; kuflun gö¤üs ç›k›nt›s›na
sa¤lam bir biçimde tutturulmufl olmas› gerekmektedir.
Kuflu havaya kald›rmaya, havadaki dengesini ve her yö-
ne hareketini sa¤lamaya elveriflli bir yap›da olmas›, ka-
nat ve kuyruk tüylerinin hafif, esnek ve birbiriyle orant›-
l› olmas›, k›saca uçufla imkan veren mükemmel bir ae-
rodinamik düzende ifllemesi flartt›r. Kanatlar›n bu kusur-
suz yap›s›n›n nas›l olup da birbirini izleyen rastlant›sal
mutasyonlar sonucu meydana gelmifl olabilece¤i soru-
su tümüyle cevaps›zd›r. 
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Archaeopteryx, Sürüngenlerle 
Kufllar Aras›ndaki Kay›p Halka De¤ildir 

Archaeopteryx adl› 150 milyon y›l-
l›k kufl fosili, evrimciler taraf›n-
dan 19. yüzy›ldan beri "evri-
min en büyük fosil kan›t›" ola-
rak gösterilmifltir. Bu kuflun
baz› sürüngen özellikleri gös-
terdi¤i ve bu yüzden sürün-
genler ile kufllar aras›ndaki
"kay›p halka" oldu¤u iddia edil-
mifltir. Ancak Archaeopteryx'in
tam bir uçucu kufl oldu¤unu
gösteren son bulgular bu iddi-
ay› geçersiz k›lm›flt›r. Dahas›, kufl-
lar›n sözde sürüngen atalar› olarak kabul edilen tero-
pod dinozorlar› Archaeopteryx'ten çok daha gençtirler.
Bu ise evrimcilerin gizlemeye çal›flt›klar› bir gerçektir.

Ünlü 'At›n Evrimi' Senaryosu Fosil 
Kay›tlar› Taraf›ndan Yalanlanmaktad›r

Onlarca y›ld›r, "at›n evrimi", evrim teorisinin en iyi bel-
gelenmifl kan›tlar›ndan biri olarak gösterilmifltir. Farkl›
devirlerde yaflam›fl dört ayakl› memeliler küçükten bü-
yü¤e do¤ru dizilmifl ve bu "at serileri" do¤a tarihi mü-
zelerinde sergilenmifltir. Oysa son y›llardaki araflt›rma-
lar, at serilerindeki canl›lar›n birbirlerinin atas› olmad›-
¤›n›, s›ralamalar›n çok hatal› oldu¤unu, at›n atas› olarak
gösterilen canl›lar›n gerçekte attan daha sonra ortaya
ç›kt›klar›n› ortaya koymaktad›r.
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Evrimcilerin Maymun Adam Hikayeleri
Hiçbir Delile Dayanmamaktad›r

Darwinizm'in en önde gelen aldatmacas›, insanlar›n
maymun benzeri canl›lardan evrimleflti¤i iddias›d›r.
Bu iddia, oluflturulan binlerce hayali çizim ve maket
yoluyla kitlelere empoze edilir. Oysa gerçekte "may-
mun-adamlar"›n yaflam›fl oldu¤una dair hiçbir kan›t
yoktur. ‹nsan›n en eski atas› olarak ileri sürülen Aust-
ralopithecus, flempanzelerden pek farkl› olmayan so-
yu tükenmifl bir maymun türüdür. Evrim flemas›nda
Australopithecus'un sonras›na yerlefltirilen Homo
erectus, Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapi-
ens archaic gibi s›n›flamalar ise, farkl› insan ›rklar›d›r.
Bu s›n›flamalar ile günümüz insanlar› aras›ndaki kü-
çük anatomik farklar, günümüzde de Avustralya yerli-
leri, Pigmeler, Eskimolar gibi farkl› insan ›rklar› aras›n-
da görülmektedir. 
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Evrimciler tamamen gerçek

d›fl› resimler çizmekte,

fosillerin

rekonstrüksiyonlar›n›

yapmaktad›rlar. Hayal

güçlerini yans›tmaktan

baflka bir anlam› olmayan

bu çizim ve

rekonstrüksiyonlar,

evrimcilerin propaganda

malzemesi olmufltur.

‹nsanlara, evrim

senaryolar›n› telkin etmek

için kullan›lan bu yöntemin

hiçbir bilimsel temeli yoktur.



% 99 Maymun-‹nsan Benzerli¤i 
‹ddias› Bir Aldatmacadan ‹barettir

Zaman zaman gündeme gelen "insan ve maymun gen-
lerinin % 99 benzerli¤i" ifadesi y›llar önce kas›tl› olarak
üretilmifl propaganda amaçl› bir slogand›r.  
Öncelikle, her iki türün DNA'lar›n›n k›yaslanabilmesi
için ikisinin de gen haritas›n›n bilinmesi gerekir. Ancak
flu ana kadar yaln›zca insan›n genetik haritas› ç›kart›l-
m›flt›r. fiempanze içinse henüz böyle bir çal›flma yap›l-
mam›flt›r. 
Sansasyonel flekilde duyurulan araflt›rmalarda insan-
daki 30.000 genin sadece 97'si (binde 3'ü) karfl›laflt›r›la-
bilmifltir. Bu kadar yetersiz bir araflt›rma ile insan may-
mun aras› bir soy ba¤› kurmak tamamen evrimci ön
yarg›lardan kaynaklanmaktad›r. Evrimcilerin bu genel-
lemesi, sadece 3'er cümlesi okunmufl kal›nca iki kitab›n
%99 benzer oldu¤unu ilan etmek kadar saçmad›r.
‹ki canl›n›n genleri k›smen benzedi¤i için benzerlik ora-
n› seçilen genlere göre de¤iflkenlik gösterir. Hiç benze-
meyen genler seçilirse elde edilen sonuç %0; tamamen
ayn› genler seçilirse %100 ç›kar. Kald› ki, evrimcilerin
yans›tmak istediklerinin aksine insan, genlerini sadece
flempaze ile paylaflmaz. ‹nsan ile meyve sine¤i veya ba-
lina genlerinin karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flmada tamamen
ayn› genler seçilirse insan %100 meyve sine¤i ya da
%100 balina ç›kabilecektir!
Sonuç olarak insan ve maymunun bütün genlerinin
%99 ayn› oldu¤unu iddia etmenin hiçbir bilimsel daya-
na¤› yoktur.
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‹nsan Bilincinin Kayna¤›
Evrim De¤il, Yarat›l›flt›r

Evrim teorisi insan bilincinin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› kesin-
likle aç›klayamaz. fiuursuz atomlar ve tesadüfler; mede-
niyetler kuran, sanat eserleri meydana getiren, t›ptan
arkeolojiye kadar birçok bilim dal› oluflturan, felsefeler
üreten, sevinen, hayranl›k duyan, besteler yapan, dinle-
di¤i müzikten zevk alan, yedi¤i yo¤urdun tad›ndan hofl-
lanan, dostlar› olan, vefa, sadakat, sevgi gibi kavramla-
r› bilen, özleyen, kendisini oluflturan atomlar› inceleyen,
uzay araçlar› infla eden, mikroskobu, ampulü icat eden
insan bilincini oluflturamaz. Bilincin, insan› sadece bir
madde y›¤›n› olarak gören materyalist felsefe ile aç›k-
lanmas› mümkün de¤ildir. Beyindeki atomlar hissede-
mez, bilemez, konuflamazlar. Bilinç insan ruhuna ait bir
özelliktir ve insana ruhunu veren Allah't›r. 

