


Ev rim te ori si, yak la şık 150 yıl dır dün ya nın gün de -

min de dir ve in san la rın dün ya ya ba kış açı la rı nı de rin -

den et ki le mek te dir. 

Bu te ori, yer yü zün de ki can lı lı ğın te sa düf ler ve do ğal

şart lar so nu cun da, ken di li ğin den mey da na gel di ği ni

sa vu nur. 

Ne var ki ev rim, bi lim sel ka nıt la rı olan bir te ori de ğil,

bi lim sel lik kis ve si al tın da top lum la ra em po ze edil me -

ye ça lı şı lan ma ter ya list bir dog ma dır. 

Mo dern bi lim ta ra fın dan her alan da ya lan la nan bu

dog ma nın te mel da ya nak la rı; hi le, sah te kar lık, çar -

pıt ma ve göz bo ya ma lar dan

olu şan tel kin ve pro pa gan da yön tem le ri dir.

Bu ki tap ta, ev rim te ori si nin bi lim sel ge çer siz li ği 20

te mel so ru çer çe ve sin de ele alın mış tır, 

Bu soruların en son bilim sel bul gulara dayanan

cevap ları, ev rim teorisinin bir hurafe ol duğunu açık -

ça or taya koy mak tadır.
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Ankara'da doğdu. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi
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Yazar ve Eser le ri Hak kın da
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan

Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğreni-

mini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar

Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul

Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllar-

dan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser

hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlık-

larını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolo-

jilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eser-

leri bulunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldı-

ğı toplam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı di-

le çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele

eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek

için Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından

kitapların kapağında Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış ol-

masının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür,

Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz

(sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, ya-

yınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sünnetini

kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin

tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itiraz-

ları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok

büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah (sav)'in mührü,

bu son sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın teb-

liğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın var-

lığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde dü-

şünmeye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temelle-

rini ve sapkın uygulamalarını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan

Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan

İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dün-

yanın daha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır.

İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca,

Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,



Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince,

Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor),

Dhivehi (Maldivlerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevri-

len eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-

sanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır.

Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve

samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli et-

ki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımakta-

dır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık mater-

yalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak

savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir

inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm in-

karcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır. 

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynak-

lanmaktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yal-

nızca Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında

ve yayınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini gör-

melerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin

de, çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri kar-

maşa meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü

ve keskin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek

ve zaman kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının

edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır.

Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsiz-

liği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve sa-

mimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çek-

tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulma-

nın yolu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konma-

sı ve Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır.

Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa

ortamı dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde

yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın

izniyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğru-

luk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.



OKUYUCUYA
● Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de -
ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la
Allah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da
kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne
ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise
zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her
ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.
● Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da
ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye
ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir
şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 
● Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her -
kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar
"bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir
ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın
doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.
● Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir
soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun
ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma -
la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.
● Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah a za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na
kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi -
ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la -
rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.
● Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri var -
dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş -
lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni
ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.
● Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya -
lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren
ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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GİRİŞ

G

E
V RİM te ori si, 150 yıl dır gün de mde dir ve in san la rın

dün ya ya ba kış açı la rı nı de rin den et ki le mek te dir. On -

la ra, bu dün ya ya te sa düf ler so nu cun da gel miş bir

"hayvan tü rü" ol duk la rı ya la nı nı tel kin et mek te dir. Da ha sı, ya -

şa mın tek ku ra lı nın ben cil bir ya şam mü ca de le si ve ayak ta kal -

ma sa va şı ol du ğu nu em po ze et mek te dir. Bu tel kin le rin et ki le -

riy se 19. ve 20. yüz yı llar da açık ça gö rü le bi lir: İn san la rın gi de -

rek da ha faz la ben cil leş me si, top lum lar da ah la ki çü rü me nin,

çı kar cı lı ğın, acı ma sız lı ğın, şid de tin hız la ya yıl ma sı, fa şizm ve

ko mü nizm gi bi to ta li ter ve kan dö kü cü ide olo ji le rin ge liş me si,

din siz le şen in san la rın sos yal ve bi rey sel buh ran lar için de kıv -

ran ma sı...



Ev rim te ori si nin bu sos yal so nuç la rı nı di ğer ki tap la rı mız -

da in ce le dik. (Bkz. Ha run Yah ya, Dar wi nizm'in İn san lı ğa Ge tir -

di ği Be la lar, Ko mü nizm Pu su da, Dar wi nizm'in Ka ran lık Bü yü sü,

Dar wi nizm Di ni ve Dar win'in Türk Düş man lı ğı, Sos yal Dar wi -

nizm) "Bi lim sel lik" id di asın da olan bu te ori nin ger çek te hiç bir

bi lim sel da ya na ğı ol ma dı ğı nı, kö rü kö rü ne sa vu nu lan se nar yo

ve hu ra fe ler den iba ret ol du ğu nu da di ğer pek çok ese ri miz de

or ta ya koy duk. 

Ev rim te ori si nin iç  yü zü nü öğ ren mek ve 150 yıl dır dün ya -

da sis tem li bir bi çim de şid de ti, vah şe ti, acı ma sız lı ğı, ça tış ma yı

kö rük le yen "dün ya gö rü şü"nü ta nı mak is te yen ler, mut la ka bu

eser le re baş vur ma lı dır.

Bu ki tap ta ise ev rim te ori si nin bi lim sel ge çer siz li ği ni da ha

ge nel bir dü zey de ele ala ca ğız. Top lum da yay gın ola rak me rak

edi len ve ce vap la rı tam ma na sıy la bi lin me yen so ru lar ile ev rim -

ci le rin bu ko nu lar da ki id di ala rı nı ce vap lan dı ra ca ğız. Bu ra da

ver di ği miz ce vap la rın da ha de tay lı bi lim sel açık la ma la rı; Ev rim

Al dat ma ca sı, Ha ya tın Ger çek Kö ke ni, Ev rim ci le rin Ya nıl gı la rı, Ev -

rim ci le re "Net Ce vap" 1-2-3-4, Evrimcilerin İtirafları, Evrim Açmazı

(Ansiklopedik) 1-2, Türlerin Evrimi Yanılgısı, Bir Zamanlar

Darwinizm gi bi ki tap la rı mız da bu lu na bi lir.
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HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



E
V RİM te ori si, yer yü zün de ki can lı lı ğın te sa düf ler so -

nu cun da, do ğal şart lar la ken di li ğin den mey da na gel -

di ği ni sa vu nur. Bu te ori bi lim sel bir ka nun, is pat lan -

mış bir ger çek de ğil, bi lim sel lik kis ve si al tın da top lum la ra em -

po ze edil me ye ça lı şı lan ma ter ya list bir dün ya gö rü şü dür. Mo -

dern bi lim ta ra fın dan her alan da ya lan la nan bu te ori nin en bü -

yük da ya nak la rı ise bir ta kım hi le, sah te kar lık, çar pıt ma, al dat -

ma ca ve göz bo ya ma lar dan olu şan tel kin ve pro pa gan da yön -

tem le ri dir. 

19. yüz yı lın il kel bi lim an la yı şıy la ha ya li bir var sa yım

ola rak öne sü rü len ev rim te ori si bu gü ne ka dar hiç bir bi lim sel

bul gu ve ya de ney ta ra fın dan doğ ru la na ma mış tır. Tam ter si ne,

te ori nin id di ala rı nı doğ ru la mak için baş vu ru lan tüm yön tem -

ler böy le bir te ori nin ge çer siz li ği ni ka nıt la mış tır. 
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Evrim teorisi neden bilimsel 

ve geçerli bir teori değildir?

1



An cak, ço ğu in san bu gün bi le bu te ori yi, ay nen yer çe ki -

mi ka nu nu ya da su yun kal dır ma gü cü gi bi is pat edil miş bi lim -

sel bir ger çek sa nır. Çün kü baş ta da be lirt ti ği miz gi bi, ev ri min

top lu ma yan sı tı lan yü zü ger çek yü zün den çok fark lı dır. Pek

çok kim se, son çır pı nış lar la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan bu te ori -

nin ne ka dar çü rük te mel le re da yan dı ğı nı ve bi lim ta ra fın dan

na sıl her aşa ma da ya lan lan dı ğı nı bil mez. Ev rim ci le rin des tek -

siz var sa yım lar, ta raf lı, ger çek dı şı yo rum lar, çar pıt ma lar, al -

dat ma ca lar, ha ya li çi zim ler, psi ko lo jik tel kin yön tem le ri, sa yı -

sız sah te kar lık ve göz bo ya ma tek nik le rin den baş ka bir da ya -

nak la rı yok tur.

Bu gün bi yo lo ji, pa le on to lo ji, ge ne tik, bi yo kim ya, mik ro -

bi yo lo ji gi bi bi lim dal la rı, can lı lı ğın hiç bir şe kil de te sa düf ler ve

do ğa şart la rı so nu cun da ken di li ğin den mey da na ge le me ye ce -

ği ni ka nıt la mış tır. Can lı hüc re si, bi lim dün ya sı nın or tak ka na -

atiy le, in sa noğ lu nun bu gü ne ka dar kar şı laş tı ğı en komp leks

ya pı ün va nı nı ko ru mak ta dır. Mo dern bi lim, tek bir can lı hüc re -

si nin da hi bü yük bir şe hir den çok da ha komp leks bir ya pı ya ve

içi çe geç miş  ola ğa nüs tü sis tem le re sa hip ol du ğu nu or ta ya koy -

muş tur. Böy le komp leks bir ya pı, an cak bü tün par ça la rı ay nı

an da ve ek sik siz ola rak or ta ya çık tı ğın da iş lev gö re bi lir. Yok sa

hiç bir işe ya ra maz, za man için de da ğı lır, par ça la nır ve yok

olur. Ev rim te ori si nin id dia et ti ği gi bi mil yon lar ca se ne di ğer

par ça la rı nın "te sa düf ler le" oluş ma sı nı bek le ye mez. Do la yı sıy la

sa de ce tek bir hüc re nin komp leks ya ra tı lı şı da hi, Al lah'ın can lı -

lı ğı yok tan va ret ti ği ni açık ça gös ter mek te dir. (De tay lı bil gi için

bkz. Ha run Yah ya, Hüc re de ki Mu ci ze)
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An cak, ma ter ya list fel se fe yi sa vu nan bel li ke sim ler, çe -

şit li ide olo jik çı kar ve bek len ti le ri ne de niy le ya ra tı lış ger çe ği ni

ka bul et mek is te mez ler. Çün kü Al lah'ın emir ve ya sak la rı doğ -

rul tu sun da hak di nin in san lı ğa sun du ğu gü zel ah la kı ya şa yan

top lum la rın va rol ma sı ve yay gın laş ma sı bu ma ter ya list ke sim -

le rin işi ne gel mez. Ken di çı kar la rı doğ rul tu sun da yön len di re -

bi le cek le ri, su is ti mal ede bi le cek le ri, ma ne vi yat tan so yut lan -

mış, di ni ve ah la ki de ğer ler den yok sun ne sil ler her za man için

bu ke sim le rin dün ye vi bek len ti le ri ne da ha uy gun ola cak tır.

Do la yı sıy la, in san la ra ya ra tıl ma dık la rı, te sa düf ler le or ta ya çı -

kıp hay van lar dan ev rim leş tik le ri ya la nı nı tel kin eden ev rim te -

ori si ni, her ne pa ha sı na olur sa ol sun ayak ta tut ma ya ve top -

lum la ra em po ze et me ye ça lı şır lar. Bi li min, ev rim te ori si ni çü -

rü ten ve ya ra tı lış ger çe ği ni doğ ru la yan tüm açık ka nıt la rı na

rağ men, akıl ve man tı ğı bir ke na ra bı ra ka rak her or tam da ve

her fır sat ta bu saf sa ta yı gün de me ge ti rir ve sa vu nur lar.

Oy sa ilk can lı hüc re si nin, hat ta bu hüc re nin için de ki mi-

l yon lar ca pro te in mo le kü lün den tek bir ta ne si nin da hi ken di li -

ğin den oluş ma sı nın im kan sız ol du ğu, akıl ve man tı ğın ya nı sı -

ra, ih ti mal he sap la rıy la ma te ma tik sel ola rak da ka nıt lan mış tır.

Ya ni ev rim te ori si  da ha ilk aşa ma da, ilk can lı hüc re nin va ro lu -

şu nu açık la ma aşa ma sın da çök müş tür.

En kü çük can lı bi ri mi olan hüc re -ev rim ci le rin id dia et -

tik le ri şe kil de- il kel ve kont rol süz dün ya ko şul la rın da rast lan -

tı lar so nu cu as la olu şa ma dı ğı gi bi, 20. yüz yı lın en ge liş miş la -

bo ra tu var la rın da bi le sen tez le ne me miş tir. Can lı hüc re si nin ya -

pı ta şı olan ami no asit ler den ve bun la rın oluş tur du ğu pro te in -

ler den yo la çı ka rak de ğil hüc re, hüc re de ki mi to kond ri, ri bo -

zom, li zo zom, hüc re za rı, gol gi ay gı tı, en dop laz mik re ti ku lum,

20 SORUDA EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ
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vs. gi bi or ga nel le rin den tek bir ta ne si bi le oluş tu ru la maz. Do la -

yı sıy la ev rim te ori si nin te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et ti ği ilk

hüc re yal nız ca ha yal gü cü ne da ya lı bir fan te zi ürü nü ola rak

kal mış tır. 

Ha len ay dın lı ğa ka vuş tu ru la ma mış pek çok sır rı için de

ba rın dı ran can lı hüc re si, ev rim te ori si nin en bü yük aç maz la rın -

dan bi ri ni oluş tu rur. 

Ge rek hüc re, ge rek se hüc re nin ya pı ta şı olan pro te in ler -

den tek bir ta ne si bi le rast lan tı lar so nu cun da olu şa ma ya cak de -

re ce de komp leks bir ya pı ya sa hip tir. La bo ra tu var de ney le ri ve

ola sı lık he sap la rı, bu im kan sız lı ğı göz ler önü ne ser miş tir. Gü -

nü mü zün en ge liş miş la bo ra tu var la rın da, en son tek no lo jiy le

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

Darwin döneminde hücrenin kompleks yapısı hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. 
15



bi le can lı hüc re sin de ki ne ben zer bir ve rim ve ba şa rıy la pro te in

üre ti mi ya pı la ma mak ta dır. 

Ev rim te ori si açı sın dan ben zer bir aç maz da can lı hüc re -

si nin çe kir de ğin de bu lu nan ve yak la şık 3.5 mil yar bi rim lik bir

şif re le me sis te miy le can lı nın tüm bil gi le ri nin kod lu ol du ğu

DNA mo le kü lü dür. 1950'ler de elekt ron mik ros ko bu nun ica -

dıy la ya pı sı keş fe di len DNA, muh te şem bir plan ve ya ra tı lı şa

sa hip dev bir mo le kül dür. Uzun yıl lar ev rim te ori si ne ina nan

No bel ödül lü bi lim ada mı Fran cis Crick bi le DNA'yı keş fet tik -

ten son ra, ya şa mın kay na ğı nın rast lan tı ve te sa düf ler ola ma ya -

ca ğı nı şöy le iti raf et mek zo run da kal mış tır:

20 SORUDA EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ
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Bu gün kü mev cut bil gi le rin ışı ğın da dü rüst

bir adam an cak şu nu söy le ye bi lir: Bir an -

lam da ha ya tın kö ke ni mu ci ze vi bir şe kil de

or ta ya çık mış tır.1

Ül ke miz de ki ev rim ci le rin en ta nın mış la -

rın dan olan Prof. Dr. Ali De mir soy da

pro te in ve DNA'nın mey da na gel me si

hak kın da şu iti ra fı yap mak ta dır:

Esa sın da bir pro te inin ve çe kir dek asi di nin

(DNA-RNA) oluş ma ih ti ma li, tah min le rin çok öte sin de bir

ola sı lık tır. Hat ta be lir li bir pro te in zin ci ri nin or ta ya çık ma

ih ti ma li ast ro no mik de ne cek ka dar az dır.2

Ame ri ka lı mik ro bi yo log Ho mer Ja cob son ise can lı lı ğın

te sa dü fen olu şu mu nun ne de re ce im kan sız ol du ğu nu şöy le ifa -

de et mek te dir:

İlk can lı or ta ya çık tı ğı za man, üre me plan la rı nın, çev re den

mad de ve ener ji sağ la ma nın, bü yü me sı ra sı nın ve bil gi le ri

bü yü me ye çe vi re cek me ka niz ma la rın ta ma mı na ait emir le -

rin o an da birara da bu lun ma la rı ge rek mek te dir. Bun la rın

hep si nin kom bi nas yo nu ise te sa dü fen ger çek le şe mez.3

Ev rim te ori si nin bir di ğer bü yük he zi me ti de fo sil ka yıt la -

rın da dır. Yıl lar sü ren ar ke olo jik ça lış ma lar da bu lu nan fo sil ler

ara sın da, ev ri m te ori si nin öne sür dü ğü gi bi, can lı la rın ba sit tür -

ler den komp leks tür le re ka de me ka de me ev rim leş ti ği ni gös ter -

me si ge re ken ara ge çiş form la rı na bir tür lü rast la na ma mış tır.

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış sa bun la rın sa yı -

la rı nın ve çe şit le ri nin sa yı la ma ya cak ka dar çok ol ma sı ge re kir.

Da ha da önem li si, bu ucu be can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil

ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir. Çün kü bu ara ge çiş form la rı

17
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Dar win'in te ori si nin bi lim dün ya sı na ha kim ol ma sın dan bu

ya na, pa le on to lo ji (fo sil bi li mi) bu te ori te mel alı na rak yü rü -

tül mek te dir. An cak bu na rağ men dün ya nın pek çok fark lı

böl ge sin de ya pı lan fo sil ka zı la rı, te ro iyi des tek le yen de ğil,

çü rü ten so nuç lar ver miş tir. Fo sil ler, fark lı can lı grup la rı nın

yer yü zün de öz gün ya pı la rıy la aniden or taya çık tık larını,

yani yaratıl dık larını gös ter mek tedir. 

18
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ger çek ten var ol muş ol sa, bun la rın sa yı sı

bu gün bil di ği miz hay van tür le rin den bi -

le faz la ol ma lı ve dün ya nın dört bir ya nı

fo sil leş miş ara ge çiş for mu ka lın tı la rıy la

do lup taş ma lı dır. Ev rim ci ler 19. yüz yı lın

or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir

ya nın da yap tık la rı  hum ma lı fo sil araş -

tır ma la rın da  bu ara ge çiş form la rı nı ara -

mak ta dır lar. Oy sa, 150 yı la ya kın bir sü -

re dir bü yük bir hırs la ara nan bu ara ge -

çiş form la rın dan eser yok tur.

Kı sa ca sı fo sil ka yıt la rı da can lı

tür le ri nin, ev ri min id dia et ti ği gi bi il kel -

den ge liş mi şe doğ ru bir sü reç iz le di ği ni

de ğil, bir an da ve en mü kem mel hal de

or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. 

Ev rim ci ler, yüz el li yı la ya kın bir

sü re dir bü yük bir gay ret le te ori le ri ne

de lil top la ma ya ça lı şır lar ken, ken di el le -

riy le ev rim di ye bir sü re cin ya şan mış ola ma ya ca ğı nı biz zat

ken di le ri is pat la mış lar dır. So nuç ta mo dern bi lim şu tar tı şıl maz

ger çe ği or ta ya koy muş tur: Can lı lar kör te sa düf ler so nu cu ev -

rim le oluş ma mış tır. Tüm can lı la rı Rab bi miz yok tan va r et -

miş tir.

Amber içinde bulunmuş

25 milyon yıllık termit

fosilleri. Günümüzde

yaşayan termitlerden

tümüyle farksız.
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Evrim teorisinin çürütülmesi

yaratılış'ın doğruluğunu 

nasıl gösterir?

2

C
AN LI LI ĞIN yer yü zün de na sıl or ta ya çık tı ğı so ru su -

nu sor du ğu muz da, kar şı mı za iki fark lı ce vap çı kar: 

- Bu ce vap lar dan bi rin ci si, can lı la rın ev rim yo luy la or ta -

ya çık tık la rı dır. Bu id di ayı sa vu nan ev rim te ori si ne gö re can lı -

lık te sa düf ler le or ta ya çı kan bir ilk hüc rey le baş la mış tır. Bu

can lı hüc re de yi ne te sa düf ler so nu cun da ge li şip ev rim leş miş

ve çe şit le ne rek dün ya üze rin de ki mil yon lar ca fark lı tü rü oluş -

tur muş tur.

- İkin ci ce vap ise "Ya ra tı lış"tır: Bü tün can lı lar tüm ev re ne

ha kim olan Al lah'ın ya rat ma sıy la var ol muş lar dır. Hiç bir şe kil -

de te sa düf le mey da na gel me si müm kün ol ma yan can lı lık ve

mil yon lar ca can lı tü rü, ilk ya ra tıl dık la rın da da bu gün kü gi bi



ek sik siz, ku sur suz ve üs tün bir ya ra tı lı şa sa hip ler di. En ba sit

gi bi gö rü nen can lı tür le ri nin da hi, ken di ken di ne, do ğal şart lar -

la ve rast lan tı lar la olu şa ma ya cak de re ce de komp leks ya pı ve

sis tem le re sa hip ol ma sı, bu nun açık bir ka nı tı dır.

Bu iki se çe nek dı şın da, can lı lı ğın na sıl or ta ya çık tı ğı ko -

nu sun da bu gün or ta ya ko na bi le cek üçün cü bir id dia, bir te ori

hat ta her han gi bir var sa yım bi le yok tur. Man tık ku ral la rı na gö -

re ce va bı iki se çe nek li bir so ru nun ce vap se çe nek le rin den bi ri -

nin ke sin yan lış ol du ğu or ta ya ko nur sa, di ğer se çe ne ğin ke sin

doğ ru ol du ğu da an la şı lır. En te mel man tık ku ral la rın dan bi ri

olan bu ku ra la "ay rık çı ka rım" (mo dus to len do po nens) adı ve -

ri lir. 

Ya ni eğer yer yü zün de ki can lı tür le ri nin, ev rim ci le rin id -

dia et ti ği gi bi te sa düf ler le ev rim le şe rek or ta ya çık ma dı ğı is pat -

la nır sa, bu du rum can lı la rın bir Ya ra tı cı ta ra fın dan ya ra tıl dık -

la rı nı ke sin ola rak is pat lar. Ev rim te ori si ni sa vu nan bi lim

adam la rı da "üçün cü bir al ter na tif" ol ma dı ğı nı ka bul eder ler.

Bun lar dan bi ri olan Do ug las Fu tuy ma bunu şu söz le riy le ifa de

et mek te dir:

Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve ek sik -

siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da ken di le rin den ön -

ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na

gel miş ler dir. Eğer ek sik siz ve mü kem mel bi çim de or ta ya

çık mış lar sa, o hal de üs tün bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol -

ma la rı ge re kir.4

Ev rim ci Fu tuy ma'nın bu söz le ri nin ce va bı nı fo sil bi li mi

ve rir. Fo sil bi limi (pa le on to lo ji) tüm can lı grup la rı nın fark lı za -

man lar da, bir den bi re ve mü kem mel bi çim le riy le yer yü zü sah -

ne si ne çık tık la rı nı gös ter mek te dir. 
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Yüz yı lı aş kın bir sü re dir sür dü rü len ar ke olo jik ka zı lar da

ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek -

le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz

ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı, ya ni "ya ra tıl dık la -

rı nı" gös ter miş tir. Bak te ri ler, omur ga sız de niz can lı la rı, ba lık -

lar, yu mu şak ça lar, ek lem ba cak lı lar, am fi bi yen ler, sü rün gen ler,

kuş lar ve ya me me li ler ani den, komp leks or gan ve sis tem le riy -

le yer yü zün de be lir miş ler dir. Ara la rın da bir bi ri ne söz de bir ge -

çiş ol du ğu nu gös te ren fo sil ler de yok tur. Fo sil bi limi de di ğer

bi lim dal la rı nın ver di ği me sa jı ver mek te dir: Can lı lar ev rim leş -

me miş ler, ya ra tıl mış lar dır. So nuç ta ev rim ci ler, ger çek dı şı te -

ori le ri ni ka nıt la ma ya ça lı şır ken, ken di el le riy le ya ra tı lış ger çe -

ği nin de lil le ri ni or ta ya çı kar mış lar dır. 

Dün ya ca ta nı nan İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De -

rek W. Ager, bir ev rim ci ol ma sı na kar şın ev rim te ori si nin tüm

id di ala rı nı ge çer siz kı lan bu açık ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di -

ği miz de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola -

rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de -

ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz.5

Kamb ri yen dev ri, ev rim te ori si ni 

yık mak için ye ter li dir

Can lı lar ale mi, bi yo log lar ta ra fın dan bit ki ler, hay van lar,

man tar lar gi bi te mel "alem le re" ay rı lır. Bun lar da ken di iç le rin -

de ilk ola rak fark lı "fi lum"la ra bö lü nür ler. Bu fi lum lar be lir le -

nir ken, her bi ri nin ta ma men fark lı vü cut plan la rı na sa hip ol -

duk la rı göz önün de bu lun du rul muş tur. Ör ne ğin art ro pod lar
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Yuka rı da ki şe ma, dün ya nın en ön de ge -

len ev rim ci bi lim adam la rın dan bi ri olan

Step hen Jay Go uld'un edi tör lü ğü nü yap tı ğı

"The Bo ok of Li fe" ad lı 2001 ba sı mı ki tap tan

alın mış tır. (Şe ma kıs men Türk çe leş ti ril miş tir.)

Şe ma da, fark lı hay van grup la rı nın dün ya üze -

rin de han gi de vir ler de or ta ya çık -

tık la rı gra fik sel ola rak an la tıl mak -

ta dır. Şe ma nın sol kıs mın da, 2500

mil yon yıl ön ce sin den baş la na rak,

je olo jik de vir ler sı ra lan mak ta dır.

Şe ma da ki di key renk li ku tu lar ise,

fark lı hay van grup la rı nı gös ter -

mek te dir. (Ku tu la rın için de ki fark -

lı renk ler, je olo jik de vir le rin sı ra la -

ma sı nı gös ter mek te dir.)

Bu şe ma in ce len di ğin de Kamb ri yen de -

vir de ki mu ci ze açık ça gö rü lür: Kamb ri yen

ön ce sin de sa de ce tek bir hav yan gru bu (de niz

ana la rı nın ve mer can la rın da hil ol du ğu "Cni -

da ria") var dır. An cak Kamb ri yen de vir de, bir -

bi rin den ta ma men fark lı olan 13 fark lı te mel

hay van gru bu bir an da or ta ya çık mış lar dır. 

Bu, ev rim te ori si ne ta ma men ters bir

tab lo dur. Çün kü ev rim, can lı grup la rı nın,

bir ağa cın dal la rı gi bi ka de me li bir bi çim de

art ma sı nı ge rek tir mek te dir. 

Şe ma yı çi zen ev rim ci ler ise bu açı ğı "te -

orik bağ lan tı lar" ku ra rak ka pat ma ya ça lış -

mak ta dır lar. Dik kat edi lir se, şe -

ma nın alt kıs mın da, renk li ku tu -

la rı (ya ni fo sil le ri bu lun muş ger -

çek hay van grup la rı nı) bir bi ri ne

bağ la yan so luk renk li çiz gi ler

var dır. Bun lar "ev rim te ori si ne

gö re ol ma sı ge re ken, ama var lı ğı -

na da ir hiç bir ka nıt bu lu na ma yan

"ha ya li" bağ lan tı lar dır. 

Eğer ev rim te ori si doğ ru ol say dı, bu bağ -

lan tı la rın "ha ya li" de ğil, so mut ol ma sı, ya ni bu

can lı grup la rı nı bir bi ri ne bağ la yan "ara grup

fo sil le ri"nin bu lun ma sı ge re kir di. Bu bağ lan tı -

la rın 150 yıl lık fo sil araş tır ma sı na rağ men ha -

la ha ya li ol ma sı, ev rim te ori si nin ta ma men

ha yal den iba ret ol du ğu nu gös ter mek tedir.

KAMBRİYEN DEVRİ, EVRİM ŞEMASINI YIKIYOR
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Günümüz

Senozoyik devri
65 milyon y› l ö nce

Kretase devri
144 milyon y› l ö nce

Jura devri
208 milyon y› l ö nce

Trias devri
245 milyon y› l ö nce

Perm devri
286 milyon y› l ö nce

Karbonifer devri
408 milyon y› l ö nce

Devonyen devri
408 milyon y› l ö nce

Siluryen devri
438 milyon y› l ö nce

Ordovisyen devri
505 milyon y› l ö nce

Kambriyen devri
550 milyon y› l ö nce

Vendian devri
630 milyon y› l ö nce

Proterozoyik devri
2.500 milyon y› l ö nce



(ek lem ba cak lı lar) ken di le ri ne has bir fi lum dur ve fi lu ma da hil

edi len tüm can lı lar te mel de ben zer bir vü cut pla nı na sa hip tir.

Chor da ta ola rak ad lan dı rı lan fi lum ise, mer ke zi bir si nir ağı na

sa hip olan can lı la rı ba rın dı rır. Bi zim için ta nı dık olan ba lık lar,

kuş lar, sü rün gen ler, me me li ler gi bi hay van la rın tü mü, Chor da -

ta'nın bir alt sı nı fı olan omur ga lı lar ka te go ri si ne da hil dir. 

Hay van la rın fark lı fi lum la rı ara sın da, ah to pot lar gi bi yu -

mu şak be den li can lı la rı ba rın dı ran Mol lus ka fi lu mu ya da yu -

var lak so lu can la rı ba rın dı ran Ne ma to da fi lu mu gi bi çok fark lı

ka te go ri ler var dır. Bu ka te go ri le rin en önem li özel li ği ise, baş -

ta da be lirt ti ği miz gi bi ta ma men fark lı vü cut plan la rı na sa hip

ol ma la rı dır. 

Pe ki bu fark lı can lı lar na sıl or ta ya çık mış tır?

Ön ce ev rim te ori si nin bu ko nu da ki var sa yı mı nı ele ala -

lım. Bi lin di ği gi bi te ori, can lı lı ğın tek bir or tak ata dan gel di ği ni

ve kü çük de ği şim ler le fark lı laş tı ğı nı öne sür mek te dir. Bu du -

rum da, can lı lı ğın, ilk baş ta bir bi ri ne çok ben zer ve ba sit form -

lar da or ta ya çık mış ol ma sı, son ra za man la ge li şip çe şit len me si

ge re kir. 

Ya ni ev rim te ori si ne gö re, can lı lık tek bir kök ten ge len,
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Kamb ri yen dev ri ne ait bir fo silBur gess Sha le fo sil ya ta ğın da bu lu nan 

il ginç fo sil can lı lar dan bi ri: Mar rel la.



an cak son ra dal la ra ay rı lan bir ağaç gi bi ol ma lı dır. Ni te kim bu

var sa yım Dar wi nist kay nak lar da ıs rar la vur gu la nır ve "ha yat

ağa cı" kav ra mı sık sık kul la nı lır. Bu ha yat ağa cı na gö re, ön ce tek

bir fi lum oluş ma lı, son ra di ğer fi lum lar kü çük kü çük de ği şim -

ler le ve uzun za man di lim le ri için de ya vaş ya vaş be lir me li dir. 

Ev rim te ori si nin id di ası bu dur. Pe ki ama ger çek ten böy -

le mi ol muş tur?

Ke sin lik le ha yır. Ak si ne, hay van lar, ilk or ta ya çık tık la rı

dö nem den iti ba ren çok fark lı ve komp leks ya pı la ra sa hip tir ler.

Bu gün bi li nen tüm hay van fi lum la rı, yer yü zün de ay nı an da,

Kamb ri yen dev ri ola rak bi li nen je olo jik dö nem de or ta ya çık -

mış lar dır. Kamb ri yen dev ri, ya şı 530-520 mil yon yıl ola rak he -

sap la nan 10 mil yon yıl lık bir je olo jik dö nem dir. Bu de vir den

ön ce ki fo sil ka yıt la rın da, tek hüc re li can lı lar ve çok ba sit bir kaç

çok hüc re li dı şın da hiç bir can lı nın izi ne rast lan maz. Kamb ri -

yen dev ri gi bi son de re ce kı sa bir dö nem için de ise (10 mil yon

25
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İLGİNÇ DİKENLER: Kambriyen

devrinde bir anda ortaya çıkan

canlılardan biri, sağ üstteki

Hallucigenia'dır. Bu ve diğer pek çok

Kambriyen canlısının fosilinde,

saldırılara karşı korunma sağlayan

dikenler ya da sert kabuklar yer alır.

Evrimcilerin açıklayamadıkları bir

konu da, ortada hiçbir "avcı" canlının

bulunmadığı bu devirde bu

hayvanların nasıl bu kadar iyi bir

korunmaya sahip olduklarıdır. Ortada

avcı hayvanların bulunmayışı, bu

durumu "doğal seleksiyon"la

açıklamayı imkansız kılmaktadır. 



yıl, je olo jik an lam da çok kı sa bir za man di li mi dir) bü tün hay -

van fi lum la rı, tek bir ek sik bi le ol ma dan bir an da or ta ya çık -

mış lar dır! 

