


Tarih bo yun ca bir çok bi lim ada mı, ge rek dö nem le ri nin ge ri kal mış bi lim dü -
ze yi, ge rek se sa hip ol duk la rı ba zı ön yar gı lar se be biy le bir çok bi lim sel ya nıl gı ya
ka pıl dı. Ta rih te ger çek leş miş bi lim sel ya nıl gı la ra ve ri le cek en çar pı cı ör nek, ya şa -
mın kö ke ni üze ri ne or ta ya atıl mış id di alar dan bi riy di. Çün kü bu id di anın et ki le ri
ve man tık sız lı ğı di ğer ya nıl gı lar dan çok da ha bü yük ol du. Bu ya nıl gı, ev rim inan -
cıy la ma ter ya list dün ya gö rü şü nün bir leş ti ği 'Dar wi nizm'di.

Bir za man lar ye ter siz bi lim dü ze yi ne de niy le ka bul gör müş olan Dar wi -
nizm'in mas ke si 21. yüz yıl da ta ma men dü şü rül müş, köh ne ve çü rük bir te ori ol -
du ğu açığa çıkmıştır. Bu ki tap ta bir ke re da ha de lil le riy le or ta ya ko nan bu açık
ger çe ği gör dük ten son ra di ren me mek ve gerçeği kabul etmek doğ ru bir ha re ket -
tir. Bir in san bil gi ek sik li ğin den ya da ken di si ne ya pı lan tel kin ler den do la yı ev rim
ya la nı na inan mış ola bi lir. Ama eğer sa mi mi bir in san sa, bir al dat ma ca nın pe şin -
den gi de rek dün ya da ve ahi ret te kü çük dü şe ce ği ne, doğ ru yu araş tı rıp bul ma lı ve
ona uy ma lı dır. Dar wi nizm'in bağ lı la rı nın yap ma la rı ge re ken, bu te ori ye kö rü kö -
rü ne inan mak tan vaz geç mek tir. Bi li min so nuç la rı nı in ce le me li ve bu so nuç la rı
ön yar gı sız ola rak de ğer len dir me li dir ler.  

Sa mi mi ol duk la rı tak dir de, Dar wi nizm'in en ko yu sa vu nu cu la rı bi le, bu te ori -
nin bü yük bir al da nış ol du ğu nu gö re cek ler dir. Unu tul ma ma lı dır ki sa mi mi yet ve
dü rüst lük, dün ya da da ahi ret te de gü zel bir kar şı lık gö recek tir.

ARAŞTIRMA YAYINCILIK

YAZAR HAK KIN DA
Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan Oktar, 1956
yılında Ankara'da doğdu. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bil-
imsel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı
sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçer-
sizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık
bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.
Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini

dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel
imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temel-
lerini ve sapkın uygulamalarını gözler önüne sermektir. Nitekim yazarın, bugüne
kadar 73 ayrı dile çevrilen 300’den fazla eseri, dünya çapında geniş bir okuyucu
kitlesi tarafından takip edilmektedir.
Harun Yahya Külliyatı, -Allah'ın izniyle- 21. yüzyılda dünya insanlarını   Kuran'da
tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir
vesile olacaktır.
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YAZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversi-

tesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe

Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilim-

sel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, ya-

zarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve

Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya

koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı top-

lam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı dile çevril-

miştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki

peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve

Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapa-

ğında Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış olmasının sembolik an-

lamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in

Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbi-

ya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı 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 itirazları tam olarak sus-

turacak "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

tebliğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın

varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde

düşünmeye 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 ka-

dar dünyanın daha pek çok ülkesinde be-
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ğeniyle 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 kulla-

nılıyor), Dhivehi (Maldivlerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen

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

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın iman

etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları okuyan, ince-

leyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi

yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edile-

mezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde

düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiç-

birini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak

duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm

inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır. 

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır.

Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca 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 görmelerini

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 karmaşa mey-

dana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi ol-

madığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına neden olacak-

tır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde

bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eser-

lerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki et-

ki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri ezi-

yetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise, dinsizli-

ğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının, insanların

kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne daha fazla içine çe-

kilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin elden geldi-

ğince 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, doğruluk ve adalete, güzellik

ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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OKU  YU  CU  YA
● Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne -
de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy -
la 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. 
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arih bo yun ca in san lar ya şa dık -

la rı ev re ni göz lem le ye rek, onun

sır la rı nı çöz me ye ça lış tı lar. Bir çok

bi li m a da mı in san la rın zi hin le ri ni meş gul

eden so ru la ra ya nıt lar bul mak için yıl lar ca ça lış tı. Ki mi si ya -

şa dık la rı dö ne min şart la rı na bağ lı ola rak çok bü yük bu luş la -

ra im za atar ken, ki mi si de ken di dö nem le rin de bü yük il gi çe -

ken; fa kat da ha son ra la rı ise bü yük bi lim sel ya nıl gı lar ola rak

ka bul edi len id di alar da bu lun du. 

Bat lam yus MS. 2. yy'da, o dö ne min bi lim mer ke zi olan

İs ken de ri ye'de ya şa mış bir bi li m a da mı ve dü şü nür dü. İçin de

bu lun du ğu ev re ni ta nı mak ve Dün ya' nın ev ren de ki ko nu mu -

nu keş fet mek is te yen Bat lam yus uzun sü re gök yü zü nü göz -

lem le di. Gü ne ş'in, Ay'ın ve yıl dız la rın ha re ket le ri üze rin de

dü şün dü. So nun da ise bir ka ra ra var dı: Ev re nin mer ke zin de
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Dün ya var dı. Onun dü şün ce le ri ne gö re, Dün ya ha re ket siz

ola rak du ru yor; Gü neş, Ay, ge ze gen ler ve tüm yıl dız lar ise

onun çev re sin de dö nü yor lar dı. Bat lam yus'un bü yük il gi gö -

ren bu ça lış ma la rı çe şit li dil le re çev ril di ve özel lik le Av ru pa

kül tü rü üze rin de bü yük et ki mey da na ge tir di. Ka to lik Ki li se -

si, Bat lam yus'un Dün ya mer kez li ev ren mo de li ile Hı ris ti yan

ila hi ya tı nı bir leş tir di. Ba zı la rı Bat lam yus'un mo de lin de ki çe -

liş ki le rin var lı ğı nı far k et me le ri ne rağ men, Bat lam yus'a ve ri -

len bü yük des tek do la yı sıy la sus mak zo run da kal dı. Çe liş ki -

le ri kı sa za man da or ta ya çı kan bu fik rin ter k e dil me si ko lay

ol ma dı. 15. yy'a ge lin di ğin de ise, ba zı ge liş me ler ya şan ma ya

baş lan dı. İlk ola rak, Ko per nik, Bat lam yus'un fi kir le rin de bü -

yük yan lış lık lar ol du ğu nu or ta ya koy du. Ko per nik Dün ya

mer kez li ev ren inan cı na ke sin ola rak kar şı çık tı ve şu ger çe ği

or ta ya koy du: Dün ya ev re nin mer ke zin de de ğil di. İler le yen

yüz yıl lar da ise, Dün ya' nın Gü neş çev re sin de dö nen bir ge ze -

gen; Gü ne ş'in Sa man yo lu Ga lak si si nin için de ki mil yar lar ca

yıl dız dan bi ri ve de Sa man yo lu' -

nun ise sa yı sı bi le tes pit edi le me -

yen yıl dız kü me le ri ne sa de ce bir

ör nek ol du ğu or ta ya çık tı.

1600'lü yıl la rın so nu na doğ ru

ise, bi lim ta ri hi bir baş ka ya nıl gı -

ya sah ne ol du. Ateş ve saç tı ğı

alev ler her de vir de in san la rın

il gi si ni çek miş ti. O dö ne me

ka dar he nüz sır rı keş fe -

di le me miş ate şin kay -
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na ğı üze rin de dü şü nen in san lar dan bi ri de Al man bi li m a da -

mı G. E. Stahl'dı. Stahl araş tır ma la rı so nu cun da, ate şe "flo jis -

ton" adı ve ri len göz le gö rü le me yen bir mad de nin yol aç tı ğı -

nı ile ri sür dü. Stahl'a gö re flo jis ton nes ne le re gi rip çı ka bi len

bir mad dey di. Flo jis to na sa hip bir nes ne hız la ya nar ken, flo -

jis to nun ol ma dı ğı nes ne ler ise yan mı yor du. Ya nan mad de ler -

den du man çık ma sı, bu mad de le rin ya nar ken kü çül me le ri ve

Koper nik, Bat lam yus'un

or ta ya at tı ğı ve Ka to lik Ki li se si ta ra fın -

dan be nim se nen Dün ya mer kez li ev ren mo de li ni yık tı. Onun ta nım la dı ğı ye ni mo del,

Dün ya'nın Gü neş Sis te mi'nin bir par çası ol duğunu gös teriyor du.
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ha fif le me le ri, flo jis to nun bu mad de le ri terk et me si ola rak yo -

rum lan dı. Araş tır ma lar da, ya nan mad de le rin üzer le ri nin ka -

pa tıl ma sıy la ve ya toz ve top rak atı lıp sön dü rül me le riy le flo -

jis to nun çı kı şı nın en gel len di ği ve böy le ce ate şin sön dü ğü dü -

şü nü lü yor du. An cak za man la, me tal le rin ya nar ken kü çül me -

me le ri ve ya ha fif le me me le ri flo jis to nun ger çek li ği hak kın da

ba zı kuş ku la rın doğ ma sı na ne den ol du. 1700'lü yıl la rın so -

nun da ise ha va nın fark lı bir kaç ga zın ka rı şı mı ol du ğu keş fe -

dil di. Bu fark lı gaz la rın fark lı bi çim ler de yan ma la rı da flo jis -

ton ku ra mıy la açık lan ma ya ça lı şı lır ken, ok si jen ga zıy la il gi li

Ate şin kay na ğı nın "flo -

jis ton" ol ma dı ğı,

uzun bir za -

man son ra

an laşıl dı.



H
arun Y

ahya (A
dnan O

ktar)

ya pı lan araş tır ma la rın bi ri ku ra mın so nu nu ge tir di. An to ine

La vo isi er ad lı bi li m a da mı ok si jen ga zı için de yak tı ğı bir me -

ta li göz lem le di. Bu göz le mi so nu cun da ya nan me ta lin ağır lı -

ğı nın art tı ğı nı, ok si jen mik ta rı nın da azal dı ğı nı far k et ti. İş te

bu de ney in san la ra ate şin kay na ğı nı da gös ter di. Nes ne ler

ok si jen al dık la rı için ya nı yor lar dı. Flo jis ton isim li te orik

mad de ise as la va r ol ma mış tı.

Ta rih te ki bi lim sel ya nıl gı la ra bir di ğer ör nek ise, elekt ri -

ğin kay na ğı üze ri ne ya pıl mış bir yo rum dur. Dok tor Lu igi

Gal va ni 1780'li yıl lar da hay van lar la il gi li araş tır ma ya par ken,

bir den bi re ye ni bir elekt rik kay na ğı bul du ğu nu san dı. Kur ba -

ğa lar üze rin de yap tı ğı araş tır ma lar da, me tal bir par ça ya bağ -

la nan kur ba ğa ba ca ğın da ki kas la rın kı pır da dı ğı nı gör dü. Gal -

va ni bu can lı üze rin de yap tı ğı bir kaç araş tır ma so nu cun da

ka ra rı nı ver di: Bir me tal hay van la rın kas la rın dan ve si nir le -

rin den kay nak la nan elekt ri ğin dı şa rı çık ma sı nı sağ lı yor du.

Gal va ni de ne yi tek ba cak üze -

rin de tek me tal par ça sıy la yap -

mış tı. Bu de ne yin man tı ğın dan

Luigi Galvani

Kurbağalar da evrimcilerin

kapıldıkları bilimsel bir yanılgının

malzemesi olmuşlardı. 
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şüp he le nen Ales sand ro Vol ta isim li bi li m a da mı ko nuy la il gi -

li ça lış ma la ra baş la dı. Vol ta kur ba ğa nın ba ca ğı na bir te lin

fark lı iki ucu nu bağ la dı ve ba cak lar da ki kas la rın se yir me di ği -

ni gör dü. Bu de ney den son ra ça lış ma la rı na de vam eden Vol -

ta, kur ba ğa dan ve ya baş ka bir hay van dan kay nak la nan

elekt rik id di ası nın ger çek ol ma dı ğı nı or ta ya koy du. Elekt -

rik, elekt ron lar dan kay nak la nan bir akım dı ve me tal ler elekt -

ro nu da ha ko lay ile ti yor du. Hay van sal elekt rik ku ra mı bir

dö nem in san la rı nı şa şırt mış bir ya nıl gıy dı.

Bu ör nek ler de de açık ça gö rül dü ğü gi bi, gü nü müz de

çok iyi bi li nen ger çek ler hak kın da geç miş te çok yan lış ba zı id -

di alar da bu lu nul du. Bir çok bi li m a da mı ge rek dö nem le ri nin

ge ri kal mış bi lim sel dü zey le ri, ge rek se sa hip ol duk la rı ba zı

ön yar gı la rı do la yı sıy la bir çok bi lim sel ya nıl gı ya ka pıl dı. Ta -

rih te ger çek leş miş bu gi bi bi lim sel ya nıl gı la ra ve ri le cek en

bü yük ör nek, ya şa mın kö ke ni üze ri ne or ta ya atıl mış id di alar -

dan bi riy di. Çün kü bu id di anın et ki le ri ve man tık sız lı ğı yu ka -

rı da ör ne ği ni ver di ği miz ya nıl gı lar dan çok da ha bü yük ol du.