Canl›larda Körelmifl Organlar 
Oldu¤u ‹ddias› Do¤ru De¤ildir 

Uzun zamand›r evrimci kaynaklarda canl›lardaki baz› or-
ganlar›n ifllevsiz oldu¤u ileri sürülmekte ve bunlar›n o
canl›lar›n atalar›ndan miras kalm›fl ancak art›k kullan-
mad›klar› organlar oldu¤u iddia edilmektedir. Örne¤in
insan vücudundaki appendiks (apandisit) veya kuyruk
sokumu, y›llarca "körelmifl organ" say›lm›flt›r. Oysaki
son y›llar›n bilimsel araflt›rmalar›, tüm bu organlar›n
önemli ifllevleri oldu¤unu ortaya  koymufltur. Evrimcile-
rin 20. yüzy›l bafl›nda ç›kard›klar› "körelmifl organlar lis-
tesi" bugün tamamen çürümüfl durumdad›r. Ayn› flekil-
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de, evrimcilerin öne sürdükleri "hurda DNA" kavram›,
yani DNA'n›n büyük bölümünün ifle yaramaz oldu¤u id-
dias› da yap›lan yeni kefliflerle çürütülmüfltür.  

Proteinlerin Tesadüfen Oluflmalar› 
Kesinlikle ‹mkans›zd›r

Hayat›n yap› tafl› olan proteinlerin tesadüfen oluflmala-
r› matematiksel olarak imkans›zd›r. Örne¤in, bileflimin-
de 288 amino asit bulunan ortalama büyüklükteki bir
protein molekülünün tesadüfen oluflma ihtimali 10300'de
1 ihtimaldir. (Bu, 1 rakamının sa¤ına 300 tane sıfır gel-
mesiyle oluflan astronomik bir sayıdır.) Bu ihtimalin
pratikte gerçekleflmesi ise imkansızdır. (Matematikte
1050'de 1'den küçük ihtimaller pratikte "sıfır ihtimal" ka-
bul edilirler.) Tek bir proteinin bile tesadüfen oluflmas›-
n› aç›klayamayan evrim teorisi, hücrenin ve daha
kompleks yap›lar›n nas›l meydana geldi¤ini asla aç›kla-
yamaz. 

Cans›z Moleküllerin Tesadüfen Biraraya
Gelmesi Canl›l›¤› Aç›klayamaz

Bir protein molekülünün tesadüflerle meydana geldi¤i-
ni varsaysak dahi canl›l›¤›n tesadüfen kendili¤inden
oluflmas› imkans›zd›r.
Çünkü proteinden hücreye gitmek için, daha binlerce
aflama gereklidir. Öncelikle, oluflan bu protein, o ortam-
da ultraviyole ›fl›nlar›na ve fliddetli mekanik etkilere
ra¤men hiçbir bozulmaya u¤ramadan, sab›rla hemen
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yan›bafl›nda di¤erlerinin tesadüfen oluflmas›n› bekle-
melidir. Sonra yeterli say›da ve ayn› noktada oluflan bu
proteinler anlaml› flekillerde biraraya gelerek hücrenin
organellerini oluflturmal›d›r. Aralar›na hiçbir yabanc›
madde, zararl› molekül, ifle yaramaz protein zinciri ka-
r›flmamal›d›r. Sonra bu organeller son derece planl› ve
organize bir biçimde biraraya gelip, gerekli enzimleri de
yanlar›na al›p bir zarla kaplanmal›, bu zar›n içi de bunla-
ra ideal ortam› sa¤layacak özel bir s›v›yla dolmal›d›r.
Oysa bu aflamalar›n her biri ayr› ayr› imkans›zd›r. 

Hücre Büyük Bir fiehirden
Daha Komplekstir 

Evrimci senaryoya göre, bundan dört milyar y›l kadar
önce, ilkel dünya atmosferinde birtak›m cans›z kimyasal
maddeler tepkimeye girmifl, y›ld›r›mlar›n, sars›nt›lar›n
etkisiyle kar›flm›fl ve ilk canl› hücre ortaya ç›km›flt›r. Oy-
sa hücre, bilim adamlar›n›n benzetmesiyle, New York
flehri kadar kompleks bir yap›ya sahiptir. Hücrenin için-
de enerji üreten santrallerden, protein üreten fabrikala-
ra, hammaddeleri tafl›yan kargo sisteminden DNA'y›
tercüme eden flifre çözücülere, haberleflme sistemine
kadar birçok yap›, kusursuz bir organizasyon içinde sü-
rekli faaliyet halindedir. Evrimcilerin hücrenin tesadü-
fen meydana geldi¤i iddias›na  inanmak, New York fleh-
rinin tüm binalar›, otoyollar›, tafl›ma sistemleri, elektrik
ve su flebekesi vs ile birlikte, tesadüfen meydana gelen
f›rt›na, deprem gibi do¤a olaylar› neticesinde kendili¤in-
den ortaya ç›kt›¤›n› iddia etmek kadar mant›ks›z ve saç-
mad›r. 
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Hücre Yap›lar›ndaki Tasar›m,
Evrim Teorisinin Geçersizli¤ini
Gösteren Bir Delildir

‹nsan vücudundaki yaklafl›k 200 farkl› tipteki hücre mü-
kemmel tasar›mlar› sayesinde farkl› görevler üstlenir-
ler. Örne¤in sinir hücrelerinin omurilikten aya¤a kadar
uzanan yaklafl›k 1 metrelik uzant›lar› vard›r. Bu sayede
uyar›lar tek bir hat üzerinden h›zla gidecekleri bölgeye
ulafl›rlar. Kan hücreleri ise sadece 7 mikrometre boyun-
dad›r. Böylece mikroskobik boyuttaki k›lcal damarlar-
dan s›k›flmadan geçebilirler. Gözdeki ›fl›¤a duyarl› reti-
na hücrelerinde ›fl›¤a duyarl› pigmentleri ve sinir ba¤-
lant›s›n› tafl›yan çok say›da zar vard›r. Bu sayede göz
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hücreleri ›fl›¤a duyarl›d›r. ‹nce ba¤›rsakta da görevine

uygun flekle sahip, besinleri emici hücreler vard›r. Tüm

bu hücreler tek bir hücrenin bölünerek ço¤almas›ndan

oluflmufltur. Peki tüm bu hücrelerin tasar›m›n›, görevle-

ri için en uygunu olan kusursuz flekillerini fluursuz atom-

lar ve tesadüfler mi üstlenmifllerdir? Evrim teorisinin ke-

sinlikle aç›klayamayaca¤› bu ola¤anüstü organizasyon

ve tasar›m, Allah'›n yarat›fl›n›n bir delilidir. 

Canl›l›k Uzaydan Geldi ‹ddias›
Hayal Ürünüdür

Evrimci çevreler ilkel dünya flartlarında tesadüfen ami-

no asit oluflamayaca¤ı gerçe¤i karflısında yeni açıklama

arayıfllarına yönelmifllerdir. Ortaya atılan yeni iddialar-

dan birine göre, uzaydan yeryüzüne düflen meteorlarda

bulunan amino asitler ile organik maddeler reaksiyona

girmifl ve böylece canlılık oluflmufltur. Oysa ilkel dünya

atmosferinin amino asitleri parçalay›c› özellikte oldu¤u

bilinmektedir. Ayr›ca, ilkel dünya koflullarında, uzaydan

çok bol miktarda amino asit gelseydi ve hatta yeryüzü

tamamen amino asitlerle kaplı olsaydı dahi bu, canlıla-

rın kökenini açıklayan bir durum olmazdı. Çünkü amino

asitlerin tesadüfen ve rastgele biraraya gelerek son de-

rece kompleks, üç boyutlu bir proteini ve proteinlerin,

hücrenin organellerini, ardından bu organellerin de tüm

mucizevi yapısıyla bir canlı hücreyi meydana getirmesi

mümkün olmazdı. 