Kamb ri yen ka ya lık la rın da bu lu nan fo sil ler, sal yan goz -

lar, tri lo bit ler, sün ger ler, so lu can lar, de ni za na la rı, de niz yıl dız -

la rı, yü zü cü ka buk lu lar, de niz zam bak la rı gi bi çok fark lı can lı -

la ra ait tir. Bu ta ba ka da ki can lı la rın ço ğun da, gü nü müz de ki ör -

nek le rin den hiç bir far kı ol ma yan, göz, so lun gaç, kan do la şı mı

gi bi komp leks sis tem ler, ile ri fiz yo lo jik ya pı lar bu lu nur. Bu ya -

pı lar hem çok komp leks, hem de çok fark lı dır. Ev rim ci li te ra tü -

26

Denizyıldızı, denizanası gibi pek çok kompleks omurgasız canlı günümüzden yaklaşık

500 milyon yıl önce hiçbir sözde evrimsel ataya sahip olmadan, birdenbire ortaya

çıkmıştır. Yani yaratılmıştır. Bugünkü örneklerinden hiçbir farkları da yoktur.
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500 mil yon yıl ön ce Kamb ri yen de vir de ani den or ta ya çı kan komp leks omur ga sız can -

lı lar dan bi ri de yu ka rı da fo sil le ri gö rü len "tri lo bit "ler dir. Tri lo bi tin ev rim ci le ri çık ma za

so kan bir di ğer özel li ği ise sa hip ol du ğu pe tek göz ya pı sı dır. Tri lo bi tin son de re ce ge -

liş miş komp leks göz le ri çok lu mer cek sis te mi ne sa hip tir. Bu sis tem gü nü müz de ki örüm -

cek, arı, si nek gi bi pek çok can lı da bu lu nan ör nek le rin den fark sız dır. Böy le komp leks

bir göz ya pı sı nın bun dan 500 mil yon yıl ön ce ya şa mış bir can lı da bir den bi re or ta ya çık -

ma sı, ev rim ci le rin te sa dü fe da ya lı te ori le ri ni çö pe at mak için yeter lidir.



rün po pü ler ya yın la rın dan Earth Sci en ces der gi si nin edi tö rü

Ric hard Mo nes tarsky, Kamb ri yen Pat la ma sı hak kın da şu bil gi -

le ri ver mek te dir:

Bu gün gör mek te ol du ğu muz ol duk ça komp leks hay van

form la rı ani den or ta ya çık mış lar dır. Bu an, Kamb ri yen dev -

rin tam ba şı na rast lar ki, de niz le rin ve yer yü zü nün ilk kom-

p leks ya ra tık lar la dol ma sı bu ev rim sel pat la may la baş la mış -

tır. Gü nü müz de dün ya nın her ya nı na ya yıl mış olan omur ga -

sız ta kım la rı er ken Kamb ri yen dev ir de za ten var dır ve yi ne

bu gün ol du ğu gi bi bir bir le rin den çok fark lı dır lar.6

Dar wi nizm'in dün ya ça pın da ki en önem li eleş tir men le -

rin den bi ri olan Ber ke ley Üni ver si te si pro fe sö rü Phi lip John son,

pa le on to lo ji nin or ta ya koy du ğu bu ger çe ğin, Dar wi nizm' le olan

açık çe liş ki si ni şöy le açık la mak ta dır:

Dar wi nist te ori, can lı lı ğın bir tür "gi de rek ge niş le yen bir

fark lı lık üç ge ni" için de ge liş ti ği ni ön gö rür. Bu na gö re can lı -

lık, ilk can lı or ga niz ma dan ya da ilk hav yan tü rün den baş -

la ya rak, gi de rek fark lı laş mış ve bi yo lo jik sı nıf lan dır ma nın

da ha yük sek ka te go ri le ri ni oluş tur muş ol ma lı dır. Ama hay -

van fo sil le ri biz le re bu üç ge nin ger çek te ba şa şa ğı dur du ğu -

nu gös ter mek te dir: Fi lum lar he nüz ilk an da hep bir lik te

var dır, son ra gi de rek sa yı la rı aza lır.7

Phi lip John son'ın be lirt ti ği gi bi, fi lum la rın ka de me li ola rak oluş -

ma sı bir ya na, tüm fi lum lar bir an da var ol muş lar, hat ta iler le -

yen dö nem ler de ba zı la rı nın so yu tü ken miş tir. Çok fark lı can lı -

la rın bir an da ve ku sur suz şe kil de or ta ya çık ma la rı nın an la mı

ise, ev rim ci Fu tuy ma'nın da ka bul et ti ği gi bi, ya ra tı lış tır.

Gö rül dü ğü gi bi el de ki bü tün bi lim sel bul gu lar ev rim te ori si nin

id di ala rı nı ge çer siz kıl mak ta ve ya ra tı lış ger çe ği ni göz ler önü ne

ser mek te dir.

28
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insana ait bulgular ne kadar

eskiye gider? bu bulgular neden

evrim teorisini desteklemez? 

3

İ
N SA NIN yer yü zün de ki va ro luş za ma nıy la il gi li so ru nun

ce va bı nı bul mak için fo sil ka yıt la rı na baş vur mak ge re kir.

Fo sil ka yıt la rı in san la il gi li bul gu la rın mil yon lar ca yıl ön -

ce si ne uzan dı ğı nı gös ter mek te dir. Bu bul gu lar is ke let ve ka fa -

ta sı par ça la rı ve çe şit li dö nem ler de ya şa mış in san la ra ait ka lın -

tı lar dan oluş mak ta dır. İn sa na ait ka lın tı la rın en es ki si, ta nın mış

fo sil bi lim ci Mary Le akey ta ra fın dan 1977 yı lın da Tan zan ya'nın

La eto li böl ge sin de  bu lun muş "ayak iz le ri" dir. 

Bu ka lın tı lar bi lim dün ya sın da bü yük yan kı uyan dır mış -

tı. Ya pı lan ça lış ma lar bu ayak iz le ri nin, 3.6 mil yon yıl lık bir ta -

ba ka da yer al dı ğı nı gös te ri yor du. İz le ri in ce le yen Rus sell Tutt -

le şun la rı yaz mış tı:

29



Bu iz ler, çıp lak ayak lı bir Ho mo sa pi ens (in san) ta ra fın -

dan bı ra kıl mış ol ma lı dır. Ya pı lan tüm mor fo lo jik in ce le -

me ler, bu iz le ri bı ra kan can lı nın aya ğı nın, gü nü müz in -

san la rın ki ler den fark lı ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir.8

Ya pı lan araş tır ma lar la, ayak iz le ri nin sa hip le ri

de ta nım la na bil di. 10 ya şın da, gü nü müz in sa nıy la ay -

nı özel lik le ri ta şı yan  bir in sa nın 20 ta ne ve da ha kü çük

bir in sa nın 27 ta ne fo sil leş miş ayak izi mev cut tu. Mary

Le akey'in bul du ğu iz le ri in ce le yen Don Jo han son ve

Tim Whi te gi bi ta nın mış pa le oant ro po log lar da bu so -

nu cu te yit  et ti ler. Whi te bu fik ri ni şu söz ler le açık lı -

yor du:

Hiç kuş ku nuz ol ma sın… Bun lar gü nü müz in sa nı nın

ayak iz le rin den ta ma men fark sız. Eğer bu iz ler bu gün bir

Ca li for nia pla jın da ol sa lar dı ve bir ço cu ğa bun la rın ne ol -

du ğu so rul say dı, hiç te red düt et me den bu ra da bir in sa -

nın yü rü dü ğü nü söy ler di. Bun la rı, kum sal da yer alan di -

ğer yüz ler ce in san ayak izin den ayırt ede mez di. Da ha sı

siz de ayırt ede mez di niz.9

Söz ko nu su ayak iz le ri ev rim ci bi lim adam la rı

ara sın da önem li bir tar tış ma yı baş lat tı. Çün kü bu iz le -

rin bir in sa na ait ol du ğu nu ka bul et me le ri, may mun -

dan in sa na doğ ru çiz dik le ri ha ya li sı ra la ma la rı nın ar tık

sa vu nu la maz ha le gel me si an la mı na ge le cek ti. An cak

bu nok ta da dog ma tik ev rim ci man tık bir kez da ha ken -

di ni gös ter di. Ev rim ci bi lim adam la rı nın

bir ço ğu bir ke re da ha ön  yar gı la rı uğ ru -

na bi lim den vaz geç ti ler. La eto li'de bu lu -

nan iz le rin may mu num su bir can lı ya ait
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Tanzanya

Laetoli'de

bulunan 3.6

milyon yıllık

insan ayak

izleri



ol ma sı ge rek ti ği ni id dia et ti ler. Bu id di ayı sa vun ma ya ça lı şan

ev rim ci ler den bi ri olan Rus sell Tutt le şun la rı ya zı yor du:

So nuç ta, La eto li böl ge sin de ki 3.6 mil yon yıl lık ayak iz le ri

bu gün kü gü nü müz in san ayak iz le ri ne çok ben ze mek te dir.

Bul gu, bu iz le ri bı ra kan can lı la rın biz den da ha kö tü ya da

fark lı yü rü yen bir can lı ol du ğu nu gös ter me mek te dir. Eğer

bu iz ler bu ka dar es ki ol ma sa lar dı, bun la rın da bi zim gi bi

bir ho mo (in san) ta ra fın dan bı ra kıl dık la rı nı hiç tar tış ma sız

ka bul ede bi lir dik... Ama yaş so ru nu ne de niy le, bu iz le rin

Lucy fo si li ile ay nı tü re, ya ni Aust ra lo pit he cus Afa ren sis

(Ev rim ci le rin ya rı in san-ya rı may mun ola rak gös ter me ye

ça lış tık la rı, ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rü) tü rü -

ne ait bir can lı ta ra fın dan bı ra kıl dı ğı var sa yı mı nı ka bul et -

mek du ru mun da yız.10

İn san la il gi li en es ki ka lın tı lar dan bi ri de

Lo uis Le akey ta ra fın dan 1970'le rin ba şın da Ol -

du vai Ge or ge böl ge sin de bu lu nan taş bir ku lü -

be nin ka lın tı la rı dır. Ku lü be nin ka lın tı la rı 1.7

mil yon yıl lık bir kat man da bu lun mak tay dı. Af -

ri ka'nın ba zı böl ge le rin de ben zer le ri bu gün de

kul la nı lan bu tarz ya pı la rın sa de ce Ho mo sa pi -

ens, ya ni gü nü müz in sa nı ta ra fın dan ya pıl mış

ola bi le ce ği bi lin mek te dir. Ka lın tı nın öne mi, in -

sa nın, ev rim ci ler ta ra fın dan ata sı ola rak gös te ri len söz de may -

mu num su lar la ay nı ta rih te ya şa dı ğı nı or ta ya koy ma sı dır.

Eti yop ya'nın Ha dar böl ge sin de bu lu nan 2.3 mil yon yıl lık

in san çe ne si de yi ne gü nü müz in sa nı nın yer yü zün de ev -

rim ci le rin ön gör dü ğü ta rih ten çok da ha ön ce var ol du ğu nu

gös ter me si ba kı mın dan önem li dir.11

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)
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1.7 mil yon yıl lık taş 

ku lü be ka lın tısı



İn san la il gi li bu lu nan en es ki ve en ek -

sik siz fo sil ler den bi ri de KNM-WT 15000 ve ya

di ğer adıy la "Tur ka na Ço cu ğu" is ke le ti dir. 1.6

mil yon yıl lık bu fo si li ev rim ci Do nald Jo han -

son şöy le ta rif eder: 

Uzun ve za yıf tı. Vü cut şek li ve uzuv la rı -

nın oran la rı bu gün kü Ek va tor Af ri ka lı la -

rı'nın kiy le ay nıy dı. Uzuv la rı nın öl çü le ri,

bu gün ye tiş kin be yaz Ku zey Ame ri ka lı lar -

la ta ma men uyu şu yor du.12

Ya pı lan araş tır ma lar fo si lin 12 ya şın da bir ço -

cu ğa ait ol du ğu nu ve bü yü ye bil miş ol say dı

1.83 m. bo yu na ula şa bi le ce ği ni

gös ter miş tir. ABD'li pa le oant -

ro po log Alan Par ker "sı ra dan

bir pa to lo ğun bu ço cu ğun is ke -

le tiy le, gü nü müz in sa nı na ait bir

is ke le ti bir bi rin den ayır ma sı nın çok güç ol du ğu -

nu" söy ler.13

İn san la il gi li bu lu nan ka lın tı lar dan en çok

yan kı ge ti ren ler den bi ri de 1995 yı lın da İs pan -

ya'da bu lu nan bir fo sil di. İs pan ya'nın Ata pu er ca

böl ge sin de ki Gran Do li na ma ğa ra sın da ya pı lan

araş tır ma lar da or ta ya çı ka rı lan 800 bin yıl lık fo sil

11 ya şın da bir in sa na ait ti ve onu bu lan araş tır ma -

cı la rı şa şırt mış tı. Mad rid Üni ver si te si'nden üç İs -

pan yol pa le oant ro po log dan olu şan araş tır ma eki -

bi nin ba şı Ar su aga Fer re ras şun la rı söy lü yor du:
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Turkana çocuğu

Ev rim ci li te ra tü rün en po pü -

ler der gi le rin den bi ri olan

Dis co ver, Ara lık 97 sa yı sın da,

800 bin yıl lık in san yü zü nü

ka pak tan ve re rek, ev rim ci le -

rin, "Bi zim geç mi şi mi ze ait

yüz bu mu?" şek lin de ki hay ret

ifa de si ni baş lık yap mış tı. 



EVRİMCİLERDEN NEANDERTELLERE ZORUNLU  “İADE-İ İTİBAR“

Evrimciler 20. yüzyılın

başından itibaren, kaybolmuş

bir insan ırkı olan

Neandertalleri "yarı maymun"

canlılar olarak gösterdiler.

Üstteki gibi "maymun

Neandertal" tasvirleri, on

yıllarca evrim propagandası

için kullanıldı.

Ancak 80'li yıllardan itibaren,

bu efsane çökmeye başladı.

Hem fosiller üzerindeki

incelemeler hem de Neandertal

kültürüne ait izler, bu insanların

"yarı maymun" olmadıklarını

gösterdi. Örneğin yandaki 26 bin

yıllık iğne, Neandertallerin terzilik

yeteneğine sahip medeni insanlar

olduğunu belgeledi. Bunun bir

sonucu olarak, National
Geographic gibi evrimci yayınlar

artık Neandertalleri alttaki gibi

"medeni" insanlar olarak

göstermek zorunda kalıyor. 

2000 YILININ NEANDERTAL TASVİRİ 

1975 YILININ NEANDERTAL TASVİRİ
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Gerçek bir insan olan Atapuerca fosilinin

bulunduğu İspanya'daki Gran Dolina mağarası

Bü yük, ge niş, şiş kin, ya ni an la ya ca ğı nız il kel bir şey le kar şı -

laş ma yı umu yor duk. 800.000 yıl ya şın da ki bir ço cuk tan bek -

len ti miz, Tur ka na Ço cu ğu gi bi bir şey ol ma sıy dı. Ama bi zim

bul du ğu muz bü tü nüy le gü nü mü ze ait bir yüz dü… Bun lar si -

zi sar san tür den şey ler: Fo sil bul mak de ğil, ta mam fo sil bul -

mak da bek len me dik ve gü zel bir olay. Fa kat en et ki le yi ci ola -

nı bu gü ne ait ol du ğu nu dü şün dü ğü nüz bir şe yi geç miş te bul -

ma nız. Bu bir an lam da, Gran Do li na'da ka set ça lar bul mak gi -

bi bir şey. Böy le bir şey çok şa şır tı cı olur du el bet te. Alt Ple is -

to sen ta ba ka la rın da teyp ler, ka set ler bul ma yı bek le mi yo ruz,

an cak 800 bin yıl lık "gün cel" bir yüz bul mak da bu nun gi bi

bir şey. Onu gör dü ğü müz de çok şa şır mış tık.14

Gö rül dü ğü gi bi fo sil bul gu la rı, "in sa nın ev ri mi" id di ası nı

ya lan la mak ta dır. Bu id dia ba zı med ya ku ru luş la rı ta ra fın dan

top lu ma san ki is pat lan mış bir ger çek gi bi su nu lur, oy sa or ta da

sa de ce ha ya li te ori ler var dır. Ni te kim ev rim ci bi lim adam la rı da

bu ger çe ği ka bul et mek te ve "in sa nın ev ri mi" id di ası nın bi lim sel

de lil ler den yok sun ol du ğu nu iti raf et mek te dir ler. 

Ör ne ğin ev rim ci pa le on to log lar Vil lie, So lo mon ve Da vis, "biz
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Hipotez 1

Hipotez 3

Hipotez 2

İn sa nın kö ke ni ko nu sun da 150 yıl dır ya pı lan ev -

rim ci ça lış ma ve pro pa gan da la ra rağ men, ev rim

te ori si bu ko nu da da bü yük bir çık maz için de -

dir. Bu lu nan fo sil ler, ilk in san la rın, ar ka la rın da

her han gi bir "may mun sal ata" ol ma dan, yer yü -

zün de ani den or ta ya çık tı ğı nı gös ter mek te dir.

Bu say fa da ki üç fark lı "hi po tez", in sa nın kö ke ni

hak kın da ki üç fark lı ve çe liş ki li ev rim ci se nar -

yo nun şe ma la rı dır. (Step hen J. Go uld, The Bo ok
of Li fe, 2001) Dik kat edi lir se, şe ma la rın her

üçün de de, yer yü zün de be li ren ilk in san ır kı

olan Ho mo erec tus'un ön ce si ne so ru işa re ti (?)

kon muş tur. Bu nun ne de ni, ev rim ci le rin "in sa nın

ata sı" ola rak gös te re bi le cek le ri hiç bir "may -

mun su" can lı nın var ol ma yı şı dır. Şe ma da yer

alan ve ilk in san ır kı olan Ho mo erec tus'la bağ -

lan tı sı ku ru la ma yan tür ler (Aust ra lo pit he cus,

Ho mo ha bi lis ve Paranth ropus tür leri) ise, soyu

tüken miş may mun tür leridir. Görül düğü gibi in -

sanın kökeni ev rim ciler için belir siz dir; çün kü

bu köken ev rim değil, yaratılış tır.  
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EVRİMCİLERİN HAYALİ 'HİPOTEZ'LERİ,

İNSANIN KÖKENİNİ AÇIKLAMAKTAN UZAK 
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in san lar fo sil ka yıt la rın da ani den be li ri -

yo ruz" di ye rek, in sa nın yer yü zün de ani -

den, ya ni hiçbir ev rim sel ata sı ol ma dan or -

ta ya çık tı ğı nı ka bul et mek te dir ler.15

Col lard ve Wo od ise 2000 yı lın da ka le me

al dık la rı bir ma ka le de "in san ev ri mi hak -

kın da ki mev cut fi lo ge ne tik (ev rim sel) hi -

po tez ler hiç gü ve ni lir de ğil" de mek zo -

run da kal mış lar dır.16

El de edi len her ye ni fo sil bul gu su -ba zı

cid di yet siz ga ze te ler de "Ev ri min Ka yıp

Hal ka sı Bu lun du" gi bi uy dur ma baş lık lar -

la ak ta rıl sa da hi- ev rim ci le ri da ha da faz la

çık ma za sok mak ta dır. 2001 yı lın da bu lu -

nan ve Ken yanth ro pus plat yops adı ve ri len

ka fa ta sı fo si li bu nun son ör ne ği dir. Ge or ge

Was hing ton Üni ver si te si Ant ro po lo ji bö lü mün den ev rim ci pa le on -

to log Da ni el E. Li eber man, Na tu re der gi sin de yaz dı ğı ma ka le sin de,

Ken yanth ro pus plat yops hak kın da şu yo ru mu yap mış tır:

"İn sa nın ev rim ta ri hi çok kar ma şık tır ve çö züm len me miş tir. Şim -

di 3.5 mil yon yıl lık  baş ka bir tü rün bu lun ma sı ile du rum da ha

da ka rı şa cak gi bi gö rü nü yor... Ken yanth ro pus plat yops'un ya pı sı

ge nel ola rak in sa nın ev ri mi ve tür le rin dav ra nı şı ko nu la rı hak kın -

da birçok so ru yu be ra be rin de ge ti ri yor. Ör ne ğin ne den alı şıl mı şın

dı şın da ola rak, kü çük bir çe ne di şi ne ve öne doğ ru ka vis li çe ne ke -

mi ği olan bü yük düz bir yü ze ay nı an da sa hip? Bü yük yü zü ve

ben zer şe kil de yer leş ti ril miş çe ne ke mi ği olan tüm di ğer in sa nım -

sı tür le rin bü yük bir di şi var. K. Plat yops'in önü müz de ki birkaç

yıl için de ki en baş lı ca ro lü nün, bir lik le ri bo zu cu ve in sa nım sı -

lar ara sın da ki ev rim sel iliş ki nin araş tır ma la rın da kar şı la şı lan

kar ga şa yı vur gu la yı cı bir ro lü ola ca ğı nı dü şü nü yo rum."17
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İlkel insanlar efsanesinin

geçersizliğini gösteren bir 

başka örnek: 32 bin yıllık fil

dişinden yapılma flüt. 



Gö rül dü ğü gi bi el de ki bul gu la rın sa yı sı nın art ma sı, ev rim

te ori si le hin de de ğil aley hin de so nuç lar or ta ya koy mak ta dır.

Oy sa eğer geç miş te bir ev rim sü re ci ya şan mış ol say dı, bu nun

çok faz la ka nı tı ol ma lı ve el de edi len her bul gu te ori yi bi raz da -

ha güç len dir me liy di. Ni te kim Dar win, Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta -

bın da bi li min bu yön de ge li şe ce ği ni id dia et miş ti. Ona gö re te -

ori si nin fo sil ka yıt la rı açı sın dan tek so ru nu, ye te rin ce fo sil bul -

gu su ol ma ma sıy dı. Ya pı la cak araş tır ma la rda te ori si ni is pat la ya -

cak sa yı sız fo sil çı ka ca ğı nı ümit edi yor du. Oy sa bi lim sel bul gu -

lar, Dar win'in bu ha ya li ni ta ma men bo şa çı kar dı.

İn san la il gi li ka lın tı la rın öne mi

İn san la il gi li bu ra da ba zı ör nek le ri ni say dı ğı mız bul gu lar

çok önem li ger çek le ri or ta ya koy muş tur. Ön ce lik le de ev rim ci le -

rin in sa nın ata sı nın may mun su can lı lar ol du ğu şek lin de ki id di -

ala rı nın ne ka dar bü yük bir ha yal ürü nü ol du ğu bir kez da ha gö-

z ler önü ne se ril miş tir. Çün kü an la şıl mış tır ki in san, yer yü zün de

ev rim ci le rin "in sa nın ata sı" ola rak gös ter dik le ri may mun tür le -

rin den çok da ha ön ce or ta ya çık mış tır. Do la yı sıy la bu may mun

tür le ri nin in sa nın ata sı ol ma la rı söz ko nu su de ğil dir. 

So nuç ola rak fo sil ka yıt la rı bi ze in sa nın bun dan mil yon -

lar ca yıl ön ce de ay nı bu gün kü şek liy le var ol du ğu nu ve hiç bir

şe kil de ev rim ge çir me den bu gü ne ka dar gel di ği ni gös ter miş tir.

Bu nok ta da ev rim sa vu nu cu la rı nın, eğer ger çek ten bi lim sel ve

dü rüst ol duk la rı nı id dia edi yor lar sa, el le rin de ki ha ya li may -

mun-in san sı ra la ma la rı nı çö pe at ma la rı ge rek mek te dir. Bu ha ya -

li so ya ğaç la rı nı ter k et me me le ri ev ri min bi lim adı na sa vu nu lan

bir te ori de ğil, bi lim sel ger çek le re rağ men ya şa tıl ma ya ça lı şı lan

bir dog ma ol du ğu nu bir kez da ha gös ter mek te dir.
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Evrim teorisi neden 

"biyolojinin temeli" değildir?

4

E
V RİM Cİ LER ta ra fın dan sık sık tek rar la nan bir id dia

var dır: Ev rim te ori si nin bi li min te me li ol du ğu ya la nı...

Bu id di ayı or ta ya atan lar, ev rim te ori si ol ma dan bi yo -

lo ji bi li mi nin ge li şe me ye ce ği ni, hat ta var ola ma ya ca ğı nı id dia

eder ler. As lın da bu id dia ça re siz lik ten kay nak la nan bir de ma -

go ji den iba ret tir. Tür ki ye'nin bi lim ala nın da ye tiş tir di ği önem -

li isim ler den bi ri olan bi lim fel se fe ci si Prof. Dr. Ar da Den kel bu

ko nu yu şöy le yo rum la mak ta dır:

Ör ne ğin, "Ev rim Ku ra mı'nı red det mek bi yo lo jik bi lim le rin,

yer bi lim le ri nin, fi zik ve kim ya nın bul gu la rı nı da red det -

mek an la mı na ge lir" dü pe düz yan lış bir öner me. Çün kü id -

dia edi len tür den bir çı ka rım (bu ra da bir mo dus tol lens) el -

de ede bil mek için, ön ce kim ya, fi zik, je olo ji ve bi yo lo ji nin

bul gu la rı nı di le ge ti ren ki mi öner me le rin ev rim ku ra mı nı

içe ri yor (imp li ca ti on) ol ma sı ge re kir di. Oy sa bul gu lar ya da



on la rın ifa de le ri ku ram la rı içer mez ler; ay rı ca on la rı ka nıt la -

maz lar (de monst ra ti on/pro of) da.18

'Ev ri min bi li min te me li ol du ğu' id di ası nın ne den li ge -

çer siz ve saç ma bir id dia ol du ğu, sa de ce bi lim ta ri hi nin in ce -

len me siy le bi le an la şı la bi lir. Eğer bu id dia doğ ru ol say dı, ev -

rim te ori si nin or ta ya atıl ma sın dan ön ce dün ya üze rin de bi lim -

sel bir ge liş me ol ma ma sı, bü tün bi lim le rin de ev rim te ori si nin

or ta ya atıl ma sın dan son ra doğ muş ol ma la rı ge re kir di. Oy sa bi -

yo lo ji, pa le on to lo ji (fo sil bi li mi) gi bi bi lim dal la rı nın hep si, ev -

rim te ori sin den ön ce doğ muş ve ge liş miş ler dir. Ev rim ise bu

bi lim dal la rı na son ra dan so kul mak, zor la ka bul et ti ril mek is -

ten miş bir var sa yım dır.

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

39

Sov yet ler Bir li ği'nde Sta lin dö ne min de ki tüm bi lim sel ça lış ma lar Marx ve En -

gels'in or ta ya at tı ğı "di ya lek tik ma ter ya lizm"e zor la uy du rul muş tu. Dar wi nizm'i

bi yo lo ji nin te me li gi bi gös te ren ler, ay nı dog ma tik zih ni ye ti ta şı mak ta dır lar.
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Ev rim ci le rin bu yön te mi nin bir ben ze ri, Sta lin dö ne min -

de SSCB'de de uy gu lan mış tı. O dö nem de Sov yet ler Bir li ği'nin

res mi ide olo ji si olan ko mü nizm, "di ya lek tik ma ter ya lizm" ola -

rak bi li nen fel se fe yi tüm bi lim le rin te me li say mış tı. Bu nun bir

so nu cu ola rak Sta lin tüm bi lim sel ça lış ma la rın di ya lek tik ma -

ter ya liz me uy du rul ma sı nı em ret miş ti. Böy le ce SSCB'de ya zı lan

tüm bi yo lo ji, fi zik, kim ya, ta rih, si ya set, hat ta sa nat ki tap la rı nın

ba şı na, "bu bi lim le rin di ya lek tik ma ter ya liz me, Marx'ın, En -

gels'in, Le nin'in gö rüş le ri ne da yan dı ğı"na da ir gi riş bö lüm le ri

ek len miş ti. 

Ama SSCB çö kün ce bu zor la ma yo rum lar ki tap lar dan çı -

ka rıl mış ve ki tap lar yi ne ay nı bil gi le ri içe ren tek nik, bi lim sel ki -

tap lar ola rak kal mış lar dır. Di ya lek tik ma ter ya lizm gi bi bir saf -

sa ta dan vaz ge çil me si as la bi li mi göl ge de bı rak ma mış, ak si ne

bi li min üze rin de ki bas kı ve zor la ma la rı or ta dan kal dır mış tır.

Bu gün de çağ daş bi li mi ev ri me bağ lı kal ma ya zor la yan

hiç bir ne den yok tur. Bi lim göz lem ve de ne ye da ya nır. Ev rim

ise, göz lem le ne me yen geç miş hak kın da or ta ya atıl mış bir var -

sa yım dır. Da ha sı bu var sa yı mın id dia ve öner me le ri her de fa -

sın da bi li min ve man tı ğın ku ral la rı ta ra fın dan ya lan lan mış tır.

Bu var sa yım terk edil di ğin de el bet te ki bi lim hiç bir kay ba uğ -

ra ma ya cak tır. Ame ri ka lı bir bi yo log olan Har per bu ko nu da şu

yo ru mu ya par:

Sık sık Dar wi nizm'in mo dern bi yo lo ji nin te me li ol du ğu id -

dia edi lir. Oy sa ak si ne, eğer Dar wi nizm'e ya pı lan bü tün

gön der me ler or ta dan kal dı rıl sa, bi yo lo ji bi li min de hiç bir

de ği şik lik ol ma ya cak tır...19

Hat ta tam ter si ne bi lim, dog ma tizm, ön yar gı, saf sa ta ve

uy dur ma lar la do lu böy le bir te ori nin da yat ma sın dan kur tul -

du ğu için çok da ha hız lı ve sağ lık lı bir bi çim de iler le me yi sür -

dü re cek tir.
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Farklı ırkların varlığı neden

evrim teorisine delil

oluşturmaz?

5

F
ARK LI in san ırk la rı nın var lı ğı ba zı ev rim ta raf tar la rı

ta ra fın dan ev rim te ori si ne de lil miş gi bi gös te ril me ye

ça lı şı lır. As lın da bu id dia da da ha çok, sa vun duk la rı

te ori yi bi le ye te rin ce bil me yen ama tör ev rim ci ler ta ra fın dan di -

le ge ti ril mek te dir. 

Bu id di ayı sa vu nan la rın öne sür dük le ri tez, 'eğer can lı lık

İla hi kay nak lar da yer al dı ğı gi bi, tek bir er kek ve ka dın la baş -

la mış sa bir bi rin den fark lı ırk la rın na sıl mey da na çık mış ola bi -

le ce ği' so ru su na da ya nır. Di ğer bir ifa dey le, 'Hz. Adem ve Hz.

Hav va'nın boy, ten ve di ğer fi zik sel özel lik le ri top lam da yal -

nız ca iki ki şi yi kap sa dı ğı na gö re her bi ri fark lı özel lik le re sa hip

olan ırk lar na sıl or ta ya çık tı?' de mek te dir ler.

Ger çek te bü tün bu so ru la rın ya da iti raz la rın al tın da ya -

tan prob lem, ge ne tik bi li mi hak kın da ki bil gi ek sik li ği ya da ge -



ne tik ku ral la rı nın gö zar dı edil me si dir. Bu gün yer yü zün de ki in san -

lar ara sın da var olan ırk çe şit li li ği nin ne de ni ni an la mak için ön ce

bu so ruy la ya kın dan il gi li olan "var yas yon" ko nu su hak kın da ge nel

bir bil gi sa hi bi ol mak ge re kir.

Var yas yon, ge ne tik bi li min de kul la nı lan bir te rim dir ve "çe -

şit len me" an la mı na ge lir. Bu ge ne tik olay, bir can lı tü rü nün için de -

ki bi rey le rin ya da grup la rın, bir bir le rin den fark lı özel lik le re sa hip

ol ma sı na ne den olur. Var yas yon la rın kay na ğı ise o tü rün için de ki

bi rey le rin sa hip ol du ğu ge ne tik bil gi dir. Bu bi rey le rin ara la rın da ki

eş leş me ler so nu cun da bu ge ne tik bil gi ye ni ne sil ler de de ği şik kom -

bi nas yon lar da birara ya ge lir. An ne ve ba ba nın kro mo zom la rı ara -

sın da ge ne tik mad de alış ve ri şi olur. Böy le ce gen ler bir bi riy le ka rı -

şır. Bu nun so nu cu da bu bi re yin fi zik sel özel lik le rin de bir çe şit len -

me mey da na gel me si dir.