Bu ya nıl gı, ev rim inan cıy la ma ter ya list dün ya gö rü şü nün bir -

leş ti ği 'Dar wi nizm'di.

Bir za man lar Dar wi nizm, el de ye te rin ce bi lim sel ka nıt

ol ma dı ğı için ba zı la rın ca bi lim sel bir te ori gi bi ka bul edi li yor -

du. Char les Dar win'in 1859 yı lın da ya yın la nan Tür le rin Kö ke -

ni ad lı ki ta bı o dö nem de bi le an la şı lan tu tar sız lık la rı na rağ -

men, ba zı çev re ler de yan kı uyan dır dı. Dar win'in ge ne tik ve -

ya bi yo kim ya bi li min den ha ber siz ola rak yap tı ğı var sa yım -

lar, fo sil ka yıt la rı nın ye ter siz li ğin den ya rar la na rak ile ri sür -

dü ğü ha ta lı id di alar, bu te ori yi ka bul et me ye fel se fi ne den ler -

le çok yat kın olan ki şi ler ta ra fın dan ha ra ret le ka bul gör dü. Bu
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fel se fi ne den, Dar win'in te ori si ile ma ter ya list fel se fe ara sın -

da ki iliş kiy di. Dar win, tüm can lı la rın kö ke ni ni mad de sel fak -

tör ler le ve rast lan tı lar la açık la ma ya ça lı şan, do la yı sıy la bir

Ya ra tı cı'nın var lı ğı nı red de den bir te ori öne sür müş tü. Ak la

ve man tı ğa ta ma men ay kı rı olan bu te ori nin yan lış lı ğı nın bi -

lim sel ola rak or ta ya çık ma sı için se, 20. yüz yıl da ki bir di zi bul -

gu ge re ke cek ti. 

Bu gün Dar wi nizm ha la ba zı sap lan tı lı bi lim çev re le rin de

yay gın bir ka bul gör mek te dir; ama bu, Dar wi nizm dev ri nin

so na er di ği ni ka bul et me mi ze en gel de ğil dir. Çün kü te ori yi

ayak ta tu tan söz de bi lim sel var sa yım lar bi rer bi rer çök müş -

tür. Te ori yi ha la ayak ta tu tan tek ne den, onun te me li olan ma -

ter ya list fel se fe nin ha la bir kı sım bi lim çev re le rin de fa na tik

bir tut kuy la sa vu nul ma sı dır. Dar wi nizm dün ya sı, 1980'li yıl -

la rın ikin ci ya rı sın da ki Sov yet ler Bir li ği'ne ben ze mek te dir. O

dö nem ler de ko mü niz min bir ide olo ji ola rak if las et ti ği, var sa -

yım la rı nın ge çer siz ol du ğu or ta ya çık mış tı. An cak ko mü nist

sis te min ku rum la rı ha la var lı ğı nı ko ru yor du. Ko mü nist ide -

olo jiy le bey ni yı kan mış bir ku şak ha la kö rü kö rü ne bu ide olo -

ji yi sa vu nu yor du. Bu dog ma tizm ne de niy le, pra tik te çök müş

olan ko mü nist sis tem bir sü re da ha ya şa tıl dı. "Glas nost" ve

"Pe rest roy ka" de nen for mül ler le re for me edi lip ya şa tıl mak is -

ten di. Ama so nun da ka çı nıl maz çö küş gel di. 

Bu çö küş ten ön ce ise, ko mü niz min as lın da tü ken di ği ni

teş his eden ve di le ge ti ren ler var dı. Pek çok Ba tı lı göz lem ci,

bu çö kü şün ka çı nıl maz ol du ğu nu, Sov yet ler 'de ki sta tü ko nun

bu nu an cak bir sü re ge cik ti re bi le ce ği ni fark et miş ler ve yaz -

mış lar dı. 
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Biz de bu ki tap ta, Dar wi nizm'in as lın da bi lim sel ola rak

çok tan çök tü ğü nü an la tı yo ruz. Za ten hiç bir za man ger çek çi bir

bi lim sel da ya na ğı ol ma yan bu te ori, bi lim dü ze yi nin ye ter siz -

li ği ne de niy le, bir sü re için ba zı la rı na "ik na edi ci" gö rün müş,

ama bu ik na edi ci li ğin de bir al dat ma ca ol du ğu or ta ya çık mış -

tır. Dar win'in ev rim te ori si ni sa vun mak için son 150 yıl dır öne

sü rü len id di ala rın her bi ri gü nü müz de çü rü müş du rum da dır.

Ev ri min tüm söz de ka nıt la rı, bir bir yı kıl mış tır. Çok ya kın da,

bi lim dün ya sın da ki ya nıl gı için de ki in san lar da bu ger çe ğin

far kı na va ra cak, böy le si ne yan lış bir te ori ye na sıl ka pıl dık la rı -

na şa şa cak lar dır. İs veç li bi lim ada mı So ren Løvtrup'un ifa de -

siy le, "Dar wi nist ef sa ne bir gün bi lim ta ri hin de ki en bü yük al da nış

ola rak ni te le ne cek tir."1 Bu ni te le me nin oluş ma sı için ge rek li tüm

bi lim sel ve ri ler or ta ya çık mış, ge ri ye sa de ce ba zı bi lim çev re -

le ri nin bu ger çe ği ka bul len me si kal mış tır. İler le yen say fa -

lar da, ev rim te ori si ni çü rü ten söz ko nu su bi lim sel ve -

ri le ri in ce le ye cek ve Dar wi nizm'in, 19. yüz yı lın

bi lim dü ze yi nin ye ter si z li ği nden fay da la -

nı la rak or ta ya atıl mış bü yük bir ya nıl -

gı ol du ğu nu bir lik te gö re ce ğiz. 

Dar win can lı lı ğı 19. yüz yı lın il kel

araç la rı ile in ce le miş ve bu ne den le

ya şa mın komp leks li ği nin far kı na

va r ma mış , büyük bir yanılgıya

kapılmıştı. 



H
arun Y

ahya (A
dnan O

ktar)

17



B
ir
 Z

am
an

la
r 

D
ar

w
in

iz
m

18



H
arun Y

ahya (A
dnan O

ktar)

19

Zaman la ge li şen tek no lo ji ye ni ta sa rım la -

rın or ta ya çık ma sı na, gün lük ya şa mın da -

ha ko lay laş ma sı na ve si le ol mak ta dır. Bi -

lim sel alan da ya şa nan ge liş me ler de es ki

dö nem de ki bil gi siz lik ne de niy le ka bul gö -

rmüş olan Dar wi nizm gi bi köh ne te ori le -

rin ger çek yü zü nü açı ğa çı kar mak ta dır.



20

Tarihi bir fotoğraf makine-

si ve yenisi

Tele fo nun ilk

za man la rı ve

bu gün kü hali
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Bir za man lar göz de olan bir oda bü yük lü ğün de ki bil -

gi sa yar la rın ye ri ni gü nü müz de mo dern bil gi sa yar lar

al mış tır. (Sol say fa da alt ta) Bir za man lar keş fi he -

ye can la kar şı la nan si yah be yaz te le viz yon lar ise yer -

le ri ni ku sur suz gö rün tü net li ği sağ la yan renk li te le -

viz yon la ra, gra mo fon lar yer le ri ni mo dern mü zik set -

le ri ne, CD ça lar la ra bı rak mış tır.

Bir za man lar ev rim te ori si de ye ter -

siz bi lim dü ze yi ne de niy le ka bul gör -

müş tür. An cak Dar wi nizm'in mas ke -

si 21. yüz yıl da ta ma men dü şü rül -

müş, köh ne ve çü rük bir te ori ol du ğu

de lil le riy le or ta ya kon muş tur.
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Dar wi nizm bi lim sel ola rak çök müş bir te ori dir. Hiç -

bir za man ger çek çi bir bi lim sel da ya na ğı ol ma yan

bu te ori, bi lim dü ze yi nin ye ter siz li ği ne de niy le, bir

sü re için ba zı la rı na "ik na edi ci" gö rün müş, ama za-

man içinde gelişen bilim bu ik na edi ci li ğin de bir al -

dat ma ca ol du ğunu or ta ya çıkarmıştır.
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24

ü nü müz de ev rim te ori si ni sa vu nan ga ze te ci -

ler, ya zar lar, dü şü nür ler, bi lim adam la rı,

aka de mis yen ler ya da üni ver si te öğ ren ci le ri

ara sın da bir an ket ya pıl sa ve "Ne den ev rim

te ori si ne ina nı yor su nuz, bu te ori nin ka nıt la rı

ne ler dir?" di ye so rul sa, ço ğun lu ğun ve re ce ği ce -

vap bü yük ola sı lık la, ger çek te hep si bi lim dı şı bi rer ya nıl gı

olan ba zı "ef sa ne"ler ola cak tır. Bu ef sa ne le rin en yay gın olan -

la rı ve ne den doğ ru ol ma dık la rı aşa ğı da ki gi bi sı ra la na bi lir. 

1) Ev rim ta raf tar la rı, "bi lim adam la rı nın yap tık la rı de -

ney ler, ya şa mın kim ya sal re ak si yon lar la ken di ken di ne baş la -

ya bi le ce ği ni gös ter miş tir" di ye id dia eder ler. Oy sa bu nu gös -

te ren tek bir de ney bi le yok tur üs te lik bu nun te orik dü zey de

bi le müm kün ol ma dı ğı or ta ya çık mış tır.
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2) Can lı fo sil le ri nin, dün ya üze rin de bir ev rim

sü re ci ya şan dı ğı nı ka nıt la dı ğı nı zan ne der ler. An cak bu -

nun tam ter si ne bü tün fo sil ler, Dar win'in te ori siy le ta ma -

men zıt bir "do ğa ta ri hi" or ta ya çı kar mış; can lı tür le ri nin ev rim

sü re cin de ka de me ka de me or ta ya çık ma dık la rı nı, bir an da ku sur -

suz hal le riy le ya ra tıl dık la rı nı gös ter miş tir.

3) Ün lü fo sil Arc ha eop teryx'in, sü rün gen le rin kuş la ra ev rim -

leş ti ği  id di ala rı nı is pat la dı ğı nı zan ne der ler. An cak Arc ha eop -

teryx'in, uçu cu, ger çek bir kuş ol du ğu  an la şıl mış ve onun ata sı ola -

rak gös te ri le cek hiç bir sü rün gen bu lu na ma mış tır. Bu ger çe ğin or -

ta ya çık ma sıy la, ev rim ci le rin kuş la rın sü rün gen ler den ev rim leş ti -

ği id di ası nı des tek le ye bil dik le ri tek bir de lil le ri da hi kal ma mış tır.

4) On lar ca yldr, "atn ev ri mi", ev rim te ori si nin en iyi bel ge len -

miş kantlarndan bi ri ola rak gös te ril me ye ça lı şıl mış tır. Oy sa at se -

ri le ri nin tam bir bi lim sel fi yas ko ol du ğu or ta ya çık mış tır. Farkl de -

vir ler de ya şamş dört ayakl me me li ler kü çük ten bü yü ğe doğ ru di -

zil miş ve bu ha ya li "at se ri le ri" do ğa ta ri hi mü ze le rin de ser gi len -

miş tir. Son yllar da ki araştrma lar ise, at se ri le rin de ki canllarn bir -

bir le ri nin atas ol madğn, sra la ma larn çok ha tal ol du ğu nu, atn atas

ola rak gös te ri len canllarn ger çek te at tan da ha son ra or ta ya

çktklarn or ta ya koy mak tadr. 

5) İn gil te re'nin ün lü "Sa na yi Dev ri mi Ke le bek le ri nin", do ğal

se lek si yon la ev ri min ya şan mış bir ka nı tı ol du ğu nu sa nır lar. Oy sa

Sa na yi Dev ri mi sı ra sın da ke le bek le rin renk le rin de  ger çek le şen

de ği şim le rin do ğal se lek si yon la ev rim ol ma dı ğı ke sin ola rak

or ta ya çık mış tır. Bu ke le bek le rin renk le ri de ğiş me miş,

sa de ce be yaz ke le bek ler da ha çok sa yı day ken, de ği -

şen çev re ko şul la rı ne de niy le be yaz ke le bek -

Bir Zamanlar
Darwin izm
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le rin sa yı sı azal mış, ko yu renk ke le bek le rin sa yı -

sın da ar tış ol muş tur. Bu hi ka ye nin de tam bir bi lim

sah te kar lı ğı ol du ğu an la şıl dık tan son ra ev rim ci le rin söz de

de lil le rin den bi ri da ha ge çer li li ği ni yi tir miş tir. 