Bir di¤er görüfle göre ise, ilk canlıl›k dünya dıflında, bafl-

ka gezegenlerde oluflmufltur. Daha sonra bu canlıların
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spor ya da tohumları göktaflları ile Dünya'ya taflınmıfl
ve canlılık bafllamıfltır. Ancak bugünkü bilgilere göre
spor ve tohumların uzayda, Dünya'ya geliflleri sırasında
sıcaklık, basınç, zararlı ıflınlar vb. koflullara dayanması
mümkün görülmemektedir. Kald› ki, ilk hücrenin baflka
bir gezegende olufltu¤u iddias› asl›nda evrimcilerin so-
rununu çözmemekte, sadece baflka bir adrese tafl›mak-
tad›r. Canl›l›¤›n tesadüfen oluflumu önündeki engeller
Dünya'da ne ise, bir baflka gezegende de odur. 

"Hayat›n ‹lkel Dünyada Tesadüfen 
Oluflabildi¤i ‹spatlanm›flt›r" Yalan›

Bu iddiay› öne süren evrimci kaynaklarda tek kan›t ola-
rak 1953 y›l›ndaki Miller Deneyi gösterilir. Oysa bu de-
neyde canl› bir hücre oluflturulmam›fl, sadece birkaç
basit aminoasit sentezlen-
mifltir. Aminoasitlerin tesa-
düfen do¤ru s›ralamayla
dizilerek proteinleri olufl-
turmalar›, bunlar›n da bir
hücre meydana getirmeleri
matematiksel olarak im-
kans›zd›r. Kald› ki, Miller'›n
sentezledi¤i aminoasitler
dahi anlam tafl›mamakta-
d›r. Çünkü Miller deneyin-
de ilkel dünya atmosferin-
de bulunmayan gazlar kul-
lanm›flt›r.
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Evrim Teorisi, Proteinlerin Yeteneklerinin
Nas›l Olufltu¤unu Asla Aç›klayamaz

Vücuttaki proteinlerden biri olan albumin, kolesterol gi-
bi ya¤lar›, hormonlar›, zehirli safra kesesi maddesini  ve
penisilin gibi ilaçlar› kendine ba¤lar. Daha sonra kanla
birlikte vücutta gezerek, toplad›¤› maddeleri karaci¤er-
de kullan›l›r hale getirilmek üzere  b›rak›r, besin madde-
lerini ve hormonlar› ise gerekli olduklar› yerlere götürür.
Albumin gibi, hiçbir bilgisi, fluuru olmayan atomlardan
oluflmufl bir molekül nas›l olur da, ya¤lar›, zehirleri, ilaç-
lar›, besin maddelerini birbirinden ay›rt edebilir? 
Dahas›, nas›l olur da karaci¤eri, safra kesesini tan›y›p,
tafl›d›¤› maddeleri flafl›rmadan, yan›lmadan, hiç hata
yapmadan her seferinde do¤ru yere ve ihtiyaç oran›nda
b›rakabilir? Kanda tafl›nan zehirli maddeleri, ilaç ve be-
sin maddelerini insanlar dahi birbirinden ay›rt edemez-
ken, atomlardan oluflmufl bir molekül bunu nas›l bafla-
rabilmektedir? 

Vücudumuzda Bir Enerji Santrali Kurmay›
fiuursuz Atomlar m› Düflünüp Tasarlam›fllard›r?

Milimetrenin 100'de biri büyüklü¤ünde olan hücreleri-
mizin içindeki "mitokondri" isimli enerji santrali, bir pet-
rol rafinerisinden ya da bir hidroelektrik santralinden
daha komplekstir. Binlerce mühendisin, teknik uzman›n,
iflçinin, tasar›mc›n›n biraraya gelerek, en yüksek tekno-
lojiyi kullanarak sa¤lad›klar› enerjiyi, belirli say›da ato-
mun birleflmesinden oluflan, fluur ve bilgi sahibi olma-
yan hücrelerimiz çok daha ekonomik ve pratik bir yön-
temle elde ederler. 
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Hücrelerimizdeki enerji santralinde, enerji tasarrufun-
dan art›k maddelerin de¤erlendirilmesine kadar her tür-
lü detay planlanm›fl ve kusursuzca yarat›lm›flt›r. Evrim
teorisi, hücrenin içindeki bu gibi detaylardan bir tanesi-
nin bile oluflumunu aç›klamaktan acizdir.

DNA'daki 25 Ciltlik Ansiklopedi 
Dolusu Bilgi Tesadüfen Ortaya Ç›kamaz

‹nsan›n tek bir DNA molekülünde bir milyon ansiklope-
di sayfas›n› dolduracak bilgi bulunmaktad›r. Bu bilgile-
rin tamam› çok önemli bir s›ralamaya sahiptir. fiimdi
düflünün, milyonlarca harfi rastgele caddeye serpsek,
serpilen bu harflerin hepsi bir makale haline dönüflse,
sonra bu milyonlarca harf gazete sayfas›ndakiler gibi
yaz›lar olufltursa, bunun kör bir tesadüf eseri oldu¤unu
söylemek mümkün müdür? Elbette ki hay›r. Ancak Dar-
winist anlay›fla göre bu ola¤anüstü olay›n tesadüfen
gerçekleflmesi mümkündür. 

Farkl› Canl› Türleri Nas›l Farkl› 
DNA'lara Sahip Olmufllard›r?

Evrimciler, canl› türlerinin farkl› genetik bilgilere sahip
olmalar›n› mutasyonlara ba¤larlar. Mutasyon DNA'da
radyasyon ya da kimyasal etkiler sonucunda meydana
gelen de¤iflikliklerdir. Oysa mutasyonlar DNA'ya ya za-
rar verir ya da üzerinde etkisiz olurlar. 
Bunu flöyle bir örnekle aç›klayal›m: Kal›n bir dünya ta-
rihi kitab›n›n bafltan sona bilgisayara yaz›lmas›n› iste-
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yelim. Bu ifl yap›l›rken, kitab› birkaç kez bafltan yazd›ra-
l›m ve her seferinde kitab› yazan kifliye arada tufllara
gözlerini kapatarak (tesadüfen) basmas›n› isteyelim. Bu
yöntemle tarih kitab› geliflir mi? Örne¤in daha önce ki-
tapta var olmayan "Eski M›s›r Tarihi" gibi bir bölüm
oluflabilir mi? 
Elbette ki kitaba ekledi¤imiz harf hatalar› kitab› gelifltir-
mez, aksine tahrip eder, anlam›n› bozar. Ama evrim te-
orisinin iddias›, "harf hatalar›n›n bir kitab› gelifltirdi¤i"
yönündedir. 

Genlerdeki Hiyerarflik Düzenin 
Kurucusu Kimdir?

Baz› genler di¤erleri üzerinde kontrol yetkisine sahiptir.
Örne¤in baz› kontrol genleri, çocukluk döneminde he-

27

27



moglobin üreten genin çal›flmas›n› durdurur. Bu, üze-
rinde dikkatle düflünülmesi gereken bir bilgidir. Genler,
atomlardan oluflan moleküllerdir. Peki bu moleküller,
aralar›nda böylesine düzenli bir organizasyonu nas›l
kurmufllard›r? Nas›l olup da, bir molekül bir insan›n ar-
t›k boyunun uzamas›n› durdurma karar› al›r, bu karar›n›
di¤erine iletir, di¤eri ise bu karar› nas›l anlay›p, itaat
edip, uygulamaya koyar? Bu disiplinin kurucusu kim-
dir? Dahas›, milyonlarca y›ld›r, trilyonlarca gen, ayn› di-
siplin, itaat, ak›l ve fluurla görevini eksiksiz yerine getir-
mektedir. 
Böyle kusursuz çal›flan bir sistemin tesadüfen olufltu-
¤unu iddia etmek, çok büyük bir safsatad›r. 