İn san ırk la rı ve in san lar ara sın da ki bir bi rin den fark lı fi zik sel

özel lik ler de in san tü rü ne ait 'var yas yon lar'dır. Yer yü zün de ki in -

İlk insanın genetik materyali, çeşitli ırkların özelliklerini içerdiği için, zamanla

farklı insan toplumlarında bu özelliklerin bir kısmı baskın çıkmış ve böylece

ırklar oluşmuştur. 
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san la rın hep si te mel de ay nı ge ne tik bil gi ye sa hip tir ler, ama bu

ge ne tik bil gi nin izin ver di ği var yas yon po tan si ye li sa ye sin de

ki mi si çe kik göz lü dür, ki mi si kı zıl saç lı dır, ki mi si nin bur nu

uzun, ki mi si nin bo yu kı sa dır. 

Var yas yon po tan si ye li ni an la mak için, sa rı şın ve ma vi

göz lü bi rey le re sa hip bir top lum ile es mer ve si yah göz lü bi rey -

le rin ço ğun luk ta ol du ğu bir top lu mu ele ala lım. Her iki top lu -

mun za man için de bir bi ri ne ka rış ma la rı ve ara la rın da ev li lik ler

yap ma la rı so nu cun da, or ta ya es mer ve ma vi göz lü ye ni ne sil -

le rin çık tı ğı gö rü le cek tir. Ya ni her iki top lu mun bel li fi zik sel

özel lik le ri ye ni ne sil ler de bir bi riy le eş le şe rek fark lı gö rü nüm lü

bi rey ler or ta ya çı ka cak tır. Di ğer fi zik sel özel lik le rin de bir bir le -

riy le ka rış tık la rı dü şü nül dü ğün de or ta ya çok bü yük bir çe şit -

len me nin çı ka ca ğı açık tır.

Bu ra da bi lin me si ge re ken önem li bir nok ta da şu dur:

Her fi zik sel özel li ği be lir le yen iki gen var dır. Bun lar dan bi ri çe -

ki nik, di ğe ri bas kın ya da her iki si de eşit de re ce de bas kın ola -

bi lir. Ör ne ğin ki şi nin göz ren gi ni be lir le yen iki gen var dır. Bun -

lar dan bi ri an ne den di ğe ri ise ba ba dan ge lir. Bas kın olan gen

han gi si ise ço cu ğun göz ren gi o gen ta ra fın dan kont rol edi lir.

Ço ğun luk la ko yu renk ler açık renk le re bas kın dır. Bu na gö re,

bir ki şi de ye şil ve si yah göz renk le ri ne ait gen ler var sa o ki şi nin

gö zü, si yah renk ge ni da ha bas kın ol du ğun dan si yah olur. Fa -

kat çe ki nik olan ye şil renk da ha son ra ki ne sil le re ak ta rı la rak

ile ri ki bir je ne ras yon da or ta ya çı ka bi lir. Ya ni an ne si ve ba ba sı

si yah göz lü olan bir ço cu ğun gö zü ye şil ola bi lir. Çün kü bu renk

gen le ri an ne ve ba ba da çe ki nik ola rak bu lu nu yor dur.

Bu ku ral di ğer bü tün fi zik sel özel lik ler ve bun la rı be lir -

le yen gen ler için de ge çer li dir. Ku lak, bu run, ağız şek li, boy
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uzun lu ğu, ke mik ya pı sı, uzuv la rın ve or gan la rın ya pı sı, şek li,

özel lik le ri, vs. gi bi yüz ler ce hat ta bin ler ce özel lik bu şe kil de

kont rol edi lir. İş te bu özel lik ne de niy le, ge ne tik ya pı da yer alan

sa yı sız bil gi o bi re yin dış gö rü nü mü ne yan sı ma dan sonraki ne -

sil le re ak ta rı la bi lir. 

İlk in san olan Hz. Adem ve eşi de ge ne tik ya pı la rın da ki

zen gin bil gi yi, ken di dış gö rü nüm le ri ne bun la rın an cak bir kıs -

mı nın yan sı ma sı na rağ men, son ra ki ne sil le re ak tar mış lar dır.

İn san lık ta ri hi için de or ta ya çı kan coğ ra fi izo las yon lar da çe şit -

li in san grup la rın da be lir li özel lik le rin bi rik me si ne uy gun or -

tam oluş tur muş tur. Bu sü reç, uzun za man için de in san grup la -

rı nın ke mik ya pı sı, ten ren gi, boy, ka fa ta sı hac mi gi bi özel lik le -

ri nin bir bi rin den fark lı laş ma sı so nu cu nu ge tir miş tir. Bu nun so -

nu cun da ırk lar or ta ya çık mış tır. 

An cak bu uzun sü reç el bet te bir tür fark lı lı ğı nı ge tir me -

miş tir. Bo yu, ten ren gi, ka fa ta sı hac mi ne olur sa ol sun tüm ırk -

lar in san tü rü nün bi rer par ça sı dır.
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Maymun ve insan

genomunun % 99 oranında

benzeştiği ve bunun evrim

teorisini kanıtladığı iddiası

neden doğru değildir?

6

B
İR ÇOK ev rim ci kay nak ta za man za man in san la may -

mu nun % 99 ora nın da ben ze şti ği ve bu nun ev ri me

de lil oluş tur du ğu id di ala rı yer alır. Bu ev rim ci id dia

özel lik le de şem pan ze de odak la nır ve bu can lı nın may mun lar

ara sın da in sa na en ya kın tür ol du ğun dan, do la yı sıy la in san la

ara sın da ak ra ba lık bu lun du ğun dan söz edi lir. Ger çek te bu,

ev rim ci le rin, top lu mun bu ko nu lar da ki bil gi ek sik li ğin den

fay da la na rak or ta ya at tık la rı sah te bir de lil dir. 



% 99 ben zer lik id di ası ya nıl tma amaç lı bir pro pa gan da dır

Ön ce lik le be lirt mek ge re kir ki ev rim ci le rin in san ve şem -

pan ze DNA'la rı hak kın da sık sık ile ri sür dük le ri % 99 ben zer -

lik id di ası al da tma amaç lı dır.

İn san la şem pan ze nin ge ne tik ya pı la rı nın bir bi ri ne % 99

ben zer ol du ğu nu id dia et mek için şu an da in sa nın ki nin ol du ğu

gi bi şem pan ze nin de ge ne tik ya pı sı nın çö zül me si, iki si nin kar -

şı laş tı rıl ma sı ve bu kar şı laş tır ma so nu cu nun el de edil miş ol ma -

sı ge re kir. Oy sa el de böy le bir so nuç yok tur. Çün kü, şu ana ka -

dar yal nız ca in sa nın ge ne tik ha ri ta sı çı kar tıl mış tır. Şem pan ze

için se he nüz böy le bir ça lış ma ya pıl ma mış tır. 

Ger çek te, za man za man gün de -

me ge len in san ve may mun gen le ri nin

% 99 ben zeş ti ği id di ası, yıl lar ön ce

üre til miş pro pa gan da amaç lı bir slo -

gan dır. Bu ben zer lik id di ası in san da ve şem -

pan ze de bu lu nan 30-40 ci va rın da ki te mel

pro te in de ki ami no asit di zi lim le ri nin ben zer -

li ğin den yo la çı kı la rak ya pıl mış ola ğa nüs tü

abar tı lı bir ge nel le me dir. 

Oy sa in san da 30 bin ci va rın da gen ve

bu gen le rin kod lan dı ğı 100 bin ka -

dar pro te in var dır. Bu yüz den,

100 bin pro te inin sa de ce 40 ta -

ne si nin ben ze me siy le in san ve may -

mu nun bü tün gen le ri nin % 99 ay nı ol du ğu nu

id dia et me nin hiçbir bi lim -

sel da ya na ğı yok tur. Kal dı

ki, söz ko nu su 40 pro te in
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üze rin de ya pı lan DNA kar şı laş tı rma sı

da tar tış ma lı dır. Bu kar şı laş tır ma, 1987

yı lın da Sib ley and Ahl qu ist ad lı iki bi -

yo log ta ra fın dan ya pıl mış ve Jo ur nal of

Mo le cu lar Evo lu ti on der gi sin de ya yın -

lan mış tır.20 Oy sa da ha son ra bu iki li nin

ve ri le ri ni in ce le yen Sa rich isim li bi lim

ada mı, kul lan dık la rı yön te min gü ve ni lir li ği -

nin tar tış ma lı ol du ğu ve ve ri le rin abar tı lı yo rum -

lan dı ğı so nu cu na var mış tır.21

İn san DNA'sı, so lu can, si nek

ve ya ta vu ğa da ben ze mek te dir!

Kal dı ki söz ko nu su bu te mel pro te in ler di ğer pek çok

fark lı can lı lar da da bu lu nan or tak ha ya ti mo le kül ler dir. Yal nız -

ca şem pan ze de de ğil, bü tü nüy le fark lı can lı lar da bu lu nan ay nı

tür pro te in le rin ya pı sı in san da ki ler le çok ben zer dir. 

Ör ne ğin, New Sci en tist der gi sin de ak ta rı lan ge ne tik ana -

liz ler, ne ma tod so lu can la rı ve in san DNA'la rın da % 75'lik bir

ben zer lik or ta ya koy muş tur.22 Bu, el bet te in san ile bu so lu can -

lar ara sın da sa de ce % 25'lik bir fark bu lun du ğu an la mı na gel -

me mek te dir! 
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Öte yan dan Türk med ya sı na da yan sı yan bir bul gu, Dro -

sop hi la tü rü ne ait mey ve si nek le ri nin gen le ri ile in san gen le -

ri kar şı laş tı rıl dı ğın da, % 60'lık bir ben zer lik çık tı ğı yö nün de -

dir.23

İn san ile may mun ara sın da ki ge ne tik ben zer lik ko nu sun -

da ev rim ci kay nak lar da yer alan bir di ğer ör nek ise in san da 46,

şem pan ze de ise 48 kro mo zom bu lun ma sı dır. Ev rim ci ler, kro -

mo zom sa yı la rı nın ya kın lı ğı nı ev rim sel iliş ki ye bir de lil gibi

gös te rir ler. Bu man tık ge çer li ka bul edi lir se, in sa na şem pan ze -

den da ha ya kın bir ak ra ba nın var lı ğı nı ka bul et mek ge re kir: Pa -

ta tes! Çün kü pa ta te sin de in san gi bi 46 kro mo zo mu var dır.

İn san dı şın da ki can lı lar in ce len di ği za man da ev rim ci ler

ta ra fın dan var ol du ğu id dia edi len ak ra ba lık iliş ki le ri nin, mo -
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le kü ler dü zey de varolma dı ğı gö rü lür.24 Bu ger çek, ge ne tik

ben zer lik kav ra mı nın ev rim te ori si ne bir de lil oluş tur ma dı ğı nı

gös ter mek te dir. 

Ben zer lik ler ne den ev ri me de lil ol maz?

Ev rim ci le rin şem pan ze in san ara sın da % 99 ben zer lik ol -

du ğu id di ası gö rül dü ğü gi bi abar tı lı bir id di adır. An cak iki

fark lı tür de ki can lı % 99 oran da ben zer bi le ol sa, bu iki si ara sın -

da ev rim sel bir iliş ki ku ru la maz. Çün kü ge ne tik ça lış ma lar tür -

le rin çok özel ge ne tik şif re le re sa hip ol duk la rı nı gös ter mek te -

dir. Bu şif re ler de mey da na ge len en kü çük de ği şim  bile o tür

açı sın dan ölüm cül  so nuç lar ge tir mek te dir. Üs te lik can lı lar da ki

bu özel ya pı ge ne tik şif re nin iş ler li ğiy le il gi li dir.  

Bu nu an la mak için bir bi ri ne ben zer iki can lı tü rüy le, bir -

bi ri ne ben ze yen iki bi na yı kar şı laş tı ra lım. Ev rim ci le rin id di ası

ge ne tik ben zer lik ol du ğu na gö re, bu nu bir ba kı ma can lı nın

pro je si ola rak de ğer len dir mek müm kün dür. İki can lı nın ve iki

bi na nın pro je le ri nin % 99 ora nın da ay nı ol du ğu nu ka bul ede -

lim. Son ra da bu pro je le re da ya na rak or ta ya çı kan can lı la rın bi -

çim le ri ni ve bi na la rın ya pı la rı nı bir bir le riy le kı yas la ya lım. So -

nuç, ge ne tik ya pı la rı % 99 ay nı olan can lı lar ara sın da ka pan ma -

sı müm kün ol ma yan bir ya pı ve fonk si yon fark lı lı ğı na kar şın,

pro je le ri % 99 ay nı olan bi na la rın bir bi ri ne ben zer ola ca ğı dır.

Hem can lı lar, hem de bi na la rın pro je le rin de % 1'lik fark

ol ma sı na rağ men ni çin bi na lar çok ben ze mek te, ama can lı lar

ben ze me mek te dir? Bu nun se be bi ge ne tik ya sa la rı nın iş le yi şi -

dir. Ple iot ro pi adı ve ri len ge ne tik ka nu nun bi lin me si ile bu ko -

nu da ha da açık lık ka za nır. Bu na gö re can lı vü cut la rın da bu lu -
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nan bir gen bir den faz la özel lik üze ri nde et kin dir. Bir özel lik

ise bir den faz la gen ta ra fın dan kont rol edi lir.25

Bu nun an la mı, iki can lı tü rü nün ge ne tik ya pı la rı ara sın -

da ki fark % 1 bi le ol sa, bu far kın ger çek bo yu tu nun çok da ha

ge niş bir ala na uzan ma sı dır. Çün kü bi na pro je sin de ki % 1'lik

fark, ya pı da % 1 fark an la mı na ge lir ken, can lı pro je si, ya ni ge -

ne tik ya pı la rı ara sın da ki % 1'lik fark o iki can lı nın ya pı sı ara -

sın da çok bü yük far kın ol ma sı an la mı na ge le cek tir. Çün kü can -

lı la rın fark lı olan % 1'lik ge ne tik par ça la rı, ben zer olan % 99'luk

ge ne tik ya pı da kod la nan özel lik le re de mü da ha le et mek te dir.

Benzerliklerin nedeni: "Ortak Yaratılış"

El bet te in san be de ni nin di ğer can lı lar la mo le kü ler ben -

zer lik le ri ola cak tır; çün kü ay nı mo le kül ler den oluş mak ta, ay nı

su yu ve at mos fe ri kul lan mak ta, ay nı mo le kül ler den olu şan be -

sin le ri tü ket mek te dir ler. El bet te ki me ta bo liz ma la rı nın ve do la -

yı sıy la ge ne tik ya pı la rı nın ben ze me si de do ğal dır. An cak bu,

"or tak mal ze me", bir ev ri min de ğil "or tak ya ra tı lı şın", ya ni

hep si nin ay nı plan üze ri ne ya ra tıl mış ol ma la rı nın so nu cu dur.

Bir ör nek ko nu yu daha iyi açık la ya bi lir: Dün ya üze rin -

de ki tüm köp rü ler de ben zer mal ze me ler le (tuğ la, de mir, çi -

men to vs.) ya pı lır. Ama bu du rum bu köp rü le rin bir bir le rin den

"ev rim leş tik le ri" an la mı na gel mez. Or tak bir mal ze me kul la nı -

la rak, ay rı ay rı in şa edi lir ler. Can lı la rın du ru mu da bu na ben -

ze ti le bi lir. An cak el bet te ki can lı la rın ya pı sı köp rü ler le kı yas -

lan ma ya cak ka dar komp leks tir. 

Can lı lık ev rim te ori si nin id dia et ti ği gi bi bi linç siz rast -

lan tı lar la de ğil, son suz bir bil gi ve akıl sa hi bi olan Yü ce Al -

lah'ın ya rat ma sıy la mey da na gel miş tir.
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Dinozorların kuşlara

dönüştüğü iddiası neden bilim

dışı bir masaldır?

7

E
V RİM te ori si, im kan sız la rın ger çek ol ma sı umu du na

da ya lı bir ma sal dır. Bu ma sa lın için de kuş lar çok özel

bir yer tu tar. Kuş her şey den ön ce ka nat gi bi muh te şem

bir or ga na sa hip tir. Ka nat lar ya pı sal ha ri ka lık la rı nın öte sin de

bir bir le riy le olan mü kem mel uyum la rı ile de hay ran lık uyan dı -

rır. Öy le ki uç mak bin ler ce yıl dır in san lı ğın tut ku su ol muş, bin -

ler ce bi lim ada mı, araş tır ma cı bu ko nu da emek har ca mış lar dır.

Çok il kel ba zı de ne me le rin dı şın da in san lık an cak 20. yüz yıl la

bir lik te uça bi len araç lar yap ma yı ba şar mış tır. İş te kuş lar in san -

lı ğın yüz ler ce yıl lık tek no lo ji bi ri ki miy le yap ma ya ça lış tık la rı

bir işi var ol duk la rı mil yon lar ca yıl dan bu gü ne ka dar ger çek -

leş ti rmektedirler. Üs te lik böy le bir be ce ri, kuş yav ru su için kı -

sa bir kaç de ne me den son ra ka za nı la bi lir. Hem de pek çok özel -
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li ğiy le bu gün kü tek no lo ji nin son ürü nü uçak lar la kı yas lan ma -

ya cak ka dar mü kem mel ola rak…

Ev rim te ori si can lı la rın or ta ya çı kı şı nı ve çe şit len me le ri -

ni açık la ma ya ça lı şır ken ön  yar gı lı yo rum la ra, sap tır ma la ra

baş vu rur. Kuş lar gi bi can lı lar söz ko nu su ol du ğun da ise bi lim

ar tık ta ma mıy la ra fa kal dı rı lır ve ye ri ni ev rim ci le rin ma sal sı

an la tı mı na bı ra kır. Bu nun ne de ni, ev rim ci le rin kuş la rın ata sı

ol du ğu nu id dia et tik le ri can lı lar dır. Ev rim te ori si kuş la rın ata -

sı nın sü rün gen ler için de yer alan bir grup olan di no zor lar ol -

du ğu nu id dia et mek te dir. İş te böy le bir id dia ce vap lan dı rıl ma -

sı ge re ken iki so ru yu be ra be rin de ge ti rir. Bi rin ci si di no zor la rın

na sıl olup da kuş la ra dö nüş tük le ri dir. İkin ci so ru ise böy le bir

dö nü şü mü gös te ren fo sil ka yıt la rının mev cut olup ol-

madığıdır?

Di no zor la rın na sıl kuş ol du ğu ko nu sun da

uzun za man tar tı şan ev rim ci ler, so nuç ola rak iki

te ori üre te bil miş ler dir. Bun lar dan bi -

rin ci si "Cur so ri al" te ori dir. Bu te -

ori di no zor la rın yer den ha va la -

na rak kuş la ra dö nüş tü ğü nü id dia

eder. İkin ci te ori nin sa hip le ri Cur so ri al

te ori ye iti raz eder ve dinozorların yer den ha va -

la na rak kuş la ra dö nüş müş ola ma ya cak la rı nı

söy ler ler. Pe ki o za man "na sıl olup da di no zor

ha va lan dı?" so ru su na fark lı bir yo rum ge ti rir ler.

Ağaç dal la rın da ya şa yan ve di ğer dal la ra at la -

yan di no zor la rın çabalarken kuş la ra dö nüş tü ğü -

nü id dia eder ler. Bu te ori nin adı ise "Ar bo re al"

te ori dir. Di no zor la rın na sıl ha va lan mış ola bi le -
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ce ği nin ce va bı da ha zır dır: "Si nek le ri av la ma ya ça lı şır ken!"

An cak si nek gi bi bir bö ce ği ya ka la mak için di no zor gi bi

bir hay va nın vü cu dun da ka nat lar la be ra ber bir uçuş sis te mi

oluş tu ğu nu id dia eden in san la rın ön ce şu so ru ya ce vap ver me -

le ri ge re kir: Si nek le rin gü nü mü zün ile ri tek no lo ji ile üre til miş

he li kop ter le ri ne ör nek teş kil eden ve on lar dan çok daha fonk -

si yo nel olan uçuş sis tem le ri na sıl mey da na gel miş tir? Bu ko nu -

da ev rim ci le rin hiç bir ce vap ve re me dik le ri ne şa hit olur su nuz.

Kü çü cük bir si ne ğin uçuş sis te mi ni açık la ya ma yan bir te ori nin,

di no zor la rın ku şa dö nüş tü ğü nü id dia et me si kuş ku suz son de -

re ce akıl sız ca bir dav ra nış tır.

So nuç ola rak bu te ori le rin La tin ce ad la rı nın dı şın da bi -

lim le iliş ki le ri nin ol ma dı ğı akıl ve man tık sa hi bi tüm bi lim

adam la rı nın or tak fik ri dir. Me se le nin özü ise sü rün gen le rin uç -

ma sı nın ta ma men ha yal ürü nü ol du ğu dur. 53
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'Dinozorların sinek avlamaya

çalışırken kanatlanıp kuş

oldukları' bir komedi hikayesi

değil, evrimcilerin son derece

bilimsel olduğu iddiasıyla öne

sürdükleri bir teoridir. Yalnızca

bu örnek dahi evrimcilerin ne

derece ciddiye alınmaları

gerektiğini göstermek için

yeterli bir delildir.



Di no zor dan ku şa dö nü şü mü id dia eden ev rim ci le rin bu

id di anın fo sil de lil le ri ni de bu lup gös ter me le ri ge re kir. Çün kü

eğer di no zor lar kuş la ra dö nüş müş ler se, ta rih te bu de ği şi mi

yan sı tan ya rı di no zor-ya rı kuş can lı lar ya şa mış ve fo sil bı rak -

mış ol ma lı dır lar. Ev rim ci ler uzun yıl lar "Archæop teryx" adı ve -

ri len bir ku şun böy le bir ge çi şi tem sil et ti ği ni id dia et miş ler dir.

Oy sa bu iddiaları da bü yük bir ya nıl gı dan başka bir şey

değildir.

Archæop teryx ya nıl gı sı

"Di no zor lar la kuş lar ara sın da ge çiş for mu" ol du ğu öne

sü rü len Archæop teryx, bun dan yak la şık 150 mil yon yıl ön ce ya -

şa mış tır. Te ori ye gö re kü çük ya pı lı di no zor la rın bir kıs mı, ev -

rim ge çi re rek ka nat lan mış  ve uç ma ya baş la mış lar dır. Archæop -

teryx, söz de di no zor ata la rın dan ay rı lan ve ye ni ye ni uç ma ya

baş la yan ilk tür dür. 

Oy sa Archæop teryx'in fo sil le ri üze rin de ya pı lan son in ce -

le me ler bu an la tı mın bi lim sel bir te me li ol ma dı ğı nı gös ter mek -

te dir. Bu canlı bir ara ge çiş for mu de ğil, sa de ce gü nü müz kuş -

la rın dan bi raz da ha fark lı özel lik le re sa hip, so yu tü ken miş bir

kuş tü rü dür. 

Archæop teryx'in iyi uça ma yan bir "ya rı-kuş" ol du ğu te zi

ya kın za ma na ka dar ev rim ci kay nak lar da sık lık la di le ge ti ril -

mek tey di. Bu can lı nın "ster num"unun, ya ni gö ğüs ke mi ği nin

ol ma ma sı can lı nın uça ma ya ca ğı nın en önem li ka nı tı ola rak

gös te ril mek tey di. (Gö ğüs ke mi ği, uç mak için ge rek li olan kas -

la rın tu tun du ğu gö ğüs ka fe si nin al tın da bu lu nan bir ke mik tir.

Gü nü müz de uça bi len ve ya uça ma yan tüm kuş lar da, hat ta kuş -
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lar dan çok ay rı bir fa mil ya ya ait olan uça bi len me me li ya ra sa -

lar da bi le bu gö ğüs ke mi ği var dır.)

An cak 1992 yı lın da bu lu nan ye din ci Archæop teryx fo si li

bu iddianın yan lış ol du ğu nu gös ter di. Zi ra bu son bu lu nan

Archæop teryx fo si lin de ev rim ci le rin çok uzun za man dır yok

say dık la rı gö ğüs ke mi ği var dı. Na tu re der gi sin de bu ye ni bu lu -

nan fo sil şöy le an la tı lı yor du:

Son bu lu nan ye din ci Archæop teryx fo si li, uzun za man dır

var lı ğın dan şüp he edi len, ama hiç bir za man is pat la na ma -

yan bir dik dört gen sel gö ğüs ke mi ği nin var lı ğı na işa ret edi -

yor. Bu can lı nın uzun me sa fe ler de uçuş ye te ne ği ha la spe -

kü las yo na da ya lı, ama gö ğüs ke mi ği nin var lı ğı güç lü uçuş

kas la rı nın ol du ğu nu gös te ri yor.26

Bu bul gu, Archæop teryx'in tam uça ma yan bir ya rı-kuş ol -

du ğu yö nün de ki id di ala rın en te mel da ya na ğı nı ge çer siz kıl dı. 

Öte yan dan, Archæop teryx'in ger çek an lam da uça bi len

bir kuş ol du ğu nun en önem li ka nıt la rın dan bir ta ne si de hay -

va nın tüy le ri nin ya pı sı ol du. Archæop teryx'in gü nü müz kuş la rı -

nın kin den fark sız olan asi met rik tüy ya pı sı, can lı nın mü kem -

mel ola rak uça bil di ği ni gös te ri yor du. Ta nın mış pa le on to log

Carl O. Dun bar'ın be lirt ti ği gi bi, "Tüy le rin den do la yı bu ya ra -

tık tam bir kuş özel li ği gös te ri yor du".27

Archæop teryx'in tüy le ri nin or ta ya çı kar mış ol du ğu bir

baş ka ger çek, bu can lı nın sı cak kan lı olu şuy du. Bi lin di ği gi bi

sü rün gen ler ve di no zor lar so ğuk kan lı, ya ni vü cut ısı la rı nı ken -

di le ri üret me yen, çev re nin vü cut ısı la rı nı et ki le di ği can lı lar dır.

Kuş lar da bu lu nan tüy le rin en önem li fonk si yon la rın dan bir ta -

ne si ise, vü cut ısı sı nı ko ru ma la rı dır. Archæop teryx'in tüy lü ol -

55

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



ma sı, di no zor la rın ak si ne sı cak kan lı bir canlı ol du ğu nu, ya ni

vü cut ısı sı nı ko ru ma ya ih ti ya cı olan ger çek bir kuş ol du ğu nu

gös te ri yor du. 

Archæop teryx'in ana to mi si ve ev rim ci le rin ha ta sı 

Ev rim ci bi yo log la rın, Archæop teryx'i ara ge çiş for mu ola -

rak gös te rir ken da yan dık la rı en önem li iki nok ta ise, bu hay va -

nın ka nat la rı nın üze rin de ki pen çe le ri ve ağ zın da ki diş le ri dir. 

Archæop teryx'in ka nat la rın da pen çe le ri ve ağ zın da diş le -

ri ol du ğu doğ ru dur, an cak bu özel lik le ri can lı nın sü rün gen ler -

le her han gi bir şe kil de bir il gi si ol du ğu nu gös ter mez. Zi ra gü -

nü müz de ya şa yan iki tür kuş ta, To ura co coryt ha ix ve Opist ho co -

mus ho atzin'de de dal la ra tu tun ma ya ya ra yan pen çe ler bu lun -

mak ta dır. Ve bu can lı lar, hiç bir sü rün gen özel li ği ta şı ma yan,

tam bi rer kuş tur. Do la yı sıy la Archæop teryx'in ka nat la rın da pen -

çe le ri ol du ğu ve bu se bep le de bir ara form ol du ğu yo lun da ki

id dia ge çer siz dir.

Archæop teryx'in ağ zın da ki diş le r de yi ne bu can lı yı bir

ara form kıl maz. Ev rim ci ler bu diş le rin bir sü rün gen özel li ği ol -

du ğu nu öne sü re rek insanları ya nılt mak ta dır lar. Çün kü diş ler

sü rün gen le rin ti pik bir özel li ği de ğil dir. Gü nü müz de ba zı sü -

rün gen le rin diş le ri var ken ba zı la rı nın yok tur. Da ha da önem li

olan nok ta, diş li kuş la rın Archæop teryx'le sı nır lı ol ma ma sı dır.

Gü nü müz de diş li kuş la rın ar tık ya şa ma dık la rı bir ger çek tir,

an cak fo sil ka yıt la rı na bak tı ğı mız za man ge rek Archæop teryx ile

ay nı dö nem de ge rek se da ha son ra, hat ta gü nü mü ze ol duk ça

ya kın ta rih le re ka dar "diş li kuş lar" ola rak isim len di ri le bi le cek

ay rı bir kuş gru bu nun ya şa mı nı sür dür dü ğü nü gö rü rüz. 

İşin en önem li ya nı ise, Archæop teryx'in ve di ğer diş li
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kuş la rın diş ya pı la rı nın, bu kuş la rın söz de ev rim sel ata la rı olan

di no zor la rın diş ya pı la rın dan çok fark lı ol ma sı dır. Mar tin, Ste -

wart ve Whets to ne gi bi ta nın mış kuş bi lim ci le rin yap tık la rı öl -

çüm le re gö re, Archæop teryx'in ve di ğer diş li kuş la rın diş le ri nin

üs tü düz dür ve ge niş kök le ri var dır. Oy sa bu kuş la rın ata sı ol du -

ğu id dia edi len The ro pod di no zor la rı nın diş le ri nin üs tü tes te re

gi bi çı kın tı lı dır ve kök le ri de dar dır.28 Ay nı araş tır ma cı lar, ay nı

Archæop teryx'in ana to mi si üze rin de ya pı lan in ce le me ler, can lı nın ek sik siz

bir uçuş ye te ne ği ne sa hip, ti pik bir kuş ol du ğu nu or ta ya koy muş tur.

Archæop teryx'i sü rün gen le re ben zet me ça ba sı ta ma men da ya nak sız dır.
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za man da Archæop teryx ile onun söz de ata la rı olan The ro pod di -

no zor la rın bi lek ke mik le ri ni kar şı laş tır mış lar ve ara da hiç bir

ben zer lik ol ma dı ğı nı or ta ya koy muş lar dır.29

Archæop teryx'in di no zor lar dan ev rim leş ti ği ni id dia eden

ve bu konudaki ön de ge len oto ri telerden John Ost rom'un, bu

can lı ile di no zor lar ara sın da var olduğunu öne sür dü ğü ba zı

"ben zer lik"le rin ise ger çek te bi rer yan lış yo rum ol du ğu Tar si ta -

no, Hecht ve A. D. Wal ker gi bi ana to mist le rin ça lış ma la rıy la

or ta ya çık mış tır.30

Tüm bun lar, Archæop teryx'in bir ara ge çiş for mu ol ma dı -

ğı nı; sa de ce "diş li kuş lar" ola rak isim len di ri le bi le cek ay rı bir sı -

nıf lan dır ma ya ait ol du ğu nu gös te rir. Bu can lı yı The ro pod di -

no zor lar la iliş ki len dir mek ise son de re ce tu tar sız dır. Ame ri ka lı

bi yo log, Ric hard L. De em De mi se of the 'Birds are Di no sa urs' The -

ory ("Kuş lar Di no zor dur" Te ori si nin So nu) baş lık lı ma ka le sin -

de, kuş-di no zor ev ri mi id di ası ve Archæop teryx hak kın da şun -

la rı yaz mak ta dır:

Son ça lış ma la rın so nuç la rı gös ter mek te dir ki, The ro pod di -

no zor la rın el le ri (ön kol ke mik le rin de ki) bi rin ci, ikin ci ve

üçün cü ha ne ler den tü re miş tir. Ama kuş la rın ka nat la rı, ikin -

ci, üçün cü ve dör dün cü ha ne ler den tü rer ... ' Kuş lar di no -

zor dur' te ori siy le il gi li baş ka prob lem ler de var dır. The ro -

pod la rın ön a yak la rı Archæop teryx'e kı yas la, vü cut la rı na gö -

re çok kü çük tür. Bu can lı la rın ağır vü cut la rı da dü şü nül dü -

ğün de, bir tür "ön-ka nat" (pro to-wing) ge liş tir me le ri ola sı

gö zük me mek te dir. The ro pod di no zor la rın çok bü yük bö lü -

mü (kuş lar da bu lu nan) se mi lu na tik bi lek ke mi ğin den yok -

sun dur ve Archæop teryx'te hiç bir ben ze ri bu lun ma yan ba zı

bi lek par ça la rı na sa hip tir. Bü tün The ro pod lar da V1 si nir le -

ri di ğer ba zı si nir ler le bir lik te ka fa ta sı nı yan dan terk eder,
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kuş lar da ise ay nı si nir ler ka fa ta sı nı ön ta raf tan ken di le ri ne

ait bir de lik ten ge çe rek terk eder. Bir baş ka so run ise, The -

ro pod la rın çok bü yük kıs mı nın Archæop teryx'ten da ha son -

ra or ta ya çık mış ol ma la rı dır."31

Kı sa ca sı Archæop teryx'in bir ta kım öz gün özel lik le ri, bu

can lı nın bir "ara form" ol du ğu nu gös ter me mek te dir. Ni te kim

bu gün ev rim te ori si nin ta nın mış sa vu nu cu la rın dan Har vard

Üni ver si te si pa le on to log la rı Step hen Jay Go uld ve Ni les Eld -

red ge de, Archæop teryx'in fark lı özel lik le ri bün ye sin de ba rın dı -

ran bir "mo za ik" can lı ol du ğu nu, ama bir ara form sa yı la ma ya -

ca ğı nı ka bul et mek te dir ler.32

Archæop teryx ef sa ne si nin so nu: Lon qis qu ama

Ev rim ci le rin Arc ha eop teryx hak kın da ki id di ala rı nı çü rü -

ten en so mut ka nıt ise, 2000 yı lın da bi lim dün ya sı nın gün de mi -

ne ge len Lon gis qu ama in sig nis ad lı bir baş ka fo sil kuş ol du. Bu
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fo sil 1970'ler de Kır gı zis tan'da bir bö cek bi lim ci ta ra fın dan bu -

lun muş, fa kat uzun yıl lar bir mü ze kö şe sin de dik kat çek me den

kal mış tı. 2000 yı lın da ise fo si li in ce le yen Ba tı lı uz man lar bu nun

bi li nen en es ki kuş ol du ğu nu fark ede rek bu önem li bul gu yu

dün ya ya du yur du lar.