6) İn sa nın may mun lar la or tak bir ata dan gel di ği ni gös te ren

"may mun adam la ra" da ir fo sil ka lın tı la rı nın ve iz le rin ol du ğu nu

id dia eder ler. Oy sa bu ko nu da ki id di ala rın tü mü sa de ce ön yar gı -

ya da yan ma kta, ev rim ci le r bi le "in sa nın ev ri mi ko nu sun da ka nıt

yok" de mek zo run da kal ma kta dır lar. Ör ne ğin ev rim ci bir pa le oan -

tro po log olan Ric hard Le akey şöy le söy le mek te dir:

Da vid Pil be am hoş nut suz luk la şöy le der: "Fark lı bir bi lim da lın dan

ze ki bir bi lim ada mı nı ge tir se niz ve ona eli miz de ki ye ter siz de lil le -

ri gös ter se niz, ke sin lik le 'bu ko nu yu unu tun; de vam et mek için ye -

ter li da ya nak yok' di ye cek tir." Ne Da vid ne de in sa nın ata sı nı araş -

tı ran di ğer le ri el bet te ki bu tav si ye ye uy ma ya cak lar dır, an cak he pi -

miz bu ka dar ye ter siz de lil le so nuç çı kar ma nın ne ka dar teh li ke li ol -

du ğu nun ta ma men far kın da yız..2

Le akey'in alın tı sın da sö zü nü et ti ği bir baş ka ev rim ci pa le on -

to log olan Da vid Pil be am ise bu ko nu da şu iti raf ta bu lun muş tur:

Be nim te red düt le rim sa de ce bu ki ta bı (Ric hard Le akey'in Kök ler

isim li ki ta bı) de ğil, pa le oant ro po lo ji nin bü tün il gi ala nı nı ve me tod -

la rı nı kap sı yor. Ya yın la nan ki tap lar şu nu söy le me ye çe ki ni yor lar

ki, ben de da hil ol mak üze re ku şak lar bo yu in san ev ri mi ni araş tı ran

ki şi ler ka ran lık için de çır pı nı yor lar. Eli miz de olan bil gi ler, te ori le ri -

mi zi şe kil len dir mek için son de re ce gü ve nil mez ve ye ter siz. 3

İn sa nın söz de ata sı ol du ğu id dia edi len fo sil le rin ya so -

yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ve ya fark lı bir in san ır -

kı na ait ol du ğu or ta ya çık mak ta dır. So nuç ola rak,

ev rim ci le rin in sa nın may mun la or tak bir ata -

Harun Yahya
(Adnan Oktar )
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dan ev rim leş ti ği id di ala rı nı de lil len di re bil dik le ri

bir tek ka nıt la rı da hi bu lun ma mak ta dır.

7) İn san la di ğer can lı la rın emb ri yo la rı nın an ne rah min de

(ve ya yu mur ta da) ay nı "ev rim sü re ci"ni ge çir dik le ri ni, hat ta in san

emb ri yo su nun son ra dan kay bo lan so lun gaç la rı nın ol du ğu nu zan ne -

der ler. (Bu id di anın bü yük bir bi lim sah te kar lı ğı na da yan dı ğı ve tü -

müy le asıl sız ol du ğu de lil le riy le gös te ril miş tir. İd di anın sa hi bi olan

Ha ec kel ad lı ev rim ci bi lim ada mı, emb ri yo çi zim le rin de ka sıt lı de ği -

şik lik ler yap mış, emb ri yo la rı bir bi ri ne ben zer gös ter me ye ça lış mış -

tır. Ar tık ev rim ci ler da hi bu id di ayı bi lim dı şı bir sah te kar lık ola rak

ka bul et mek te dir ler.

Ame ri ka lı bi yo log Jo nat han Wells

ve ki ta bı: "Ev ri min İko nla rı: Bi -

lim mi Ef sa ne mi? Ev rim

Hak kın da Öğ ret ti ği -

miz Şey le rin Ço -

ğu Ne den

Yan lış?"



8) İn san da ve di ğer can lı lar da iş lev siz, "kö -

rel miş" or gan lar ol du ğu nu zan ne der ler. Hat ta

DNA'nın bi le bü yük kıs mı nın iş lev siz, "Hur da DNA" ol du -

ğu nu sa nır lar. Oy sa bü tün bu id di ala rın, bi lim sel ce ha let ten

doğ du ğu an la şıl mış, za man geç tik çe ve bi lim iler le dik çe hem or -

gan la rın hem de gen le rin tü mü nün iş lev sel ol du ğu or ta ya çık mış -

tır. Bu ger çek ise, can lı la rın söz de ev rim sü re cin de kul lan ma dık la -

rı için kö re len or gan la ra sa hip ol ma dık la rı nı, tüm or gan la rı ve ya -

pı la rı ile, ku sur suz ola rak ya ra tıl dık la rı nı, te sa düf le rin ese ri ola -

ma ya cak la rı nı gös ter mek te dir. 

9) Bir can lı tü rü nün ken di için de ya şa dı ğı "var yas yo nu" (çe -

şit li li ği) -ör ne ğin Ga la pa gos Ada la rı'nda ki is pi noz la rın fark lı ga ga

ya pı la rı nı- çok güç lü bir ev rim ka nı tı zan ne der ler. Oy sa bu nun ev -

ri min de li li ola ma ya ca ğı bi lin mek te dir. Ga ga ya pı la rın da ki fark lı -

lık lar gi bi "mik ro" dü zey de ki de ği şim ler ye ni bi yo lo jik bil gi, ya ni

ye ni or gan lar üre te mez; do la yı sıy la ev rim sağ la ya maz. So nuç ola -

rak bu gün neo-Dar wi nist ler da hi, bir can lı tü rü için de ki ba zı çe şit -

len me le rin ev ri me ne den ola ma ya ca ğı nı ka bul et mek te dir ler.

10) Mey ve si nek le ri üze rin de ya pı lan de ney le rde ger çek leş ti -

ri len mu tas yon la rla ye ni can lı tür le ri üre tile bil di ği ni zan ne der ler.

Oy sa bu de ney ler de sa de ce sa kat ve kı sır bi rey ler üre til me kte, hiç -

bir ya rar lı mu tas yon göz lem len me mek te dir. Akıl ve bil gi sa hi bi,

uz man bi lim adam la rı kont ro lün de ki mu tas yon lar da da hi ye ni

tür ler üre ti le me me si, ev ri min de ğil, ev ri min ol ma dı ğı nın de li li -

dir. Do la yı sıy la mu tas yon la rın da ev ri min de li li ola rak gös te -

ril me si im kan sız dır. 

As lın da "ne den ev rim te ori si ne ina nı yor su nuz"

so ru su kar şı sın da, an ke te ka tı lan la rın bü yük

Harun Yahya
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Ev rim te ori si 19. yüz yı lın son la rın dan bu ya na Ba -

tı lı ül ke le rin eği tim sis tem le ri ne gir di ve genç ne sil le -

re sözde bi lim sel bir ger çek gi bi öğ re til di. Ama

gerçekte öğ re ti len ler, bi li me ay kı rı "iko n"lar dı. 
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bö lü mü, bu say dı ğı mız söz de de lil le rin de çok

azı nı, çok yü zey sel bi çim de bi li yor ola cak lar dır. Bir za -

man lar bir ga ze te ve ya der gi kö şe sin de oku duk la rı, li se öğ -

ret men le rin den din le dik le ri, ev rim ci kay nak lar da gör dük le ri

bu "ef sa ne"ler on la rı bir kez ev ri min ol du ğu na ik na et miş tir ve bir

da ha da bun la rı sor gu la ma ya ge rek gör me miş ler dir. 

Oy sa, üst te ki söz de de lil le rin her bi ri ta ma men çü rük tür. 

Bu bir id dia de ğil, ev rim te ori si ni eleş ti ren bi lim adam la rı nın

so mut ka nıt lar la açık ça is pat et tik le ri bir ger çek tir. Bu ki ta bın iler -

le yen say fa la rın da da ay nı ger çe k yi ne açık la na cak tır. 

Dar wi nizm'i eleş ti ren önem li isim ler den bi ri olan Ame ri ka lı

bi yo log Jo nat han Wells4, pek çok ev rim ta raf ta rı nın ez be re bil di ği

ama as lın da hep si de kök ten yan lış bi rer ba tıl inanç olan söz  ko nu -

su ev rim ef sa ne le ri ni "ev ri min iko n la rı" ola rak ta nım lar. İko n, ba -

zı ba tıl din ler de yer alan ve o inan cın kut sal say dı ğı kav ram la rı

tem sil eden ve men sup la rı na ha tır la tan sem bol le re ve ri len isim dir.

Ate ist bir din olan5 ev rim te ori si nin bağ lı la rı nın inanç la rı nı ayak ta

tut mak için kul lan dı ğı iko n lar ise; "may mun adam" çi zim le ri, "in -

san emb ri yo sun da ki so lun gaç lar" gi bi ger çek te bi rer bi lim sah te -

kar lı ğın dan iba ret olan şe kil ler ve üst te say dı ğı mız ve her bi ri asıl -

sız olan ef sa ne ler dir. Wells, Icons of Evo lu ti on: Sci en ce or Myth? Why

Much of What We Te ach Abo ut Evo lu ti on Is Wrong? (Ev ri min İko n la -

rı: Bi lim mi Ef sa ne mi? Ev rim Hak kın da Öğ ret ti ği miz Şey le rin Ço -

ğu Ne den Yan lış?) ad lı ki ta bın da, bu ra da say dı ğı mız ef sa ne le re

pa ra lel olan 10 ta ne "ev rim iko nu" sa yar ve bun la rın ne den çü -

rük ol du ğu nu de tay lı ola rak an la tır. 

Bu ef sa ne le rin hep si bu gün çök müş du rum da -

dır. Yer le ri ne ev rim ci ler ta ra fın dan öne sü rü -

len hiç bir ye ni ka nıt da yok tur. 
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Bu ne den le dir ki Dar wi nizm, 19. yüz yı lın

ye ter siz bi lim sel dü ze yi için de "bir za man lar" ba zı in -

san la ra ik na edi ci gi bi gö rü nen, an cak mas ke si 21. yüz yıl -

da ta ma men dü şü rül müş, köh ne ve çü rük bir te ori dir.

Din ve Bi lim Ko nu su
Dar wi nizm'in yı kı lan ef sa ne le ri ni iler le yen say fa lar da in ce le -

ye ce ğiz. An cak bun dan ön ce, pek çok ev rim ta raf ta rı nı bu te ori ye

bağ la yan bir baş ka ne de ni da ha ele al mak -ve çü rüt mek- ge rek -

mek te dir. 

Bu ne den, "din ve bi lim ça tış ma sı" de nen sah te şab lon dur. Bu

ger çek dı şı şab lo nu sa vu nan lar ev rim te ori si nin, bi lim sel ka nıt la rı

olan, "bi lim adam la rı" ta ra fın dan or tak bir ka na at le ka bul edi len

bir ger çek ol du ğu nu id dia eder ler. Ya ra tı lış ger çe ği ni ise bi lim den

ay rı yal nız ca inan cın bir ge re ği ola rak öne sü rer ler. Oy sa bu id di -

ala rı ta ma men ger çek dı şı dır. Bu ko nu da ör nek ola rak ABD'de ev -

rim te ori si nin okul lar da na sıl oku tul ma sı ge rek ti ği ko nu sun da sür -

dü rü len tar tış ma yı ve re bi li riz. Bu tar tış ma ta ma men bi lim sel dü -

zey de geç me si ne rağ men, "ki li se ler ile bi lim adam la rı nın uyuş maz -

lı ğı" gi bi gös te ril me ye ça lı şıl mak ta dır. Tür ki ye'de de bir kı sım med -

ya or gan la rın da ve ya yın lar da bu ko nu da ya yın la nan ha ber le re ve -

ya bu ga ze te le rin kö şe ya zar la rı nın bir bö lü mü nün bu ko nu da ki

ma ka le le ri ne ba kıl dı ğın da, hep si nin ay nı yü zey sel ve yan lış şab -

lo nu kul lan dık la rı  gö rü le cek tir.
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Bu şab lon, aşa ğı da ki

ne den ler le, ta ma men yan lış tır:

Ön ce lik le ya ra tı lış, bi lim sel

de lil ler le sa vu nul mak ta dır. Bu -

gün dün ya da sü ren ev rim-ya ra tı lış

tar tış ma sı, "bi lim adam la rı ile ki li se -

ler" ara sın da de ğil, ev rim te ori si ne

inan mak ta ıs rar eden bi lim adam la -

rı ile bu te ori nin ge çer siz li ği ni gö ren

bi lim adam la rı ara sın da geç mek te -

dir. Mev cut bi lim sel ka nıt la rın hep si

ev rim aley hin de dir. Bu ka nıt la rın

gü cü sa ye sin de dir ki, 90'lı yıl la rın ik-

in ci ya rı sın dan iti ba ren ev rim te ori si ABD'de dü şü şe geç miş, sı ra -

sıy la Kan sas, Ge or gia, Ohio gi bi eya let ler de, okul lar da ev rim te -

ori si nin ge çer siz li ği ni gös te ren ka nıt la rın da öğ re til me si ge rek ti ği

ka ra ra bağ lan mış tır. ABD'de evrim teorisine karşı oldukça güçlü

bir muhalefet başgöstermiştir. Bu hareketin tüm üyeleri ABD'nin

en büyük üniversitelerinde kariyerleri bulunan bilim adamlarıdır.

Hatta 70'li yıllarda hayatın kökeni ve kimyasal evrim konusunda-

ki teziyle evrim teorisinin tanınmış savunucularından biri haline

gelen Prof. Dean Kenyon da, evrime karşı hareketin bir temsilcisi

haline gelmiştir ve yaşamın kökeninin evrimle değil ancak bil-

inçli yaratılışla açıklanabileceğini savunmaktadır. 

Benjamin Wiker'in kitabı

Harun Yahya
(Adnan Oktar )



Epi kür'den Dar wi nizm'e
Mi ras Ka lan Dog ma tizm
Fran cis can Üni ver si te si'nde Bi lim ve Te olo ji ko nu sun da öğ re -

tim gö rev li si olan Ben ja min Wi ker Mo ral Dar wi nism: How We Be co -

me He do nists? (Ah la ki Dar wi nizm: Na sıl He do nist ler Ha li ne Gel -

dik?) isim li ki ta bın da, Dar win'in ev rim te ori si nin Es ki Yu nan'ın ve

Ro ma'nın ma ter ya list dü şü nür le ri Epi kür ve Luc re tus'un fel se fe le -

ri nin gün cel len miş bir ver si yo nu ol du ğu nu de tay la rıy la an la tır.

Bu iki dü şü nür, son ra dan Dar win'in di le ge ti re ce ği:

1) Do ğa nın "ken di ken di ne iş le yen bir sis tem" ol du ğu.