Evrimcilerin ‹çinde Bulunduklar› 
Ç›kmaz› Gösteren Bir Örnek

Evrimciler, büyük varillerin içine canl›l›¤›n yap›s›nda
bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnez-
yum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta
normal flartlarda bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n için-
de bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeyi de bu va-
rillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar
(dünya atmosferinde kendili¤inden oluflumu mümkün
olmayan) amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bi-
le rastlant›sal oluflmas› imkans›z olan) protein doldur-
sunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem ver-
sinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›n-
lar. Varillerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim
adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar nöbetlefle milyar-
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larca, hatta trilyonlarca sene varillerin bafl›nda beklesin-
ler. Bir insan›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas›
gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun.
Ancak ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir
insan ç›karamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanarya-
lar›, bülbülleri, papa¤an-
lar›, atlar›, yunuslar›, gül-
leri, orkideleri, zambakla-
r›, karanfilleri, muzlar›,
portakallar›, elmalar›, hur-
malar›, domatesleri, ka-
vunlar›, karpuzlar›, incirle-
ri, zeytinleri, üzümleri,
fleftalileri, tavus kufllar›n›,
sülünleri, renk renk kele-
bekleri ve bunlar gibi mil-
yonlarca canl› türünden
hiçbirini oluflturamazlar.
De¤il burada birkaç›n›
sayd›¤›m›z bu canl› varl›k-
lar›, bunlar›n tek bir hüc-
resini bile elde edemezler. 
K›sacas›, bilinçsiz atomlar
biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar. Sonra yeni bir
karar vererek oluflan bu hücreyi ikiye bölüp, sonra art ar-
da baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, son-
ra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen pro-
fesörleri yaratamazlar. Madde bilinçsiz, cans›z bir y›¤›nd›r
ve ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen
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ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar
üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u
gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Evrim Teorisi, Canl›lardaki
Bilinçli Tasar›m› Aç›klayamaz

Bir odaya girdi¤inizde e¤er masan›n üzerindeki ka¤›d›n
üzerinde mürekkep lekesi görürseniz, mürekkep fliflesi-
nin bir flekilde ka¤›d›n üzerine döküldü¤ünü ve orada
rastgele bir flekil oluflturdu¤unu düflünürsünüz. Ancak
e¤er bu ka¤›d›n üzerine mürekkeple yaz›lm›fl "BABANI
ARA" diye bir not görürseniz, bu yaz›n›n ka¤›d›n üzerin-
de rastgele oluflmad›¤›n› bilirsiniz. Notun sahibini gör-
meseniz bile, bunun bilinçli bir kifli taraf›ndan yaz›lm›fl
anlaml› ve amaçl› bir not oldu¤undan flüphe etmezsi-
niz. Veya, çok güzel bir tablo gördü¤ünüzde, ressam›n›
görmemifl olsan›z bile bu tablonun bilinçli bir tasar›m›n
eseri oldu¤unu bilirsiniz. 
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Boyalar›n yere dökülerek bu resmi rastgele oluflturdu-
¤unu hiçbir zaman düflünmezsiniz. Ayn› gerçek canl›l›k-
taki kusursuz tasar›m için de geçerlidir. Canl›lardaki ku-
sursuz ve ola¤anüstü tasar›m, onlar›n tesadüflerin eseri
olmad›klar›n›, bilinçli bir tasar›m›n sonucu olduklar›n›
aç›kça göstermektedir. Evrim teorisi ise, bu gerçek kar-
fl›s›nda çökmüfltür. Canl›l›ktaki bilinçli tasar›m›n sahibi,
alemlerin Rabbi olan Allah't›r. 

Canl›lardaki ‹ndirgenemez Kompleks 
Yap›lar Evrim Teorisine Meydan Okuyor

Evrim teorisinin iddialar›n› tümüyle geçersiz k›lan indir-
genemez komplekslik, evrimcilerin iddia ettikleri aflama
aflama geliflimi imkans›z hale getirir. Örne¤in biraraya
gelerek gözü oluflturan, gözyafl› bezi, retina, iris gibi or-
ganellerin aflamalarla teker teker
oluflmalar› mümkün de¤il-
dir. Çünkü gözü olufltu-
ran tüm parçalar eksik-
siz oldu¤unda görme
gerçekleflecektir. Biri
eksik olsa organ ifl-
levsiz olaca¤›ndan
evrime göre ifllevsiz
bir organ›n "do¤al selek-
siyona" u¤rayarak yok ol-
mas› gerekmektedir. 
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‹nsan Gözü En Geliflmifl Kameradan 
Çok Daha Kompleks ve Kusursuzdur

‹nsan gözü, 40 temel parçadan oluflur ve en geliflmifl
kameradan çok daha kusursuz bir görüntü ve netlik
sa¤lar. Gözün görebilmesi için bu 40 temel parçan›n
hepsinin ayn› anda birden var olmas› ve uyum içinde
çal›flmas› gerekir. Bu parçalardan biri olmasa göz göre-
mez. Bir kamera nas›l, kendisini oluflturan parçalar›n te-
sadüfler sonucunda biraraya gelmesiyle aflama aflama
oluflamazsa, göz de aflama aflama ve tesadüflerin sonu-
cunda oluflamaz. 

‹nsan Beyni Karmafl›k ve Üstün
Bir Organizasyona Sahiptir

Beyin yaklafl›k 100 milyar sinir hücresinden oluflur. Be-
yindeki sinir hücreleri, aralar›nda "sinaps" denilen ba¤-
lant› noktalar› sayesinde iletiflim kurarlar. Her bir nö-
ronda 10 bin sinaps bulunmaktad›r. Bu, bir nöron ayn›
anda 10 bin farkl› nöronla iletiflim kurabilir demektir. ‹n-
san beyninin içindeki sinapslar›n say›s›n›n 1 katrilyon
oldu¤u tahmin edilmektedir. (Bu 1.000.000.000. 000.000
haberleflme demektir.) Bilgisayarlardaki sinir hücreleri-
ne denk gelen transistörlerde ise sadece 6 ba¤lant› nok-
tas› bulunmaktad›r. 
Dünyan›n en h›zl› ifllem yapan bilgisayarlar› ortalama,
olarak saniyede 109 ifllem yapabilmektedir. Beynin h›z›
ise ayn› ifllem için 1015'tir. (saniyede 10.000.000.000.
000.000 h›z›nda) Dahas› bilgisayar haf›zas›n›n kapasite-
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si 1011 bit'ken (bit= bilgisayarda kaydedilebilen en küçük
bilgi birimi) beyninki 1014'tür. Aradaki bu fark beynin ka-
pasitesinin, 1000 adet bilgisayar›n toplam kapasitesi ka-
dar oldu¤unu göstermektedir.
Tesadüflerin, hayranl›k uyand›racak bir iletiflim a¤› ku-
racak flekilde sinir hücrelerini organize etmeleri kesinlik-
le imkans›zd›r. Bu, 20. yüzy›l›n en büyük geliflmelerin-
den biri olan internet teknolojisinden çok daha komp-
leks ve harika bir sistemdir. Peki nas›l olur da, internet
teknolojisinin veya en basit bir telefon santralinin dahi
tesadüfen oluflamayaca¤›n›, bunun mühendislik, tasa-
r›m, bilgi, bilinç, ak›l ve teknoloji gerektirdi¤ini bilen in-
sanlar, beyindeki çok daha ola¤anüstü sistemin tesadü-
fen olufltu¤unu iddia edebilmektedirler? 
Kuflkusuz bu, evrim teorisine körü körüne ba¤l›l›¤›n bir
sonucudur. Önyarg›s›z yaklaflan her insan insan›n yara-
t›l›fl›ndaki ihtiflam› görebilir.
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Evrimcileri Çaresiz B›rakan
Bakteri Kamç›s›