Lon gis qu ama'nın ana to mik özel lik le ri, gü nü müz de ki kuş -

lar dan fark sız dır. Tüy le ri, içi boş ke mik le ri ve la des ke mi ği var -

dır. Ore gon Sta te Uni ver sity pa le on to lo ğu Terry Jo nes, "İs ke let

(ya şa yan) kuş la ra çok ben zi yor... Bir kuş ka fa sı na, omuz la rı na

ve la des ke mi ği ne sa hip. La des ke mi ği ni Arc ha eop teryx'in kin -

den ayır mak müm kün de ğil" di ye yaz mak ta dır.33

Ko nu nun en önem li yö nü, Lon gis qu ama'nın 220 mil yon

yıl ya şın da ol ma sı dır. Bu, Lon gis qu ama'nın Arc ha eop teryx'ten

yaklaşık 70 mil yon yıl da ha es ki ol du ğu nu gös ter mek te dir. El -

bet te ki bu du rum, Arc ha eop teryx'in "tüm kuş la rın il kel ata sı" ve

"sü rün gen ler ile kuş lar ara sın da ki ka yıp ara form" ol du ğu yö -

nün de ki ev rim ci id di ala rı çü rüt mek te dir. 

Sci en ce ve Na tu re isim li ün lü bi lim der gi le ri ve dün ya ca

ta nın mış BBC te le viz yo nu ta ra fın dan ka bul edi len bu ge liş me

ev rim te ori si le hin de ki yak la şı mıy la ta nı nan Mil li yet ga ze te sin -

de ise şöy le ifa de edil miş tir: 
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"Or ta As ya'da bu lu nan ve gü nü müz den 220 mil yon yıl ön -

ce ya şa dı ğı an la şı lan söz ko nu su fo si lin tüm vü cu du nun

tüy ler le kap lı ol du ğu, kuş la rın ata sı ol du ğu id dia edi len

Arc ha ep toryx'de ve gü nü müz kuş la rın da ol du ğu gi bi bir

la des ke mi ği ne sa hip ol du ğu ve tüy le rin de ise içi boş sap la -

rın bu lun du ğu tes pit edil di. Bu ise, ARC HA EOP TERYX'İN

KUŞ LA RIN ATA SI OL DU ĞU İD Dİ ALA RI NI GE ÇER -

SİZ LEŞ Tİ Rİ YOR... Çün kü bu lu nan fo sil Arc ha eop -

teryx'ten 75 mil yon yıl da ha yaş lı; ya ni kuş la rın ata sı ol du -

ğu id dia edi len can lı dan 75 mil yon yıl ön ce de tüm özel lik -

le riy le tam bir kuş ya şı yor du."34

Lon gis qu ama'nın bu lun ma sıy la bir lik te, sa de ce Arc ha eop -

teryx ef sa ne si de ğil, ay nı za man da "kuş la rın ev ri mi" hak kın da -

ki tüm ev rim ci var sa yım lar da sar sıl mış du rum da dır. Fo si li in -

ce le yen pa le on to log lar dan bi ri olan Jo nes, "Bu fo sil, in san la rın

kuş la rın di no zor lar dan ev rim leş ti ği fik ri ni sor gu la ma sı için

son de re ce ye ter li dir" de mek te dir.35

Bi lim ide olo ji ye ter cih mi edil di?

Lon gis qu ama in sig nis baş ta da be lirt ti ği miz gi bi Kır gı zis -

tan top rak la rın da ki es ki bir göl ya ta ğın da Rus fo sil bi lim ci Ale -

xan der Sha rov ta ra fın dan bu lun muş tu. An cak bu çok önem li

bu lu şun üs tün de du rul ma sı ge re ken bir yö nü da ha var dı. Bu -

lun du ğu ta rih! Fo sil 1970 yı lın da bu lun muş tu. An cak bi lim

adam la rın ca yo rum la nıp, fo sil bi lim ci le ri sar san bir ma ka ley le

du yu rul ma sı ise 30 yıl son ra, 1999'da müm kün ol muş tu. Bu -

nun an la mı fo si lin 30 yıl bo yun ca bi lim dün ya sı nın gö zün den

uzak tu tul du ğuy du. Bu dö nem de ku şa ait fo sil Sov yet Bi lim ler
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Aka de mi si'ne bağ lı Mos ko va Pa le on to lo ji Ens ti tü sü'nde mu ha -

fa za edil miş ve çok kı sıt lı sa yı da ki Ba tı lı bi lim ada mı ta ra fın -

dan, çok kı sıt lı sü re ler le in ce le ne bil miş ti. 

Lon gis qu ama in sig nis'in bi lim dün ya sı na ger çek an lam da

mal ol ma sı 1999 yı lın da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı

ta ra fın dan in ce len me sin den son ra dır.

Kı sa ca ev rim ci le rin sü rün gen den ku şa ge çiş ha yal le ri ni

ke sin ola rak yı kan bu fo sil 30 yıl bo yun ca bi lim dün ya sı nın gö-

z le rin den uzak tu tul muş tu. SSCB'de önem li pa le on to log lar bu -

lun mak tay dı ve bun la rın bu çok önem li fo si lin ne yi ifa de et ti -

ği ni bil me me le ri dü şü nü le mez di. An la şı lan Mark sist dik ta tör -

lük ken di ide olo jik te me li ni sar san bi lim sel bir ka nı tı göz ler den

uzak tut muş, bi lim dün ya sın dan sak la mış tı. Ger çek te bi li min

ma ter ya lizm aley hi ne ge tir di ği de lil le rin sak lan ma sı nın ve ya

ört bas edil me si nin ilk ör ne ği de bu kuş fo si li de ğil di. Tüm dün -

ya da ka bul gö ren Men del ka nun la rı da ev rim te ori siy le bağ -

daş ma dı ğı ge rek çe siy le 20 yı lı aş kın bir sü re bo yun ca SSCB ta -

ra fın dan gör mez den ge lin miş ti. 

Son bu lu nan bu fo sil le sü rün gen le rin kuş la ra dö nüş me

ha yal le ri ta rih te ki ye ri ni al dı. Ev rim ci le rin elin de kuş la rın ata -

sı ola rak id dia ede bi le cek le ri bir can lı gru bu bi le kal ma dı. Bu

bu luş ev rim ci le rin 20. yüz yı lın baş la rın da ba lık sü rün gen ara sı

ge çiş for mu ola rak id dia  et tik le ri Co ela canth'ı ha tır lat tı. Fo si li -

ne ba kı la rak ara ge çiş for mu ola rak ad lan dı rı lan bu can lı nın

1938 yı lın da ya şa yan bir ör ne ği ya ka lan mış (iler le yen yıl lar da

da de fa lar ca fark lı böl ge ler de ya ka lan mış tır) ve tam an la mıy la

bir ba lık ol du ğu an la şıl mış tı. 
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Ev rim ci ler den sah te di no-kuş fo sil le ri

Ev rim ci ler Arc ha eop teryx hak kın da ki id di ala rı nın da çü -

rü me si üze ri ne, kuş la rın kö ke ni ko nu sun da ta ma men çık ma za

gir miş du rum da dır lar. Bu se bep le, ba zı ev rim ci ler kla sik yön -

tem le ri ne baş vur mak du ru mun da kal mış lar dır: Sah te kar lık.

1990'lı yıl lar da dün ya ka mu oyu na birkaç kez "ya rı di no zor, ya -

rı kuş fo sil bu lun du" me saj la rı ve ril miş, ev rim ci med ya ku ru -

luş la rı bu söz de "di no-kuş"la rın çi zim le ri ni ya yın la mış, bu yol -

la ulus la ra ra sı bir ya lan kam pan ya sı yü rü tül müş tür. 

Kam pan ya nın çar pıt ma ve sah te kar lı ğa da yan dı ğı ise bir

bir or ta ya çık mış tır. 

Bu kam pan ya nın ilk kah ra ma nı, 1996'da Çin'de bu lu nan

ve Si no sa urop teryx adı ve ri len bir di no zor du. Fo sil, tüm dün ya -

ya "tüy lü di no zor" ola rak ta nı tıl mış ve pek çok ga ze te de ha ber

ya pıl mış tı. An cak iler le yen ay lar da Si no sa urop teryx üze rin de ya -

pı lan de tay lı ana liz ler, ev rim ci araş tır ma cı la rın he ye can la "kuş

tü yü" ola rak ta nıt tık la rı ya pı la rın tüy ler le il gi si bu lun ma dı ğı nı

gös ter di. Sci en ce der gi sin de ya yın la nan Pluc king the Fe at he red

Di no sa ur" (Tüy lü Di no zo run Tüy le ri ni Yol mak) baş lık lı bir ma -

ka le de, ev rim ci pa le on to log lar ta ra fın dan "tüy" ola rak al gı la nan

ya pı la rın ger çek te tüy ler le il gi siz ol du ğu şöyle be lir ti li yor du:

"Bir yıl ka dar ön ce, pa le on to log lar "tüy lü di zo nor"a ait fo -

toğ raf la rın or ta ya çık ma sıy la he ye can ya şa mış lar dı. Çin'in

Yi xi an böl ge sin de bu lu nan Si no sa urop teryx ad lı fo sil, New

York Ti mes'ın ön say fa sın da ya yın lan mış ve kuş la rın kö ke -

ni nin di no zor lar ol du ğu na da ir et ki li bir de lil ola rak su -

nul muş tu. Ama geç ti ği miz ay Chi ca go'da ki omur ga lı lar
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pa le on to lo ji si top lan tı sın da ve ri len hü küm da ha fark lı

ol du: Fo sil ör nek le ri ni in ce le yen ya rım dü zi ne Ba tı lı pa le -

on to log, bu ya pı la rın tüy  ol ma dı ğı nı söy le di ler... Kan sas

Üni ver si te si pa le on to lo ğu Larry Mar tin, bu ya pı la rın yıp -

ran mış kol la gan fi ber le ri ol du ğu nu ve kuş lar la hiç bir iliş -

ki si ol ma dı ğı nı be lirt ti."36

Bir di ğer "di no-kuş" fur ya sı ise 1999 yı lın da baş la tıl dı.

Yi ne Çin'de bu lu nan bir fo sil gün de me ge ti ril di ve tüm dün ya -

ya "ev ri m te ori si ne bü yük de lil" ola rak su nul du. Kam pan ya nın

kay na ğı olan Na ti onal Ge og rap hic der gi si, bu lu nan fo sil den il -

ham la "tüy lü di no zor" re sim le ri çi zip ya yın la dı ve bun lar Tür -

ki ye da hil pek çok ül ke de ga ze te le re man şet ol du. Sa bah ve

Hür ri yet gi bi ga ze te ler, "Ka nat lı Di no zor Bu lun du" ve "Uçan

Di no zor Bu lun du" baş lık lı ha ber ler ya yın la dı lar.

An cak 2 yıl son ra çok çar pı cı bir ger çek or ta ya çık tı.  29

Mart 2001 ta rih li ba zı gün lük ga ze te ler de ev rim te ori si adı na

önem li bir iti raf yer alı yor du. 1999'da or ta ya atı lan "di no-kuş

fo si li"nin ger çek te bir sah te kar lık ol du ğu, bir sü rün gen

omur ga sı na kuş is ke le ti par ça la rı nın ya pış tı rıl ma sıy la üre til -

di ği or ta ya çık mış tı. Ör ne ğin Hür ri yet ga ze te si nin "Dİ NO-KUŞ

PA LAV RA ÇIK TI" baş lık lı ha be rin de şöy le ya zı yor du:

"Na ti onal Ge og rap hic der gi sinin Ka sım 1999'da kuş ile di no -

zor ara sın da ki ek sik hal ka ol du ğu nu du yur du ğu, hak kın da

bi lim sel ma ka le ler ya zı lan hay va nın sah te ol du ğu an la şıl dı.

'Arc haeo rap tor li ao nin gen sis' adı ve ri len hin di bü yük lü ğün -

de ki di no-ku şun is ke le ti nin baş ka hay van la ra ait ke mik ler -

den birara ya ge ti ril di ği or ta ya çık tı.

Ev rim te ori sin de önem li bir ek sik li ği ay dın lat tı ğı var sa yı -

lan di no-ku şun 125 mil yon yıl ön ce si ne ait ol du ğu, Çin'in

Li ao ning eya le tin de bu lun du ğu öne sü rü lü yor du. Tüy lü
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vü cu du bir ku şa ben zi yor, an cak

uzun, ke mik li kuy ru ğu et tü ke ten di -

no zor la rı çağ rış tı rı yor du. İn gi liz haf ta -

lık bi lim der gi si Na tu re'un bu gün kü

sa yı sın da ya yın la nan bir in ce le me di -

no-ku şun pa lav ra ol du ğu nu göz ler

önü ne ser di. Ara la rın da üç pa le on to -

lo ğun da bu lun du ğu bir grup araş tır -

ma cı bil gi sa yar to mog ra fi si nin yar dı -

mıy la sah te kar lı ğı ka nıt la dı lar. Di no-

kuş as lın da Çin li ka çak çı la rın ese riy -

di... Ka çak çı lar ya pış kan ve harç lar

kul la na rak 88 ke mik ve taş tan di no-

kuş ya rat mış tı. Arc ha eorap tor'un ön kıs -

mı tek bir ku şa ait fo sil di, an cak di no -

zo run kuy ru ğuy la bir lik te be den kıs -

mın da dört ay rı tür den ke mik ler var dı.

Di no-ku şun bil gi sa yar da ta ran ma sı

kuş is ke le ti nin da ha ön ce bi lin me yen tür le re ait ol du ğu na,

di no kıs mı nın ise kü çük di no zor la rın ye ni tü rü ne işa ret et -

ti."37 (Cüm le dü şük lü ğü, Hür ri yet'e ait tir)

Pe ki na sıl ol muş tu da Na ti onal Ge og rap hic der gi si bu ka dar

bü yük bir bi lim sah te kar lı ğı nı tüm dün ya ya "ev ri m te ori si nin

bü yük ka nı tı" ola rak gös ter miş ti? Bu so ru nun ce va bı, söz  ko nu -

su der gi nin ev rim fa na tiz min de giz liy di. Na ti onal Ge og rap hic,

Dar wi niz m'e kö rü kö rü ne bağ lan dı ğı ve te ori le hin de gi bi gör -

dü ğü her pro pa gan da mal ze me si ni bi lim sel bir kay gı duy ma dan

kul lan dı ğı için ikin ci bir "Pilt down skan da lı"na im za at mış tı. 

Ev rim ci bi lim adam la rı da hi Na ti onal Ge og rap hic'in fa na tiz -

mi ni ka bul edi yor du. ABD'de ki ün lü Smit so ni an Ens ti tü sü'nün

National Geographic
dergisi, 1999 yılında

"dino-kuş"ları böyle çizip

tüm dünyaya evrimin büyük

kanıtı olarak duyurmuştu.

Ancak iki yıl sonra, bu

çizimlere ilham kaynağı

olan Archaeoraptor'un

büyük bir bilim

sahtekarlığı olduğu

ortaya çıktı.
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Medya kuruluşlarının bir bölümü, evrim

teorisini sorgusuz sualsiz kabullenmekte

ve evrim lehinde gibi gördükleri her

iddiayı bilimsel bir gerçek gibi

kamuoyuna sunmaktadırlar. En üstteki

iki gazete haberi bunun bir örneğidir:

Haberlerde kuş tüylerine sahip bir

"kanatlı dinozor" fosili bulunduğu ve

bunun kuş-dinozor evrimi senaryosunu

kanıtladığı ileri sürülmektedir. Oysa iki

yıl kadar sonra, söz konusu fosilin yeni

bir evrim sahtekarlığı olduğu ortaya

çıkmış ve bu kez aynı gazeteler "dino-

kuş"un "palavra" olduğunu kabul etmek

zorunda kalmışlardır. Ancak gerçek her

zaman bu kadar açık bir şekilde ortaya

çıkmamakta, çıksa bile çoğu insanın

zihninde evrim sahtekarlıkları ve

masalları "bilimsel gerçek" olarak

kalmaktadır. 

EVRİMCİ MEDYANIN DİNOZOR YANILGISI...

... VE GERÇEĞİ İTİRAFI
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kuş lar la il gi li bö lüm baş ka nı olan Dr. Storrs L. Ol son, bu fo si lin

sah te ol du ğu na da ir da ha ön ce den Na ti onal Ge og rap hic'i uyar dı -

ğı nı, an cak der gi yö ne ti mi nin bu nu ta ma men gö zar dı et ti ği ni

açık la dı.38 Ol son, USA To day ga ze te si ne yap tı ğı açık la ma da ise,

"Prob lem şu ki, fo si lin sah te ol du ğu bel li bir aşa ma da Na ti -

onal Ge og rap hic ta ra fın dan da an la şıl mış tı, ama bu bil gi açık -

lan ma dı" di yor du.39 Ya ni Na ti onal Ge og rap hic, tüm dün ya ya bü -

yük ev rim de li li ola rak gös ter di ği fo si lin sah te ol du ğu nu an la -

ma sı na rağ men, al dat ma ca yı sür dür müş tü.

Na ti onal Ge og rap hic der gi si nin ser gi le di ği bu tav rın, ev -

rim te ori si adı na dü zen le nen ilk sah te kar lık ol ma dı ğı nı da be -

lirt mek ge re kir. Or ta ya atıl ma sın dan bu ya na, te ori yi des tek le -

mek için pek çok sah te kar lık ya pıl mış tır. Al man bi yo log Ernst

Ha ec kel, Dar win'i des te le mek için sah te emb ri yo çi zim le ri yap -

mış tır. İn gi liz ev rim ci ler, in san ka fa ta sı na oran gu tan çe ne si

mon te edip, bu nu Bri tish Mu se um'da 40 yı lı aş kın bir sü re

"Pilt down Ada mı-Ev ri min En Bü yük Ka nı tı" di ye ser gi le miş -

ler dir. Ame ri ka lı ev rim ci ler, tek bir do muz di şi ni "Neb ras ka

Ada mı" di ye lan se et miş ler dir. Dün ya nın dört bir ya nın da, "re -

konst rük si yon" adı ve ri len sah te çi zim ler le, ger çek te hiç bir za -

man ya şa ma mış olan "il kel ya ra tık lar" ve ya "may mun

adam"lar tas vir edil miş tir. 

Kı sa ca sı ev rim ci ler da ha ön ce Pilt down ada mı sah te kar -

lı ğın da de ne dik le ri bir yön te mi bir kez da ha kul lan mış lar dı:

Bu la ma dık la rı ara ge çiş for mu nu ken di le ri üret miş ler di. Bu

olay, ev rim te ori si le hin de ya pı lan ulus la ra ra sı pro pa gan da nın

ne ka dar ya nıl tı cı ol du ğu nun ve ev rim ci le rin te ori ye bağ lı lık

uğ ru na her tür lü sah te kar lı ğı ya pa bi le cek le ri nin bir ka nı tı ola -

rak ta ri he geç miş ol du.
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"insan embriyosundaki
solungaçlar" hurafesi, hangi

bilimsel sahtekarlığa 
dayanır?

8

C
AN LI LA RIN, do ğum la rı na ka dar olan sü re için de an -

ne rah min de 'ev ri me de lil ola bi le cek ba zı dö nem ler'

ge çir di ği te zi, ev rim te ori si nin te mel siz id di ala rı ara -

sın da özel bir yer tu tar. Çün kü ev rim ci li te ra tür de "re ka pi tü las -

yon" ola rak bi li nen bu tez bi lim sel bir ya nıl gı ol ma sı nın öte sin de

bi lim sel bir sah te kar lı ğı da ifa de et mek te dir. 

Ha ec kel'in re ka pi tü las yon hu ra fe si

Re ka pi tü las yon id di ası ev rim ci bi yo log Ernst Ha ec kel ta -

ra fın dan 19. yüz yı lın son la rın da or ta ya atıl mış tır. Bu te ri min ifa -

de et ti ği ev rim ci tez, "bi re yo luş so yo lu şun tek ra rı dır" (on to geny

re ca pi tu la tes phylo geny) şek lin de özet le nen bir id dia öne sü rer.



Bu nun an la mı, can lı emb ri yo la rı nın ge li şim sü reç le ri sı ra sın da,

söz de ev rim sel ata la rı nın ge çir miş ol duk la rı ev rim sü re ci ni tek -

rar la dık la rı dır. Ör ne ğin, in sa nın ana rah min de ön ce ba lık la ra,

son ra sü rün ge ne ben ze di ği ni, son ola rak da in san özel lik le ri

gös ter di ği öne sü rül mek te dir. Emb ri yo nun ge li şim dö ne mi

için de "so lun gaç" sa hi bi ol du ğu id di ası da iş te bu tez den kay -

nak lan mak ta dır.

Oy sa bu tez tam bir hu ra fe den iba ret ti. Re ka pi tü las yo -

nun or ta ya atıl ma sın dan son ra ki yıl lar için de bi lim de ki iler le -

me ler, te zin ge çer li li ği nin araş tı rıl ma sı na ola nak sağ la dı. Bu -

nun so nun da te zin, bu nu or ta ya atan ev rim ci le rin ha yal güç le -

rin den ve ka sıt lı çar pıt ma la rın dan baş ka da ya na ğı nın ol ma dı ğı

an la şıl dı. İn san emb ri yo su nun ilk dö nem le rin de or ta ya çık tı ğı
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id dia edi len söz de so lun gaç la rın, ger çek te in san da or ta ku lak

boş lu ğu, ös ta ki bo ru su, pa ra ti ro id ler ve ti müs bez le ri nin olu -

şum la rı ön ce sin de ki tas la ğı oluş tur duk la rı an la şıl dı. Ev rim ci ler

ta ra fın dan in san emb ri yo su nun "yu mur ta nın sa rı ke se si"ne

ben ze ti len bö lü mü nün fe tus için kan üre ten bir par ça ol du ğu

sap tan dı. Ev rim ci le rin emb ri yo da gö re rek "kuy ruk" ya kış tır -

ma sı yap tık la rı bö lü mün ise in sa nın omur ga ke mi ği ol du ğu or -

ta ya kon muş ve ev rim ci le rin "kuy ruk" ben zet me si nin bu bö lü -

mün an ne kar nın da ba cak lar dan ön ce ge liş me ye baş la ma sın -

dan kay nak lan dı ğı an la şıl dı.

Re ka pi tü las yon id di ası nın bi lim sel yan lış lı ğı bu gün ön -

de ge len ev rim ci bi lim adam la rı ta ra fın dan da ka bul edil mek -

te dir. Neo-Dar wi nizm'in ku ru cu la rın dan Ge or ge Gay lord

Simp son, "Ha ec kel ev rim sel ge li şi mi yan lış bir şe kil de or ta ya

koy du. Bu gün can lı la rın emb ri yo lo jik ge li şim le ri nin geç miş le -

ri ni yan sıt ma dı ğı ar tık ke sin ola rak bi li ni yor" di ye ya zar.40

Ame ri can Sci en tist'te ya yın la nan bir ma ka le ise bu ger çe ği okur -

la rı na şöy le du yur muş tur:

Bi yo ge ne tik ya sa sı (Re ka pi tü las yon Te ori si) ar tık ta ma men

öl müş tür. 1950'li yıl lar da ders ki tap la rın dan çı ka rıl dı. As -

lın da bi lim sel bir tar tış ma ola rak 20'li yıl lar da so nu gel miş -

ti.41

Ay nı ger çek, New Sci en tist der gi si nin 16 Ekim 1999 ta rih -

li sa yı sın da da şöyle ele alın mış tır:

Ha ec kel, te ori si ni "bi yo ge ne tik ya sa" ola rak ad lan dır dı ve

bu dü şün ce kı sa za man da "re ka pi tü las yon" ola rak po pü ler -

leş ti. Ger çek te ise, Ha ec kel'in kes kin ya sa sı nın yan lış ol du -

ğu ya kın bir za man son ra gös te ril di. Ör ne ğin, er ken in san

emb ri yo su nun hiç bir za man bir ba lık gi bi so lun gaç la rı

yok tur ve emb ri yo hiç bir za man eriş kin bir sü rün ge ne ya

da may mu na ben zer ev re ler den geç mez.42
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Görüldüğü gibi te zin or ta ya atı lı şın dan son ra ki ge liş me ler

"re ka pi tü las yon"un bi lim sel hiç bir da ya na ğı nın ol ma dı ğı nı gös -

ter miş ti. An cak ay nı ge liş me ler, te zin sa de ce bi lim sel bir ya nıl -

gı dan de ğil, ba riz bir "sah te kar lık"tan kay nak lan dı ğı nı da gös -

te re cek ti.

Ha ec kel'in çi zim sah te kar lı ğı

Re ka pi tü las yon te zi ni or ta ya atan Ernst Ha ec kel, te ori si -

ni des tek le mek için ba zı çi zim ler de ya yın la mış tı. İler le yen yıl -

lar da ve da ha Ha ec kel hayattayken ya pı lan in ce le me le rin or ta -

ya koy du ğu so nuç son de re ce çar pı cıy dı. Ha ec kel ba lık ve in -

san emb ri yo la rı nı bir bi ri ne ben ze te bil mek için sah te çi zim -

ler yap mış tı! Sah te kar lık yap tı ğı nın an la şıl ma sın dan son ra ki

açık la ma la rı ise çok da ha şa şır tı cıy dı:

Bu yap tı ğım sah te kar lık iti ra fın dan son ra ken di mi ayıp lan -

mış ve kı nan mış ola rak gör mem ge re kir. Fa kat be nim avun -

tum şu dur ki; suç lu du rum da yan ya na bu lun du ğu muz yü-

z ler ce ar ka daş, birçok gü ve ni lir göz lem ci ve ün lü bi yo log

var dır ki, on la rın çı kar dık la rı en iyi bi yo lo ji ki tap la rın da, te-

z le rin de ve der gi le rin de be nim de re cem de ya pıl mış sah te -

kar lık lar, ke sin ol ma yan bil gi ler, az çok tah rif edil miş şe ma -

ti ze edi lip ye ni den dü zen len miş şe kil ler bu lu nu yor.43

Ön de ge len bi lim der gi le rin den Sci en ce da, 5 Ey lül 1997

ta rih li sa yı sın da, Ha ec kel'in emb ri yo çi zim le rin de ki sah te kar -

lık ko nu et miş tir. "Ha ec kel'in Emb ri yo la rı: Sah te kar lık Ye ni -

den Keş fe dil di" baş lık lı ma ka le de şu ger çek ler vur gu lan mış tır:

Lond ra'da ki St.Ge or ge's Tıp Fa kül te si Has ta ne si'nden Mic -

ha el Ric hard son, '(Ha ec kel'in çi zim le ri nin) ver di ği iz le nim,

ya ni emb ri yo la rın bir bi ri ne çok ben ze dik le ri iz le ni mi yan -
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lış' di yor…  O ve ar ka daş la rı Ha ec kel'in çiz di ği tür de ki ve

yaş ta ki can lı la rın emb ri yo la rı nı ye ni den in ce le ye rek ve fo -

toğ raf la ya rak ken di kar şı laş tır ma la rı nı yap mış lar. Ric hard -

son, Ana tomy and Embr yo logy der gi si ne yaz dı ğı ma ka le de,

'emb ri yo lar ço ğu za man şa şır tı cı de re ce de fark lı gö rü nü -

yor lar' di ye not edi yor.44

Yi ne Sci en ce der gi si ay nı ya zı da şu bil gi le re yer ver miş tir:

"Ric hard son ve eki bi nin bil dir di ği ne gö re, Ha ec kel sa de ce

or gan lar ek le mek ya da çı kar mak la kal ma mış, ay nı za -

man da fark lı tür le ri bir bi ri ne ben zer gös te re bil mek için

bü yük lük le ri ile oy na mış, ba zen emb ri yo la rı bir bi rin den

on kat fark lı gös ter miş. Da ha sı Ha ec kel fark lı lık la rı giz le -

ye bil mek için, tür le ri isim len dir mek ten ka çın mış ve tek bir

tü rü san ki bü tün bir hay van gru bu nun tem sil ci si gi bi gös -

ter miş. Ric hard son ve eki bi nin be lirt ti ği ne gö re, ger çek te

bir bir le ri ne çok ya kın olan ba lık tür le ri nin emb ri yo la rın da

bi le, gö rü nüm le ri ve ge li şim sü reç le ri açı sın dan çok bü yük
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fark lı lık lar bu lu nu yor. Ric hard son '(Ha ec kel'in çi zim le ri)

bi yo lo ji de ki en bü yük sah te kar lık lar dan bi ri ha li ne ge li -

yor' di yor.45

Ha ec kel'in sah te kar lı ğı nın da ha 1901'de or ta ya çık ma sı -

na rağ men yüz yı la ya kın bir sü re bo yun ca bu ko nu nun is pat -

lan mış bir bi lim sel ka nun muş ca sı na bir çok ev rim ci ya yın da

yer bul ma sı da dik kat çe ki ci dir. Ev rim ci dü şün ce sa hip le ri ide -

olo ji le ri ni bi lim sel li ğin önü ne ko ya rak far kın da ol ma dan çok

önem li bir me saj ver miş ler dir: Ev rim bi lim de ğil, bi lim sel ger -

çek le re rağ men ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan bir dog ma dır.
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New York Times gazetesi, 8 Nisan 2001 tarihli sayısında, evrim teorisine karşı
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Klonlamayı "evrim

teorisinin delili" gibi

sunmak, neden büyük bir

aldatmacadır?

9

C
AN LI LA RIN klon lan ma sı (kop ya lan ma sı) gi bi bir

bi lim sel ge liş me için "ev ri m te ori si ni des tek ler mi?"

şek lin de bir so ru nun so rul ma sı ya da ak la gel me si

bi le as lın da çok önem li bir ger çe ği gös te rir. Bu ger çek, ev rim ci -

le rin, sa vun duk la rı te ori yi hal ka be nim set mek uğ ru na ne den -

li ucuz pro pa gan da la ra baş vur duk la rı dır. Zi ra ev rim te ori si ni

il gi len di ren bir yö nü ol ma dı ğı için, "kop ya la ma" ko nu su, hiç bir

pro fes yo nel ev rim ci ta ra fın dan ko nu edil mez. Oy sa her ne pa -

ha sı na olur sa ol sun, kö rü kö rü ne ev ri m te ori si ni sa vun ma ya

ça lı şan, özel lik le de bir kı sım yer li med ya ku ru luş la rın da odak -

lan mış çev re ler, böy le si ne il gi siz bir ko nu yu bi le ev rim pro pa -

gan da sı na dö nüş tür me ye ça lı şır lar.



Can lı la rın kop ya lan ma sı ne de mek?

Kop ya la ma iş le mi için kop ya lan ma sı plan la nan can lı nın

DNA'sı kul la nı lır. Can lı nın bir hüc re sin de bu lu nan DNA'sı

mik ros kop al tın a alı nır ve o tür den baş ka bir can lı ya ait bir yu -

mur ta hüc re si nin içi ne yer leş ti ri lir. He men ar dın dan şok uy gu -

la nır ve yu mur ta hüc re si nin bö lün me ye baş la ma sı sağ la nır. Bö -

lün me ye de vam eden emb ri yo o tür den her han gi bir can lı nın

rah mi ne yer leş ti ri lir ve ge li şip doğ ma sı bek le nir. 

Ne den ev rim le il gi si yok?

Kop ya la ma ve ev rim kav ram la rı ta nım ola rak ta ma men

fark lı dır. Ev rim te ori si can sız mad de nin te sa düf ler so nu cu can -

lı lı ğı oluş tur du ğu id di ası üze ri ne ku rul muş tur. (Bu id di anın

ger çek le şe bi le ce ği ne da ir de hiçbir de lil yok tur). Kop ya la ma ise

can lı hüc re nin ge ne tik mad de si kul la nı la rak, o can lı nın kop ya -

lan ma sı dır. Za ten can lı olan bir hüc re den yo la çı kı lır ve bi yo lo -

jik bir sü reç la bo ra tu var or ta mı na ta şı na rak ya pay yön tem ler le

tek rar la nır. Ya ni or ta da ev ri min te mel id di ası olan "te sa dü fi"

bir sü reç ya da "can sız mad de nin can lan ma sı" gi bi bir du rum

yok tur. 
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Klon la ma bir can lı nın DNA şif re si kul la nı la rak o can lı nın la bo ra tuv ar or ta -

mın da bi re  bir kop ya sı nın üre til me si dir. Bi yo lo jik bir iş lem olan klon la ma -

nın ev rim le hiç bir il gi si yok tur. Or ta ya ye ni bir tü rün ve ya or ga nın çık ma -

sı, her han gi bir ge li şim ya da de ği şim mey da na gel me si söz ko nu su değil dir.