2) Can lı lar ara sın da kı ya sı ya bir ya şam mü ca de le si ya şan dı ğı

ve bu nun do ğal se lek si yon yo luy la ev ri mi sağ la dı ğı.

3) Do ğa yı ve can lı la rı açık lar ken, bir "te le olo jik" açık la ma ya -

pıl ma ma sı (ya ni ama ca yö ne lik ola rak var ol duk la rı fik rin den yo -

la çı kıl ma ma sı) ge rek ti ği gi bi ger çek dı şı fi kir le ri de tay lı ola rak

yaz mış lar dır. 

Dik kat çe ki ci olan sa, bu gö rüş le rin bi lim sel ol ma yı şı dır. Hem

Epi kür hem de Luc te rus de ney ler ve göz lem ler yap ma mış, tü -

müy le ken di is tek le ri doğ rul tu sun da salt man tık yü rüt müş ler dir.

Da ha sı, bu man tı ğın çı kış nok ta sı da çok il ginç tir. Epi kür, bir Ya -

ra tı cı'nın var lı ğı nı ka bul et mek is te me di ği ni, bu ger çe ğin ahi ret

inan cı nı da be ra be rin de ge tir di ği ni ve bu yüz den ken di si ni kı sıt -

lan mış his set ti ği ni açık la mış ve tüm fel se fe si ni bu ka bul et -

mek is te me di ği du rum dan kur tul mak için ge liş tir di ği ni

be lirt miş tir. Bir di ğer de yiş le, Epi kür, ate iz mi ken di -

si ne psi ko lo jik bir ra hat lık sağ la dı ğı için ter cih
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et miş, son ra da bu ter ci hi ne da ya lı bir dün ya gö -

rü şü oluş tur ma ya gi riş miş tir. Bu ne den le ev ren de ki

dü ze nin ve can lı la rın kö ke ni ko nu la rı na ate ist bir açık la ma

bul ma ya ça lış mış, ev ri me te mel olan fi kir le ri bu amaç la be nim -

se miş tir. 

Kı sa ca özet le di ği miz Epi kür-Dar win bağ lan tı sı nı çok de tay lı

ola rak or ta ya ko yan Ben ja min Wi ker bu ko nu da şu yo ru mu ya par:

İlk Dar wi nist Dar win de ğil di; Sa mos Ada sı'nda MÖ 341 yı lın da

doğ muş Epi kür isim li kö tü şöh re te sa hip bir Yu nan lıy dı. Dar wi -

nizm'in fel se fi te mel le ri ni oluş tu ran oy du; çün kü ta ma men ma ter -

ya list, ate ist koz mo lo ji yi o oluş tur du. Bu koz mo lo ji ye gö re, can sız

mad de nin amaç sız et ki le şim le ri, son suz za man için de ki bir se ri te -

sa dü fi ka za lar so nu cun da, sa de ce Dün ya'yı de ğil, ay nı za man da

onun üze rin de ki sa yı sız ya şam for mu nu oluş tur muş tu. (Epi kür) bu

koz mo lo ji yi her han gi bir ka nı ta da ya na rak de ğil, ama dün ya yı Ya -

ra tı cı fik rin den so yut la mak is te ği ne da ya na rak üret miş ti... Di ne

kar şı duy du ğu nef ret, Epi kür'ü mo der niz me bağ la mak ta dır, çün kü

(Dar wi nist) mo dern ler de Epi kür'ün mi ras çı la rı dır lar. Uzun ve do -

lam baç lı bir yol so nu cun da, Epi kür sel ma ter ya liz min re vi ze edil miş

bir şek li, gü nü müz de ki bi lim sel ma ter ya liz min te me li ha li ne gel di.

Bu Dar win'in Tür le rin Kö ke ni'nde var say dı ğı ma ter ya list koz mo lo -

jiy di ve ha la da do ğa da ki ta sa rı mı göz ar dı eden le rin fik ri te me li ni

oluş tur mak ta dır.6

Gü nü müz de de ev rim te ori si ni ıs rar la sa vu nan la rın mo ti vas -

yo nu, "bi lim yan lı sı" ol ma la rın dan de ğil, "ate izm yan lı sı" ol ma la -

rın dan gel mek te dir. Ate iz me olan bağ lı lık la rı ise, ay nen fi kir

ba ba la rı Epi kür'de ol du ğu gi bi, Al lah'ın var lı ğı nı ka bul et -

me nin, ken di ben cil tut ku la rıy la ça tış ma sın dan kay -

nak lan mak ta dır. 
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Bu ra da he men be -

lirt mek ge re kir ki, Al lah'ın

Ku ran'da in kar cı lar hak kın -

da bil dir di ği, "Vic dan la rı ka -

bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük -

len me do la yı sıy la (Al lah'ın ayet le -

ri ni) in kar et ti ler" (Neml Su re si,

14) aye ti, bu ki şi le rin du ru mu nu

tam ola rak ta rif  eder. Bir di ğer ayet -

te ise, "Ken di is tek ve tut ku la rı nı (he va -

sı nı) ilah edi ne ni gör dün mü?..." (Fur -

kan Su re si, 43) buy rul mak ta dır. Al lah'ı,

sırf O'nun var lı ğı nı ka bul et mek ne fis le -

ri nin is tek ve tut ku la rı ile ça tış tı ğı için in -

kar eden Epi kür cü-Dar wi nist kla n da bu

ayet te ta rif edi len in san la rın ko nu mu na

gir mek te dir ler. Do la yı sıy la, ev rim-ya ra -

tı lış tar tış ma sı nı "bi lim-din ça tış ma sı"

ola rak gör mek, çok bü yük bir al da nış tır. 

Ev rim ve ya ra tı lış, ev re nin ve can -

lı la rın kö ke ni hak kın da ta ri hin es ki

çağ la rın dan be ri var olan iki fark lı açık -

la ma dır. Bu iki açık la ma dan han gi si nin
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bi lim sel ola rak doğ ru ol -

du ğu nun an la şıl ma sı için

bi lim sel bul gu la ra bak mak

ge re kir. Tüm bul gu lar, bu ki tap -

ta ve di ğer eser le ri miz de açık lan -

dı ğı gi bi, ev rim te ori si nin yan lış,

ya ra tı lış ger çe ği nin ise doğ ru ol -

du ğu nu bir kez da ha ka nıt la mak ta dır.

Bi li min Ate ist
Ol mak Zo run da 
Ol du ğu Ya nıl gı sı
Bi li min ate ist ol mak, ya ni "ev ren sa -

de ce mad de den iba ret tir, mad de öte sin de

bir bi linç yok tur" şek lin de ki bir dog ma ya

inan mak ve bu nu des tek le mek zo run lu -

lu ğu yok tur. Bi lim bul gu la rı in ce ler ve

doğ ru lu ğu ke sin olan bul gu lar bi zi ne -

re ye gö tü rü yor sa onu ka bul eder. 

Bu gün ast ro fi zik, fi zik, bi yo lo ji gi bi

fark lı bi lim dal la rı, ev ren de ve do ğa da



rast lan tı lar la açık lan ma sı im kan sız ya ra tı lış ör -

nek le ri ol du ğu nu açık ça gös ter mek te dir ler. De lil ler,

bir Ya ra tı cı'nın var lı ğı nı ka nıt la mak ta dır. Bu Ya ra tı cı,

gök le ri, ye ri ve bu iki si ara sın da ki can lı-can sız her -

şe yi ya ra tan son suz güç ve akıl sa hi bi Al lah'tır.  

Ka nıt sız olan "inanç" ise ate izm dir. 

Ate iz min en önem li da ya na ğı sa -

nı lan Dar wi nizm ise, iler le yen

say fa lar da in ce le ne ce ği gi bi,

çök müş du rum da dır. 
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ar wi nizm, yer yü zün de ki tüm can lı lı ğın, her -

han gi bir amaç ya da plan ol ma dan, rast lan tı -

lar so nu cun da oluş tu ğu id di ası dır. 

Bu id di anın ilk hal ka sın da ise, can sız mad de -

nin için de ilk can lı nın or ta ya çı kı şı yer alır. Bu ilk can lı nın

ger çek ten can sız mad de den te sa dü fen olu şa bi le ce ği gös te ril -

me li dir ki, do ğal bir "ev rim sü re ci" olup ola ma ya ca ğı tar tı şı -

la bil sin. 

Pe ki bu ilk hal ka bi lim sel ve ri ler le kı yas la nın ca or ta ya ne

çı kar? Ya ni can sız mad de nin için den te sa düf ler sa ye sin de

can lı bir or ga niz ma  çı ka bi lir mi? 

Bir za man lar göz lem  ve de ney le rin üst te ki so ru ya

olum lu ce vap ver di ği sa nı lı yor du. Ya ni can sız mad de nin
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için den, ken di  ken di ne, can lı lar tü re ye bi le ce ği

dü şü nü lü yor du. Çün kü söz ko nu su "göz lem ve de ney -

ler" çok il kel di. 

Bu göz lem ve de ney le rin ilk sa hip le ri Es ki Mı sır lı lar dı. Nil

neh ri nin çev re sin de ya şa yan bu halk, ya ğış lı mev sim ler de Nil çev -

re sin de ço ğa lan kur ba ğa la rın, neh rin et ki siy le ça mur dan tü re dik -

le ri ni sa nı yor du. Sa de ce kur ba ğa la rın de ğil, yı lan, so lu can ve fa re -

le rin de, su bas kın la rıy la ta şan Nil ır ma ğı nın ça mur la rın dan oluş -

tuk la rı nı dü şü nü yor lar dı. Yap tık la rı yü zey sel "göz lem", on la rı

böy le si ba tıl bir ina nı şa sü rük le miş ti. 
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Sa de ce Es ki Mı sır'da de ğil, es ki çağ lar da -

ki pek çok pa gan top lum da da can lı ve can sız var lık -

lar ara sın da ki sı nı rın bel li-be lir siz ve ko lay ca aşı la bi lir ol -

du ğu inan cı yay gın dı. Hin du fel se fe si ne gö re ise, ev ren "prak -

ri ti" adı ve ri len ko ca man, yu var lak bir mad de den oluş muş tu.

Can lı can sız tüm mad de ler bu ilk mad de den ev rim le şe rek oluş -

mak ta ve tek rar prak ri ti ye dö nüş mek tey di. Es ki Yu nan fel se fe ci le -

rin den Tha les'in öğ ren ci si Anak si men de res "Do ğa" isim li şi irin de

hay van la rın, gü neş ışı ğıy la bu har la şan bir bal çık tan mey da na gel -

dik le ri ni yaz dı.

Tüm bu ba tıl ina nış la rın te me lin de, can lı lı ğın ba sit bir ya pı ya

sa hip ol du ğu zan nı ya tı yor du. Bu zan mo dern bi li min doğ du ğu

Av ru pa'da da uzun bir sü re ko run du. Mo dern bi lim 16. yüz yıl dan

iti ba ren ge liş me ye baş la dı, an cak bi lim adam la rı nın can lı lı ğın de -

tay la rı nı, özel lik le de göz le gö rül me yen mo le kü ler ya pı sı nı in ce le -

me im ka nı ol ma dı ğı için, en az üç yüz yıl da ha can lı lı ğın ba sit ol -

du ğu dü şün ce si ba zı la rı için ik na edi ci ol ma ya de vam et ti. 

Bu ik na edi ci li ğin te me lin de yi ne ba zı yü zey sel göz lem ve de -

ney ler var dı. Ör ne ğin Bel çi ka lı kim ya cı Jan Bap tis ta van Hel mont

(1577–1644) kir li bir göm le ğin üze ri ne buğ day dök tü ve bel li bir

sü re bek le dik ten son ra göm le ğin çev re sin de fa re ler bu lun ca, buğ -

day ve göm lek ka rı şı mın dan fa re le rin üre di ği ne inan dı. Al man bi -

lim ada mı At ha na si us Kirc her (1601-1680) de ben zer bir de ney

yap tı. Ölü si nek le rin üze ri ne bal dö ken ve bir sü re son ra bu ba lın

çev re sin de, uçu şan si nek le rin bu lun du ğu nu gö ren Kirc her, si nek

ölü le riy le bir le şen ba lın can lı si nek üret ti ği ni san dı. 



An cak da ha bi linç li de ney -

ler ya pan bi lim adam la rı, bu dü -

şün ce le rin bi rer ya nıl gı ol du ğu nu

fark ede bi li yor lar dı. İtal yan bi lim

ada mı Fran cis co Re di (1626 –1697)

bu ko nu da ilk kez kont rol lü bir

de ney yap tı. İzo las yon yön te -

mi ni kul la na rak, et le rin üze -

rin de ki kurt la rın ken di li ğin -

den oluş ma dı ğı nı, si nek le rin

ge ti rip bı rak tık la rı lar va lar dan çık tı ğı nı

be lir le di. Re di, can lı lı ğın can sız mad de ler den de ğil,

an cak bir baş ka can lı dan ge le bi le ce ği ni sa vun du. Bu gö rüş "bi oge -

nez" ola rak bi lin di. Can lı lı ğın ken di li ğin den olu şa bil di ği gö rü şü -

nün adı ise "abi oge nez"di.

Abi oge nez ve bi oge nez ta raf tar la rı ara sın da ki bi lim sel tar tış -

ma yı 18. yüz yıl da John Ne ed ham (1713-1781) ve Laz za ro Spal lan -

za ni (1729-1799) sür dür dü. Her iki si de bir par ça eti kay nat tık tan

son ra izo le et ti ler. Ne ed ham et te yi ne kurt la rın oluş tu ğu nu göz -

lem le di ve bu nu abi yo ge ne ze de lil say dı. Spal lan za ni ise ay nı de -

ne yi tek rar la dı, ama eti da ha uzun sü re kay nat tı. Böy le ce üze rin -

de ki tüm or ga nik form la rı öl dür müş olu yor du. Ve bu nun so nu -

cun da et kurt lan ma dı. Böy le ce Spal lan za ni abi yo ge ne zi çü rüt müş

olu yor du. Ama yi ne de pek çok in san bu na inan ma dı. Spal lan za -

ni'nin "eti çok faz la kay na ta rak için de ki ya şam gü cü nü öl dür -

dü ğü nü" söy le di ler. 