Bakteri kamç›s›, baz› bakteriler taraf›ndan s›v› bir or-
tamda hareket edebilmek için kullan›l›r. Bu organik
motor, hücre içinde ATP molekülleri halinde sakl› tutu-
lan haz›r enerjiyi kullanmaz. Bunun yerine kendine özel
bir enerji kayna¤› vard›r: Bakteri, zar›ndan gelen bir
asit ak›fl›ndan ald›¤› enerjiyi kullan›r. Kamç›y› olufltu-
ran yaklafl›k 240 ayr› protein vard›r. Bilim adamlar›
kamç›y› oluflturan bu proteinlerin, motoru kapat›p aça-
cak sinyalleri gönderdiklerini, atom boyutunda hareke-
te imkan sa¤layan mafsallar oluflturduklar›n› belirle-
mifllerdir. 
Sadece bakteri kamç›s›n›n bu kompleks yap›s› dahi ev-
rim teorisini çökertmek için yeterlidir. Çünkü kamç› hiç-
bir flekilde basite indirgenemeyecek bir yap›dad›r.
Kamç›y› oluflturan moleküler parçalar›n tek bir tanesi
bile olmasa, ya da kusurlu olsa, kamç› çal›flmaz ve do-
lay›s›yla bakteriye hiçbir faydas› olmaz. Bakteri kamç›s›-
n›n ilk var oldu¤u an-
dan itibaren eksiksiz
olarak ifllemesi gerek-
mektedir. Bu gerçek
karfl›s›nda evrim teori-
sinin "kademe kade-
me geliflim" iddias›n›n
anlams›zl›¤›, bir kez
daha aç›kça ortaya ç›k-
maktad›r. 
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Haf›za ve Laboratuvar Sahibi 
Savunma Sistemi

Antijen ad› verilen baz› mikroplar ve yabanc› maddeler
dolafl›m sistemine girerek insan için tehlike oluflturur-
lar. Bunun üzerine savunma sistemi hücreleri antijenle-
re karfl› "antikor" ad› verilen maddeler üreterek onlar›
yok etmeye ya da ço¤almalar›n› önlemeye çal›fl›rlar. 
Antikorlar›n sahip olduklar› en önemli özellik do¤ada
var olan yüzbinlerce birbirinden farkl› mikrobu tan›y›p,
kendilerini onlar› yok etmeye yönelik olarak haz›rlaya-
bilmeleridir. Fakat as›l ilginç olan laboratuvarda olufltu-
rularak insan vücuduna yerlefltirilen yapay antijenleri
bile tan›yan antikorlar›n bulunmas›d›r. 
Bir hücre nas›l olur da yüzbinlerce farkl› yabanc› hücre-
yi tan›yabilir? Üstelik bunun yan›s›ra, yapay olarak üre-
tilen bir maddenin de bilgisine sahip olabilir? Dahas›,
antikorlar yabanc›ya karfl› kullan›lacak etkili silahlar› da
an›nda tespit edip üretebilirler. Bu durum, evrimcileri
büyük bir ç›kmaza sokmaktad›r.

Bir Heykelt›rafl Gibi Çal›flan Kemik       
Hücreleri, Tesadüflerin Eseri De¤ildir

Kemikte yer alan osteoklast adl› hücrelerin görevlerin-
den biri kemi¤in baz› bölgelerindeki  boflluklarda y›k›ma
yol açarak, kemi¤in biçiminin ve boyunun de¤iflmesini
ve giderek eriflkin boyutlara varmas›n› sa¤lamakt›r. Bir
yandan da kemik yüzeyindeki ç›k›nt›lar›n küçülmesini
sa¤lar. Osteoklastlar›n kemikte yapt›¤› y›k›m s›ras›nda
osteoblast adl› kemik hücreleri de iskeleti oluflturmak
üzere yeni kemik yapmaya bafllar. 
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Her insanda kemiklerde bulunan bu hücreler ayn› göre-
vi görürler. Hepsi kemik yüzeyini nas›l küçülteceklerini
bilirler. Kafatas›ndaki kemiklerle uyluk kemi¤i aras›nda-
ki farkl›l›klar› bilerek kemiklere nas›l flekil vereceklerini,
ne zaman uzamas›n›n duraca¤›n›, incelik ve kal›nl›¤›n›n
nas›l olaca¤›n› bilirler. Kemik hücreleri, vücudun iskele-
sini, adeta bir heykelt›rafl gibi, büyük bir titizlikle haz›r-
larlar. Her parçan›n sertli¤ini, uzunlu¤unu, fleklini, gi-
rinti ç›k›nt›lar›n›, birbirleriyle kesiflece¤i yerleri kusur-
suzca tasarlayan ve infla eden bu hücrelere her ad›mla-
r›n› ilham eden Yüce Allah't›r.

Kan›n P›ht›laflmas›ndaki Mucize
Kan›n p›ht›laflmas›, otoyolda meydana gelen bir kazaya
acil ça¤r›larla yetiflen devriye ve ambulanslar›n ilk yar-
d›mlar›n› an›msatan bir ifllemdir. 
Vücudun herhangi bir bölgesinde bir kanama oldu¤un-
da ilk yard›m trombosit ad› verilen kan plakç›klar›ndan
gelir. Trombositler kan›n içinde da¤›n›k olarak dolafl›r-
lar, bu nedenle kanama vücudun neresinde olursa ol-
sun mutlaka o bölgeye yak›n, devriye gezen bir trombo-
sit vard›r. 
"Von Willebrand" isminde bir protein ise, kaza yerini
iflaret ederek yard›m isteyen bir trafik polisi gibi, trom-
bositleri gördü¤ünde önlerini keser ve olay yerinde kal-
malar›n› sa¤lar. Olay yerine gelen ilk trombosit, ayn›
telsizle yard›m ister gibi, bir madde salg›layarak, di¤er-
lerini de olay yerine ça¤›r›r. 
Bu arada, vücutta yer alan 20 enzim biraraya gelerek
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yaran›n üzerinde trombin ad›nda bir protein üretmeye
bafllar. Trombin sadece aç›k yaran›n oldu¤u yerde üre-
tilir. Bu, olay yerinde bulunan ilk yard›m ekibinin, has-
ta için gereken ilac› olay yerinde imal etmesi gibi bir
olayd›r. Üstelik bu üretim tam ihtiyaç kadar olmal›d›r.
Ayr›ca bu proteinin üretimi tam zaman›nda bafllamal›
ve tam zaman›nda durdurulmal›d›r. Bafllama ve dur-
durma emrini bu proteini üreten enzimler kendi arala-
r›nda verirler. 
Yeterli miktarda trombin proteini üretildikten sonra fib-
rinojen ad› verilen iplikçikler oluflturulur. Bu iplikçikler
kan›n üzerinde bir a¤ meydana getirirler ve gelen trom-
bositler bu a¤a tak›larak birikir. Bu birikim yo¤unlaflt›-
¤›nda ise kan›n d›flar› ak›fl› durur. Burada bahsedilen en-
zimler, proteinler, cans›z, fluursuz, kör atomlar›n farkl›
flekillerde dizilmelerinden oluflmufl yap›lard›r. Bunlar›n
her biri, yaralanma olay›n›n en bafl›ndan itibaren bir gö-
rev üstlenerek, en acil flekilde akan kan› durdurmak için
"organize olurlar". Bu atom y›¤›nlar›n›n böylesine bir
fluur göstermesi ise kuflkusuz çok büyük bir mucizedir
ve tümüyle rastlant›lara dayal› olan "evrim" sürecinin
ürünü elbette olamaz.