Ger çek te kop ya la ma iş le mi ev rim için hiç bir de lil sağ la -

maz, an cak ev ri m te ori si ni kö kün den çü rü ten bir bi yo lo ji ka nu -

nu nun çok açık bir ka nı tı dır. Bu ka nun, ün lü bi lim ada mı Lo -

uis Pas te ur'ün 19. yüz yı lın so nu na doğ ru or ta ya koy du ğu "ha -

yat an cak ha yat tan ge lir" pren si bi dir. Bu açık ger çe ğe rağ men

kop ya la ma nın ev ri me de lil gi bi gös te ril me si, med ya yo luy la

yü rü tü len bü yük bir sap tır ma ve al dat ma ca dır. 

Bu sap tır ma, as lın da ev rim ci le rin kla sik bir yön te mi dir.

Ev rim te ori si nin or ta ya atıl ma sın dan son ra, da ha ilk yıl lar dan

baş la ya rak, te ori yi be nim set mek uğ ru na çe şit li pro pa gan da

yön tem le ri nin de nen di ği ni, hat ta ba zı ev rim ci bi lim adam la rı -

nın bi lim sel sah te kar lık lar dü zen le dik le ri ni bi li yo ruz. Ev rim ci

ba sın da bu sah te kar lık lar da "suç or ta ğı" ol muş tur. Varol ma -

yan de lil ler tel kin yön te miy le hal ka ulaş tı rıl mış ve in san la rın

önem li bir bö lü mü nün bun la ra inan ma sı sağ lan mış tır.

An cak özel lik le son 30 yıl için de çe şit li bi lim dal la rın da -

ki iler le me ler can lı la rın or ta ya çı kı şı nın te sa düf kav ra mı ile

açık lan ma sı nın im kan sız ol du ğu nu gös ter miş tir. Ev rim ci le rin

bi lim sel yan lış la rı ve ta raf lı yo rum la rı bel ge len miş ve böy le ce

ev rim te ori si bi lim sı nır la rı için de sa vu nu la maz ha le ge tir ilmiş -

tir. Bu ger çek ise ev rim ci le rin bir kıs mı nı fark lı ara yış la ra it miş -

tir. İş te "can lı lı ğın kop ya lan ma sı" hat ta ya kın geç miş te "tüp be -

Kopyalama, zaten var olan canlı bir

üreme mekanizmasına, zaten var olan

bir genetik bilginin eklenmesinden

ibarettir. Bu işlemde ne yeni bir

mekanizma, ne de yeni bir genetik

bilgi üretilmiş değildir.
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bek" gi bi bi lim sel ge liş me le rin ev ri me de lil miş ce si ne pro pa -

gan da sı nın ya pıl ma sı bu ne den le dir.

Top lu ma bi lim adı na söy le ye cek sö zü kal ma yan ev rim -

ci le rin hal kın bil gi ek sik li ği ne sı ğı na rak te ori yi ya şat ma ya ça -

lış ma la rı, yal nız ca o te ori nin bi lim sel yön den acı na cak ha li ni

gös te rir. Di ğer tüm bi lim sel ge liş me ler gi bi "kop ya la ma" da

can lı lı ğın ya ra tıl mış ol du ğu na ışık tu tan çok önem li ve ay dın -

la tı cı bir bi lim sel ge liş me dir.

Klon la ma ko nu su ya kın bir

za man ön ce bi lim çev re le rin -

de önem li bir gün dem mad -

de si ol du. Bi li nen ka nun lar

çer çe ve sin de ger çek le şen bi -

yo lo jik bir sü reç ol ma sı na

rağ men ev rim ci ler her ye ni

bi lim sel ge liş me gi bi bu nu da

te ori le ri ni des tek le ye bil me

he ve siy le sa hip len me ye ça lış -

tı lar. Ev ri mi ide olo jik ola rak

des tek le yen ba sın-ya yın or -

gan la rı da ev rim yan lı sı slo -

gan lar la ko nu yu man şet le re

ta şı dı lar. Hiç bir bi lim sel da -

ya na ğı ol ma ma sı na rağ men

ko nu çe şit li po le mik ler le ev -

ri min ka nı tı gi bi su nul ma ya

ça lı şıl dı. Fa kat ko nu nun ev -

rim ci saf sa ta lar la uzak tan ya -

kın dan il gi si nin ol ma dı ğı

açık tı. Bi lim dün yası ev rim -

cilerin bu gülünç çabasını

cid diye bile al madı.

Yan da: Klon lama iş leminin

nasıl ger çek leş tiğini açık -

layan yaban cı bir bilim sel

yayın.
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Kop ya la ma hak kın da di ğer yan lış an la ma lar

Kop ya la ma ko nu sun da in san la rın içi ne düş tü ğü bir di -

ğer yan lış an la ma ise, kop ya la ma yı "in san ya rat mak" ola rak

an la ma la rı dır. Oy sa kop ya la ma nın böy le bir an la mı ke sin lik le

yok tur. Kop ya la ma, za ten var olan can lı bir üre me me ka niz ma -

sı na, za ten var olan bir ge ne tik bil gi yi ek le mek ten iba ret tir. Bu

iş lem de ne ye ni bir me ka niz ma, ne de ye ni bir ge ne tik bil gi

üre til miş de ğil dir. Var olan bir in sa nın ge ne tik bil gi si alın mak -

ta, bir an ne nin rah mi ne yer leş ti ril mek te ve an ne nin do ğu ra ca -

ğı ye ni ço cu ğun, ge ne tik bil gi si alı nan ki şi nin "tek yu mur ta iki -

zi" ol ma sı sağ lan mak ta dır. 

Kop ya la ma nın ne ol du ğu nu bil me yen pek çok ki şi ise,

bu ko nu da ha ya li dü şün ce le re sa hip tir. Ör ne ğin 30 ya şın da bir

in sa nın hüc re si nin alı nıp, he men o gün yi ne 30 ya şın da bir kop -

ya sı nın üre til di ği ni zan net mek te dir ler. Oy sa sa de ce bi lim kur -

gu film le rin de rast la na bi le cek olan böy le bir "kop ya ma la" yok -

tur ve müm kün de de ğil dir. Kop ya la ma as lın da bir in sa nın "tek

yu mur ta iki zi"nin do ğal yol lar la (ya ni an ne rah min de) ha ya ta

ge ti ril me sin den iba ret tir. Bu nun ne ev rim te ori siy le ne de "in -

san ya rat mak" kav ra mıy la hiçbir il gi si yok tur. 

Bir in sa nı ve ya baş ka her han gi bir can lı yı ya rat mak, ya -

ni yok tan var et mek sa de ce Al lah'a mah sus tur. Ni te kim bi lim -

sel ge liş me ler de, bu ya rat ma nın in san lar ta ra fın dan ger çek leş -

ti ril me si nin im kan sız ol du ğu nu gös te re rek, ay nı ger çe ği teyit

et mek te dir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

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

bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da

hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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Canlılık neden uzaydan 

gelmiş olamaz?

10

D
AR WIN 19. yüz yıl or ta la rın da te ori si ni or ta ya at tı -

ğın da, ya şa mın kö ke nin den, ya ni ilk can lı hüc re le -

rin na sıl var ol du ğun dan hiç söz et me miş ti. 20.

yüz yı lın ba şın da can lı lı ğın kay na ğı nı araş tı ran  bi lim adam la rı

ise, ev rim te ori si nin ge çer siz li ği ni far k et me ye baş la dı lar. Can -

lı lık ta ki komp leks ve mü kem mel ya pı bir çok araş tır ma cı nın

ya ra tı lış ger çe ği ni gör me le ri ne ze min ha zır la dı. Can lı lı ğın ev -

rim te ori si nin id dia et ti ği gi bi bir "te sa düf ürü nü" ola ma ya ca ğı,

ma te ma tik sel he sap lar, bi lim sel de ney ve göz lem ler le is pat lan -

dı. 

Te sa düf id di ası nın çü rü me si ve can lı lı ğın "ya ra tıl mış" ol -

du ğu nun an la şıl ma sıy la, ba zı bi lim adam la rı can lı lı ğın kö ke ni -

ni uzay da ara ma ya baş la dı lar. Fred Hoy le ve Chand ra Wic ra -

ma sing he bu id di ayı or ta ya atan bi lim adam la rı ara sın da en ta -
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nın mış la rı dır. Bu iki bi lim ada mı bir lik te kur gu la dık la rı bir se -

nar yo da, uzay da can lı lık için "to hum la ma" ya pan bir güç ol du -

ğu nu ile ri sür müş ler dir. Hoy le-Wic ra ma sing he'nin se nar yo su -

na gö re bu to hum lar uzay boş lu ğun da yer alan gaz ve ya toz

bu lut la rı ve ya bir gök ta şı ile ta şı na rak yer yü zü ne ulaş mış ve

bu ra da ha ya tı baş lat mış ol ma lı dır lar.

DNA'nın var lı ğı nı or ta ya çı ka ran ça lış ma sıy la ün le ne rek

No bel ödü lü ka za nan Fran cis Crick de ya şa mın kay na ğı nı uza-

y da ara yan bi lim adam la rın dan dır. Crick can lı lı ğın yer yü zün -

de te sa düf ler le baş la ma sı nın akıl dı şı bir dü şün ce ol du ğu nu

fark et miş, fa kat bu se fer de yer yü zün de ki can lı lı ğın "dün ya dı -

şı" akıl lı var lık lar ta ra fın dan baş la tıl mış ol du ğu nu id dia et miş -

tir.

Gö rül dü ğü gi bi ha ya tın uzay dan gel di ği fik ri, bi lim

dün ya sı nın önem li isim le ri ni de et ki le miş tir. Bu gün can lı lı ğın

baş lan gı cı nı ko nu alan çe şit li ya zı ve tar tış ma lar da bu me se le

sık lık la gün de me ge le bil mek te dir. Ya şa mın baş lan gı cı nı uzay -

da ara yan gö rü şü iki te mel açı dan in ce le mek ko nu yu ay dın la -

ta cak tır.

Bi lim sel tu tar lı lık

Uzay boş lu ğun da yer alan gaz ve toz bu lut la rıy la Dün -

ya 'ya ula şan me te or la rın in ce len me si ya şa mın uzay da baş la dı -

ğı te zi ni de ğer len dir me de anah tar dır . Çün kü bu gök yü zü ci -

sim le rin de, ya şa mın uzay da to hum la ma ya pan dün ya dı şı var -

lık lar ta ra fın dan baş la tıl dı ğı id di ası nı des tek le ye cek ve ya doğ -

ru la ya cak hiç bir bul gu ya rast lan ma mış tır. Bu ko nu da bu gü ne

ka dar ya pı lan tüm araş tır ma la rın or ta ya koy du ğu ger çek bu ci -



sim ler de ba zı çok ba sit or ga nik mad de ler dı şın da can lı lık ta yer

alan her han gi bir komp leks mo le kü lün sap tan ma dı ğı dır. Bu ci -

sim ler de sap ta nan or ga nik mad de ler can lı lık açı sın dan hiç bir

şey ifa de et mez ler. 

Ay rı ca bu mad de ler can lı la rı oluş tu ran mo le kül ler de bu -

lu nan asi met ri ye de sa hip de ğil ler dir. Ör ne ğin can lı la rın te mel

ya pı ta şı olan pro te in le ri oluş tu ran ami no asit ler te orik ola rak,

sağ el li ve ya sol el li ola rak iki ye ay rı lır lar. An cak pro te in le rin

ya pı sın da sa de ce sol el li ami no asit ler yer alır. Me te or lar da rast -

la nan ba sit or ga nik mo le kül ler de (can lı la rın ya pı sın da rast la -

nan kim ya sal mo le kül ler) ise bu şe kil de dü zen li bir da ğı lım de -

ğil, tam bir kar ma şa var dır.46

Uzay da yer alan ci sim ve mad de le rin yer yü zü ne ya şam

ta şı dık la rı te zinin önün de ki en gel ler bun lar la sı nır lı de ğil dir.

Dün ya'ya dü şen me te or la rın at mos fe re gir dik le ri an da baş la yan yük sek ısı ve

çarp ma anın da ki şid det ne de niy le dün ya ya can lı bir or ga niz ma ta şı ma la rı

müm kün de ğil dir. Üst te Ari zo na'da ki bü yük me te or çu ku ru gö rül mek te. Öte

yan dan, Dün ya dı şın da can lı var lık lar ol du ğu var sa yıl sa bi le bun la rın

kökenine de yaratılış dışın da bir açık lama getir mek im kan sız dır.
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Bu te zi sa vu nan lar böy le bir sü re cin bu gün ni çin ya şan ma dı ğı -

na da açık la ma ge ti re bil me li dir ler. Çün kü Dün ya mı z'a yö ne lik

gök ta şı bom bar dı ma nı bu gün de de vam et mek te dir. An cak bu

ci sim le rin araş tı rıl ma sı "to hum la ma" te zi ni doğ ru la ya bi le cek

bir bul gu or ta ya koy ma mak ta dır.

Bu te zi sa vu nan la rın kar şı sın da ki önem li bir so ru da şu -

dur: Ya şa mın uzay da bir bi linç ta ra fın dan oluş tu ru lup, Dün -

ya'ya ulaş tı ğı ka bul edil se bi le, yer yü zün de ki mil yon lar ca fark -

lı can lı tü rü na sıl oluş muş tur? Bu aç maz ya şa mın uzay da baş -

la dı ğı nı sa vu nan la rın kar şı sın da dev bir en gel dir.

Tüm bun la rın ya nı sı ra, ev ren de yer yü zün de ki ya şa mı

baş lat tı ğı id dia edi len her han gi bir uy gar lık ve ya var lı ğa ait ize

de rast lan ma mış tır. Özel lik le son 30 yıl için de bü yük hız ka za -

nan ast ro no mik göz lem ve araş tır ma lar so nu cu ev ren de, Dün -

ya 'da ya şam baş la ta bi le cek bir uy gar lı ğa ait bir be lir ti bu lu na -

ma mış tır.

"Uzay lı lar" te zi nin ar ka pla nı

Dün ya dı şı var lık la rın yer yü zün de ya şa mı baş lat tık la rı

te zi gö rül dü ğü gi bi hiç bir bi lim sel te me le da yan ma mak ta dır.

Bu te zi doğ ru la yan ve ya des tek le yen hiç bir bul gu yok tur. An -

cak bu te zi or ta ya atan bi lim adam la rı böy le bir ara yı şa gi rer -

ken, as lın da önem li bir ger çe ği gör dük le ri için yo la çık mış lar dır. 

Bu ger çek, yer yü zün de can lı lı ğın baş lan gı cı nı te sa düf -

ler de ara yan bir te ori nin sa vu nu la cak bir ta ra fı nın kal ma mış

ol ma sı dır. Can lı ya pı lar da ve hüc re de sap ta nan komp leks li ğin

an cak bi linç li bir yaratışın ürü nü ola bi le ce ği nin an la şıl ma sı dır.

Ni te kim can lı lı ğın kay na ğı nı uzay da ki bir bi linç te ara yan bi lim
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Hayatın kökeninin "uzay", hatta

"uzaylılar" olabileceği yönündeki iddialar,

aslında birer bilim kurgu senaryosundan

başka bir şey değildir. Nitekim bu

konudaki yorum ve haberlerde de hiçbir

somut kanıttan söz edilmez, sadece

"olmuş olabilecek" ihtimaller anlatılır.

Oysa "ihtimal" denen bu senaryolar da

imkansızdır. Dünyaya meteorlar yoluyla

bazı organik bileşikler geldiği varsayılsa

dahi, bu bileşiklerin kendi kendilerine

hayat oluşturmasının imkansız olduğu

kimyasal, fiziksel ve matematiksel bir

gerçektir. Dünya'daki hayatın "uzaylılar"

tarafından var edilmiş olabileceği

yönündeki fantezi ise, hayatın tesadüfle

açıklanamayacağını göre, ancak Allah'ın

varlığını kabul etmek istemeyen

evrimcilerin kaçış çabasıdır. Oysa bu

çaba da anlamsızdır, çünkü "uzaylılar"

tezi, sadece soruyu bir kademe geriye

götürmekte ve "Uzaylıları kim yarattı?"

sorusuna dönüşmektedir. 

Akıl ve bilim, bizi, tüm canlıları yaratmış

olan, ancak Kendisi yaratılmamış,

sonsuzdan beri var olan bir Mutlak

Varlık'a götürmektedir. Bütün bu

sayılanlar, herşeyin Yaratıcısı olan Yüce

Allah'ın sıfatlarıdır.

EVRİMCİLERİN "UZAYLILAR" ÇIKMAZI

Hürriyet Gazetesi, 31 Mart 2000
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adam la rı nın ön de ge len le ri nin uz man lık ko nu la rı da, ev rim te -

ori si nin te sa düf man tı ğı nı red det me le ri ko nu sun da ipu cu ver -

mek te dir. Her iki si de No bel ödü lü sa hi bi olan bi lim adam la -

rın dan Fred Hoy le ast ro nom ve bi yo ma te ma tik çi, Fran cis Crick

ise mo le kü ler bi yo log tur.

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken bir nok ta da can lı lı ğın

kö ke ni ni uzay da ara yan bi lim adam la rı nın, can lı lı ğın baş lan gı -

cı ko nu su na ye ni bir yo rum ge tir me dik le ri dir. Bi lin di ği gi bi ev -

rim te ori si can lı lı ğın yer yü zün de te sa düf ler so nu cu or ta ya çık -

tı ğı nı sa vu nur. Hoy le, Wic ra ma sing he, Crick gi bi bi lim adam -

la rı da böy le bir te sa dü fi olu şu mun im kan sız lı ğı nı gör dük le -

rin den can lı lı ğın uzay dan gel me si ge rek ti ği gi bi bir ara yı şa gir -

miş ler dir. Ne var ki can lı lı ğın te sa dü fen mey da na gel me si gi bi

bir im kan sız lık yer yü zü için ol du ğu gi bi uzay için de ge çer li ol -

Yuka rı da ki for mül, ev rim te ori si nin en

kı sa öze ti dir. Ev rim ci ler, can sız ve bi -

linç siz atom ve mo le kül yı ğın la rı nın, za -

man la bir le şin ce ken di ken di le ri ne or ga -

ni ze olup can la na ca ğı na ve son de re ce

komp leks ve mü kem mel mil yon lar ca

fark lı can lı tü rü ne dö nü şe ce ği ne inan -

mak ta dır lar. Bu ba tıl inanç, bi li nen

hiçbir fi zik ve ya kim ya ka nu nu ta ra fın -

dan des tek len mez. Ak si ne, fi zik ve kim -

ya ka nun la rı, za ma nın "dü zen le yi ci" de -

ğil, "dü zen siz leş ti ri ci, tah rip edi ci" et ki si

ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

(Ter mo di na mi ğin 2. Ka nu nu) 

Ger çek te "za man" fak tö rü, ev rim ci le rin,

te ori le ri ni göz lem dı şı bı ra ka bil mek için

kul lan dık la rı bir kaça mak tan baş ka bir

şey de ğil dir. Do ğa da ye ni can lı grup la rı

var eden bir "ev rim sü re ci" as la göz lem -

len me di ği için, ev rim ci ler "evet ev rim

göz lem le ne mi yor, an cak geç miş te ki mil -

yon lar ca yıl için de ger çek leş miş ola bi -

lir" di ye bu açı ğı ka pat ma ya ça lı şır lar.

Bu id dia ise fo sil ler ta ra fın dan çü rü tül -

mek te, fo sil ka yıt la rı geç miş te hiçbir ev -

rim ya şan ma dı ğı nı gös ter mek te dir. 

EVRİMCİLERİN KÖRÜ KÖRÜNE İNANDIĞI HURAFE: 

=+CANSIZ MADDE ZAMAN

MİLYONLARCA

KOMPLEKS CANLI

TÜRÜ
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du ğun dan bi linç li bir yaratışın var lı ğı nı ka bul et mek zo run da

kal mış lar dır.

An cak bu bi linç li ya ra tı şın kay na ğı ko nu sun da or ta ya at -

tık la rı "uzay lı lar" te zi son de re ce çe liş ki li ve an lam sız dır.  Mo -

dern fi zik ve ast ro no mi, ev re ni mi zin bun dan 12-15 mil yar yıl

ön ce "Big Bang" adı ve ri len bü yük bir pat la ma ile mey da na gel -

di ği ni or ta ya koy muş tur. Ev ren için de yer alan her tür lü mad -

de sel var lık da bu dö nem için de or ta ya çık mış tır. Do la yı sıy la

Dün ya mız' da ki can lı lı ğın kö ke ni ni ev ren de ki di ğer bir mad de

kö ken li can lı lık ta ara yan bir dü şün ce, uzay da var ol du ğu nu id -

dia et ti ği o can lı lı ğın na sıl mey da na gel di ği ni de açık la mak zo -

run da ka lır. Bu nun an la mı da böy le bir de ğer len dir me nin me -

se le yi çöz me yip bir ba sa mak ge ri ye ta şı ma sı dır. (Ay rın tı lı bil gi

için bkz. Ha run Yah ya, Ev re nin Ya ra tı lı şı; Za man sız lık ve Ka der

Ger çe ği ki tap la rı)

Gö rül dü ğü gi bi "uzay dan gel me" te zi ev rim te ori si ni des -

tek le yen de ğil, tam ak si ne ev ri min im kan sız lı ğı nı or ta ya ko yan

ve can lı lık için bi linç li bir ya ra tı lış tan baş ka bir açık la ma ola ma -

ya ca ğı nı ka bul eden bir gö rüş tür. Bu te zi or ta ya atan bi lim

adam la rı doğ ru bir tes pit ten yo la çı ka rak yan lış bir yo la sap mış -

lar ve bi linç li ya ra tı lı şın kay na ğı nı uzay da ara ma gi bi saç ma bir

ara yı şa gir miş ler dir. 

Oy sa bi linç li ya ra tı lı şın kay na ğı nın "uzay lı lar" gi bi bir

kav ram ola ma ya ca ğı or ta da dır. Bir an için uzay lı lar di ye bi ri le ri -

nin ol du ğu nu farz et sek da hi bun la rın ken di le ri nin de te sa dü fen

or ta ya çı ka ma ya cak la rı, an cak bi linç li bir şe kil de ya ra tıl mış ol -

ma la rı ge rek ti ği açık tır. (Çün kü fi zik ve kim ya ku ral la rı ev re nin

her ye rin de ay nı dır ve bu ku ral lar, can lı lı ğın "te sa dü fen" oluş -

ma sı nı im kan sız kıl mak ta dır.) Bu da uza yı, ev re ni ve bun la rın

için de ki her tür lü var lı ğı, her şe yin öte sin de, hiç bir şe ye ta bi ol -

ma yan, mad de den ve za man dan ba ğım sız, üs tün ilim, kud ret ve

akıl sa hi bi olan Al lah'ın ya rat tı ğı nı gös te rir. 
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Dünya'nın yaşının 

4 milyar yıl olması, neden evrim

teorisini desteklemez?

11

E
V RİM Cİ LE R, senaryolarını do ğal et ki le re ve te sa düf -

le re da ya ndırırlar. Bunu yaparken en çok ar ka sı na sı -

ğın dık la rı kav ram lar dan bi ri ise "uzun za man" kav ra -

mı dır. Ör ne ğin Dar win'in des tek çi si Al man bi lim ada mı Ernst

Ha ec kel, 'bek len di ği tak dir de ça mur lu su lar dan can lı hüc re nin

çı ka bi le ce ği'ni id dia et miş tir. 20. yüz yıl için de hüc re nin komp -

leks ya pı sı nın an la şıl ma sıy la bu id di anın ne ka dar saç ma ol du -

ğu fark edil miş, ama ev rim ci ler "uzun za man" kav ra mıy la göz

bo ya ma ya de vam et miş ler dir. 

Aslın da bu yol la, can lı lı ğın te sa düf ler le na sıl or ta ya çık -

tı ğı so ru su nu ce vap la mak ye ri ne, ko nu yu çık ma za so ka rak

prob lem den kur tul ma ya ça lış mak ta dır lar. Uzun za man geç me -

si nin can lı lı ğın oluş ma sın da ve çe şit len me sin de fay da lı ola ca ğı
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gi bi bir iz le nim ve re rek za ma nı hep fay da ge ti ren bir fak tör gi -

bi sun mak ta dır lar. Ör ne ğin ül ke miz ev rim ci le rin den Prof. Ya -

man Örs şun la rı söy le mek te dir: "Ev ri mi test et mek mi is ti yor -

su nuz, uy gun bir ka rı şı mı su ya atın, bir kaç mil yon yıl bek le yin,

bir kaç hüc re oluş tu ğu nu gö re cek si niz."47

Ya man Örs'ün bu id di ası son de re ce man tık sız dır. Böy le

bir ola yın ger çek leş miş ol du ğu nu id dia ede bi le cek hiç bir ka nıt

yok tur. Can sız mad de ler den can lı lı ğın ken di li ğin den oluş tu ğu

id di ası as lın da Or ta çağ'a ait ba tıl bir inanç tır. O dö nem de, in -

san lar ba zı can lı la rın ani den bir yer de top lan ma la rı na, "bir an -

da olu şum"un ne den ol du ğu nu var sa yı yor lar dı. Gü nü müz de

"spon ta ne je ne ras yon" is miy le anı lan bu inan ca gö re in san lar,

kaz la rın ağaç lar dan ha ya ta gel di ği ne, ku zu la rın kar puz dan

En mo dern la bo ra tu var şart la rın da, en kont rol lü sis tem ler le, en has sas ve so -

fis ti ke ci haz lar la da hi üre til me si müm kün ol ma yan hüc re nin il kel ve kont rol -

süz do ğa şart la rın da olu şa bi le ce ği ne inan ma la rı ev rim ci le rin akıl ve yar gı dü -

ze yi hak kın da cid di bir en di şe oluş tur mak tadır.

santriol

sitoplazma

mitokondri

mikrotüpler

çekirdek

endoplazmik retikulum

golgi aygıtı

lizozom kesecik



çık tık la rı na ve hat ta bir su bi ri kin ti sin de ki kur ba ğa la rın yağ -

mur bu lut la rın dan bir an da oluş tuk la rı na ve yağ mur la top ra ğa

düş tük le ri ne ina nı yor lar dı. 1600'lü yıl lar da ise kir li bir göm lek

ve buğ day ka rı şı mı nın fa re do ğur du ğu na, ölü

si nek ler le bal bi ra ra ya gel di ğin de de si nek

oluş tu ğu na ina nıl ma ya baş lan dı! 

An cak İtal yan bi lim ada mı Fran ces co

Re di ve da ha son ra Fran sız bi lim ada mı Lo uis

Pas te ur, yap tık la rı de ney ler le fa re le rin kir li

göm lek ten ve ya si nek le rin ölü si nek le bal ka rı -

şı mın dan oluş ma dık la rı nı ka nıt la dı lar. Bu can -

lı lar, söz ko nu su can sız mad de ler den oluş mu -

yor lar dı, on la rın üze ri ne dı şa rı dan ge li yor lar -

dı. Ör ne ğin ölü si nek le rin üze ri ne can lı bir si -

nek ge lip yu mur ta la rı nı bı ra kı yor du ve kı sa bir

sü re son ra or ta ya ani den bir çok si nek çı kı yor -

du. Ya ni can lı lık can sız lık tan değil, can lı lık tan ge li yor du. Bu

ku ral, ya ni "ha yat an cak ha yat tan ge lir" ku ra lı, çağ daş bi yo lo ji -

nin te mel le rin den bi ri dir. 

Or ta çağ'da yu ka rı da ör nek le ri ni say dı ğı mız tu haf id di -

ala ra ina nı lı yor ol ma sı, 17. yüz yıl bi lim adam la rı nın bil gi ek sik -

li ği ve o dö ne min ko şul la rı gö z ö nün de bu lun du ru la rak ma zur

gö rü le bi lir. An cak gü nü müz de bi lim ve tek no lo ji bu ka dar iler -

le miş ken ve can lı lı ğın can sız mad de ler den olu şa ma ya ca ğı bir -

çok de ney ve göz lem le is pat lan mış ken, Ya man Örs gi bi ev rim -

ci le rin ha la böy le bir id di ayı sa vu nu yor ol ma la rı ger çek ten şa -

şır tı cı dır. 

Böy le bir id di anın ger çek leş me si nin im kan sız ol du ğu,

bu gün bi lim ta ra fın dan de fa lar ca is pat lan mış tır. Bi lim adam la -

rı, can lı lı ğın oluş tu ğu dö nem de ki ko şul la rı, kont rol lü ve son
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Louis Pasteur
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de re ce ge liş miş la bo ra tu var or tam la rın da mey da na ge ti re rek

de ne me ler yap mış lar, an cak bun la rın tü mü so nuç suz kal mış tır.

Her ne de ne me ya pı lır sa ya pıl sın tek bir can lı hüc re si da hi

üre ti le me miş tir. Ve so nuç ta bu de ne me ler den vaz ge çil miş tir. 

Can lı lık için ge rek li fos for, po tas yum, mag nez yum, ok si -

jen, de mir ve kar bon gi bi atom lar bi ra ra ya ge ti ril di ğin de or ta -

ya can sız bir yı ğın dan baş ka bir şey çık maz. Ama ev rim ci ler bu

atom yı ğı nı nın bi ra ra ya ge lip, "za man için de", ken di le ri ni çok

iyi or ga ni ze et tik le ri ni, her bi ri nin uy gun mik tar lar da, uy gun

yer ve uy gun ko şul lar da, ara la rın da en uy gun bağ la rı kur duk -

la rı nı öne sü rer ler. Bu can sız atom la rın muh te şem or ga ni zas -

yon la rı nın ve iş le ri nin rast git me si so nu cun da ise gö ren, du -

yan, ko nu şan, his se den, gü len, se vi nen, üzü len, acı yı his se den,

ke yif le nen, kah ka ha atan, he ye can la nan, dü şü nen, se ven, şef -

kat du ya bi len, mü zi ğin rit mi ni al gı la ya bi len, tat lı yı zevk le yi -

yen, me de ni yet ler ku ra bi len, bi lim sel araş tır ma lar ya pa bi len

in san la rın oluş tu ğu nu id dia eder ler. 

Oy sa tüm ko şul lar ev rim ci le rin is tek le ri ne gö re ayar lan -

sa ve üs tü ne mil yar lar ca yıl za man ve ril se bi le, böy le bir de ne -

me nin ba şa rı sız ola ca ğı açık tır. 

Ev rim ci ler, bu açık ger çek le ri "uzun za man için de herşey

müm kün dür" gi bi bir al dat ma cay la giz le me ye ça lı şır lar. Blöf

man tı ğı nı bi li min içi ne sok ma ya da ya lı olan bu id di anın çü rük -

lü ğü or ta da dır. Bu ko nu fark lı yön ler den dü şü nü lün ce de ge -

çer siz li ği çok ra hat an la şı la bi lir. Ba sit bir ör nek le za ma nın akı -

şı nın ne za man fay da, ne za man za rar ge ti re ce ği ni dü şü ne lim;

sa hil de du ran ah şap bir tek ne ol sun, ilk du rum da tek ney le il gi -

le nen, onu bo ya yan, ta mir eden, te miz le yen bir de kap tan ol -

sun. Kap ta nın tek ney le il gi len di ği dö nem  boyunca tek ne gü -

zel le şe cek, da ha em ni yet li ve ba kım lı ola cak tır. 
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İkin ci du rum da ise tek ne ba şı boş dur sun. Bu se fer de gü -

ne şin et ki si, yağ mur lar, rüz gar, toz ve fır tı na za man la tek ne nin

çü rü me si ne, es ki me si ne ve ni ha yet kul la nı la maz ha le gel me si -

ne se bep ola cak tır.

Bu iki du rum ara sın da ki tek fark ise bi rin ci sin de bir akıl,

bil gi ve güç lü bir mü da ha le ol ma sı dır. Yal nız ca akıl lı bir gü cün

kont ro lün de ge çen za man bir ya rar or ta ya ko ya bi lir. Ak si hal -

de, za man dü zen le yi ci de ğil dü zen siz leş ti ri ci ve tah rip edi ci bir

et ki gös te rir. Ni te kim bu bi lim sel bir ka nun dur. "Ter mo di na -

mi ğin İkin ci Ka nu nu" ola rak bi li nen ent ro pi ka nu nu, ev ren de

ken di ha li ne, do ğal şart la ra bı ra kı lan tüm sis tem le rin, za man la

doğ ru oran tı lı ola rak dü zen siz li ğe, da ğı nık lı ğa ve bo zul ma ya

doğ ru gi de ce ği ni ifa de eder.