Char les Dar win te ori si ni ge liş ti rir ken, ha ya tın

kö ke ni ko nu su iş te bu gi bi tar tış ma lar la be lir siz -
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Laz za ro Spal lan za ni
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di. Pek çok in san, kurt lar gi bi göz le gö rü lür can -

lı la rın ol ma sa bi le, bak te ri le rin ve di ğer mik rop la rın

can sız mad de den tü re ye bi le ce ği ne ina nı yor du. Ün lü Fran -

sız kimyacı Lo uis Pas te ur, asır lar dır sü re gi den abi yo ge nez id di -

ası nı de ney le ri ile 1860 yı lın da çü rüt tü, ama abi yo ge nez dü şün ce -

si yi ne de pek çok in sa nın zih nin de yer et me ye de vam et ti. 

Bu ne den le Dar win ilk hüc re nin na sıl or ta ya çık mış ola bi le ce -

ği ko nu su üze rin de he men hiç dü şün me di. 1859'da ya yın la nan

Tür le rin Kö ke ni'nde bu ko nu ya da ir her han gi bir açık la ma yap ma -

dı. Pas te ur'un de ney le ri bu ko nu nun Dar wi nizm için bü yük bir

prob lem ol du ğu nu or ta ya koy duk tan son ra bi le, me se le ye faz la

eğil me di. Ha ya tın kö ke ni ko nu sun da ki tek bi li nen "açık la ma -

sı", ilk hüc re nin "kü çük sı cak bir göl de" oluş -

muş ola bi le ce ği yö nün dey di.

Lou is Pas te ur,

ya şa mın can -

sız mad de nin

için den ken di -

li ğin den do ğa -

bi le ce ği inan cı nı

bi lim sel de ney ler le

yık tı. Bu bul guy la

bir lik te, Dar wi -

nistlerin hayali "ev rim

sü re ci" da ha ilk hal -

ka sın da çık ma za

sap lan mış olu -

yor du.
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Dar win 1871'de

Jo seph Ho oker'a

yaz dı ğı mek tup ta

şöy le di yor du:

Ge nel lik le de ni yor

ki, bir ya şa yan or ga -

niz ma nın ilk üre ti -

mi için ge rek li ko -

şul lar şim di mev cut

ol du ğu na gö re, bu

ko şul lar her za man

mev cut ol ma lıy dı.

Ama eğer tüm

amon yak ve fos fo rik

tuz la rın bu lun du ğu, ışık, ısı,

elekt rik vs.nin var ol du ğu kü çük sı cak bir göl de, bir pro te in bi le şi -

ği kim ya sal ola rak oluş sa ve da ha komp leks de ği şim ler ge çir me ye

ha zır ol say dı, gü nü müz de bu mad de he men ab sor be edi lir di, ama

can lı ya ra tık la rın var lı ğın dan ön ce bu du rum böy le ol ma ya bi lir di.7

Kı sa ca sı Dar win, sı cak bir gö lün için de ya şa mın ham mad de -

si olan ba zı kim ya sal lar bu lun du ğu tak dir de, pro te in le rin olu şa bi -

le ce ği ni, bun la rın da ço ğa lıp, bir le şip, bir hüc re oluş tu ra bi le cek le -

ri ni sa vun muş tu. Da ha sı, böy le bir olu şu mun gü nü müz dün ya

ko şul la rın da müm kün ol ma dı ğı nı, ama es ki de vir ler de müm kün

ola bi le ce ği ni ile ri sür müş tü. 

Dar win'in her iki id di ası da hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan

bi rer spe kü las yon du. 

Ama bu spe kü las yon lar ken din den son ra ge le cek

ev rim ci le re il ham kay na ğı ola cak ve yüz yı lı aş kın

bir sü re de vam ede cek umut suz bir ça ba yı

baş la ta cak tı. 

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabı
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Bu umut suz ça ba, asır lar dır var lı ğı nı ko ru -

yan ve Dar win'i de ya nıl tan bir ya nıl gı ya da ya nı yor du:

Ya şa mın, salt te sa düf ler ve do ğa ka nun la rı ile or ta ya çı ka bi -

le cek ka dar ba sit ol du ğu ya nıl gı sı na... 

O za man dan bu ya na yüz yıl gi bi uzun bir za man geç ti. 

Bin ler ce bi lim ada mı, ha ya tın kö ke ni ne ev rim sel bir açık la ma

ge tir mek için ça ba har ca dı lar. Yo lu açan lar, Ale xan der Opa rin ve J.

B. S. Hal da ne ol du. Bi ri Rus di ğe ri İn gi liz -ama her iki si de Mark -

sist- olan bu iki bi lim ada mı, "kim ya sal ev rim" ola rak bi li nen te ori -

yi or ta ya at tı lar. Dar win'in ha yal et ti ği gi bi, ya şa mın ham mad de si

olan mo le kül le rin, ener ji kat kı sı sa ye sin de, ken di ken di le ri ne ev -

rim le şip can lı bir hüc re ya pa bi le cek le ri ni id dia et ti ler. 

Opa rin ve Hal da ne'in tez le ri 20. yüz yıl or ta sın da iv me ka zan -

dı. Çün kü ya şa mın ne den li komp leks ol du ğu ha la tam bi lin mi -

yor du ve Stan ley Mil ler ad lı genç bir kim ya cı nın de ne yi, "kim ya -

sal ev rim" te zi ne gös ter me lik bir bi lim sel des tek sağ la mış tı. 

J. B. S. Hal da ne

Alexander Oparin
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Bir Za man lar
Mil ler De ne yi Var dı

Bu gün ya şa mın kö ke nin den bah se den ev rim ci kay nak la ra

ba kar sa nız, bü yük ola sı lık la, sa vun duk la rı tez le re en bü yük ka nıt

ola rak "Mil ler De ne yi"ni gös ter dik le ri ni gö rür sü nüz. Pek çok ül -

ke nin bi yo lo ji ko nu lu ders ki tap la rın da öğ ren ci le re bu de ne yin ne

den li önem li bir bul gu ol du ğu ve söz de "ya şa mın kö ke ni so ru nu -

nu na sıl ay dın lat tı ğı" an la tı lır. De ne yin de tay la rı ço ğu za man göz

ar dı edi lir. De ney de ne yin üre til di ği ve bu nun ya şa mın kö ke ni

me se le si nin kaç ta ka çı na "ışık tut -

muş" ola bi le ce ği de göz ar dı edi lir. 

Bu de ne yin ken di si ne ışık tut -

mak için, da ha ön ce ki ça lış ma la rı -

mız da çok de tay lı ola rak yer ver di -

ği miz ger çek le ri kı sa ca özet le ye lim.

1953 yı lın da, Chi ca go Üni ver -

si te si Kim ya bö lü mü öğ ren ci si

olan Stan ley Mil ler, ho ca sı Ha -

rold Urey'in de gö ze ti mi al tın -

da, il kel dün ya at mos fe ri ne

ben ze di ği ni var say dı ğı bir

gaz ka rı şı mı  oluş tur du.

Stan ley M
il ler



Son ra bu ka rı şı mın içi ne bir haf ta yı aş kın bir sü -

re elekt rik ver di ve bu sü re nin so nun da can lı lar da kul -

la nı lan -ve kul la nıl ma yan- ba zı ami no asit le rin sen tez len di -

ği ni göz lem le di.

Ami no asit ler, vü cu dun en te mel mal ze me le ri olan pro te in le -

rin ya pı taş la rı dır. Yüz ler ce ami no asit, hüc re için de be lir li bir sı -

ray la bir leş ti ri lir ve böy le ce pro te in ler ya pı lır. Hüc re ler de or ta la -

ma bir kaç bin ay rı tür de pro te in den mey da na ge lir. Ya ni ami no -

asit ler, can lı la rın en kü çük par ça la rı dır.

İş te bu ne den le Stan ley Mil ler'ın ami no asit sen te zi, ev rim ci ler

ara sın da bü yük he ye can uyan dır dı. Ve on  yıl lar sü re cek bir "Mil -

ler De ne yi ef sa ne si" doğ muş ol du.

Oy sa ef sa ne boş tu. Ge çer siz di. 

Bu ger çek ya vaş ya vaş or ta ya çık tı. 1970'ler de dün ya nın ilk

za man la rın da ki at mos fe rin, Mil ler'in de ne yin de kul lan dı ğı me tan

ve amon yak gaz la rı nı içer me di ği, onun ye ri ne baş lı ca azot ve kar -

bon di ok sit içer di ği  ka nıt lan dı. Bu da Mil ler'in se nar yo su nu bo şa

çı kar dı çün kü söz ko nu su gaz lar ami no asit olu şu mu için hiç de

uy gun de ğil ler di. Je olo ji der gi si Earth'de ya yın la nan 1998 ta rih li

bir ma ka le de bu ger çek şöy le özet le ni yor du: 

Bu gün Mil ler'ın se nar yo su şüp he ler le kar şı lan mak ta dır. Bir ne de ni,

je olog la rın il kel at mos fe rin baş lı ca kar bon di ok sit ve azot tan oluş tu -

ğu nu ka bul et me le ri. Bu gaz lar ise 1953'te ki de ney de (Mil ler De ne -

yi'n de) kul la nı lan dan çok da ha az ak tif ler.8

Bir di ğer ün lü bi lim der gi si Na ti onal Ge og rap hic'in ay nı yı -

la ait bir ma ka le sin de ise, ko nuy la il gi li şu sa tır la ra yer ve -

ri li yor du: 

Pek çok bi lim ada mı bu gün, il kel at mos fe rin Mil ler'in

öne sür dü ğün den fark lı ol du ğu nu tah min edi -

Harun Yahya
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yor. İl kel at mos fe rin, hid ro jen, me tan ve amon yak tan

çok, kar bon di ok sit ve azot tan oluş tu ğu nu dü şü nü yor lar. Bu

ise kim ya cı lar için kö tü ha ber! Kar bon di ok sit ve azo tu tep ki me -

ye sok tuk la rın da el de edi len or ga nik bi le şik ler ol duk ça de ğer siz

mik tar lar da.9

Jon Co hen'in Sci en ce der gi sin de ya yın la nan 1995 ta rih li bir

ma ka le sin de ki yo rum da bu ko nu da açık la yı cı dır. Co hen ha ya tın

kö ke ni ni araş tı ran bi lim adam la rı nın Mil ler De ne yi'ni dik ka te al -

ma dık la rı nı be lirt miş tir ve ne de ni ni de şöy le özet le miş tir: "Çün kü

er ken dün ya at mos fe ri, Mil ler-Urey si mü las yo nu na hiç mi hiç ben ze mi -

yor du."10

Miller'in varsayımının aksine, erken atmosfer organik

moleküllerin oluşması için hiç uygun değildi.
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Mil ler De ne yi'ni ge çer siz kı lan bir di ğer nok -

ta, er ken dün ya at mos fe rin de bol mik tar da ok si jen ol -

du ğu nun da be lir len miş ol ma sı dır. Bu ge rek Mil ler De ne -

yi'ni ge rek se di ğer kim ya sal ev rim se nar yo la rı nı çık ma za sok -

muş tur, çün kü ok si je nin, tüm or ga nik mo le kül le ri ok sit le me özel -

li ği var dır. Vü cut için de bu teh li ke, çok özel en zim sis tem le ri ile

ön le nir. Do ğa da ser best hal de ge ze cek bir or ga nik mo le kü lün ok -

si jen ta ra fın dan ok si de edil me me si ya ni ya kıl ma ma sı im kan sız dır.

Tüm bu ger çek le re rağ men, baş ta be lirt ti ği miz gi bi Mil ler De -

ne yi on  yıl lar dır ya şa mın kö ke ni ni açık la yan çok önem li bir bul gu

gi bi gös te ri lir. Ders ki tap la rın da öğ ren ci le re böy le su nu lur. Bu su -

num ya pı lır ken de, "Mil ler or ga nik bi le şik le rin na sıl sen tez le ne bi -

le ce ği ni gös ter di" ve ya "Mil ler ilk hüc re le rin na sıl oluş tu ğu nu gös -

ter di" gi bi yön len di ri ci ifa de ler ter cih edi lir. 

İş te bu ne den le pek çok eği tim li in san da, bu ko nu da ya nıl tıl -

mış du rum da dır. Ör ne ğin ba zı ma ka le ler de ev rim te ori sin den söz

edi lir ken, "ami no asit, pro te in gi bi or ga nik mad de ler ka rş t r lp kay -

na t ln ca ha yat olu şu yor, can l lk baş l yor" gi bi ifa de le re rast la na bil -

mek te dir. Bu, muh te me len, Mil ler De ne yi ef sa ne si nin zi hin ler de

bı rak tı ğı ba tıl inanç lar dan bi ri dir. Ger çek te ise, "ami no asit, pro te -

in gi bi or ga nik mad de ler ka rş t r lp kay na t ln ca ha ya tın oluş tu ğu"

hiç bir za man gö rül me miş tir. Ha yat bir ya na, ami no asit le rin olu -

şu mu nu açık la ma ya ça lı şan Mil ler De ne yi de, yu ka rı da açık la dı ğı -

mız gi bi, bi lim sel ge çer li li ği kal ma mış, köh ne bir de ne me dir. Ay -

nen kurt la nan et le ri abi oge ne z ka nı tı sa nan Jan Bap tis ta van

Hel mont'un ve ya At ha na si us Kirc her'in "de ney le ri" gi bi.