Tek Bir Molekülün Özellikleri Dahi 
Evrim Teorisini Çürütmek ‹çin Yeterlidir

Trombin, kan› p›ht›laflt›ran bir proteindir. Ancak, bu pro-
tein sürekli kan›n içinde dolaflmas›na ra¤men, her za-
man kan› p›ht›laflt›rarak ak›fl›n› durdurmaz. Sadece da-
marlardan birinde kanama oldu¤unda p›ht›laflma gerek-
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ti¤ini anlar ve kan› p›ht›laflt›r›r. E¤er trombin hiç durma-
dan görevini yerine getiriyor olsayd›, kandaki trombin
proteinleri nedeniyle damarlardaki tüm kan p›ht›lafl›r ve
canl› yaflayamazd›. Peki, cans›z ve fluursuz atomlar,
hem kanamay› durdurmak için bu proteini tasarlam›fl,
hem de bu proteinin canl›ya zarar vermesini önlemek
için gerekli özellikleri düflünüp oluflturmufl olabilirler
mi? Bilinçsiz atomlar, bu kadar aflamal›, detayl› ve mu-
azzam bir bilgi ve yetenek gerektiren mekanizmalar›
meydana getirebilirler mi? Elbette ki hay›r. Tüm bunla-
r› tasarlayan ve yaratan Yüce Allah't›r.

Yararl› ve Zararl› Maddeleri 
Birbirinden Ay›rt Edebilen Kan Hücreleri

Kan, hücrelerin at›klar›n› toplayan bir çöp ünitesi gibi-
dir. At›k maddeleri böbreklere tafl›r ve bu maddeler
böbreklerde temizlenir. Hücrelerde üretilen zehirli kar-
bondioksit gaz› ise yine kan taraf›ndan akci¤erlere tafl›-
n›r ve burada vücuttan at›l›r.
Damarlarda hareket eden kan hücreleri, son derece bi-
linçli bir flekilde, at›k maddeleri ve yararl› maddeleri bir-
birlerinden ay›rt edebilmekte ve hangisinin nereye b›ra-
k›laca¤›n› çok iyi bilmektedirler. Örne¤in hiçbir zaman
zehirli gazlar› böbreklere veya at›k maddeleri akci¤ere
tafl›mazlar. Ya da, besin ihtiyac› olan bir organa at›k
maddeleri götürmezler. Kan hücrelerinin, hiçbir flafl›r-
ma, kar›flt›rma, aksatma ve hata olmadan, son derece
bilinçli bir flekilde görevlerini yerine getirmeleri, onlar›
kontrol eden, düzenleyen, organize eden bir ak›l ve bi-

38

50 MADDEDE EVR‹M TEOR‹S‹N‹N ÇÖKÜfiÜ

38



lincin de varl›¤›n› göstermektedir. Kana tüm bu özellik-
leri verenin ve kusursuz bir sistem yaratan›n üstün kud-
ret sahibi Allah oldu¤u apaç›k bir gerçektir.

Böbreklerin Seçicili¤i
Tesadüflerin Eseri De¤ildir  

Böbrekler, vücutta dolaflan kan› sürekli olarak temizler-
ler. Süzdükleri maddenin bir k›sm›n› vücuda kullan›l-
mak üzere geri gönderen böbrekler, ifle yaramayan ve
zararl› olanlar› ise vücuttan atarlar. Peki böbrekler bu
ayr›m› nas›l yapar? Proteini, üreyi, sodyumu, glikozu ve
di¤erlerini birbirinden nas›l ay›rt ederler?
Neyin at›l›p neyin tutulaca¤›na karar veren böbrekler-
deki "glomerül" ad› verilen ve k›lcal damarlardan olu-
flan yap›d›r. Bir et parças›, hangi maddenin ne kadar›-
n›n at›l›p ne kadar›n›n tutulaca¤›na nas›l karar verebilir?
Böbrekleri seçici özelli¤i ile tasarlayan, ne kimya, ne fi-
zik ne de biyoloji e¤itimi almam›fl, fluursuz atomlar ve-
ya kör tesadüfler olabilir mi? Elbette ki hay›r. Tüm bun-
lar, kusursuz ve bilinçli bir tasar›m›n,  Allah'›n üstün ya-
rat›fl›n›n delillerindendir.

Böbreklerin Tesadüfen Olufltuklar›n›
‹ddia Etmek Büyük Bir Hatad›r

Böbrek, yaln›zca 5-7 cm yer tutar, sessizce, hissettir-
meden, durmaks›z›n ve hiçbir bak›ma ihtiyaç duyma-
dan çal›fl›r; kan›n kalitesini kontrol eder, kan hücreleri-
nin üretilmesini emreder, kandaki su miktar›n› ayarlar,
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tansiyonu kontrol eder, kan› temizler, vücudun ihtiyaç-
lar›na en uygun 2.400.000 filtre ünitesi aral›ks›z çal›fl›r,
çal›flmas› için özel bir vakit ay›rmaya gerek yoktur gün-
lük yaflam içinde insan nerede olursa olsun çal›flmas›n›
sürdürür.
Diyaliz makinesi, orta boy bir buzdolab› büyüklü¤ünde-
dir, elektrikle çal›fl›r, gürültülüdür, 3-4 y›lda y›pran›r, sü-
rekli bak›m gerektirir, böbrek çal›flmad›¤› için vücutta
kan üretilemez, hasta kans›z kald›¤› için s›k s›k kan nak-
li gerektirir. Steril hastane koflullar›nda uzman doktor
ve teknisyenler taraf›ndan çal›flt›r›l›r, tüm hastalar yük-

sek tansiyon hastas›d›r, makine-
ye ba¤lan›nca tansiyon afl›r› dü-
fler, hastan›n nefesi daral›r, titre-
me krizleri gelir, kanamalar ko-
lay ve s›k olur, s›k s›k kas kramp-
lar› oluflur, basit bir filtredir. Ka-
n› kabaca süzdü¤ü için hastan›n
tahlilleri yap›l›r, eksilen madde-
ler serumla tekrar verilir, insan›
3 günde bir 5 saat boyunca yata-
¤a ba¤l› tutar, hareket etme im-

kan› vermez.
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Bir diyaliz makinesinin tesadüfen oluflamayaca¤›n› bi-
len insanlar›n, ondan daha üstün özelliklere sahip olan
böbreklerin tesadüfen olufltuklar›n› iddia etmeleri bü-
yük bir mant›ks›zl›kt›r.