Bu ger çek gös ter mek te dir ki, Dün ya 'nın uzun öm rü ol -

ma sı ev rim ci le rin id di ası nın tam ak si ne ka osu artı ran, bil gi yi

ve dü ze ni yı kan ve yok eden bir et ken dir. Ka osun için den dü -

zen li ve bil gi ye da ya lı bir sis te min çık ma sı, an cak akıl lı bir mü -

da ha le nin ese ri ola bi lir.

Ev rim sa vu nu cu la rı tür ler ara sın da bir de ği şim ma sa lı

an la tır ken de hep "uzun za man için de" ma ze re ti ne sı ğı nır lar.

Böy le ce, bu gün hiç bir de ney ve göz lem ta ra fın dan doğ ru lan ma -

yan se nar yo la rın, geç miş te bir şe kil de ya şan mış ola bi le ce ği ni

ile ri sü rer ler. Oy sa ev ren de ve dün ya da her şey bel li ka nun lar

da hi lin de iş le mek te dir. Bu ka nun lar ise za man la de ği şi me uğ ra -

maz. Ör ne ğin yer çe ki mi ol du ğu için bı ra kı lan her taş ye re dü -

şer, çok uzun za man ge çin ce bu taş yu ka rı çık ma ya baş la maz,

tril yon se ne geç se yi ne yu ka rı çık maz. Bir ker ten ke le nin yav ru -

su da hep ker ten ke le olur. Çün kü ak ta rı la cak olan ge ne tik bil gi -

ler ker ten ke le ye ait tir ve do ğal se bep ler le bu bil gi ye as la bir ek -

le me ol maz. Bil gi ek sil me si, bo zul ma sı ola bi lir, an cak bil gi ek -
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len me si ke sin lik le ol maz. Çün kü bir sis te me bil gi (en for mas -

yon) ek len me si akıl lı ve ze ki ce bir mü da ha le ve kont rol ge rek ti -

rir. Do ğa nın ken di sin de ise bu tür özel lik ler yok tur. 

Za man  içinde ya pı lan tek rar lar ve bu tek rar la rın sa yı sı nın

çok lu ğu da hiç bir şe yi de ğiş tir mez. Tril yon lar ca yıl bek len se, bir

ker ten ke le yu mur ta sın dan as la bir gün kuş çık maz. Uzun ker -

ten ke le, kı sa ker ten ke le, da ha güç lü, da ha za yıf ker ten ke le; ama

so nuç ta hep ker ten ke le çı kar. As la baş ka bir tür or ta ya çık maz.

"Uzun za man" kav ra mı, ko nu yu göz lem ve de ney ala nın dan çı -

kar mak için kul la nı lan bir al dat ma ca dan iba ret tir. Bu za man 4

mil yar da ol sa, 40 mil yar ve hat ta 400 mil yar yıl bi le ol sa de ği şen

bir şey ol maz. Çün kü ev rim te ori si nin an lat tı ğı im kan sız lık la rı

müm kün kı lan bir do ğa ka nu nu ve ya do ğal eği lim yok tur.
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bir mo del ha li ne gel me si müm kün de ğil dir. Tam ak si ne me tal ak sa mı pas la -

na cak, bo ya sı dö kü le cek, cam la rı kı rı la cak ve bir sü re son ra çü rü yüp bir
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can lı lar için çok da ha hız lı iş ler.
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20 yaş dişi neden evrim 

teorisinin delili olamaz?

12

E
V RİM te ori si nin önem li ya nıl gı la rın dan bi ri de "kö rel -

miş or gan lar" id di ası dır. Ev rim ci ler can lı la rın ba zı or -

gan la rı nın ar tık iş le vi ni kay bet ti ği ni ve za man için de

bu or gan la rın kay bo la ca ğı nı id dia eder ler. Bu ka bul den yo la çı -

ka rak da, "eğer can lı vü cu du ya ra tıl mış ol sa işe ya ra ma yan or -

gan la rı ol maz dı" me sa jı nı top lu ma ver me ye ça lı şır lar.

20. yüz yı lın ba şın da ki ev rim ci ya yın lar da, in san vü cu -

dun da ap pen diks (halk ara sın da apan di sit ola rak bi li nen or -

gan), kuy ruk so ku mu ke mi ği, ba dem cik ler, pi ne al bez, ku lak

kep çe si, ti müs ve 20 yaş di şi nin de yer al dı ğı yüz ka dar or gan

"kö rel miş or gan" ola rak ilan edil miş ti. Ama iler le yen on  yıl lar

için de tıp ala nın da önem li adım lar atıl dı. İn san vü cu dun da bu -

lu nan or gan ve sis tem ler ko nu sun da bil gi miz art tı. Bu nun so -

nu cun da "kö rel miş or gan" id di ası nın tam bir hu ra fe ol du ğu da



an la şıl dı. Ev rim ci le rin bu ko nu da ha zır la dık la rı uzun lis te hız -

la eri di. Ör ne ğin ap pen diks, ba dem cik ler ve ge niz eti nin sa -

vun ma sis te mi miz de iş lev le ri nin ol du ğu an la şıl dı. Ti mü sün sa -

vun ma sis te mi hüc re le ri nin ol gun laş tı ğı bir or gan ol du ğu, pi -

ne al be zin ise önem li hor mon la rın üre til me sin den so rum lu ol -

du ğu keş fe dil di. Kuy ruk so ku mu ke mi ği nin le ğen ke mi ği çev -

re sin de yer alan kas la ra des tek ol du ğu, ku lak kep çe si nin ise

ses le rin ye ri ni tes pit et me de önem li bir iş le v gör dü ğü be lir len -

di. Kı sa ca sı "kö rel miş or gan lar" id di ası nın tek da ya na ğı nın ce -

ha let ol du ğu or ta ya çık tı. 

So nuç ta mo dern bi lim, "kö rel miş or gan" man tı ğı nın yan -

lış lı ğı nı de fa lar ca or ta ya koy muş du rum da dır. Yi ne de ba zı ev -

rim ci ler bu id di ayı ye ni mal ze me ler bu la rak ya şat ma ya ça ba -

lar lar. Ev rim ci le rin "kö rel miş" ol du ğu nu id dia et tik le ri or gan -

la rın he men ta ma mı nın iş lev sel ol du ğu bu gün tıp dün ya sı ta -

ra fın dan or ta ya kon ma sı na rağ men, ha la bir iki or gan üze rin de

ev rim ci spe kü las yon de vam et mek te dir.

Bun la rın en çok dik kat çe ke ni "20 yaş di şi"dir. Ba zı ev -

rim ci kay nak lar da, 'üçün cü mo lar diş' ola rak da bi li nen bu di -

şin in san vü cu du nun "fonk si yo nu nu kay bet miş" bir par ça sı ol -

du ğu  id di ası yer alır. Bu na de lil ola rak da önem li sa yı da in san -

da bu di şin prob lem le re yol aç tı ğı ve cer ra hi mü da ha le ile çı ka -

rıl ma sı nın çiğ ne me fonk si yo nu nu et ki le me di ği söy le nir. 

20 yaş di şi nin iş lev siz ol du ğu yö nün de ki ev rim ci tel kin -

den et ki le nen bir çok he kim, gün lük pra tik le ri için de di ğer diş -

le rin oluşturduğu prob lem le re da ha ılım lı yak la şım gös te re rek,

bu dişleri ko ru ma ya ça lı şır ken, 20 yaş di şi nin çe kil me si ni ade -

ta ru tin hale getirmişlerdir. Oy sa son yıl lar için de ya pı lan ba zı

araş tır ma lar bu di şin çiğ ne me fonk si yo nu nu üst len me de di ğer

93

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



94

20 SORUDA EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ

diş ler den hiç bir far kı nın ol ma dı ğı nı gös ter miş tir.48 Bu di şin di -

ğer diş le rin yer le şi mi ni boz du ğu yö nün de ki ina nı şın da te mel -

siz ol du ğu nu gös te ren ça lış ma lar ya pıl mış tır.49 20 yaş di şin de

rast la nan ve ilaç uy gu la ma la rıy la çö zü le bi le cek prob lem ler de,

bu di şin çı ka rıl ma sı yo lu na gi dil me si ko nu sun da da bi lim sel

eleş ti ri ler ya yın lan mış tır.50

So nuç ta, 20 yaş di şi nin "ya rar sız" ol du ğu yö nün de ki

inan cın hiçbir bi lim sel te me le da yan ma dı ğı ve bu di şin çiğ ne -

me fonk si yo nun da di ğer diş ler gi bi iş lev gör dü ğü,  bu gün tıp

dün ya sı nın or tak gö rü şü dür. 

Pe ki söz ko -

nu su di şin azım -

san ma ya cak sa yı da

in san da rahatsızlık

oluşturmasının se -

be bi ne dir? Bu ko -

nu yu araş tı ran bi -

lim adam la rı, 20

yaş di şi so run la rı -

nın çeşitli dö nem -

ler de  yaşamış in -

san top lu luk la rı na

gö re fark lı lıklar

gös ter di ği ni sap ta -

dı lar. Özel lik le sa -

na yi ön ce si top -



lum lar da bu prob le me çok az rast lan dı ğı an la şıl dı. Bu nun ne -

de ni ola rak da özel lik le son bir kaç yüz yıl lık dö nem için de sert

be sin mad de le ri ye ri ne da ha yu mu şak be sin mad de le ri nin ter -

cih edil me si nin çe ne ge li şi mi ni olum suz et ki le di ği gö rül dü.

Do la yı sıy la 20 yaş di şi prob lem le ri nin de ço ğun luk la, bes len me

alış kan lık lar dan do ğan çe ne ge li şi mi so run la rıy la il gi li ola rak

or ta ya çık tı ğı tes pit edil di.

Top lum la rın be sin ter cih le rin de ki ben ze ri de ği şik lik le rin

di ğer diş ler üze rin de de olum suz te si ri bi lin mek te dir. Ör ne ğin

son yüz yıl için de şe ker li ve asit li yi ye cek le rin ter cih edi lir ol -

ma sı, di ğer diş ler de ki çü rü me oran ve hı zı nı art ır mış tır. An cak

el bet te bu du rum diş le ri mi zin ya rar sız ve kö rel miş or ganlar ol -

du ğu gi bi bir so nu cu akıllara ge tir mez. Ay nı du rum 20 yaş di -

şi için de ge çer li dir. Bu diş le il gi li so run lar, her han gi bir ev rim -

sel "kö rel me"den de ğil, gü nü müz in san la rı nın bes len me alış -

kan lık la rın dan kay nak lan mak ta dır.

95

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

20 yaş di şi ile il gi li so run lar, bu di şin kö rel miş or gan ol ma sın dan de ğil

ça ğı mı zın bes len me alış kan lık la rın dan kay nak lan mak tadır.
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En eski canlıların kompleks

yapıları, evrim teorisini nasıl

çürütür?

13

C
AN LI LAR fo sil ka yıt la rın da be lir li bir sı ra la ma için -

de yer alır lar. Bu sı ra la ma en es ki den ye ni ye doğ ru

in ce len di ğin de mik ro or ga niz ma lar, omur ga sız de -

niz can lı la rı, ba lık lar, am fi bi yen ler, sü rün gen ler, kuş lar ve me -

me li ler bi çi min de dir. Ev rim sa vu nu cu la rı bu sı ra la ma yı ön

yar gı lı bir bi çim de yo rum la ya rak ev rim te ori si ne de   lil miş gi -

bi gös ter me ye ça lı şır lar. Ev rim ci le rin id di ası na gö re, can lı lar

ba sit ten komp lek se doğ ru bir ge li şim gös ter miş, bu ge li şim

için de de can lı tür le ri çe şit len miş tir. Örneğin evrimciler  300

mil yon yıl lık fo sil ler in ce len di ği za man in san fo sil le ri ne rast -

lan ma ma sı nı bu na de lil ola rak gös te rir ler. Türk ev rim ci ler den

Ay kut Ken ce şun la rı söy le mek te dir:



"Ev rim te ori si ni ge çer siz kıl mak mı is ti yor su nuz? O za man

gi din Kamb ri yen dev ri nin fo sil le ri ara sın da in san fo sil le ri

de bu lun! Bu nu ya pan adam ev rim te ori si ni ge çer siz kıl mış

olur, bu bu lu şu için No bel ödü lü bi le alır."51

İl kel den komp lek se dö nü şüm sı ra la ma sı ha ya li dir 

Ken ce'nin söz le rin de şe kil le nen bu ev rim ci man tı ğı ele

ala lım. Ön ce lik le can lı la rın ba sit ten komp lek se doğ ru de ği şim

gös ter di ği ifa de si, ger çe ği yan sıt ma yan ev rim ci bir ön  yar gı dır.

Bu ev rim ci id di ayı ele alan ABD'li bi yo lo ji pro fe sö rü Frank L.

Marsh, Va ri ati on and Fi xity in Na tu re (Do ğa da Çe şit li lik ve Sa -

bit lik) ad lı ki ta bın da, "can lı lar ba sit ten komp lek se doğ ru iler -

le yen, ke sin ti siz, sü rek li bir se ri ye otur tu la ma mak ta dır" der.

Bi li nen tüm hay van fi lum la rı nın ta ma mı na ya kı nı nın

Kamb ri yen de vir de ani den or ta ya çık mış ol ma sı, ev rim ci le rin

bu ko nu da ki id di ala rı nı çü rü ten çok güç lü bir de lil dir. Da ha sı,

ani den or ta ya çı kan bu can lı lar, ev rim te ori si nin var sa yım la rı -

nın tam ak si ne, ba sit de ğil komp leks vü cut

ya pı la rı na sa hip tir ler. 

Sert ka buk la rı, bo ğum lu vü cut la rı

ve komp leks or gan la rı ile çok kompleks

can lı lar olan tri lo bit ler bun lar dan bi ri dir.

Fo sil ka yıt la rı, tri lo bit le rin göz le ri hak kın -

da da hi çok de tay lı tes pit ler ya pıl ma sı nı

müm kün kıl mış tır. Bir tri lo bit gö zü yüz -

ler ce kü çük pe tek ten olu şur ve bu pe tek le -

rin her bi ri nin için de çift mer cek yer al -

mak ta dır.  Bu göz ya pı sı tam bir yaratılış

ha ri ka sı dır. Har vard, Roc hes ter ve Chi ca -
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Dar win dö ne min de Kamb ri yen de vri "Si lur yen de vir" ola rak anı lı yor du ve

Dar win bu je olo jik dö nem de ani den or ta ya çı kan can lı la rın komp leks ya pı sı

kar şı sın da sus kun kal mış tı. Ara dan ge çen 150 yıl, Dar wi nizm'in bu ko nu da ki

çık ma zı nı çok da ha bü yüt tü. Üst te, Zdenek Burian'ın "Silur yen Devir" tab losu.

go Üni ver si te le ri'nden je olo ji pro fe sö rü Da vid Ra up; "Tri lo bit -

le rin gö zü, an cak gü nü mü zün iyi eği tim gör müş ve son de re ce

ye te nek li bir op tik mü hen di si ta ra fın dan ge liş ti ri le bi le cek bir

ta sa rı ma sa hip ti" de mek te dir.52 Ko nu nun bir di ğer il ginç yö nü,

ay nı göz ya pı sı nın gü nü müz de ki si nek ler de de yer al ma sı dır.

Ya ni 520 mil yon yıl dır ay nı göz ya pı sı de vam et mek te dir.

Kamb ri yen dev rin de ki ola ğa nüs tü du rum, Char les Dar -

win Tür le rin Kö ke ni'ni ka le me alı r ken de az çok bi li ni yor du. O

dev rin fo sil ka yıt la rın da da, Kamb ri yen dev rin de çok fark lı

can lı la rın çok komp leks ya pı la rıy la ve bir  an da or ta ya çık tı ğı

tes pit edil miş ti. Bu yüz den Dar win Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın -
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da bu ko nu ya de ğin mek du ru mun da kal dı. O

sı ra lar da Kamb ri yen dev ri "Si lur yen dev ri"

ola rak ta nım la nı yor du. Dar win ise "Bi li nen

Es ki Fo sil Ka yıt la rın da Fark lı Tür le rin Ani den

Or ta ya Çı kı şı Üze ri ne" baş lı ğı al tın da bu ko nu -

ya de ğin miş ve Si lur yen dev ri hak kın da şöy le

yaz mış tı:

Si lur yen dev ri ne ait tri lo bit le rin, bu de -

vir den çok da ha ön ce le ri ya şa mış olan ve

bi li nen hay van la rın hiçbiri ne ben ze me -

yen bir tür ka buk lu hay van dan ev rim leş ti ği

ko nu sun da hiç kuş kum yok... So nuç ta, eğer

be nim te orim doğ ruy sa, en es ki Si lur yen ta ba ka sı nın olu -

şu mun dan ön ce, çok uzun za man di lim le ri geç miş ol ma lı,

Si lur yen dev rin den bu gü ne ka dar geç miş olan

za man ka dar uzun za man di lim le ri. Ve he nüz

bi lin me yen bu za man di lim le ri için de dün ya

can lı ya ra tık lar la do lup taş mış ol ma lı. Bu bü -

yük za man di lim le ri ne ait fo sil ka yıt la rı nı ne -

den bu la ma dı ğı mız so ru su kar şı sın da ise ve re -

bi le cek tat min edi ci bir ce va bım yok.53

Dar win "eğer te orim doğ ruy sa, dün ya

Si lur yen (Kamb ri yen) dev ri ön ce sin de ya şa -

yan can lı lar la do lup taş mış ol ma lı" de miş ti.

Bu can lı la rın ne den hiçbir fo si li ol ma dı ğı so ru su na ise, tüm ki -

ta bı bo yun ca tek rar la dı ğı "fo sil ka yıt la rı çok ye ter siz" ba ha ne -

siy le ce vap bul ma ya ça lış mış tı. Ama bu gün fo sil ka yıt la rı nın

ye ter li ol du ğu da, Kamb ri yen dev ri can lı la rı nın bir ata la rı ol -

ma dı ğı da or ta ya çık mış bu lun mak ta dır. Bu ise Dar win'in "eğer

te orim doğ ruy sa" di ye baş la dı ğı cüm le si ni ge ri çe vir me mi zi
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ge rek tir mek te dir; Dar win'in var sa yım la rı tut ma mış tır ve do la -

yı sıy la te ori si doğ ru de ğil dir.

Can lı lı ğın ba si tten komp lek se doğ ru ge liş me di ği ni, ilk

or ta ya çık tı ğı an da za ten son de re ce komp leks ol du ğu nu gös te -

ren bir baş ka ör nek de fo sil ka yıt la rı na gö re 400 mil yon yıl ön -

ce or ta ya çık mış olan kö pek ba lı ğı dır. Bu can lı, kay bet ti ği diş le -

ri nin ye ni len me si gi bi, ken di sin den mil yon lar ca yıl son ra ya ra -

tıl mış bir çok can lı da bi le bu lun ma yan üs tün bir özel li ğe sa hip -

ti. Me me li ler ile me me li ler den yüz mil yon lar ca se ne ön ce yer -

yü zün de be lir miş ah ta pot la rın göz ya pı la rı nın son de re ce ben -

zer ol ma sı, ay nı komp leks ya pı ve sis tem le ri içer me si de bu na

ör nek ola rak ve ri le bi lir.

Tüm bu ör nek ler can lı tür le ri nin yer yü zün de be lir me le -

rin de ba sit ten komp lek se doğ ru bir sı ra la ma ol ma dı ğı nı or ta ya

koy mak ta dır.

Bu ger çek, can lı lık üze rin de ya pı lan şe kil sel, iş lev sel ve

ge ne tik in ce le me le rin so nuç la rı de ğer len di ri le rek de gö rül müş -

tür. Ör ne ğin şe kil ve bü yük lük ola rak ba kıl dı ğın da, fo sil ta ba -

ka la rı nın alt kat man la rın da yer alan bir çok can lı nın ken di le rin -

den son ra or ta ya çı kan can lı la ra kı yas la da ha bü yük küt le li ol -

duk la rı nı gö rü rüz (di no zor lar gi bi).

Can lı la rın iş lev sel özel lik le ri in ce len di ğin de de ay nı ger -

çek le kar şı la şı rız. Ya pı sal ge li şim le ri ele alın dı ğın da ku lak da

"il kel den komp lek se doğ ru ge li şim" id di ası nı ya lan la yan bir

ör nek oluş tu rur. Am fi bi yen ler de or ta ku lak boş lu ğu mev cut -

ken, bun lar dan da ha son ra or ta ya çı kan sü rün gen ler de tek ke -

mik çi ğe da ya lı da ha ba sit bir işit me sis te mi var dır ve or ta ku -

lak boş lu ğu yok tur.

Ge ne tik in ce le me ler de ben zer so nuç lar or ta ya koy mak -

ta dır. Ya pı lan araş tır ma lar kro mo zom sa yı la rı nın can lı la rın

komp leks lik le ri ni yan sı tan bir sı ra oluş tur ma dı ğı nı gös ter miş -
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tir. Ör ne ğin, in san da 46 olan kro mo zom sa yı sı, Co pe po de yen ge -

ci için 6, mik ros ko bik bir can lı olan ra di ola ria için se tam

800'dür.

Can lı lar ken di le ri için "en uy gun" 

za man lar da ya ra tıl mış lar dır

Fo sil ka yıt la rı in ce len di ğin de kar şı mı za çı kan asıl ger -

çek, can lı la rın yer yü zün de ken di ya şam la rı için en uy gun dö -

nem ler de be lir dik le ri dir. Tüm can lı la rı mü kem mel bir ya ra tı -

lış la ya ra tan Al lah, on la rın yer yü zün de or ta ya çık tık la rı dö -

nem le ri de ih ti yaç la rı na uy gun ola rak be lir le miş tir.
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Kro mo zom sa yı la rı  ile can lı la rın komp leks  ya pı la rı  bir bi riy le bağ lan tı lı

de ğil dir. Bu, ev rim te ori si nin id di ala rı nı çık ma za sokan bir ger çek tir.



Ör ne k olarak yer yü zün de en es ki bak te ri le re ait fo sil le re

rast la dı ğı mız 3.5 mil yar ön ce si nin yer yü zünü ele alalım. Bu

dönem pek çok komp leks can lı nın ve in sa nın ya şa mı nı sür dür -

me si için at mos fer şart la rı ve ısı açı sın dan ke sin lik le el ve riş li

de ğil dir. Bu uy gun suz luk, ev rim ci Ken ce'nin, "ev ri mi ge çer siz

kıl mak is te ye ne in san fo si li bul ma öne ri si"nde bu lun du ğu

Kamb ri yen dev ri için de ge çer li dir. 530 mil yon yıl ön ce si ni ifa -

de eden bu de vir, bes len me şart la rı yö nün den in san için ke sin -

lik le uy gun luk gös ter mez. (Bu de vir de tek bir ka ra can lı sı da hi

yok tur). 

Son ra ki de vir le rin bü yük ço ğun lu ğu için de du rum ay -

nı dır. Fo sil ka yıt la rı in ce len di ğin de in sa nın yer yü zün de var lı -

ğı nı sür dür me si için ge rek li şart la rın an cak bir kaç mil yon yıl

ön ce sağ lan dı ğı gö rü lür.  Bu du rum di ğer tüm can lı lar için de

ge çer li dir. Her can lı gru bu, ken di si için uy gun şart lar sağ lan dı -

ğın da, ya ni "za ma nı gel di ğin de" or ta ya çık mış tır. 

Ev rim ci ler bu ger çek kar şı sın da bü yük bir çar pıt ma ya -

par ve san ki biz zat bu uy gun şart lar can lı la rı ya rat mış gi bi bir

an la tım kul la nır lar. Oy sa uy gun şart la rın sağ lan ma sı, sa de ce

can lı la rın "za ma nı nın gel di ği ni" gös ter mek te dir. Can lı la rın or -

ta ya çık ma sı, an cak bi linç li bir mü da ha ley le, ya ni Al lah'ın ku -

sur suz ya ra tı şıy la müm kün dür.

Do la yı sıy la can lı la rın ka de me li şe kil de or ta ya çık ma sı,

ev ri min de ğil,  on la rı ya ra tan Al lah'ın son suz ak lı nın ve bil gi -

si nin bir ka nı tı dır. Ya ra tı lan her can lı gru bu, bir son ra ki nin var -

lı ğı için ge rek li şart la rı sağ la mış ve biz ler için çok uzun bir za -

man di li mi için de, tüm can lı lar eko lo jik bir den ge ku ru la rak

ya ra tıl mış tır. 

Öte yan dan, bu uzun za man di li mi nin sa de ce bi zim için

uzun, Al lah Ka tın da ise tek bir "an" ol du ğu nu da bil mek ge re -

kir. Za man, sa de ce ya ra tıl mış lar için ge çer li bir kav ram dır.
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Al lah, za ma nın da ya ra tı cı sı ola rak za man dan mü nez zeh tir.

(De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Za man sız lık ve Ka der Ger -

çe ği)

Ev rim ci ler, bir can lı tü rü nün di ğer bir can lı tü rü ne dö -

nüş tü ğü nü gös ter mek is ti yor lar sa, yap ma la rı ge re ken şey, bu

can lı la rın yer yü zün de ka de me li ola rak or ta ya çık tık la rı nı gös -

ter mek de ğil dir. Or ta ya koy ma la rı ge re ken de lil, bu fark lı can -

lı tür le ri ni bir bi ri ne bağ la yan ge çiş form la rı nın fo sil le ri dir.

Çün kü de ni za na sı nın ba lık la ra, ba lık la rın sü rün gen le re, sü rün -

gen le rin kuş ve me me li le re dö nüş tü ğü nü id dia eden bir te ori -

nin bu nu ka nıt la yan fo sil ler bul ma sı zo run lu dur. Dar win de

bu nu ka bul et miş, bu fo sil ler den "sa yı sız" ör nek bu lun ma sı ge -

rek ti ği ni, an cak elin de hiçbir ör nek bu lun ma dı ğı nı yaz mış tır.

On dan bu ya na ge çen 150 yıl dır da yi ne hiçbir ara form bu lu -

na ma mış tır. Ev rim ci fo sil bi lim ci ler den De rek W. Ager'in ka bul

et ti ği gi bi, fo sil ka yıt la rı, "ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani -

den yer yü zün de olu şan grup lar" gös ter mek te dir.54

So nuç ta, do ğa ta ri hi, can lı la rın te sa düf ler le oluş ma dık la -

rı nı, uzun za man di lim le ri için de, aşa ma aşa ma ya ra tıl dık la rı nı

gös ter mek te dir. Bu ise, ya ra tı lış hak kın da Ku ran'da ve ri len bil -

gi ler le tam bir uyum için de dir. Al lah Ku ran'da tüm ev re nin ve

can lı la rın "al tı gün" için de ya ra tıl dı ğı nı bil dir mek te dir: 

Al lah; gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da olan la rı al tı gün de

ya rat tı, son ra ar şa is ti va et ti. Si zin O'nun dı şın da bir

yar dım cı nız ve şe fa at çi niz yok tur. Yi ne de öğüt alıp-

dü şün me ye cek mi si niz? (Sec de Su re si, 4)

Ayet te ge çen "gün" ifa de si (Arap ça yevm) uzun za man

di lim le ri an la mı na da gel mek te dir. Ya ni Ku ran'da tüm do ğa nın

bir an da de ğil, fark lı za man di lim le ri için de ya ra tıl dı ğı na dik -

kat çe kil mek te dir. Gü nü müz de je olo ji nin bul gu la rı ise, bu ger -

çe ği te yit eden bir tab lo or ta ya koy mak ta dır.      
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Evrim teorisini reddetmek neden

gelişme ve ilerlemeyi de

reddetmek gibi gösteriliyor?

14

E
V RİM LEŞ ME ke li me si özel lik le son dö nem ler de bir -

çok fark lı an lam da kul la nıl mak ta dır. Ör ne ğin "ev rim"

kav ra mı na sos yal ya şam la il gi li bir ma na yük len miş,

in san lı ğın iler le me si, tek no lo ji nin ge li şi mi gi bi kav ram lar la eş

an lam lı ha le ge ti ril miş tir. Bu ma na da kul la nıl dı ğın da "ev rim"

kav ra mın da bir ha ta yok tur. Hiç şüp he siz akıl sa hi bi in san, za -

man için de ak lı nı, bil gi si ni ve gü cü nü kul la na rak her ko nu da

ge li şe cek ve de ği şe cek tir. İn san lı ğın bil gi bi ri ki mi ne sil den ne -

si le ak ta rı la rak bü yü ye cek tir. Bu ko nu can lı lı ğı te sa düf ler le

açık la ma id di ası ile or ta ya çı kan ev rim te ori si ne de lil ol ma dı ğı

gi bi, ya ra tı lış ger çe ğiy le de hiç bir yön den çe liş mez.

Bu ra da ev rim ci ler çok ba sit bir ke li me oyu nu yap mak ta



ve doğ ru bir kav ra mı yan lış bir kav ram la ka rış tır mak ta dır lar.

Ör ne ğin; "in san yıl lar için de sos yal ya şam açı sın dan, kül tür

ola rak, bi lim sel ve tek no lo jik ola rak sü rek li bir ge li şim ve de ği -

şim için de dir" ifa de si doğ ru dur. (An cak şu nu da ha tır lat mak

ge re kir ki, ta rih te za man za man iler le me olduğu gibi ge ri le me

de ola bi lir. Sos yo lo jik olay lar da da imi bir ile ri gi diş de ğil, du -

rak la ma ve ya ge ri le me dö nem le ri de ol muş tur.) Bu na kar şın,

"iş te in san lı ğın bu de ği şi mi ve ge li şi mi gi bi can lı tür le ri de

uzun yıl lar için de ge li şe rek bir de ği şi me uğ ra mış lar dır" id di ası

bü tü nüy le yan lış tır. İn sa nın dü şü nen bir var lık ola rak, bil gi si ni

ar tır ma sı, bu bil gi bi ri ki mi ni di ğer ne sil le re ak tar ma sı bu şe kil -

de sü rek li ile ri ye git me si çok man tık lı ve bi lim sel iken, can lı

tür le ri nin te sa düf ler le, rast lan tı lar la, kont rol süz ve bi linç siz

do ğa şart la rıy la ge li şip ev rim leş tik le ri id di ası çok bü yük bir

saç ma lık tır. 

Bi lim de iler le me nin ön cü le ri

ya ra tı lış  gerçeğini savunan bi lim adam la rı dır

Her ne ka dar ev rim ci ler ken di le ri ni ye ni lik, de ği şim, il-

er le me gi bi kav ram lar la öz deş leş tir me ye gay ret edi yor lar sa da,

her dö nem de bi li min, iler le me nin, ye ni lik ve ge liş me nin ger çek

ön cü le ri nin ya ra tı lı şı sa vu nan inanç lı bi lim adam la rı ol du ğu nu

ta rih gös ter miş tir.

Bi lim sel ge li şi min her nok ta sın da inanç lı bi lim adam la rı -

nın dam ga sı nı gö rü rüz. Ast ro no mi de çı ğır açan Le onar do da

Vin ci, Ko per nik, Kepp ler, Ga li lei, pa le on to lo ji nin ku ru cu su

Cu vi er, bo ta nik ve zo olo ji nin te me li ni atan Lin na eus, yer çe ki -

mi ni açık la yan New ton, ga lak si le rin var lı ğı nı ve ev re nin ge niş -
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le me si ni keş fe den Ed win Hubb le ve da ha pek çok

bi lim ada mı Al lah'ın var lı ğı na, ev re ni ve can lı lı ğı

O'nun ya rat tı ğı na ina nan bi lim adam la rıy dı.

Yir min ci yüz yı lın en bü yük bi lim adam la rın -

dan bi ri ola rak ka bul edi len Al bert Eins te in şun la rı

söy le miş tir: 

De rin bir ima na sa hip ol ma yan hiç bir bi lim ada mı

dü şü ne mi yo rum. Bu du rum şöy le de ifa de edi le bi lir:

Din siz bir bi li me inan mak im kan sız dır.55

Mo dern fi zi ğin te me li ni atan Al man fi zik çi

Max Planck ise şun la rı söy le mek te dir: 

Han gi alan da olur sa ol sun bi lim le cid di şe kil de il gi le -

nen her kes, bi lim ma be di nin ka pı sın da ki şu ya zı yı oku -

ya cak tır: 'İman et.' İman bi lim ada mı nın vaz ge çe me -

ye ce ği bir özel lik tir.56

Bi lim ta ri hi nin in ce len me si, de ği şi min ve iler le -

me nin ya ra tı lış  ger çe ği ni sa vu nan bi lim adam la rı nın

ese ri ol du ğu nu gös ter mek te dir. Öte yan dan bi lim sel

ge liş me ler, özel lik le de 20. ve 21. yüz yıl da ki ler ya ra tı -

lı şın sa yı sız de lil i ne ulaş ma mı zı sağ la mış tır. Mo dern

bi lim ve tek no lo ji ev re nin yok tan va r e dil di ği, ya ni

"ya ra tıl dı ğı" ger çe ği ne ula şıl mış tır. Ev re nin bun dan

yak la şık 15 mil yar yıl ön ce, tek bir nok ta nın pat la ya -

rak ge niş le me si so nu cun da mey da na gel di ği bu gün

bü tün bi lim dün ya sı ta ra fın dan ka bul edil miş bir ger -

çek tir. Böy le ce 19. yüz yı lın il kel bi lim şart la rın da ma -

ter ya list ler ta ra fın dan sa vu nu lan "baş lan gı cı ve so nu

ol ma yan" son suz ev ren mo de li yı kıl mış tır. Ev re nin

tıp kı Ku ran'da işa ret edil di ği gi bi ya ra tıl dı ğı, bir baş -

lan gı cı nın ve sı nır la rı nın ol du ğu ve ge niş le di ği an la -

şıl mış tır. Bu ger çek Kur'an-ı Ke rim'de şöy le ifa de

edi lir:
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Einstein

Max Planck

Leonardo Da Vinci

Kepler



İn kar eden ler gör mü yor lar mı ki (baş lan gıç -

ta) gök ler le yer bir bi riy le bi ti şik ken, Biz on -

la rı ayır dık ve her can lı şe yi su dan ya rat tık.