Je remy Rif kin, Türk çe ye Dar win'in Çö kü şü adıy la çev -

ri len ki ta bın da (Al geny: A New World) ay nı ben -

zet me yi ya par:



Eğer bi lim adam la rı azı cık şüp he duy ma zah me ti ne

kat lan mış ol sa lar dı, bu de ne yin (Mil ler De ne yi'nin), tıp kı

da ha ön ce ki yıl lar da çöp ler den çı kan si nek kurt la rı nı göz le ye -

rek ha ya tın can sız mad de den çık tı ğı nı id dia eden bi lim adam la rı -

nın yap tık la rı gi bi, kur gu sal bir hi ka ye den iba ret ol du ğu nu he men -

ce cik gö re bi lir ler di.11

Mil ler De ne yi'ni önem li bir bul gu zan ne den le rin an la ya ma -

dık la rı çok önem li bir nok ta da şu dur: Mil ler ken di oluş tur du ğu

ve er ken dün ya at mos fe ri ile il gi si ol ma yan su ni ko şul lar da de ne -

yi ni ger çek leş tir miş tir ya ni de ne yin ko şul la rı ge çer siz dir. Ay rı ca -

ve en önem li si- bu de ney de sa de ce ami no asit sen tez le ye bil miş tir

ve her han gi bir şe kil de ami no asit oluş ma s, ke sin lik le can l lk oluş -

ma s de mek de ğil dir. 

Can lı hüc re si ni dev bir fab ri ka ya ben ze tir sek, ami no asit ler de

bu fab ri ka nın bi rer tuğ la sı ola bi lir. Önem li olan bu tuğ la la rın na -

sıl di zi lip ta sar la na ca ğı dır. Bu gü ne ka dar hiç bir de ney, ami no asit -

le rin te sa dü fen ve ya ken di ken di le ri ne or ga ni ze olup fonk si yo nel

bir pro te in oluş tur duk la r n gös ter me miş -

tir. Can l l ğn oluş ma s için se yüz ler ce fark l

pro te inin, DNA kod la r nn, bun la r yo rum -

la yan en zim le rin, se çi ci ge çir gen bir hüc re

za r nn vs., ya ni çok komp leks bir me ka niz -

ma lar bü tü nü nün oluş ma s ge re kir. Böy le

bir "kim ya sal ev rim"in müm kün ol du ğu

ise hiç bir za man gös te ri le me miş tir.

Da ha sı, bu na inan mak tek ke li -

mey le im kan sı za inan mak -

tır. Dün ya ca ün lü fi zik -

çi ve bi lim ya za rı

Harun Yahya
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Pa ul Da vi es, bu ko nu da şu önem li yo ru mu ya par:

Ba zı bi lim adam la rı, sa de ce bi raz ener ji ata lım ve ken di ken -

di ne (ya şam) olu şur di ye dü şü nü yor lar. Bu, şu nu de mek gi bi bir

şey: Tuğ la yı ğın la rı nın al tın a bir di na mit ko ya lım. Pat la sın, ve bir

evi niz ol sun! El bet te bir evi niz ol maz, sa de ce kar ma şa olur. Ya şa -

mın kö ke ni ni açık la mak ta ki zor luk, bu komp leks mo le kül le rin içi çe

geç miş komp leks or ga ni zas yo nel ya pı sı nın, rast lan tı sal bir ener ji gi -

ri şiy le na sıl oluş tu ğu nun açık lan ma sın da dır. Bu çok spe si fik komp -

leks mo le kül ler ken di le ri ni na sıl bi ra ra ya ge tir miş ler dir?12

As lın da Pa ul Da vi es'in ver di ği ör nek, ya şa mın kö ke ni so ru -

nu nun ger çek çö zü mü nü de için de ba rın dır mak ta dır. Or ta da bir

ev var sa, bu evin "tuğ la la rın di na mit le pat la tıl ma sı so nu cun da"

oluş tu ğu nu var say mak ve bu nun na sıl müm kün ola bi le ce ği ko nu -

sun da te ori ler üret mek man tık lı mı dır? Yok sa man tık lı olan, evin

bir di na mit pat la ma sı so nu cun da de ğil de, üs tün bir ya ra tı lış ve

dü zen le mey le or ta ya çık tı ğı nı mı ka bul et mek tir?

Ce vap çok açık tır. 

Bu ne den le dir ki, ya şa mın komp leks li ği nin tüm de tay la rıy la

an la şıl dı ğı son 20 yıl da, pek çok bi lim ada mı "kim ya sal ev rim" ef -

sa ne si ni terk et miş ve ya şa mın kö ke ni ne ye ni bir ce vap ge tir me ye

baş la mış tır: Bu ce vap, ya ra tı lış ger çe ği dir.

Ya şa mın Şa şır tı cı 
Komp leks li ği

Ya ra tı lış ger çe ği nin açık ça fark edil me si ne se bep

olan en önem li çı kış nok ta sı, ya şa mın Dar win za -

ma nın da ha yal bi le edi le me yen komp leks li -
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ği dir. Le high Üni ver si te si'nden bi yo kim ya pro fe -

sö rü Mic ha el J. Be he, 1996 yı lın da ya yın la nan Dar win's

Black Box (Dar win'in Ka ra Ku tu su) ad lı ki ta bın da, can lı lık -

ta ki komp leks li ğin keş fe dil me sin den şöy le söz eder:

1950'le rin or ta la rın dan be ri bi yo kim ya bi li mi, mo le kü ler dü zey de

ya şa mın ça lış ma la rı nı açık lı ğa ka vuş tur mak ta dır. Dar win, 19. yüz -

yıl da ki ge li şim de re ce siy le bi lim; gör me, ba ğı şık lık sis te mi ve ya ha -

re ket me ka niz ma la rı gi bi sis tem le rin iş le yiş le ri ni da hi tah min ede -

mi yor du. Mo dern bi yo kim ya ise bu ve ben ze ri fonk si yon la rı ger -

çek leş ti ren mo le kül le rin ta nım lan ma sı na yol aç tı. Ön ce le ri, ya şa mın

te mel le ri nin ba sit bir esa sa da ya lı ol du ğu dü şü nül mek tey di. Oy sa

bu bek len ti ar tık ta ma men yok ol muş tur. Gör me, ha re ket me ka niz -

ma la rı ve di ğer bi yo lo jik fonk si yon la rın, te le viz yon ka me ra la rı ve

oto mo bil ler den da ha az kar ma şık ol ma dı ğı ka nıt lan mış tır. Bi lim,

ya şa mın kim ya sı nın na sıl şe kil len di ği ni an la ya bil mek için ol duk ça

bü yük atı lım lar yap mış tır. Fa kat bi yo lo jik sis tem le rin mo le kü ler se -

vi ye de ki has sas dü ze ni ve komp leks li ği, bun la rın kö ken le ri nin

açık lan ma sı ko nu sun da bi li mi fel ce uğ rat mış tır... Pek çok bi li m a da -

mı ken di le ri ne faz la ca gü ve ne rek, açık la ma la rın çok tan el le rin de ol -

du ğu nu öne sür müş tür. Ve ya çok ya kın da bu açık la ma la ra ula şa -

cak la rı nı söy le miş ler fa kat pro fes yo nel bi lim li te ra tü rün de id di ala -

rı na bir des tek bu la ma mış lar dır. Da ha önem li si, sis tem le rin ken di

ya pı la rı in ce len di ğin de, ya şam me ka niz ma la rı nın Dar wi nist bir

yak la şım la as la açık la na ma ya ca ğı or ta da dır.13

Pe ki hüc re nin için de bu den li komp leks olan ne var dır? Be he,

so ru nun ce va bı nı şöy le özet ler:

1950'ler den kı sa bir sü re son ra bi lim, ya şa yan or ga niz ma la rı

mey da na ge ti ren mo le kül le rin bir kıs mı nın özel lik le ri ni ve şe -

kil le ri ni be lir le ye bi le cek bir nok ta ya gel di. Ya vaş ya vaş,

uzun ça lış ma lar so nu cu pek çok bi yo lo jik mo le kü lün

ya pı sı keş fe dil di ve bun la rın ça lış ma yön tem le ri
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sa yı sız de ney ile ka nıt lan dı. Top la nan so nuç lar ise ya -

şa mın ma ki ne ler üze ri ne ku ru lu ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Bu ma ki ne ler, mo le kül ler den oluş muş tur! Mo le kü ler ma ki ne ler

yük le ri ni hüc re için de ki bir yer den di ğe ri ne, yi ne di ğer mo le kül -

ler ta ra fın dan mey da na ge ti ri len "ana yol lar" ile ta şır lar. Bu ara da

di ğer le ri hüc re yi bir şe kil de sa bit tu ta bil mek için kab lo, ip ve ma ka -

ra gö re viy le ha re ket eder ler. Ma ki ne ler hüc re ye ait şal ter le ri açıp

ka par lar, ba zen hüc re yi öl dü rür ler ve ya ak si ne ge liş me si ni sağ lar -

lar. Gü neş ener ji siy le ça lı şan ma ki ne ler fo ton la rın ener ji si ni ele ge -

çi rir ve bun la rı kim ya sal mad de ler için de sak lar lar. Elekt rik li ma ki -

ne ler, akı mın si nir ler den geç me si ni sağ lar. Üre tim ya pan ma ki ne ler

ken di le ri gi bi baş ka mo le kü ler ma ki ne le ri in şa eder ler, ve ken di le -

ri ni de. Hüc re, ma ki ne ler kul la na rak yü zer, ma ki ne ler le ken di si ni

kop ya lar, ma ki ne ler le bes le nir. Kı sa ca sı, ol duk ça komp leks olan

mo le kü ler ma ki ne ler her tür lü hüc re sel iş le mi kont rol eder ler. Ya -

şa mın de tay la rı nın in ce aya rı ya pıl mış tır ve so nuç ta ya şa mın ma ki -

ne le ri ol duk ça komp leks tir.14

İs ra il li fi zik çi ve mo le kü ler bi yo log Ge rald Schro eder de hüc -

re nin için de ki ola ğa nüs tü komp leks li ğe dik kat çek mek te dir:

… Vü cu du nuz da ki her hüc re sa ni ye de or ta la ma 2000 pro te in oluş -

tur mak ta dır. Her sa ni ye, her hüc re de ve hiç ara lık ve ril mek si zin.

Hüc re ler bu nu öy le si ne mü te va zi bir ta vır la yap mak ta dır lar ki biz

bun ca fa ali ye ti hiç ama hiç his set me yiz. Pro te in yüz ler ce ami no asi -

tin bi ra ra ya ge le rek oluş tur du ğu bir di zi dir ve ami no asit ler  de yak-

laşık yirmi kadar atomdan oluşur. Vücudunuzdaki her bir hücre, şu

anda yaklaşık  on mil yon atom dan olu şan beş yüz bin ka dar ami no -

asi ti se çip bun la rı ön ce den se çil miş olan di zi ler de or ga ni ze edi -

yor, bi ra ra ya ge ti ri yor her bir di zi nin spe si fik bir şe kil de kıv rı -

lıp kıv rıl ma dı ğı nı kont rol edi yor ve da ha son ra her bir pro te -

ini her na sıl sa bu özel pro te ine ih ti yaç duy du ğu nun işa -

re ti ni ve ren bel li bir ala na, ba zı la rı nı hüc re içi ne, ba -



zı la rı nı hüc re dı şı na gön de ri yor. Bu

iş lem her sa ni ye, her hüc re de tek rar la -

nı yor. Be de ni miz ya şa yan bir mu ci ze -

dir.15

Bu ola ğa nüs tü komp leks ya pı -

nın rast lan tı la rın ve do ğa ka nun la -

rı nın ürü nü ol du ğu nu id dia et -

mek, Pa ul Da vi es'in be lirt ti ği gi -

bi, tuğ la la rın al tı na di na mit ko ya -

rak bir ev olu şa bi le ce ği ni id dia et mek gi bi -

dir. Bu ne den le dir ki, ya şa mın komp leks li ği kar şı sın da,

Dar wi nist ler ça re siz dir ler. Be he, hiç bir bi lim sel ya yın da ya şa mın

kö ke ni ne da ir ev rim sel bir açık la ma bu lun ma dı ğı nı şöy le an la tır:

Ev rim üze ri ne ya pı lan bi lim sel ya yın la rı in ce ler se niz ve araş tır ma -

nı zda mo le kü ler ma ki ne ler, ya ni ha ya tın te me li üze ri ne odak la nır -

sa nız; git gi de ar tan bir kor ku ve ke sin ti siz bir ses siz lik le kar şı la şır -

sı nız. Ya şa mın kar ma şık lı ğı bu nu he sap la ma yo lun da ki bi li min te -

şeb büs le ri ni fel ce uğ rat mış tır, mo le kü ler ma ki ne ler Dar win'in önü -

ne aşı la maz bir ba ri yer kur muş tur.16

Kı sa ca sı ya şa mın kö ke ni, ev rim te ori si ni çö kü şe gö tü ren

önem li ger çek ler den bi ri ol muş tur. Pe ki ev rim ci ler ne den ha la

Dar wi nizm'i sa vun mak ta dır lar? 

Mil ler De ne yi'nin iki mi ma rın dan bi ri olan Ha rold Urey bu

ko nu da şu iti ra fta bu lun muş tur.

Ya şa mın kö ke ni ko nu su nu araş tı ran biz ler, bu ko nu yu ne ka dar

çok in ce ler sek in ce le ye lim, ha ya tın her han gi bir yer de ev rim leş -

miş ola ma ya cak ka dar komp leks ol du ğu so nu cu na va rı yo ruz.