Kemik Hücrelerinin Kalsiyum 
YakalamaYetene¤i Tesadüfen Oluflamaz

Kemikler kalsiyum ve fosfor gibi hayati maddeleri depo-
lar, herhangi bir durumda ihtiyaç oldu¤unda depolad›k-
lar› bu maddeleri vücuda  geri verirler. Gözü veya her-
hangi bir duyu organ› olmayan bir kemik hücresi, kanda
bulunan binlerce de¤iflik madde aras›ndan kalsiyumu
ve fosforu kolayl›kla ay›rt eder. Sonra hiç flafl›rmadan
bu atomlar› yakalar.Bir insan dahi önüne koyulan kalsi-
yum, fosfor, demir, çinko gibi farkl› element tozlar›n› -
e¤er bu konuda bir e¤itim almam›flsa- ay›rt edemez. 
Ayr›ca kemik hücresi kendisine "kalsiyum depola" emri
(Kalsitonin hormonu) geldi¤inde bu emre hemen itaat
eder. E¤er kendisine "depolad›¤›n kalsiyumu b›rak" em-
ri (Parathormon hormonu) gelirse, bu emre de itaat
eder. Kemik hücresi yüksek fluur, kabiliyet, sorumluluk
ve disiplin anlay›fl›yla gece gündüz görevine devam  ed-
er. Özel yetenekleri olan bu hücrelerin tesadüfen olufla-
mayacaklar› çok aç›k bir gerçektir.

Midedeki Kusursuz Tasar›m
Besinleri ve onlar›n içerdi¤i protenleri sindirebilmek için
midede çok güçlü asitler salg›lan›r. Bu asitler t›rafl b›ça-
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¤›n› dahi sindirebilecek güçtedir. Peki bu asitler, kendi-
si de proteinlerden oluflan mideye nas›l olup da zarar
vermezler? Bunun cevab›, insan vücudundaki benzersiz
tasar›m örneklerinden birinde gizlidir. Midenin girintili
ç›k›nt›l› duvarlar›n›n derinlikleri sayesinde, mide kendi
kendini sindirmez. 
Mide duvarlar›ndaki bu derin çukurlarda birbirinden
farkl› özelliklere sahip hücreler yer al›r. Hassas bir den-
ge içinde, midedeki birtak›m hücreler asit salg›larken,
bu hücrelerin yan›bafl›nda bulunan baflka hücreler de
yap›flkan bir s›v› salg›lar. "Mukus" isimli bu s›v› midenin
yüzeyini örter ve mide duvar›n› asitlere karfl› bir kalkan
gibi korur ve enzimlerin mideye zarar vermesini engel-
ler. Peki mide için bu ak›lc› önlemi alan karar merkezi,
hücreler veya atomlar olabilir mi? Elbette ki hay›r. ‹nsan
vücudunun her özelli¤i, kusursuz bir yarat›fl›n delilidir.

Evrim Teorisinin Açmazlar›ndan Biri:      
Bilgi Teorisi

Evrimcilerin aç›klayamad›klar› konulardan biri canl›l›k-
taki bilgidir. Çünkü bilgi asla maddeye indirgenemez.
Örne¤in bir kitap ka¤ıttan, mürekkepten ve içindeki bil-
giden oluflur. Ka¤›t ve mürekkep maddesel bir fleydir,
ancak kitab›n içindeki bilgi maddesel de¤ildir. 
E¤er bir madde bilgi içeriyorsa, o zaman o madde, söz
konusu bilgiye sahip olan bir akıl tarafından düzenlen-
mifltir. Örne¤in, her kitaptaki bilginin kayna¤ı, o kitabı
yazmıfl olan yazarın zihnidir. 
Canlıların DNA'larında da son derece kapsamlı bir bilgi
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bulunur. 20. yüzyılda bilim DNA'daki bilginin, materya-
listlerin iddia etti¤i gibi, maddeye indirgenemeyece¤ini
ortaya çıkarmıfltır. DNA'daki bilgi, üstün bir Akl›n ve
sonsuz bir ‹lmin eseridir. Canl›l›¤›n kökeninde yer alan
bu ola¤anüstü bilgi, materyalist felsefeyi çökertirken,
alemlerin Rabbi olan Allah'›n apaç›k varl›¤›na say›s›z
deliller sunmaktad›r.

‹nsan Embriyosunda
Solungaçlar Vard›r Yalan›

Bu iddia, evrimci biyolog Ernst Haeckel taraf›ndan 20.
yüzy›l›n bafl›nda yap›lan bir bilim sahtekarl›¤›na dayan-
maktad›r. Haeckel, evrime delil oluflturmak için, insan,
tavuk, bal›k gibi canl›lar›n embriyolar›n› yanyana çizmifl,
ancak bu çizimler üzerinde çarp›tmalar yapm›flt›r. Bu-
gün tüm bilim dünyas› bunun bir sahtekarl›k oldu¤unu
kabul etmektedir. Haeckel'in "solungaç" diye gösterdi¤i
yap›, gerçekte insan›n orta kulak kanal›n›n, paratiroidle-
rinin ve timüs bezlerinin bafllang›c›d›r.

Moleküler K›yaslamalar Evrim 
Teorisine Delil Oluflturmamaktad›r

Evrimciler, farklı canlı türlerinin DNA flifrelerinin ya da
protein yapılarının benzer oldu¤undan söz ederler ve
bunu, bu canlı türlerinin birbirlerinden evrimlefltikleri-
nin delili olarak yorumlarlar. Öncelikle belirtmek gerekir
ki, canlıların temel yaflamsal ifllevleri birbiriyle aynıdır,
dolay›s›yla benzer DNA'lara sahip olmalar› do¤ald›r. Bu
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ortak bir atadan evrim-
lefltiklerini göstermez.
Ayr›ca farklı türlere ve
sınıflara ait canlıların
DNA analizleri sonu-
cunda elde edilen bul-
gular karflılafltırıldı¤ın-
da, canlıların DNA
benzerliklerinin ya da
farklılıkların›n, öne sü-
rülen hiçbir evrimci
mantık ya da ba¤lan-
tıyla uyuflmadı¤ı çok
açık bir biçimde ortaya
çıkmaktadır. Canlılarda
anatomik ya da kimya-
sal benzerlikler arayan
ve bunu evrime delil saymaya çalıflan iddialar, bilimsel
bulgular karflısında geçersizdir.

Bakterilerin Antibiyotik Direnci              
Evrime Delil De¤ildir

Evrimciler, bakterilerin baz› antibiyotiklere direnç
göstermeye bafllamalar›n› da evrime delil olarak gös-
terirler. 
Söz konusu direnç flöyle oluflur: Bakteriler belli bir ila-
cın etkisine maruz kaldıklarında, ilaca dayanıksız var-
yasyonlar yok olur; dirençliler ise hayatta kalır ve daha
fazla ço¤alma imkanına kavuflurlar. Bir süre sonra, ay-
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nı bakteri türü yalnızca söz konusu antibiyoti¤e dirençli
olan bireylerden oluflmufl bir koloni haline gelir. 

Görüldü¤ü gibi antibiyotik
direncinin genetik bilgisi
bakterinin DNA's›nda en
bafltan beri bulunmaktad›r.
Yani bu direnç tesadüflerle
ortaya ç›km›fl, sonradan ka-
zan›lm›fl de¤ildir.