Yi ne de on lar inan ma ya cak lar mı? (En bi ya

Su re si, 30)

Biz gö ğü 'bü yük bir kud ret le' bi na et tik ve

şüp he siz Biz (onu) ge niş le ti ci yiz. (Za ri yat

Su re si, 47)

Can lı lık ta ki ya ra tı lı şın bir çok ye ni de li li ne

ulaş ma mı zı sağ la yan yi ne 20. yüz yı lın ge li şen bi li mi

ol du. Elekt ron mik ros ko bu can lı lı ğın en kü çük bi ri -

mi olan hüc re nin ve onu oluş tu ran par ça la rın muh -

te şem ya pı la rı nı or ta ya koy du. DNA'nın keş fe dil me -

si mik ros kop la gö re bil di ği miz hüc re nin için de ken -

di ni gös te ren son suz ak lı bel ge le di. Bi yo kim ya ve

fiz yo lo ji ala nın da ki ge liş me ler vü cu dun mo le kü ler

se vi ye de ki mü kem mel iş lev le ri ni ve ya ra tı lış dı şın da

açık la ma sı ol ma yan komp leks ya pı sı nı gös ter di.

Bu nun tam ak si ne ev rim te ori si nin 140 yıl ön -

ce or ta ya atıl ma sın da ki şart la rı ha zır la yan et ken ise,

ça ğın bi lim sel açı dan ge ri ol ma sıy dı.

So nuç ola rak, ya ra tı lı şı sa vu nan la rın inanç la rı -

na sü rek li ola rak ye ni de lil ler sağ la yan iler le me nin,

ge liş me nin ve bi li min kar şı sın da ol ma la rı dü şü nü le -

mez. Tam ter si ne, bun la rın en bü yük des tek çi si dir ler.

Ye ni li ğin asıl kar şı sın da olan lar ise, bi li min or ta ya

koy du ğu tüm ka nıt la ra sırt çe vi re rek, asıl sız ha yal

ürü nü se nar yo lar dan olu şan ev rim te ori si ni sa vu -

nan lar dır. 

Galileo

Mendel

Pasteur

Newton

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



108

"Allah canlıları evrimle yaratmış

olabilir"düşüncesi neden

hatalıdır?

15

E
V REN DE Kİ can lı can sız tüm var lık lar da ki üs tün ya -

ra tı lış açık ça or ta ya ko nup böy le mü kem mel bir sis te -

min ba şı boş do ğal et ki ler le, te sa düf ler le or ta ya çı ka -

ma ya ca ğı bi lim sel ola rak is pat la nın ca, ki mi in san lar bu kez de

bir Ya ra tı cı'nın var ol du ğu nu, an cak can lı lı ğı bir ev rim sü re ciy -

le ya rat tı ğı nı id dia eder ler. 

Tüm ka ina tı ve can lı lı ğı son suz kud ret sa hi bi olan

Allah'ın ya rat tı ğı son de re ce açık tır. Ya rat ma sı nın ka de me li ve -

ya ani den ol ma sı ise Al lah'ın tak di ri dir. Biz bu nun ne şe kil de

ol du ğu nu, an cak Al lah'ın bi ze bu ko nu da ver di ği bil gi den (ya -

ni Ku ran'da ki il gi li ayet ler den) ve do ğa da ser gi le di ği bi lim sel

de lil ler den an la ya bi li riz.  



Bu iki kay na ğa da bak tı ğı mız da, "ev rim le ya rat ma" gi bi bir ol -

gu nun varolma dı ğı nı gö rü rüz. 

Ku ran'da Al lah in sa nın, can lı lı ğın ve ev re nin ya ra tı lı şı ile il gi -

li pek çok ayet in dir miş tir. Ve bu ayet le rin hiç bi rin de ev rim le bir lik -

te ya ra tı lış ol du ğu na da ir bir bil gi yok tur. Ya ni can lı la rın bir bir le rin -

den tü re ye rek oluş tu ğu na işa ret eden hiç bir ayet bu lun ma mak ta dır.

Ak si ne ayet ler de can lı lı ğın ve ev re nin Al lah'ın "Ol" em riy le yok tan

var edil di ği bil di ril mek te dir.

Bi lim sel ka nıt lar da yi ne "ev rim yo luy la ya ra tı lış"ın söz ko nu -

su ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Fo sil ka yıt la rı, fark lı can lı grup la rı nın

bir bir le rin den tü re ye rek de ğil, bir bir le rin den ba ğım sız ola rak, ani -

den ve öz gün ya pı la rıy la or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni ya -

ra tı lış, her can lı gru bu için ay rı ay rı dır.

Eğer "ev rim yo luy la ya ra tı lış"  var ol say dı, bu nun ka nıt la rı nı

bu gün de gör me miz ge re kir di. Al lah, tüm ya rat tık la rı nı bir dü ze ne

gö re se bep ler ve ka nun lar çer çe ve sin de ya rat mış tır. Ör ne ğin; ge mi -
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Kuran'ı Kerim'de, evrime

dayalı yaratılış olduğuna 

dair hiçbir ayet yoktur. 
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YAŞAYAN FOSİLLER

Kemikli Turna  
Dönem:  Jura dönemi

Yaş: 152 milyon yıl

Bölge: Almanya

Mantis

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 100 milyon yıl

Bölge: Myanmar
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El de edi len tüm fo sil bul gu la rı can -

lı la rın hiç bir ev rim ge çir me dik le ri -

ni, mil yon lar ca se ne ön ce bu gün kü

hal le rin den fark sız bir şe kil de bir

an da ya ra tıl dık la rı nı ve da ha ön ce

de hiç bir söz de ev rim sel ata la rı ol -

ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Bu ger -

çek ev ri me da ya lı bir ya ra tı lı şın

hiç bir za man söz ko nu su ol ma dı ğı -

nı açık ça or taya koyar.

Kozalaklı Bitki (Conifer ) Dalı

Yaş: 125 milyon yıl 

Bölge: Brezilya



le ri de niz ler de yüz dü ren şüp he siz Al lah'tır. An cak se be bi araş tı rıl dı -

ğın da su yun kal dır ma kuv ve ti nin de bu na se bep ola rak ya ra tıl dı ğı

kar şı mı za çı kar. Kuş la rı uçu ran da Al lah'ın kud re tin den baş ka sı de -

ğil dir. Ni te kim onun se bep le ri ni araş tı rın ca da ae ro di na mik ka nun -

la rıy la kar şı la şı rız. Do la yı sıy la eğer can lı lık bel li bir sü reç te ka de me -

li ola rak ev rim le şe rek ya ra tıl mış ol say dı, mut la ka bu ge çiş le ri açık la -

yan ka nun lar ve ge ne tik bil gi nin ge liş me si ni sağ la yan sis tem ler olur -

du. Da ha sı tüm di ğer fi zik, kim ya, bi yo lo ji ka nun la rı gi bi on lar da

açık ça bi li nir di. La bo ra tu var ça lış ma la rın da bir can lı tü rü nün di ğer

bir can lı tü rü ne dö nü şe bi le ce ği ni gös te ren ka nıt lar bu lu nur du. Yi ne

bu ça lış ma lar la, bir can lı da bu lun ma yan, an cak ek len di ğin de fay da

sağ la yan en zim, hor mon ve ben ze ri mo le kül le rin üre til me si ni sağ la -

ya cak ge ne tik bil gi nin o can lı nın ge ne tik ya pı sı na ek len me si müm -

kün ola bi lir di. Bu nun da öte sin de ya pı lan de ney ler le o can lı da bu gü -

ne ka dar sap tan ma yan ye ni bir or ga nel ve ben ze ri ya pı la rın da üre til -

me si sağ la na bi lir di.

Laboratuvar ça lış ma la rı ile mu tas yo na uğ ra yan ve bun dan ya -

rar gö ren can lı la ra rast la na bi lir di. Üs te lik bu mu tas yon la rın son ra ki

ne sil le re ak ta rı lıp, o tü rün özel li ği ha li ne gel di ği  de görülebilirdi. Da -

ha da öte sin de ta rih te ya şa mış böy le ara ge çiş can lı la rı nın mil yar lar -

ca fo sil ör ne ği ne rast la nır, gü nü müz de de olu şum la rı nı ta mam la ma -

mış ge çiş can lı la rı bu lu nur du. Kı sa ca sı çev re miz de böy le bir sü re ce

ait sa yı sız de lil ler ol ma sı ge re kir di.

Oy sa bir tü rün di ğer bir tü re dö nüş tü ğü nü gös te ren tek bir de -

lil yok tur. Bi lim sel ka nıt lar ve ar ke olo jik bul gu lar, da ha ön ce ki bö -

lüm ler de de tay lı ola rak açık la dı ğı mız gi bi, can lı tür le ri nin bir den bi -

re, hiç bir ata sı ol ma dan or ta ya çık tı ğı nı gös ter mek te dir. Bu ger çek

can lı lı ğın te sa düf ler so nu cu or ta ya çık tı ğı nı id dia eden ev rim te ori si -

ni ge çer siz kıl dı ğı gi bi, Al lah'ın can lı la rı ev rim sel bir sü reç so nun da

ya rat tı ğı yö nün de ki id di anın da bi lim sel açı dan yan lış ol du ğu nu gös -

ter miş tir.

111

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



Al lah can lı la rı, ta ma -

men me ta fi zik bir bi çim de,

tek bir "Ol" em riy le ya rat mış tır. Can lı la rın yer yü zün de ani den or ta ya

çık tık la rı nı is pat la yan mo dern bi lim ise, bu ger çe ği te yit  et mek te dir.

"Al lah can lı la rı ev rim yo luy la da ya rat mış ola bi lir" dü şün ce si ni

sa vu nan lar, as lın da bu nu Dar wi nizm ile ya ra tı lış ara sın da bir "uz laş -

ma" sağ la mak için yap mak ta dır lar. Oy sa bu nu ya par ken önem li bir ha -

ta ya düş mek te dir ler: Dar wi nizm'in te mel man tı ğı nı ve han gi fel se fe ye

hiz met et ti ği ni göz den ka çır mak ta dır lar. Dar wi nizm, "can lı tür le ri nin

bir bi ri ne dö nüş me si" kav ra mın dan iba ret de ğil dir. Dar wi nizm, asıl ola -

rak, "can lı tür le ri nin kö ke ni ni sırf mad de sel ne den ler le açık la ya bil me"

ça ba sı dır. Bir di ğer ifa dey le, can lı la rın ta bi atın bir ürü nü ol duk la rı id di -

ası nı bi lim gö rün tü sü al tın da ka bul et tir me ça ba sı dır. (Allah'ı ten zih ed-

e riz.) Bu ça bay la Al lah inan cı ara sın da her han gi bir "or tak nok ta" ola -

maz. Böy le bir or tak nok ta bul ma he ve si için de, Dar wi nizm'e prim ver -

mek, onun "bi lim sel bir te ori" ol ma yö nün de ki sah te id di ası nı onay la -

mak, çok bü yük bir ya nıl gı olur. Dar wi nizm, 150 yıl lık ta ri hi nin de is -

pat et miş ol du ğu gi bi, ma ter ya list fel se fe nin ve ate iz min bel ke mi ği dir

ve hiç bir "or tak nok ta" bul ma ara yı şı bu ger çe ği de ğiş tir me ye cek tir.
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Dantel Kanatlı

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 100 milyon yıl

Bölge: Myanmar



"Evrim belki de gelecekte

doğrulanabilir" 

düşüncesi neden yanlıştır?

16

E
V RİM te ori si ni sa vu nan ba zı çev re ler, kö şe ye sı kış tık -

la rın da, "bu gün kü bi lim sel bul gu lar ev ri m teorisini

des tek le me se de, ge le cek te ev ri mi des tek le yen bi lim -

sel ge liş me le rin ola ca ğı" id di ası na sa rı lır lar.

As lın da bu so ru nun çı kış nok ta sı, ev rim ci le rin bi lim sel

alan da ki ye nil gi le ri ni iti raf et me le ri dir. So ru da giz len miş olan

ger çe ği şöy le ter cü me ede bi li riz: "Evet, ev rim te ori si sa vu nu -

cu la rı ola rak mo dern bi li min bul gu la rı nın bu te ori yi ge çer siz

kıl dı ğı nı ka bul edi yo ruz. Bu ne den le bu ko nu yu ge le ce ğe ha -

va le et mek ten baş ka ça re gö re mi yo ruz". 

Oy sa bi lim bu man tık la iş le mez. Bir bi lim ada mı, ken di -

si ni ön ce bir te ori ye kö rü kö rü ne bağ la yıp, son ra da ile ri de bir

gün bu te ori yi is pat la ya ca ğı nı um du ğu de lil le rin ha ya li ni kur -
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maz. Bi lim, mev cut bul gu la rı in ce le mek ve bun lar dan so nuç çı -

kar mak tır. Do la yı sıy la bi lim adam la rı nın da, bi lim sel bul gu lar

ta ra fın dan is pat la nan ya ra tı lış ger çe ği ni ka bul et me le ri ge re kir.

An cak bu ev rim ci tel kin ve pro pa gan da, özel lik le te ori

ko nu sun da ek sik bil gi len miş ba zı in san la rı et ki le ye bil mek te -

dir. Bu ne den le ce va bın da ay rı ca or ta ya kon ma sı fay da lı ola -

cak tır.

Ev rim te ori si nin ge çer li li ği ni te mel ola rak üç so ru ile in -

ce le mek müm kün dür:

1. İlk can lı hüc re si na sıl or ta ya çık mış tır?

2. Bir can lı tü rü di ğe ri ne na sıl dö nü şür?

3. Can lı la rın ev rim ge çir di ği ne da ir de lil ler, fo sil ka yıt la -

rı var mı dır?

20. yüz yıl bo yun ca ev rim te ori si nin mut la ka ce vap lan dır -

ma sı ge re ken bu üç so ru ile il gi li çok faz la sa yı da ve çok cid di

araş tır ma lar ya pıl mış tır. Bu araş tır ma la rın or ta ya koy du ğu ger -

çek ise su üç so ru nun ev rim te ori si ta ra fın dan açık la na ma ma sı -

dır. So ru la rı tek tek ele ala rak in ce le di ği miz de şu ger çek ler le

kar şı la şı rız:

1. "İlk hüc re"nin açık lan ma sı ev rim sa vu nu cu la rı nın en

bü yük aç ma zı nı oluş tur muş tur. Bu ko nu da ya pı lan araş tır ma -

lar can lı hüc re si nin te sa düf kav ra mıy la açık lan ma sı müm kün

ol ma yan mü kem mel li ği ni or ta ya koy muş tur. No bel ödü lü sa -

hi bi bi lim ada mı Fred Hoy le bu ger çe ği şu söz ler le ifa de eder:

Te sa düf ler so nu cu bir hüc re nin mey da na gel me si, bir hur da

yı ğı nı na isa bet eden ka sır ga nın sa vur du ğu par ça lar la te sa -

dü fen bir Bo eing 747 uça ğı nın oluş ma sı ka dar im kan sız dır.57

Bu nok ta da ev rim ci le rin yap tık la rı çar pıt ma yı da ha iyi



de ğer len dir mek için bir ör nek üze rin de dü şü ne lim. Da ha ön ce

hiç sa at gör me miş, ör ne ğin ıs sız bir ada da ya şa yan bir in sa nın

ilk kez bir du var sa ati ni gör dü ğü nü ha yal ede lim. 100 met re

uzak tan du var sa ati ni gö ren bu in san, sa ati tam ola rak de ğer -

len di re me ye rek, rüz ga rın sa vur du ğu toz, top rak ta ra fın dan

mey da na ge len her han gi bir ci sim den ayı ra ma ya bi lir. An cak

ay nı ki şi sa ate doğ ru yak laş tık ça uzak tan ba kış la bi le bu ale -

tin bir ki şi ta ra fın dan üre til di ğini an la ya cak tır. İyi ce yak la şıp

da ya kın dan gör dü ğü za man ise, bu üre tim den hiç şüp he si

kal maz. Bun dan son ra ki aşa ma, bu ale tin özel lik le ri nin ve bu -

ra da ser gi le nen sa na tın in ce len me si ola bi lir. İçi açı lıp, de tay lı

bir in ce le me ya pıl dı ğın da sa atin dı şa rı dan gö zük tü ğün den
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Bir canlı hücresinin tesadüfen oluştuğunu iddia etmek ile bir jet uçağının

tesadüfen meydana geldiğini iddia etmek arasında "akılsızlık" açısından fark

yoktur. Bir canlı hücresindeki tasarım, son derece ileri bir teknolojiyle, en

modern tesislerde, en zeki mühendislerin ve en gelişmiş robotların

ürettikleri bir uçaktaki tasarımdan kat kat daha üstündür.
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çok da ha bü yük bir bil gi bi ri ki mi ve ak lın so nu cu ol du ğu

or ta ya çı kar. Ya pı lan her de tay lı in ce le me bu so nu cu da ha da

net leş ti rir.

Bi lim de ki iler le mey le can lı lık hak kın da ki ger çek le rin an -

la şıl ma sı, sa ati in ce le yen ada mın du ru mu na ben zer lik gös te rir.

Bi lim sel ge liş me ler can lı lık ta ki mü kem mel li ği sis tem, or gan,

do ku, hüc re, hat ta mo le kül dü ze yin de or ta ya koy muş tur. Her

ye ni de ta yın an la şıl ma sı, ya ra tı lı şın muh te şem bo yu tu nu bi raz

da ha faz la an la ma mı zı sağ la mış tır. Hüc re yi "jö le do lu ba lon -

cuk" ola rak al gı la yan 19. yüz yıl ev rim ci le ri bu yak la şım la rıy la,

az ön ce ki ör nek te ki sa ate 100 met re uzak tan ba kan adam gi bi -

dir ler. Bu gün ise hüc re nin, her par ça sı ay rı bir sa nat ve ya ra tı -

lış ör ne ği olan muh te şem ya pı sı nı ka bul et me yen hiç bir bi lim

ada mı yok tur. Mik ros kop la an cak gö re bil di ği miz o kü çü cük

hüc re nin sa de ce za rı bi le "se çi ci ge çir gen" cüm le siy le ifa de edi -

len çok bü yük bir ak lı içe rir. Çev re sin de ki atom la rı, pro te in le -

ri, mo le kül le ri tıp kı bi linç sa hi bi bir var lık gi bi ta nır ve yal nız -

ca ih ti ya cı ola nı hüc re içi ne alır. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run

Yah ya, Hüc re de ki Bi linç, Vu ral Ya yın cı lık) Sa at te ki sı nır lı bil gi

ve ak lın ter si ne, can lı or ga niz ma lar son suz bir ak lın ve ya ra tı lı -

şın ör nek le ri dir. Ya pı la rı ve fonk si yon la rı ha len da hi kıs men

keş fe dil miş can lı ya pı lar üze rin de her ge çen gün da ha kap sam -

lı ve ay rın tı lı yü rü tü len bi lim sel araş tır ma lar ev ri mi ka nıt la -

mak şöy le dur sun, ya ra tı lış ger çe ği nin da ha iyi an la şıl ma sı nı

sağ la mış tır.

2. Ev rim ci ler bir can lı tü rü nün mu tas yon ve do ğal se lek -

si yon la bir di ğer can lı ya dö nüş tü ğü nü id dia eder ler. Bu ko nu -

da ya pı lan bü tün araş tır ma lar her iki me ka niz ma nın da hiç bir
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ev rim leş ti ri ci özel li ği nin ol ma dı ğı nı gös ter miş tir. Ta nın mış bir

ev rim ci olan İn gil te re Do ğa Ta ri hi Mü ze si baş pa le on to lo ğu

Co lin Pat ter son bu ger çe ği şöy le vur gu lar:

Hiç kim se do ğal se lek si yon me ka niz ma la rıy la ye ni bir tür

üre te me miş tir. Hiç kim se böy le bir şe yin ya kı nı na bi le yak -

la şa ma mış tır. Bu gün neo-Dar wi nizm'in en çok tar tı şı lan ko -

nu su da bu dur.58

Mu tas yon ile il gi li ya pı lan araş tır ma lar da mu tas yo nun

ev rim leş ti ri ci özel li ği nin ol ma dı ğı nı gös ter miş tir. ABD'li ge ne -

tik çi B. G. Ran ga nat han şun la rı söy ler:

Mu tas yon lar kü çük, rast ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der

ola rak mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu

dört özel lik, mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na

ge ti re me ye ce ği ni gös te rir.59

Gö rül dü ğü gi bi ev rim te ori si nin tür le rin olu şu mu için

öne sür dü ğü me ka niz ma lar bu ko nu da bü tü nüy le et ki siz, hat -

ta ak si ne za rar lı me ka niz ma lar dır. Bi lim ve tek no lo ji dü ze yi nin

bu ger çek le ri or ta ya koy mak için he nüz ye ter siz ol du ğu dö -

nem ler de ha yal ürü nü se nar yo lar şek lin de öne sü rü len bu uy -

dur ma me ka niz ma la rın bi lim ge liş tik çe hiç bir ge liş ti ri ci ve ev -

rim leş ti ri ci özel li ğinin ol ma dı ğı an la şıl mış tır. 

3. Fo sil ler de can lı lı ğın ev rim sü re ciy le or ta ya çık ma dı ğı -

nı ve muh te şem bir "ya ra tı lış" ese ri ola rak bir den bi re yer yü -

zün de be lir dik le ri ni gös te rir. Bu lu nan tüm fo sil ler bu ger çe ği

tek rar tek rar vur gu la mış tır. Ye ni bu lu na bi le cek fo sil le rin bu

du ru mu de ğiş ti re bil me si ih ti ma li nin ol ma dı ğı, Har vard Üni -

ver si te sin den pa le on to log Ni les Eld red ge ta ra fın dan şöy le

açık lan mak ta dır:
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Tüm de lil ler, fo sil ka yıt la rı nın or ta ya koy du ğu so nu cun

doğ ru ol du ğu nu gös ter mek te dir: (Fo sil ka yıt la rın da) gör -

dü ğü müz boş luk lar, ha ya tın ta ri hin de ki ger çek olay la rı

yan sıt mak ta dır, bun lar ye ter siz bir fo sil bi ri ki mi nin so nu cu

de ğil dir.60

Bir baş ka Ame ri ka lı pa le on to log R. Wes son da, 1991'de

ya yın la nan Be yond Na tu ral Se lec ti on ad lı ki ta bın da "fo sil ka yıt -

la rın da ki boş luk la rın ger çek ve ol gu sal" ol duk la rı nı şöy le açık -

la mak ta dır:

Ne var ki, fo sil ka yıt la rın da ki boş luk lar ger çek tir. Her han gi

bir (ev rim sel) so yo lu şu mu nu gös te re cek ka yıt la rın yok lu -

ğu, son de re ce ol gu sal dır. Tür ler ge nel lik le çok uzun za man

di lim le ri bo yun ca sa bit ka lır lar. Tür ler ve özel lik le cins ler

hiçbir za man ye ni bir tü re ya da cin se doğ ru ev rim gös ter -

mez ler. Bu nun ye ri ne, bir tür ya da cin sin bir di ğe riy le yer

de ğiş tir di ği göz le nir. De ği şim ise ço ğun luk la ani dir.61

So nuç ola rak, ev rim te ori si nin or ta ya atı lı şın dan bu gü ne

ka dar yak la şık 150 yıl geç miş tir ve bu dö nem için de ki bi lim sel

ge liş me ler ev rim te ori si nin aley hi ne ol muş tur. Bi lim, can lı lı ğın

de tay la rı na in dik çe ya ra tı lış ta ki mü kem mel li ğin ye ni de lil le ri

bu lun muş, can lı lı ğın te sa düf ler le oluş ma sı nın ve çe şit len me si -

nin ola nak sız lı ğı an la şıl mış tır. Ya pı lan her ye ni araş tır ma da

can lı lar da ki ya ra tı lı şın ye ni de lil le ri ni or ta ya koy mak ta, ya ra tı -

lış ger çe ği ni göz ler önü ne ser mek te dir. Dar win'den bu ya na

ge çen her on yıl, ev rim te ori si nin ge çer siz li ği ni bi raz da ha gös -

ter miş tir. 

Kı sa ca sı bi lim sel ge li şim ev rim te ori si nin aley hin de dir.

Do la yı sıy la, bi li min iler le yen dö nem de ki ye ni ge liş me le ri, ev -
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rim te ori si ni des tek le me ye cek, ak si ne ge çer siz li ği ni da ha açık

ola rak gös te re cek tir.

Kal dı ki ev ri min id di ala rı bi lim ta ra fın dan he nüz çö zü le -

me miş, açık la na ma mış bir ko nu de ğil dir ki ile ri de bi lim ge li -

şin ce açık la na cak ol sun. Tam ak si ne ev rim te ori si mo dern bi li -

min her dal da çü rüt tü ğü, böy le ha ya li bir sü re cin ger çek leş me -

si nin her açı dan im kan sız lı ğı nı or ta ya koy du ğu bir id di adır. Bu

du ru ma düş müş bir id di anın ile ri de is pat la na ca ğı nı öne sür -

mek, ev ri mi ide olo ji le ri nin te me li ola rak gö ren Mark sist-ma ter -

ya list çev re le rin ha yal ci ve ütop ya cı psi ko lo ji si nin bir ürünün -

den baş ka bir şey de ğil dir. Bu ke sim le rin içi ne düş tük le ri ça re -

siz lik ten kay nak la nan bir te sel li ara yı şın dan iba ret tir.

Do la yı sıy la, 'ile ri de bi lim ev ri mi is pat la ya cak' gi bi bir id -

di anın, 'bi lim ile ri de dün ya nın ökü zün boy nu zun da dur du ğu -

nu is pat la ya cak' şek lin de ki bir bek len ti den hiç bir far kı yok tur. 119

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



120

Kurbağa gibi suda ve 

karada yaşayabilen canlılar,

niçin evrime delil olamaz?

17

B
A ZI can lı lar ya şam la rı nın fark lı dö nem le rin de, bu lun -

duk la rı or ta mın şart la rı na uyum gös ter me le ri ni sağ la -

ya cak fi zik sel de ği şim ler ge çi rir ler. Bu fark lı laş ma sü -

re ci ne bi yo lo ji de me ta mor foz (baş ka la şım) adı ve ri lir. Bu sü reç,

bi yo lo ji ve ev ri min id di ala rı ko nu sun da faz la bil gi sa hi bi ol ma -

yan çev re ler ta ra fın dan za man za man ev rim te ori si ne de lil gi bi

gös te ril me ye ça lı şı lır. Me ta mor fo zu "ev rim ör ne ği" gi bi gös te -

ren kay nak lar, ko nu hak kın da bil gi siz ke sim le ri ya nılt ma ya

yö ne lik dar kap sam lı, yü zey sel pro pa gan da ki tap la rı, "ye ni

yet me" ev rim ta raf tar la rı ve ya ba zı ca hil bi yo lo ji öğ ret men le ri -

dir. Ev rim ko nu sun da oto ri te sa yı lan, do la yı sıy la ev ri min te -

mel aç maz la rı ve çe liş ki le ri ko nu sun da ay rın tı lı bil gi sa hi bi



olan bi lim adam la rı ise bu tür gü lünç id -

di ala rı gün de me ge tir mek ten çe ki nir ler.

Ne ka dar saç ma bir id dia ol du ğu nu bi lir -

ler çün kü... 

Ke le bek, si nek, arı gi bi can lı lar

me ta mor foz ge çi ren can lı lar dan ba zı la rı -

dır. Ha ya tı su da baş la yan da ha son ra ka -

ra da de vam eden kur ba ğa lar da me ta -

mor fo za bir ör nek tir. Bu fark lı laş ma nın

ev rim le hiçbir il gi si yok tur. Çün kü ev -

rim te ori si can lı lık ta ki fark lı laş ma la rı te -

sa düf ler le ger çek le şen mu tas yon lar la

açık la ma ya ça lı şır. Oy sa me ta mor foz ev -

ri min bu te mel id di ası ile hiç bir ben zer -

lik ta şı ma yan, te sa düf le, mu tas yon la il -

gi si ol ma yan, ön ce den plan lan mış bir

sü reç tir. Me ta mor fo zu ger çek leş ti ren et -

ken te sa düf de ğil, o can lı da da ha doğ du -

ğu an dan iti ba ren bu lu nan ge ne tik bil gi -

dir. Ör ne ğin kur ba ğa da, bu can lı he nüz

su da ki ha ya tı nı de vam et ti rir ken, da ha

son ra ka ra da sü re cek ya şa mıy la il gi li bil -

gi, ge ne tik yapısında mev cut tur. Siv ri si -

ne ğin de pu pa ve eriş kin hal le rin de ki ya -

pı sı ve fonk si yon la rı da ha lar va aşa ma sın day ken

ge ne tik şif re sin de bu lun mak ta dır. Bu du rum me -

ta mor foz ge çi ren tüm can lı lar için ge çer li dir.
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Metamorfozla gelişimini

tamamlayan canlılardan bazıları:

Kurbağa, kelebek, arı, sivrisinek...



Me ta mor foz bir ya ra tı lış de li li dir

Son yıl lar da me ta mor foz hak kın da ya pı lan bi lim sel araş -

tır ma lar, me ta mor fo zun fark lı gen ler ta ra fın dan kont rol edi len

komp leks bir sü reç ol du ğu nu gös ter miş tir. Ör ne ğin kur ba ğa -

nın baş ka la şı mın da sa de ce kuy ruk ile il gi li iş lem ler "bir dü zi -

ne den faz la gen" ta ra fın dan kont rol edil mek te dir. Bu nun an la -

mı bu sü re cin, bir çok par ça nın bir bi riy le uyu mu sa ye sin de ger -

çek le şe bil di ği dir. Bu özel li ğiy le me ta mor foz ya ra tı lı şın de li li

olan "in dir ge ne mez komp leks lik" özel li ği ta şı yan bi yo lo jik bir

sü reç tir. 

"İn dir ge ne mez komp leks lik", ev rim te ori si nin ge çer siz li -

ği ni gös te ren ça lış ma la rıy la ün le nen bi yo kim ya cı Prof. Dr. Mic -

ha el Be he ta ra fın dan bi lim li te ra tü rü ne ka zan dı rı lan bir kav -
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Meta mor fo zu "ev rim de li li" ola rak gös ter me ye kal kan lar, ev rim te ori si ve

bi yo lo ji hak kın da hiçbir şey bil me yen ler dir. Me ta mor foz ge ne tik bil gi de

kod lan mış bu lu nan bir "plan lı de ği şim"dir ve "te sa dü fi de ği şim" an la mı na

ge len ev rim le hiçbir ben zer li ği yok tur. Ger çek te "in dir ge ne mez komp leks"

bir süreç olan metamor foz, ev rimi çürüten bir yaratılış delilidir.



ram dır. An la mı, komp leks bi yo lo jik

or gan ve sis tem le rin ken di le ri ni

mey da na ge ti ren par ça la rın her bi ri -

nin ka tı lı mı ve uyu muy la iş le ye bil di -

ği ve iç le rin den en kü çük bir par ça -

nın çık ma sıy la da hi söz ko nu su sis -

tem ya da or ga nın iş gö re me me si dir. 

Bu ra dan çı kan so nuç, bu tip komp -

leks ya pı la rın ev ri min id dia et ti ği gi -

bi te sa düf ler ne ti ce sin de ya şa nan ka de me li kü çük de ği şim ler le

mey da na gel me si nin müm kün ol ma dı ğı dır. Me ta mor foz da ya -

şa nan da bu dur. Me ta mor foz sü re ci, fark lı gen le rin et ki le di ği

hor mon la rın son de re ce has sas öl çü ve za man la ma la rıy la ger -

çek le şir. Olu şa bi le cek en kü çük ha ta ise can lı nın ya şa mıy la

öde ne cek tir. Bu de re ce komp leks bir sü re cin te sa düf le ve ka de -

me li ola rak oluş tu ğu nu id dia et mek ise müm kün de ğil dir. Kü -

çü cük bir ha ta nın bi le o can lı nın ha ya tı na mal ol du ğu ger çe ği

or ta day ken, ev rim te ori si nin öne sür dü ğü do ğal se lek si yon la

"de ne me ya nıl ma" me ka niz ma sın dan bah se di le mez. Can lı mil -

yon lar ca se ne di ğer ek sik par ça la rı nın "te sa düf ler le" oluş ma sı -

nı bek le ye mez.