(An cak) He pi miz bir inanç ifa de si ola rak, ya şa mın bu ge -

ze ge nin üze rin de ölü mad de den ev rim leş ti ği ne ina -

Harun Yahya
(Adnan Oktar )
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Ün lü İs ra il li fi zik çi ve mo le kü ler bi yo log 

Ge rald Schro eder
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nı yo ruz... Komp leks li ği o ka dar bü yük ki, na sıl ev rim -

leş ti ği ni ha yal et mek bi le bi zim için zor.17

Urey, ken di si nin ve pek çok mes lek ta şı nın ha ya tın

rast lan tı sal bir kö ke ni ol du ğu na "inan dık la rı nı" be lirt mek te dir.

Ger çek ten de te ori nin te me lin de bi lim

de ğil inanç yat mak ta dır. Mad de -

den baş ka bir şey ol ma dı ğı ve

tüm ol gu la rın mad de sel et -

ki ler le açık lan ma sı ge rek -

ti ği yö nün de ki bu inan -

cın adı da ma ter ya list

fel se fe dir.

Bi lim sel yön den

çök müş olan Dar wi -

nizm, salt bu fel se fe ye

olan kö rü kö rü ne inanç ne -

de niy le sa vu nul mak ta dır.

Ama bu da te ori ye faz la ömür

ka zan dı ra ma mış tır.
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Mole kü ler bi yo lo ji, ya şa mın Dar win za ma nın da ha yal bi le edi le me ye cek

ka dar komp leks ol du ğu nu ortaya çı kar dı. Bu gün can lı hüc re si nin, in -

sanoğ lu nun tüm eser ler inden da ha üs tün ol du ğu nu bi li yo ruz. Ve bu ger -

çek, ya şa mı rast lan tı la rın ürü nü sa yan Darw ini zim'i yı kıyor. 

Bilim adam -

la rı DNA'nın

ya pı sı, şif re len me si

hak kın da yap tık la rı

uzun yıl la rı kap sa yan

araş tır ma la ra, har ca dık -

la rı bü yük ser vet le re kar şın,

da ha ye ni ye ni kay da de ğer bil gi ler

edin mek te dir ler. Bu na rağ men hüc re nin

ge ne tik ya pı sın da ki mü kem mel lik de ha len bü -

yük bir sır ol ma özel li ği ni ko ru mak ta dır. DNA'nın

komp leks ya pı sı, içer di ği ha ya ti ve yük sek ka pa si te de ki

bil gi ler, ha ya tın olu şu mu nu te sa düf ler le açık la mak is te yen le ri ça re -

siz li ğe sü rük le yen ko nu la rın

ba şın da gel mek te dir. 

Hücrenin kompleks yapısının en kap-

samlı bölümünü, genetik yapısını be-

lirleyen DNA'sı oluşturmaktadır. 
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o sil bi li mi Dar win'den çok da ha ön ce ge liş ti. Bu

bi li min, ya ni pa le on to lo ji nin ku ru cu su, Fran sız

zo olog Ba ron Ge or ges Cu vi er (1769-1832) idi. Cu vi -

er, Bri tan ni ca'nın ifa de siy le, "fo sil le ri ilk kez zo olo jik bir sı nıf -

lan dır ma ya sok muş, ka ya ta ba ka la rı ve fo sil ka lın tı la rı ara sın -

da ki iliş ki yi gös ter miş ve ay rı ca yap tı ğı kar şı laş tır ma lı ana to -

mi ça lış ma la rı ve fo sil re konst rük si yon la rı ile, fonk si yo nel ve

ana to mik iliş ki le ri gös ter miş ti."18

Cu vi er'nin önem li bir özel li ği ise, onun dö ne min de La -

marck ta ra fın dan di le ge ti ri len ev rim te ori si ne kar şı çık ma sı

ve can lı grup la rı nın ay rı ay rı ya ra tıl dık la rı nı sa vun ma sıy dı.

Hay van ana to mi le rin de ki de tay lı ve has sas özel lik le re dik -
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kat çe ken Cu vi er, bu özel lik le rin rast ge le de ği şim le re izin

ver me ye ce ği ni açık la mış tı. Ona gö re, "tür ler hem fon ksi yon

hem de ya pı iti ba rıy la o den li iyi ko or di ne ol muş lar dı ki, bü -

yük de ği şim ler de ha yat ta ka la maz lar dı... Her tür ken di özel

ama cı ve her or gan ken di özel fonk si yo nu için ya ra tıl mış tı."19

Char les Dar win ise fo sil le re fark lı bir yo rum ge tir di. Ona

gö re geç miş te dün ya üze rin de tek bir or tak ata dan di ğer can -

lı tür le ri ni ka de me li ola rak tü re ten bir ev rim sü re ci ya şan mış -

tı ve fo sil ler bu sü re cin ka nıt la rıy dı lar. 

Dar win böy le bir yo rum ge tir miş ti, ama bu yo rum bir

ka nı ta da yan mı yor du. Ak si ne, Dar win za ma nın da el de bu lu -

nan fo sil ler hiç de ev rim gös ter mi yor du. So yu tü ken miş fark -

lı can lı la ra ait ka lın tı lar var dı, ama bu ka lın tı lar Dar win'in te -

ori si nin ge rek tir di ği gi bi bir bir le ri ne ak ra ba lık ba ğı ile bağ lı

dur mu yor lar dı. Bi li nen her fo sil, bi li nen her can lı gi bi, ken di -

ne has özel lik le re sa hip ti. Do ğa ta ri hi, do ğa nın şu an ki du ru -

mu gi bi, bir bi ri ne çok ben ze yen ve ya kın tür le re de ğil, bir bir -

le rin den çok fark lı ve ara la rın da bü yük ya pı sal fark lı lık lar

bu lu nan grup la ra ay rıl mış tı. 

Bu ne den le Dar win, fo sil le ri te ori si için bir de lil ola rak

kul la na ma dı. Ak si ne, te ori si için so run oluş tu ran bu önem li

me se le yi ki ta bın da "te vil et me ye" (ya ni ba ha ne ler öne sü re rek

bu so run dan kur tul ma ya) ça lış tı. Ki ta bı nın "Dif fi cul ti es on

The ory" (Te ori nin Zor luk la rı) baş lık lı bö lü mün de bu ko nu ya

yer ayır dı. Bu nun la be ra ber, "On the Im per fec ti on of the Ge -

olo gi cal Re cord" (Je olo jik Ka yıt la rın Ye ter siz li ği) baş lık lı ve

sırf fo sil ler ve ara form la rın yok lu ğu ko nu su nu ele alan bir

bö lüm da ha ek le di ki ta bı na.
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An cak ki ta bın her iki bö lü mün de de Dar win'in so ru nu

çok açık bir şe kil de gö rü lü yor du. Te ori si, can lı tür le ri nin çok

kü çük ve uzun va de li ka de me li de ği şim ler le or ta ya çık tık la rı

id di ası üze ri ne ku ru luy du. Eğer bu doğ ru ol say dı, o za man

her tü rü bir di ğe ri ne bağ la yan ara form lar ya şa mış ol ma lı ve

bun la rın iz le ri ne de fo sil ka yıt la rın da rast lan ma lıy dı. Ama fo -

sil ka yıt la rı hiç bir "ara form" gös ter mi yor du. 

Dar win so nuç ta bu bü yük so ru nu ge le ce ğe ha va le et mek

du ru mun da kal dı. Za ten fo sil so ru nu nu ele al mak için yaz dı -

ğı bö lü mün baş lı ğı -"On the Im per fec ti on of the Ge olo gi cal

Re cord" (Je olo jik Ka yıt la rın Ye ter siz li ği)- bu nu açık ça gös te ri -

yor du. Dar win'e gö re so run fo sil ka yıt la rı nın ye ter siz ol ma -

Fosil bi li mi nin ku ru cu su olan Cu vi -

er, ya ra tı lı şı s
a vun muş ve ev ri min

im kan sız ol duğunu açık lamış tı. 



sıy dı. Ye ni fo sil ler bu lun duk ça, te ori si ni des tek le yen ka nıt lar

ge le ce ği ne ke sin gö züy le ba kı yor du. Şöy le yaz mış tı:

Je olo ji nin sö zü nü et ti ğim gi bi ka de me li bir or ga nik zin cir açı -

ğa çı kar ma dı ğı ke sin; ve bu, bel ki de, be nim te ori me kar şı öne

sü rü le bi le cek en ba riz ve en bü yük iti raz. Açık la ma nın, je olo -

jik ka yıt la rın ola ğa nüs tü de re ce ye ter siz olu şun da yat tı ğı na

ina nı yo rum. 20

O za man lar Dar win'in bu ke ha ne ti ba zı la rı na inan dı rı cı

gel miş ti. Sa yı la rı gi de rek ar tan Dar wi nist ler yer yü zü nü ka za -

rak fo sil ka yıt la rı nı ge niş let me ye ve "ka yıp" san dık la rı ara

form la rı ara ma ya baş la dı lar. On la rı he ye can lan dı ra cak ba zı

bul gu lar da el de edil di... Ama bu he ye can la rı nın bo şu na ol -

du ğu za man la an la şı la cak tı.

Ev rim ci ler adı na he ye can lan dı rı cı bul gu lar dan bi ri, Arc -

ha eop teryx adı ve ri len bir kuş fo si liy di. 1860 yı lın da Al man -

ya'nın Soln ho fen ka sa ba sı ya kın la rın da bu lu nan bu fo sil, bir

ku şa ait ol ma sı na kar şın ba zı öz gün özel lik ler içe ri yor du. Ağ -

zın da diş le rin, ka nat la rın da pen çe ben ze ri tır nak la rın var ol -

ma sı ve uzun kuy ru ğu, fo si lin bu açı lar dan sü rün gen le re

ben ze til me si ne ne den ol du. Bu ise Dar wi nist ler için bu lun -

maz bir fır sat tı. Dar win'in en ateş li sa vu nu cu su ola rak bi li nen

Tho mas Hux ley, Arc ha eop teryx'i ya rı sü rün gen-ya rı kuş bir

can lı ilan et ti. Ka nat la rı nın uçu şa el ve riş li ol ma dı ğı ve do la yı -

sıy la can lı nın "il kel bir kuş" ol du ğu yö nün de ki yo rum, gi de -

rek bü yük bir po pü la ri te ka zan dı ve 20. yüz yıl bo yun ca da

sü re cek olan Arc ha eop teryx ef sa ne si doğ muş ol du. 

An cak bu ef sa ne nin çok yü zey sel ol du ğu; can lı nın "il kel

kuş" ol ma dı ğı; ak si ne is ke let ve tüy ya pı sı nın uç ma ya son de -
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Arc ha eop teryx'in ev rim ci ler ce

id dia edil di ği gi bi "il kel bir kuş"

ol ma dı ğı, ku sur suz bir uçuş

ye te ne ği ne sa hip ol duğu ar tık

biliniyor. 



re ce el ve riş li ol du ğu; sü rün gen le re ben ze ti len özel lik le ri nin

ta rih te ya şa mış ve hat ta gü nü müz de ya şa yan di ğer ba zı kuş -

lar da da bu lun du ğu za man la or ta ya çı ka cak tı. 

Söz ko nu su bul gu lar so nu cun da "tüm za man la rın en ün -

lü ara form ada yı" sa yı la bi le cek Arc ha eop teryx hak kın da ki ev -

rim ci spe kü las yon lar gü nü müz de bü yük öl çü de din miş du -

rum da dır. Or ni to lo ji (kuş bi li mi) uz ma nı olan Ku zey Ca ro li -

na Üni ver si te si Bi yo lo ji Bö lü mü pro fe sö rü Alan Fe duc cia'nın

be lirt ti ği gi bi "Arc ha eop teryx'in çe şit li ana to mik özel lik le ri ni

in ce le yen ye ni araş tır ma cı la rın pek ço ğu, bu can lı nın da ha

ön ce ha yal edi len den çok da ha kuş-ben ze ri ol du ğu nu gös ter -

miş tir". Arc ha eop teryx

hak kın da çi zi len

"ya rı sü rün gen

can lı" port re si -

nin ise yan lış -

lı ğı or ta ya

çık mış tır; yi -

ne Fe duc -

cia'ya gö re

" A r c  h a  e o p  -

teryx'in the -

ro pod di no -

zor la ra olan

ben zer li ği çok

bü yük öl çü de

abar tıl mış tır."21

Kı sa ca sı Arc ha -
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sa vu nu cu su ola rak bi -
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eop teryx'in gü nü müz kuş la rın dan hiç bir far kı nın ol ma dı ğı  an -

la şıl mış tır.

Arc ha eop teryx da hil ol mak üze re- Dar win'den bu ya na

ge çen bir bu çuk yüz yıl için de hiç bir ara form bu lu na ma dı ğı -

nı açık ça söy le ye bi li riz. Bu ger çek özel lik le 70'li yıl lar dan iti -

ba ren red de di le mez ha le gel miş ve ev rim te ori si ne ina nan ba -

zı pa le on to log lar ta ra fın dan da ka bul edil miş tir. Bu pa le on to -

log lar ara sın da en çok dik ka ti çe ken isim ler Step hen Jay Go -

uld ve Ni les Eld red ge'dir. "Sıç ra ma lı ev rim" (punc tu ated equ -

ilib ri um) adı al tın da fark lı bir ev rim mo de li ile ri sü ren bu iki -

li, Dar wi nizm'in "ka de me ci li ği nin" fo sil ka yıt la rı ta ra fın dan

çü rü tül dü ğü nü açık ça ve ıs rar la di le ge tir miş ler dir.