Allah Canl›l›¤› Evrimle Yaratmam›flt›r
Baz› kifliler hem Allah'a iman ettiklerini hem de evrim
teorisine inand›klar›n› söylemektedirler. Oysa bu hatal›
bir bak›fl aç›s›d›r. Çünkü; 
1. Allah'a ve Allah'›n dinine inand›¤›n› söyleyen bir in-
san için tek baflvuru kayna¤› ve rehber Kuran'd›r. Ku-
ran'da ise evrimle birlikte yarat›l›fl oldu¤una dair bir bil-
gi yoktur. Aksine ayetlerde canl›l›¤›n ve evrenin,
Allah'›n "Ol" emriyle yoktan var edildi¤i bildirilmektedir. 
2. Evrim teorisinin odak noktas›, Yarat›c›'n›n varl›¤›n›n
inkar edilmesidir. Darwin'den bu yana evrim teorisini
savunanlar›n hepsi bunu aç›kça ortaya koymufllard›r.
Teori, 150 y›ld›r ateizmin en önemli dayana¤›d›r. Ateiz-
min en önemli dayana¤› ile Allah'a iman aras›nda elbet-
te bir ortakl›k kurulamaz. 
Ayr›ca evrim teorisini kabul edilemez yapan bir di¤er
faktör, evrim teorisinin bilim taraf›ndan yalanlan›yor ol-
mas›d›r. Evrim teorisi temel iddialar›n› bile delillendire-
memifltir. 
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Varyasyonlar Evrimin Delili De¤ildir
Varyasyon, genetik biliminde kullanılan bir terimdir ve

"çeflitlenme" demektir. Bu genetik olay, bir canlı türü-

nün içindeki bireylerin ya da grupların birbirlerinden

farklı özelliklere sahip olmasına neden olur. Örne¤in

yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bil-

giye sahiptirler, ama bu genetik bilginin izin verdi¤i var-

yasyon potansiyeli sayesinde kimisi çekik gözlüdür, ki-

misi kızıl saçlıdır, kimisinin burnu uzun, kimisinin boyu

kısadır. 

Evrimciler ise, bir türün içindeki varyasyonları evrim te-

orisine delil olarak göstermeye çalıflırlar. Oysa varyas-

yon evrime delil oluflturmaz, çünkü varyasyon, zaten

var olan genetik bilginin farklı eflleflmelerinin ortaya çık-

masından ibarettir ve genetik bilgiye yeni bir özellik ka-

zandırmaz.

Örne¤in bir kedi türünü ne kadar kendi içinde türeterek

zenginlefltirmeye çalıflırsanız çalıflın, kediler hep kedi

olarak kalacak, bunlar asla köpeklere dönüflmeyecek-

lerdir.

Davran›fllar›n Kökeni Evrim De¤ildir
Evrimciler tüm hayvanların ve insanların davranıflında

belirli bir evrimsel köken oldu¤unu kabul ederler. Fakat

davranıflların evrimi gibi bir açıklamanın gerçeklerle

ba¤daflan hiçbir yönü yoktur. Çünkü canlıların deneme

yanılma yaparak ö¤renecek, sonra bunları genlerinde

bir davranıfl modeli olarak kaydedecek ve gelecek nesil-

lere aktaracak akıl, fluur ve yetenekleri yoktur. Onlar ya-
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flamlarını kurtaran sa-
vunma flekilleri, yuva
kurma modelleri gibi
davranıfl biçimlerine
do¤ufltan sahip olur-
lar. 
Allah her canlıyı ken-
dine has özelliklerle
ve davranıfl flekilleriy-
le yaratmaktadır. Ör-
ne¤in bir kelebe¤in
hayatta kalabilmek
için kendini daha iyi
kamufle edebilece¤i
kuru bir yaprak görü-
nümüne sahip olmayı
kendi kendine düflü-
nüp, bunu vücudun-
da bir de¤iflikli¤e dö-
nüfltürmesi mümkün
de¤ildir. Ya da bir kunduzun akarsu yata¤ında suyun
akıflını kesecek kadar ileri derecede mühendislik hesap-
ları gerektiren bir baraj infla edebilmesi ve ilk do¤du¤u
andan itibaren bunu yapabilmesi kuflkusuz ö¤renme ile
ya da do¤al seleksiyon gibi bilinçsiz mekanizmalarla
açıklanabilecek bir durum de¤ildir. Canlılar, yaratıldık-
ları ilk andan itibaren kendilerini koruyabilecekleri bir-
takım özellik ve davranıfl biçimlerine sahip olarak do-
¤arlar. Onlara bu özellikleri veren Allah't›r. 
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Darwinizm 20. Yüzy›la Felaket      
Getiren ‹deolojilerin Temelidir

Darwinizm'in temelini "yaflam mücadelesi" kavram›
oluflturur. Darwinizm'in di¤er önemli iki özelli¤i ise, in-
sanlar› bir hayvan türü olarak görmesi ve Allah'› ve dini
inkar eden felsefe ve ideolojilere sözde bilimsel bir ze-
min haz›rlamas›d›r. Darwinizm'in bu özellikleri, 20. yüz-
y›lda vahfli kapitalizm, ›rkç›l›k, öjeni, komünizm, faflizm
gibi birçok tehlikeli ideoloji ve felsefeye destek sa¤lam›fl
ve onlar› güçlendirmifltir. 
Darwinizm'in baz› çevrelerden büyük destek görmesi-
nin bir nedeni de budur: Bu sayede barbarca katliamlar
yapanlar, insanlara hayvan gibi davrananlar, milletleri
birbirlerine düflürenler, ırklarından dolayı insanları hakir
görenler, haksız rekabetle küçük iflletmeleri kapattıran-
lar, fakirlere yardım elini uzatmayanlar artık kınanmaya-
cak veya engellenemeyecektir. Çünkü onlar bunu sözde
"bilimsel" bir do¤a kanununa uyarak yapmaktad›rlar. 
Darwinizm bu nedenle son derece tehlikelidir ve günü-
müzde de toplumlara ve insanl›¤a zarar getiren ideoloji
ve felsefelerin birço¤una sözde bilimsel bir destek sa¤-
lamaktad›r. Darwinizm'in bilimsel olarak çürütülmesi bu
nedenle büyük bir önem tafl›maktad›r.
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SONUÇ
Tüm canl›l›¤› yaratan›n alemlerin Rabbi Allah oldu¤u
çok aç›k bir gerçektir. Çevresindeki canl›lar ve kendi be-
deni üzerinde biraz düflünen her insan bu aç›k gerçe¤i
hemen görür ve kavrar. 
Evrim teorisinin ise bilim ve ak›l d›fl› bir iddia oldu¤u
son derece aç›kt›r. Kör tesadüflerin canl›l›ktaki kusursuz
tasar›m› meydana getiremeyece¤i ortadad›r. Bir plastik
fliflenin dahi tesadüfen meydana gelemeyece¤ini kabul
eden baz› insanlar, sadece Allah'›n varl›¤›n› inkar ede-
bilmek, ateist ve materyalist dünya görüflünü yaflatabil-
mek u¤runa, kusursuz ve ola¤anüstü kompleks tasa-
r›mlara sahip canl›lar›n tesadüfen meydana geldi¤ini
iddia edebilmektedirler. 
Ancak, bu iddialar› art›k kabul görmemektedir. 21. yüz-
y›l tüm insanl›¤›n Allah'›n tek Yarat›c› Güç oldu¤unu ka-
bul edece¤i tarihi bir dönüm noktas› olacakt›r. 19. yüz-
y›l nas›l materyalist dünya görüflünün hakim edildi¤i
bir yüzy›l olarak tarihe geçmiflse, 21. yüzy›l da Allah'›n
varl›¤›na ve birli¤ine olan inanc›n güçlendi¤i bir dönüm
noktas› olarak tarihe geçecektir. Bir ayette Allah flöyle
buyurmaktad›r:

De ki: "Siz, Allah'›n d›fl›nda tapt›¤›n›z ortaklar›n›z›
gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi
yaratm›fllard›r? Ya da onlar›n göklerde bir ortakl›¤›
m› var? Yoksa Biz onlara bir kitap vermifliz de onlar
bundan (dolay›) apaç›k bir belge üzerinde midirler?
Hay›r, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan baflka-
s›n› vadetmiyorlar. (Fat›r Suresi, 40)
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