Bu ger çek dik ka te alın dı ğın da ise me ta mor foz ge çi ren

can lı la rın ko nu hak kın da ye te rin ce bil gi si ol ma yan ba zı la rı nın

zan net ti ği gi bi ev ri me de lil oluş tur ma la rı nın söz ko nu su ol ma -

dı ğı gö rü lür. Tam ak si ne, me ta mor foz ge çi ren can lı lar, bu sü re -

cin ve sü re ci kont rol eden sis tem le ri nin komp leks li ği dü şü nül -

dü ğün de, ku sur suz bir ya ra tı lı şın de li li dir ler.
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DNA'nın "tesadüf"le 

açıklanması neden imkansızdır?

18

G
Ü NÜ MÜZ bi li miy le ulaş tı ğı mız bil gi se vi ye si, can -

lı la rın as la te sa düf ler le or ta ya çı ka ma ya cak ka dar

ku sur suz ve son de re ce komp leks bir ya pı ya sa hip

ol duk la rı nı gös te rir. Ör ne ğin son dö nem de, 'İn san Ge no mu

Pro je si' sa ye sin de, in san ge nin de ki mü kem mel ve ku sur suz ya -

pı göz ler önü ne se ril miş tir.

Bu pro je çer çe ve sin de, Ame ri ka'dan Çin'e ka dar bir çok

ül ke den bi lim adam la rı, 10 yıl bo yun ca DNA'da yer alan 3 mil -

yar kim ya sal şif re yi tek tek be lir le mek için uğ raş tı lar. Bu nun

so nu cun da, in san ge nin de yer alan bil gi le rin ta ma mı na ya kı nı

doğ ru ola rak di zi le bil di. 

Bu he ye can ve ri ci önem li ge liş me, 'İn san Ge no mu Pro je -

si'nin ba şın da bu lu nan Dr. Fran cis Col lins'in, "in sa nın kul la -

nım kı la vu zun da ilk de fa bir bö lü mü ta mam la ya bil dik" de di -



ği gi bi, DNA'da ki sır la rı n an la şıl ma sı yo lun da he nüz baş lan -

gıç aşa ma sı dır.

Bu bil gi yi oluş tu ran şif re le rin or ta ya çı ka rıl ma sı nın ne -

den 10 yıl sür dü ğü ve yüz ler ce bi lim ada mı nın eme ği ne mal ol -

du ğu nu an la ya bil mek için DNA'ya sığ dı rı lan bil gi nin bü yük -

lü ğü nü an la mak ge re kir. 
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DNA son suz bil gi kay na ğı nın var lı ğı nı gös te rir

İn sa nın tek bir hüc re si nin DNA'sın da tam 1 mil yon an -

sik lo pe di say fa sı nı dol du ra bi le cek mik tar da bil gi bu lu nur. İn -

san ken di bil gi si ni oku ma ya kal kış sa bu na öm rü yet mez. Her

gün, 24 sa at bo yun ca, hiç dur ma dan, her bir sa ni ye de in sa nın

DNA şif re le rin den bir ta ne si oku na cak ol sa, bu iş le min ta mam -

lan ma sı için 100 yıl geç me si ge rek mek te dir. Çün kü ya pı lan tes -

pit le re gö re, bu dev an sik lo pe di yak la şık 3 mil yar fark lı şif re ye

sa hip tir. Eğer DNA'da ki bil gi le ri ka ğıt üze ri ne ya zı lı ha le ge tir -

sey dik, ka ğıt la rın uzun lu ğu Ku zey Kut bu'ndan Ek va tor'a ka -

dar uza na cak tır. Bu mik tar, bü yük bir kü tüp ha ne yi faz la sıy la

dol du ra bi le cek sa yı da, yak la şık 1000 bü yük cilt ki tap an la mı na

gel mek te dir. 

Bun dan da ha da önem li si, bu uç suz bu cak sız bil gi de po -

su nun her hüc re nin çe kir de ğin de bu lun ma sı dır ki, yak la şık 100

tril yon hüc re den olu şan bir in san da bu kü tüp ha ne den 100 tril -

yon kop ya var dır. 

Bu bil gi ha zi ne si ni in sa noğ lu nun ulaş tı ğı bil gi se vi ye siy -

le kar şı laş tır mak is te sek, ör nek ve re bi le ce ği miz ben zer bir bü -

yük lük bu la ma yız. Kar şı mı za ola ğa nüs tü bir tab lo çı kar: 100

tril yon ke re 1000 ki tap! Bu yer yü zün de ki kum ta ne le rin den da -

ha faz la bir mik tar dır. Bir de bu sa yı yı dün ya üze rin de şu an da

ya şa yan 6 mil yar in san ve be ra be rin de ya şa yıp öl müş mil yar -

lar ca in san sa yı sıy la çar par sak kar şı mı za ak lı mı zın kav ra ya ma -

ya ca ğı bü yük lük te, uç suz bu cak sız, son su za doğ ru uza nan bir

bil gi çı kar.
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Bu ör nek ler, ne ka dar mu az zam

bir bil giy le iç içe bu lun du ğu mu zun gös -

ter ge si dir. Gü nü müz de, bü yük mik tar lar da

bil gi nin sak la na bil di ği en ile ri tek no lo ji bil gi sa -

yar lar dır. An cak DNA ile bil gi sa ya rı kar şı laş tır dı ğı mız da, in -

san ze ka sı nın asır lar dır edin di ği bil gi bi ri ki mi ve yıl lar sü ren

ça ba la rı so nu cun da ge liş tir di ği bu son tek no lo ji nin bi le da ha

tek bir hüc re çe kir de ği nin bil gi sak la ma ka pa si te si ne ula şa ma -

dı ğı nı hay ret le gö rü rüz. 

İn san Ge no mu Pro je si ni yü rü ten Ce le ra Ge no mics şir ke ti -

nin ko nu hak kın da ki en önem li uz man la rın dan bi ri olan Ge ne
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Eğer DNA'da ki bil gi le ri ka ğıt üze ri ne ya zı lı

ha le ge tir sey dik, ka ğıt lar Ku zey Kut bu'ndan

Ek va tor'a ka dar uza na cak tı.



Myers'ın, pro je so nu cu hak kın da -

ki şu söz le ri, DNA'da ki bu bü yük

bil gi ve yaratılışı ifa de et mek te dir:

"Be ni asıl şa şır tan şey ha ya tın mi -

ma ri si dir... Sis tem ola ğa nüs tü

de re ce de komp leks tir. San ki ta sar lan mış gi bi dir... Bu ra da

(DNA'da) bü yük bir akıl yer al mak ta dır."62

İşin di ğer bir il ginç yö nü ise, yer yü zün de ki tüm can lı lı -

ğın bu ay nı dil le ya zıl mış şif re li ta rif ler le üre til me le ri dir. Ne bir

mik rop, ne bir bit ki, ne de bir hay van, DNA'sı ol ma dan olu şa -

ma mak ta dır. Tüm can lı lı ğın hep ay nı ken di ne öz gü di li kul la -

nan, ay nı bil gi kay na ğın dan ula şan ta rif ler so nu cu or ta ya çık tı -

ğı çok açık tır. 

Bu da bi zi açık bir so nu ca gö tür mek te dir: Dün ya da ki

tüm can lı lar, tek bir akıl ta ra fın dan var edil miş bir bil gi ye gö re

ya şa mak ta ve ço ğal mak ta dır lar.

Bu ger çek ev rim te ori si ni an lam sız ha le ge tir mek te dir.

Çün kü ev ri min te mel da ya na ğı "te sa düf"tür, oy sa te sa düf bil gi

oluş tur maz.  Bir gün bir ka ğıt üze rin de kan se ri te da vi eden bir
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ila cın for mü lü ya zı lı bu lun sa, bu

bi lim ada mı nı bir an ön ce bul mak,

hat ta ken di si ne ödül ver mek için tüm

in san lık se fer ber olur. Kim se, "aca ba bu ya zı

ka ğı da mü rek ke bin dö kül me si ile mi oluş tu" di ye dü -

şün mez. Akıl sa hi bi, sağ lık lı dü şü nen her in san bu ya zı -

yı an cak kim ya, in san fiz yo lo ji si, kan ser has ta lık la rı ve far -

ma ko lo ji üze ri ne ih ti sas sa hi bi olan bi ri nin yaz mış ola ca ğı -

nı dü şü ne cek tir. 

Ev rim ci le rin DNA'da ki bil gi nin olu şu mu ile il gi li "te sa -

düf" id di ala rı ise, bu ya zı nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et -

mek le kı yas da hi edi le me ye cek de re ce de bü yük bir man tık bo -

zuk lu ğu dur. Çün kü DNA'da, hüc re nin için de üre ti le cek ener ji

için han gi mo le kül le rin atom la rı nın na sıl de ğiş ti ri le ce ği, vü cut -

ta ki 100 bin çe şit pro te inin her bi ri ne ait de tay lı mo le kü ler for -

mül ler ve bun la rın üre ti mi es na sın da uyu la cak has sas sı ra

yazılıdır. Bunun yanısıra di ğer hüc re ler le ha ber leş me de uyu la -

cak ha ber leş me pro to kol le ri ve bu nun için kul la nı la cak me saj cı

hor mon la rın üre tim plan la rı ve bun lar gi bi sa yı sız çe şit li lik te ki

bil gi ler de DNA'da ya zı lı dır.  

DNA'nın ve içer di ği uç suz bu cak sız bil gi nin ken di ken -

di ne oluş tu ğu nu id dia et mek ko nu ya uzak, DNA'nın ni te lik le -

ri nden yü zey sel ola rak da hi ha be ri ol ma yan ki şi le rin bil gi siz -

lik le ri ni yan sı tır. DNA gi bi mu az zam bir bil gi içe ren ve son de -

re ce komp leks ya pı ya sa hip olan bir mo le kü lü te sa düf le rin es-

e ri say mak, hiç bir şe kil de cid di ye alı na maz bir id di adır. Ni te -

kim ha ya tın kö ke ni ko nu sun da ki ev rim ci tez ler de, di ğer pek

çok ko nu gi bi, DNA'nın kö ke ni de "çö zü le me miş bir sır" gi bi

ifa de ler le ge çiş ti ril me ye ça lı şıl mak ta dır. 
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Bakterilerin antibiyotiklere karşı

direnç kazanması neden evrim

örneği değildir?

19

A
LE XAN DER Flem ming ilk an ti bi yo tik olan pe ni si -

lini 1928 yı lın da keş fet ti ğin de, yer yü zün de ar tık

bak te ri kal ma ya ca ğı dü şü nü lü yor du. An cak pe ni si -

li nin yal nız ca bel li mik rop la ra kar şı et ki li ol du ğu za man la an -

la şıl dı. Yay gın kul la nı lan pe ni si lin le öl dü rü len bak te ri ler den

ge ri ye, pe ni si li nin tah rip ede me di ği bak te ri ler kal dı. Bu ola yın

her ye ni çı kan an ti bi yo tik için ge çer li ol du ğu ise kı sa sü re de

an la şıl dı. 

Bu nun ne de ni, an ti bi yo tik le rin bak te ri le ri et ki le me bi çi -

mi dir: An ti bi yo tik ler mo le kü ler ya pı la rın dan ötü rü bak te ri nin

bel li bir pro te ini ne ki lit le nip iş le vi ni ye ri ne ge ti re me me si ne se -

bep olur lar. Böy le ce bak te ri ya ölür ya da ço ğa la ma ya rak en -



fek si yon kont rol al tı na alın mış olur. An cak bi lin di ği gi bi, her

can lı tü rün de ol du ğu gi bi her bak te ri tü rü nün de fark lı çe şit le -

ri ya ni var yas yon la rı mev cut tur. Ye ni çı kan bir an ti bi yo ti ğe

has sas olan lar ölün ce ge ri ye an ti bi yo ti ğin ki lit le ne ce ği he def

pro te in le ri içer me yen bak te ri ler ka lır. Bu, bak te ri le rin "ge liş tir -

dik le ri" bir di renç de ğil dir. Ya ni bak te ri ler an ti bi yo ti ğin et ki si -

ne ma ruz ka lın ca, "ev rim le şe rek" bu ila ca kar şı ye ni bir sa vun -

ma me ka niz ma sı ge liş tir miş de ğil ler dir. "Di renç li" adı ve ri len

bak te ri ler sa de ce, baş tan be ri o an ti bi yo ti ğin et ki et ti ği pro te ine

sa hip ol ma yan, do la yı sıy la an ti bi yo ti ğin za rar ve re me di ği bak -

te ri ler dir. Bu özel lik, bu bak te ri ler de o an ti bi yo tik keş fe dil me -

den ön ce de var dır; son ra da ol muş tur. 

Bak te ri le rin, ev rim ci le rin ye ni or ta ya çık tı ğı nı öne sür -

dük le ri özel lik le re an ti bi yo ti ğe ma ruz kal ma dan ön ce de sa hip

ol duk la rı bi li nen bir ger çek tir. Sci en ti fic Ame ri can der gi si, ev -

rim ci bir ya yın ol ma sı na kar şın, Mart 1998 sa yı sın da bu ko nu -

da şöy le bir iti ra fa yer ver mek te dir:

Çok sa yı da bak te ri, da ha ti ca ri an ti bi yo tik ler kul la nıl ma -

ya baş la ma dan ön ce de di renç gen le ri ne sa hip ti. Bi lim

adam la rı bu gen le rin ne den ev rim leş tik le ri ni ve var lık la rı nı

sür dür dük le ri ni ke sin lik le bil mi yor lar.63

Gö rül dü ğü gi bi, di renç sağ la yan ge ne tik bil gi, an ti bi yo -

tik le rin üre til me sin den ön ce de var dır. Bu ger çek "di renç ge liş -

me si" kav ra mı nın ta ma men yan lış bir ifa de ol du ğu nu or ta ya

ko yar. Di renç li bak te ri ler son ra dan ken di ken di ne, te sa dü fen

or ta ya çı kan can lı lar de ğil dir.

Di renç li bak te ri le rin, an ti bi yo tik le rin keş fin den yıl lar

ön ce mev cut ol du ğu, cid di bir bi lim sel ya yın olan Me di cal Tri -

bu ne der gi si nin, 29 Ara lık 1988 sa yı sın da da il ginç bir olay ak ta -
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rı la rak be lir til mek te dir: 1986'da ya pı lan bir araş tır ma da, 1845

yı lın da bir ku tup keş fi sı ra sın da do na rak ölen de niz ci le rin buz -

da ko run muş ce set le ri bu lu nur. Bu ce set le rin üze rin de, ya şa dık -

la rı çağ da yay gın olan bak te ri ler tes pit edil miş ve bun lar test

edil dik le rin de, 20. yüz yıl da üre til miş pek çok mo dern an ti bi yo -

ti ğe kar şı di renç özel lik le ri ta şı dık la rı hay ret le sap tan mış tır.

Gö rül dü ğü gi bi, bu tür di renç özel lik le ri nin pe ni si li nin

ica dın dan ön ce de bir çok bak te ri tü rün de mev cut ol du ğu tıp

dün ya sın da bi li nen bir ger çek tir. Bu na rağ men bak te ri ler de ki

di renç özel li ği nin ha la ev rim sel bir ge liş me gi bi öne sü rül me si,

sa de ce al dat ma amaç lı bir id di adır. 

Gü nü müz de di renç li bak te ri le rin or ta ma ha kim ol ma la -

rı ise şöy le olur: Bak te ri ler bel li bir an ti bi yo ti ğin et ki si ne ma ruz

kal dık la rın da, ila ca da ya nık sız var yas yon lar yok olur; di renç li -

ler ise ha yat ta ka lır ve da ha faz la ço ğal ma im ka nı na ka vu şur -

lar. Bel li bir za man son ra ta ma men yok olan di renç siz bak te ri -

le rin ye ri ni, hız la ço ğa lan bu di renç li bak te ri ler dol du rur. Bir
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sü re son ra, ay nı bak te ri tü rü yal nız ca söz ko nu su an ti bi yo ti ğe

di renç li olan var yas yon dan olu şan bir ko lo ni ha li ne ge lir ve ar -

tık ay nı an ti bi yo tik o bak te ri tü rü ne kar şı et ki siz ka lır. So nuç ta

bak te ri hep ay nı bak te ri, tür hep ay nı tür dür.

Bö cek ler de ki DDT ba ğı şık lı ğı

Bö cek ler de DDT'nin ve di ğer bö cek ilaç la rı nın za man la

et ki siz kal ma sı da bak te ri ler de göz le di ği miz an ti bi yo tik di ren -

ciy le ay nı man tık ta ça lı şır. DDT kim ya sa lı ilk ola rak keş fe dil di -

ğin de, bö cek le re kar şı çok et ki li bir ze hir di. Kul la nıl dı ğı ilk yıl -

lar da bö cek ler kit le ler ha lin de or ta dan kal dı rı la bi li yor du. An -

cak yıl lar için de DDT'nin etkili olmadığı bö cek le rin de bu lun -

du ğu sap tan dı. Bu bö cek ler de DDT kim ya sa lı or ga niz ma nın

ha ya ti fonk si yon la rı nı dur du ra mı yor du, çün kü bağ lan mak

üze re ara dı ğı he def pro te in bu bö cek ler de fark lıy dı. Bun lar her

bö cek tü rü nün için den ge ri ye ka lan fark lı var yas yon lar dı. Ha -

yat ta ka la bil me le ri nin se be bi de, DDT'nin ki lit le ne ce ği pro te in -

le rin bun lar da ol ma ma sı ya da fark lı ya pı da ol ma sıy dı.

Ev rim ci bi yo log Fran cis co Aya la; "bö cek ze hir le ri nin en

kap sam lı tür le ri ne kar şı gös te ri len ba ğı şık lık, bu in san-ya pı -

mı mad de ler bö cek le re uy gu lan dı ğın da, o bö cek tü rü nün çe -

şit li ge ne tik var yas yon la rın da za ten var dı" di ye rek bu ger çe ği

ka bul eder.64

Ne var ki bö cek po pü las yo nun da DDT ze hi ri son ra sın da

gö rü len bu de ği şim, ev rim sa vu nu cu la rı ta ra fın dan ev ri me de -

lil miş gi bi su nu lur.

Bu ör nek te DDT'ye kar şı bö cek le rin ka zan dı ğı bir za fer

yok tur. Bu yüz den, bu na "ba ğı şık lık" de mek de son de re ce ya -
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nıl tı cı olur. Çün kü ba ğı şık lık, in san da sa vun ma hüc re le ri nin

mik rop la ra kar şı yap tık la rı an ti kor üre ti mi ve bu nun de va mın -

da mik rop la rı yen me le ri dir. DDT ör ne ğin de ise böy le bi linç li

bir et ki le şim ve za fer bu lun maz. Ba zı bö cek ler ölür, DDT'nin

et ki ede me di ği bö cek ler ise ha yat ta ka lıp ço ğa lır ve ne sil le ri ni

de vam et ti rir ler.

Bu ra da önem li olan ger çek şu dur: bö cek le rin ba zı var -

yas yon la rı za ten ola yın ba şın da fark lı pro te in le re sa hip tir. DDT

icat edil dik ten son ra, bu kim ya sal mad de ye ma ruz ka lan bö -

cek ler den or ga niz ma sı uy gun ol ma yan la rın ne sil le ri tü ken miş -

tir. Baş ta az sa yı da olan di renç li bi rey ler ise ço ğal ma im ka nı

bul muş lar dır. Bu nun so nu cun da ay nı bö cek tü rü, ta ma men di -

renç li bi rey ler den oluş muş bir top lu luk ha li ne gel miş tir. Do ğal

ola rak bü tün po pü las yon di renç li bi rey ler den olu şun ca, DDT

ar tık o bö cek tü rü ne et ki ede mez du ru ma gel miş tir.

Ger çek te ev rim ci kay nak lar, bu di renç ve ba ğı şık lık ko -

nu la rın da açık bir ya nılt ma ser gi le mek te dir ler. Özel lik le de bu

ko nu yu ba zı po pü ler bi lim der gi le rin de za man za man gün de -

me ge ti re rek, oku yu cu ya ko nu yu de rin le me si ne açık la ma ge re -

ği da hi his set me den, san ki tar tış ma sız ev ri min bir ka nı tı gi bi

sun mak ta dır lar. Gö rül dü ğü gi bi, ne bak te ri ler de ki an ti bi yo tik

di ren ci nin ne de bö cek ler de ki DDT ba ğı şık lı ğı nın ev ri me hiç bir

de lil sağ la ma dı ğı çok açık tır.
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Yaratılış ile bilim arasında nasıl

bir bağlantı vardır?

20

B
U RA YA ka dar ele al dı ğı mız tüm so ru lar da or ta ya

koy du ğu muz gi bi, ev rim te ori si bi lim sel bul gu la ra ta -

ma men ay kı rı bir id di adır. 19. yüz yı lın il kel bi lim dü -

ze yi için de do ğan te ori, 20. ve 21. yüz yıl da ar dı ar dı na ge len bi -

lim sel bul gu lar la çü rü tül müş tür. 

Te ori ye kö rü kö rü ne bağ lı ka lan ev rim ci ler ise, bi lim sel

da ya nak la rı kal ma dı ğı için, ça re yi de ma go ji ler de bu lur lar. En

çok baş vur duk la rı de ma go ji ler den bi ri ise, "ya ra tı lış bir inanç -

tır, bi li min ala nı na gir mez" şek lin de ki bas ma ka lıp slo gan dır.

İd di ala rı na gö re, ev rim bi lim sel bir te ori, ya ra tı lış ise bir inanç -

tan iba ret tir.

Oy sa ev rim ci le rin ye ga ne da ya nak la rı olan bu "ev rim

bi lim dir, ya ra tı lış inanç tır" te ker le me si ta ma men yan lış bir ba -

kış açı sın dan kay nak la nır. Bu te ker le me yi tek rar la yan lar, bi lim
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ile ma ter ya list fel se fe yi bir bi ri ne ka rış tır mak ta dır lar. Bi li min,

mut la ka ma ter ya liz min sı nır la rı için de kal ma sı ge rek ti ği ni, ma -

ter ya list ol ma yan hiçbir açık la ma ya pa ma ya ca ğı nı zan net mek -

te dir ler. Oy sa bu gün bi li min ken di si ma ter ya liz mi red det mek -

te dir.

Mad de yi İn ce le mek ma ter ya list ol mak de ğil dir

Ko nu yu in ce le mek için ön ce ma ter ya liz mi kı sa ca ta nım -

la ya lım. Ma ter ya lizm Es ki Yu nan'dan be ri var olan bir fel se fe -

dir ve mad de nin ye ga ne var lık ol du ğu var sa yı mı na da ya nır.

Ma ter ya list fel se fe ye gö re, mad de son suz dan be ri var dır, son -

su za ka dar da var ola cak tır. Mad de öte sin de baş ka hiçbir var -

lık da yi ne bu fel se fe ye gö re yok tur. Bu bi lim sel bir id dia de ğil -

dir, çün kü de ne ye ve göz le me ta bi tu tu la maz. Sa de ce bir inanç -

tır, bir dog ma dır. 

An cak 19. yüz yıl da bu dog ma bi li me ka rış tı rıl mış ve hat -

ta bi li min te me li ha li ne ge ti ril miş tir. Oy sa bi li min ma ter ya liz -

mi ka bul et mek gi bi bir zo run lu lu ğu yok tur. Bi lim ev re ni ve

do ğa yı in ce ler ve her han gi bir fel se fi sı nır lan dır ma ol ma dan

so nuç lar çı ka rır.

Bu ger çek kar şı sın da ba zı ma ter ya list ler sık lık la ba sit bir

ke li me oyu nu na sı ğı nır lar. "Bi lim sa de ce mad de yi in ce le ye bi lir,

de mek ki mad de ci, ya ni ma ter ya list ol mak zo run da dır" der ler.

Evet bi lim sa de ce mad de yi in ce ler, ama "mad de yi in ce le mek"

ile "ma ter ya list ol mak" çok fark lı şey ler dir. Çün kü mad de yi

in ce le di ği miz de, bu mad de de, mad de nin ken di si ta ra fın dan

mey da na ge ti ri le me ye cek ka dar bü yük bir bil gi ve ya ra tı lış ol -

du ğu so nu cu na da va ra bi li riz. 
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Ör ne ğin biz den ön ce bir in sa nın gi -

rip gir me di ğin den emin ol ma dı ğı mız bir

ma ğa ra dü şü ne lim. Bu ma ğa ra ya gir di ği -

miz de eğer sa de ce toz, top rak, taş lar vs.

bu lur sak "bu ma ğa ra da sa de ce ge li şi gü -

zel da ğıl mış mad de ler var" di ye dü şü ne -

bi li riz. Ama eğer ma ğa ra nın du var la rın da
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Demok ri tos da gü nü müz ma ter ya list le ri gi bi, mad de -

nin eze li ol du ğu ve mad de den baş ka bir var lık bu lun -

ma dı ğı ya nıl gı sı na sa hip ti.



138

20 SORUDA EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ

çok bü yük bir us ta lık la çi zil miş,

göz ka maş tı rı cı re sim ler var sa, o

hal de "biz den ön ce bu ra da akıl lı

bir var lık bu lun muş, bu ra da eser -

ler mey da na ge tir miş" di ye dü şü -

nü rüz. O akıl lı var lı ğı hiç gö re me -

ye bi li riz, ama var lı ğı nı eser le rin -

den an la rız. 

Bi lim ma ter ya liz mi çü rüt müş tür

Bi lim de iş te bu ör nek te ki yön tem le do ğa yı in ce le mek te -

dir. Eğer do ğa da ger çek ten sa de ce mad de sel et ken ler le açık la -

na bi le cek bir dü zen ol say dı, o za man bi lim ma ter ya liz mi onay -

la ya bi lir di. Ama çağ daş bi lim, do ğa da as la mad de sel et ken ler -

le açık la na ma ya cak bir dü zen ol du ğu nu, tüm mad de ye ha kim

bir Ya ra tı cı nın va ret ti ği ku sur suz bir ya ra tı lı şın ha kim ol du ğu -

nu or ta ya çı kar mış tır. 

Eğer ma ter ya list le rin id dia et tik le ri

gi bi mad de nin do ğa da ken di ken di -

ne can lı lı ğı oluş tur ma gi bi bir özel -

li ği ol say dı, bu nun la bo ra tu ar la rın

kont rol lü or ta mın da çok da ha ko lay

ger çek leş ti ri le bil me si ge re kir di. Oy -

sa bu gün de ğil can lı hüc re si, onun

her han gi bir or ga ne li bi le la bo ra tu -

ar lar da su ni ola rak üre ti le me miş tir. 



Ör ne ğin tüm göz lem ve de ney ler, mad de nin ken di ken -

di ne ha yat oluş tu ra ma dı ğı, do la yı sıy la ha ya tın me ta fi zik bir

ya ra tı lış tan kay nak lan dı ğı nı is pat la mak ta dır. Bu yön de ki tüm

ev rim ci de ney ler ba şa rı sız lık la so nuç lan mış tır.  As la can sız

mad de den can lı lık üre ti le me miş tir. Ame ri ka lı ev rim ci bir bi yo -

log olan And rew Scott, ün lü New Sci en tist der gi sin de bu ko nu -

da şu iti ra fı ya par: 

Bi raz mad de alın, ka rış tı rın, ısı tın ve bek le yin. Bu, ha ya tın

kö ke ni nin mo dern ver si yo nu dur. Yer çe ki mi, elek ro man ye -

tiz ma, za yıf ve güç lü nük le er kuv vet ler gi bi "te mel" güç ler

ge ri si ni hal le de cek tir... Pe ki ama bu ko lay hi ka ye nin ne ka -

da rı sağ lam te mel le re otur mak ta dır ve ne ka da rı umu da

da ya lı spe kü las yon la ra bağ lı dır? Ger çek te, ilk kim ya sal

mad de ler den can lı hüc re le re ka dar gi den aşa ma la rın bü tün

me ka niz ma la rı ya tar tış ma ko nu su dur ya da ta ma men ka -

ran lık için de dir.65

Ha ya tın kö ke ni spe kü las yon ve tar tış ma ya da ya lı dır, çün kü

ma ter ya list dog ma ha ya tı mad de nin bir ürü nü say mak ta dır.

Oy sa bi lim sel ve ri ler mad de nin böy le bir ye te ne ği ol ma dı ğı nı

gös ter mek te dir. Bu ko nu da ta nın mış bir isim, bi li me olan kat -

kı la rı ne de niy le İn gi liz hü kü me tin den "Sir" ün va nı al mış ast ro -

nom ve ma te ma tik çi Prof. Fred Hoy le şu yo ru mu ya pı yor:

Eğer ger çek ten mad de nin için de, onu ya şa ma doğ ru iten

bir iç-pren sip ol say dı, bu nun bir la bo ra tu var da ko lay lık -

la gös te ri le bil me si ge re kir di. Ör ne ğin bir araş tır ma cı, il kel

çor ba yı tem sil eden bir yüz me ha vu zu nu de ney için kul la -
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na bi lir di. Böy le bir ha vu zu is te di ği niz her tür lü

can sız kim ya sal la dol du run. Ona is te di ği niz her

tür lü ga zı pom pa la yın, ya da üze ri ne is te di ği niz

her tür lü rad yas yo nu ve rin. Bu de ne yi bir yıl

bo yun ca sür dü rün ve (ha yat için ge rek li olan)

2000 en zim den kaç ta ne si nin sen tez len di ği ni

kont rol edin. Ben si ze ce va bı şim di den ve re yim

ve böy le ce bu de ney le za ma nı nı zı har ca ma yın:

Ke sin lik le hiç bir şey bu la maz sı nız, bel ki olu şa -

cak bir kaç ami no asit ve di ğer ba sit kim ya sal

mad de ler dı şın da.66

As lın da ma ter ya liz min çık ma zı da ha da bü -

yük tür. Mad de, bı ra kın ken di ken di ni oluş tur ma yı, in san bi lin -

ciy le bir leş ti ği za man bi le ha yat oluş tu ra ma mak ta dır. Çün kü

bu gün in san lık, tüm bil gi ve tek no lo ji bi ri ki mine rağ men can -

sız mad de den ha yat üre te me mek te dir. 

Bu ra da kı sa ca özet le di ği miz ger çek, mad de nin ken di

ken di ne hiç bir şe kil de ye ni bir mad de ve bil gi oluş tu ra ma ya ca -

ğı ger çe ği dir. Oy sa ev ren de ve can lı lar da, ola ğa nüs tü de re ce de

komp leks ya ra tı lış de lil le ri ve ola ğa nüs tü bir bil gi yer al mak ta -

dır. Bu da bi ze, ev ren de ki ve can lı lık ta ki bu ku sur suz lu ğun ve

ola ğa nüs tü bil gi nin, tüm mad de ye ha kim olan, mad de den ön -

ce de var olan, son suz güç ve akıl sa hi bi olan Al lah'ın ese ri ol -

du ğu nu gös te rir. 

Dik kat edi lir se, bu ta ma men bi lim sel bir so nuç tur. Bir

"inanç" de ğil, ev re nin ve can lı la rın göz lem len me siy le an la şı lan

bir ger çek tir. İş te bu yüz den, ev rim te ori si sa vu nu cu la rı nın or -

ta ya at tı ğı "ev rim bi lim sel dir, oy sa ya ra tı lış bi li min ala nı na gir -

me yen bir inanç tır" şek lin de ki id dia, yü zey sel bir al dat ma ca -

dan iba ret tir. 

Prof. Fred Hoy le
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19. yüz yıl da ma ter ya liz min bi li me bu laş tı rıl dı ğı, bi li min

ma ter ya liz min dog ma la rı na gö re çar pı tıl dı ğı doğ ru dur. Ama

20. ve 21. yüz yıl da ki ge liş me ler, bu köh ne fel se fe yi yer le bir et -

miş ve ma ter ya lizm ta ra fın dan giz le nen ya ra tı lış ger çe ği ni or -

ta ya çı kar mış tır. Ün lü News we ek der gi si nin 27 Tem muz 1998 ta -

rih li sa yı sın da kul lan dı ğı Sci en ce Finds God (Bi lim Al lah'ı Bu lu -

yor) baş lı ğın da ifa de edil di ği gi bi, ma ter ya list ya nıl gı la rın ar -

dın dan, bi lim, tüm ev re nin ve can lı la rın ya ra tı cı sı olan Al lah'ı

bul muş tur. 
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Newsweek dergisinin 27

Temmuz 1998 tarihli "Science

Finds God" (Bilim Allah'ı

Buluyor) başlıklı sayısı.
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... Sen yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den 

baş ka bizim hiç bir bil gi miz yok. 

Ger çek ten Sen, her şe yi bilen, hü küm 

ve hik met sa hibi olan sın. 

(Ba ka ra Su re si, 32)