Arc ha eop teryx'e da ir bir

re konst rük si yon çi zim. 
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Go uld ve Eld red ge'in de tay la rıy la gös ter dik le ri gi bi, fark lı can -

lı grup la rı fo sil ka yıt la rın da ani den or ta ya çık mak ta ve son ra

da yüz mil yon lar ca yıl de ği şim ge çir me den kal mak ta dır lar. 

Eld red ge, bir baş ka ev rim ci pa le on to log olan Ian Tat ter -

sall ile bir lik te yaz dı ğı bir ki tap ta şu önem li tes pi ti yap mış tır:

Ay rı tür le re ait fo sil le rin, fo sil ka yıt la rın da bu lun duk la rı sü re

bo yun ca de ği şim gös ter me dik le ri, Dar win'in Tür le rin Kö ke ni'ni

ya yın la ma sın dan ön ce bi le pa le on to log lar ta ra fın dan bi li nen

bir ger çek tir. Dar win ise ge le cek ne sil le rin bu boş luk la rı dol -

du ra cak ye ni fo sil bul gu la rı el de ede cek le ri ke ha ne tin de bu -

lun muş tur... Ara dan ge çen 120 yı lı aş kın sü re bo yun ca yü rü tü -

len tüm pa le on to lo jik araş tır ma lar so nu cun da, fo sil ka yıt la rı -
nın Dar win'in bu ke ha ne ti ni doğ ru la ma ya ca ğı açık ça gö rü -
lür ha le gel miş tir. 

Bu, fo sil ka yıt la rı nın ye ter siz li ğin den kay nak la nan bir so run

de ğil dir. Fo sil ka yıt la rı açık ça söz ko nu su ke ha ne tin yan lış ol -

du ğu nu gös ter mek te dir. Tür le rin şa şır tı cı bir bi çim de sa bit ol -

duk la rı ve uzun za man di lim le ri bo yun ca hep sta tik kal dık la -

rı yö nün de ki göz lem, "kral çıp lak" hi ka ye sin de ki tüm özel lik -

le ri ba rın dır mak ta dır: Her kes bu nu gör müş, ama gör mez lik -
ten gel me yi ter cih et miş tir. Dar win'in ön gör dü ğü tab lo yu ıs -

rar la red de den hır çın bir fo sil kay dı ile kar şı kar şı ya ka lan

pa le on to log lar, bu ger çe ğe açık ça yüz çe vir miş ler dir.22

Üç ev rim ci bi yo lo ğun or tak la şa ka le me al dık la rı 1988 ba -

sı mı In teg ra ted Prin cip les of Zo ology (Zo olo ji nin En teg re Pren -

sip le ri) ad lı ki tap ta ay nı ger çek şöy le açık la nır:

Pek çok tür mil yon lar ca yıl bo yun ca hiç bir de ği şik lik ge çir me -

den kal mak ta, son ra ani bir şe kil de yok ol mak ta ve on la rın ye -

ri ne çok fark lı form lar or ta ya çık mak ta dır. Da ha sı, ço ğu hay van

gru bu fo sil ka yıt la rın da, ta ma men şe kil len miş bi çim de, ani den
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or ta ya çık mak ta dır lar ve on la rın ata la rı sa yı la bi le cek bir grup tan

ya na keş fe dil miş hiç bir ara form fo si li bu lu na ma mak ta dır.23

Ye ni bul gu lar, du ru mu Dar wi nizm le hi ne de ğiş tir me mek -

te, ak si ne da ha da kö tü leş tir mek te dir. Ox ford Üni ver si te si Zo -

olo jik Kol lek si yon lar Yö ne ti ci si Tom Kemp, Fos sils and Evo lu ti -

on (Fo sil ler ve Ev rim) isim li 1999 ba sı mı ki ta bın da bu du ru mu

şöy le ka bul eder: 

Ye ni can lı ka te go ri le ri he men he men tüm du rum lar da fo sil ta ba -

ka la rın da be lir le yi ci ka rak te ris tik le ri za ten mev cut ola rak ve bi -

li nen ata sal grup la rı ol mak sı zın çı kar.24

Böy le ce, bir za man lar Dar win'in te ori si le hin de bir ka nıt

gi bi al gı la nan fo sil ka yıt la rı, te ori nin aley hin de bir ka nıt ha li ne

gel miş tir. Prin ce ton Üni ver si te si'nden ma te ma tik çi ve ev rim

kar şı tı Da vid Ber lins ki, du ru mu şöy le özet ler: 

Fo sil me zar lı ğı boş luk lar la do lu dur. Hiç bir pa le on to log da bu nu

red det me mek te dir. Bu açık bir ger çek tir. Dar win'in te ori si ile fo -

sil ka yıt la rı çe liş ki li dir.25

Bu çe liş ki nin en çar pı cı ör nek le rin den bi ri ise, Dar wi nist

"ha yat ağa cı"nın çö kü şü dür. 

Bir Za man lar "Ev rim Ağa cı"
Var Sa nı lı yor du

Dar wi nizm'in fo sil ka yıt la rın dan al dı ğı en yı kı cı dar be,

Kamb ri yen Dev re ait fo sil le rin or ta ya koy du ğu tab lo dur. 

Dar win, yer yü zün de ki ya şa mın ta ri hi nin ilk baş ta tek bir

kök ten çı kan, son ra gi de rek ya vaş ya vaş dal la ra ay rı lan bir



ağaç ola rak şe ma ti ze edi le bi le ce ği ni dü şün müş tü. Tür le rin

Kö ke ni'nde de bu gö rü şü yan sı tan bir şe ma yer alı yor du. Bu

şe may la bir lik te in san la rın zih ni ne yer le şen "ev rim ağa cı"

kav ra mı za man la Dar wi nizm'in en önem li ef sa ne le rin den bi -

ri ha li ne gel di. Bin ler ce ders ki ta bı, bi lim sel ki tap, der gi ve ya

ga ze te, "ev rim ağa cı"nın fark lı ver si yon la rı nı ya yın la dı. Can -

lı la rın or tak bir kö ken den kü çük rast lan tı sal de ği şim ler le tü -

re dik le ri fik ri, "ev rim ağa cı" şe ma la rı ile in san la ra em po ze

edil di.

Oy sa ger çek ler çok fark lıy dı. 

Bu nun an la şıl ma sı, en açık ola rak "Kamb ri yen Pat la ma -

sı"nın keş fe dil me siy le ol du.

Bu keş fin hi ka ye si ni öğ ren mek için 20. yüz yı lın baş la rı -

na, 1909 yı lı na git mek ge re kir. O yıl Char les D. Wal cott ad lı

bir pa le on to log, Ka na da'nın Rocky Mo un ta ins (Ka ya lık Dağ -

lar) böl ge sin de araş tır ma yap ma ya gi riş miş ti. Wal cott, Bur -

gess Pass de nen böl ge de son de re ce iyi ko run muş ka ya kat -

man la rı na (İn gi liz ce te rim le "sha le") rast la dı. Bur gess Ya ta -

ğı'nda (Bur gess Sha le) çok sa yı da fo sil bu lun du ğu nu ve bun -

la rın Kamb ri yen Dev re ait ol du ğu nu fark et mek te ge cik me di.

Bun dan son ra ki 4 yıl bo yun ca Bur gess Sha le böl ge sin den 60

ila 80 bin fo si li özen le top la dı ve yap tı ğı bu de tay lı ça lış ma yı

en in ce ay rın tı la rı na ka dar def ter le ri ne not et ti.

Wal cott'un top la dı ğı fo sil le rin çok şa şır tı cı bir özel li ği

var dı: Kar şı sın da, bu gün ya şa yan tüm fi lum la ra ait can lı la rın

ka lın tı la rı du ru yor du. (Fi lum, hay van lar ale min de can lı la rı

sı nıf lan dır mak için kul la nı lan en bü yük ka te go ri dir. Hay van -

lar 50'nin üze ri ne fi lu ma ay rı lır lar ve bu fi lum la rın hep si nin
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ken di ne has vü cut plan la rı var dır. En çok bi li nen fi lum lar

ara sın da; omur ga lı la rı da içe ren kor da ta, tüm bö cek le ri içe ren

art ro po da, tüm ka buk lu yu mu şak hay van la rı içe ren mol lus -

ka sa yı la bi lir.)

Wal cott top la dı ğı fo sil le rin han gi fi lum la ra ait ol du ğu na

bak tı ğın da çok şa şır dı. Çün kü bul du ğu fo sil ta ba ka sı çok es -

kiy di ve bun dan da ha es ki ta ba ka lar da kay da de ğer bir ya şa -

ma rast lan ma mış tı; ama bu ta ba ka da bi li nen fi lum la rın ne re -

dey se ta ma mı na ait can lı lar var dı. Da ha sı hiç bi lin me yen fi -

lum la ra ait fo sil ler de bul muş tu. Bu, hay van lar ale min de ki

tüm vü cut özel lik le ri nin ay nı je olo jik de vir de, bi ra ra da or ta -

ya çık tık la rı nı gös te ri yor du. 

Bu ise Dar win'in te ori si için yı kı cı bir dar be oluş tu ru -

yor du. Çün kü Dar win can lı la rın ya vaş ya vaş dal la nan bir

ağa cın kol la rı gi bi ge liş ti ği ni ile ri sür müş tü. Dar win'in kur -

gu la dı ğı ev rim ağa cı na gö re, yer yü zün de ilk baş ta tek bir fi -

lum ol ma lı, son ra uzun za man di lim le ri için de fark lı fi lum lar

ya vaş ya vaş or ta ya çık ma lıy dı. Oy sa Wal cott, tüm fi lum la rın

ay nı an da ve ani den or ta ya çık tık la rı nı

gös te ren ka nıt lar la yüz yü zey di. Bu, "ev -

rim ağa cı"nın te pe tak lak ol ma sı an la mı na

ge li yor du.

An cak te ori ye yö ne lik bu bü yük

dar be nin açı ğa çık ma sı için 70 yıl bek -

le mek ge re ke cek ti. 

Çün kü Wal cott, 4 yıl bo yun ca

bü yük bir ti tiz lik le yü rüt tü ğü ça -

lış ma nın so nu cun da, el de et ti -
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Charles D
. Walcott



ği fo sil le ri bi lim dün ya sı na

aç mak ye ri ne, giz le me ye ka -

rar ver di. Wal cott Was hing -

ton D.C.'de ki ün lü Smith so -

ni an Mü ze si'nin mü dü rüy dü

ve ko yu bir Dar wi nist ti. El de

et ti ği fo sil le rin ev rim te ori si -

ne bü yük bir so run oluş tu ra -

ca ğı nı dü şün dü ğü için, bun -

la rı açık la mak ye ri ne, mü ze -

nin ar şiv le ri ne kal dır dı. Bur -

gess Sha le fo sil le ri nin gün ışı -

ğı na çık ma sı, an cak 1985 yı lın -

da, mü ze nin ar şiv le ri nin ye ni -

den in ce len me si sa ye sin de ol du.

İs ra il li bi lim ada mı Ge rald Schro -

eder bu ko nu da şu yo ru mu ya par:

Eğer Wal cott is te sey di, fo sil ler üze rin -

de ça lış mak üze re bir or du do lu su öğ -

ren ci yi gö rev len di re bi lir di. Ama ev rim

ge mi si ni ba tır ma ma yı ter cih et ti. Bu gün

Kamb ri yen Dev ri fo sil le ri Çin'de, Af ri ka'da, İn gi liz Ada la -

rı'nda, İs veç'te ay rı ca Grön land'da da bu lun muş du rum da dır.

(Kamb ri yen Dev rin de ki) Pat la ma, dün ya ça pın da ya şan mış

bir olay dır. Ama bu ola ğa nüs tü pat la ma nın do ğa sı nı tar tış mak

72

Günü müz

sün ger le ri ne

ben ze yen

Me tal -

detes

fosili

Kambriyen döne-

minde sıkça rastlanan

Wiwaxia fosili

Mobergella:

Kambriyen dönemine ait bir

kabuklu fosil

Kamb ri yen dö ne mi ne (545-495 mil yon yıl

ön ce si ne) ait fo sil ler, can lı la rın yer yü zü kat -

man la rın da -bir ev rim sü re ci ge çir me den-

komp leks özellikleriyle or ta ya çık tık la rı nı

gös te rir.
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müm kün ol ma dan ön ce,

bil gi giz len miş tir.26

70 yı lı aş kın bir sü re

bo yun ca Smit so ni an Mü -

ze si'nde ka pa lı ka pı lar ar -

dın da du ran fo sil le ri bu lan

ve ye ni den ana liz eden, pa -

le on to log lar Harry Whit -

ting ton, De rek Briggs ve Si -

mon Con way Mor ris'ti. Bu bi -

lim adam la rı, Wal cott'un bul du -

Kamb ri yen De vir de tüm can lı fi lum la rı nın bi-

rara da var ol ma sı, Dar wi nist so y a ğa cı nı te -

melin den yık mak tadır.

Marella:

Hem yürüyebilen

hem yüzebilen bir

eklembacaklıdır.   

Xystridura:

Tri lo bit le rin bu tü rü

çok sa yı da lens ten

olu şan komp leks göz -

lere sahip tir.

Pikaia

Bilinen en eski 

kordota fosili

HAYALİ
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ğu fo sil le rin en es ki je olo jik de vir ler den bi ri olan Kamb ri yen

Dev ri ne ait ol du ğu nu be lir le di ler. Bu de vir de bu ka dar fark lı

can lı la rın bir an da or ta ya çı kı şı na da "Kamb ri yen Pat la ma sı"

adı nı ver di ler. 

1980'ler, Schro eder'in de be lir tti ği gi bi, ay nı za man da

Bur gess Sha le'e ben ze yen iki ye ni fo sil böl ge si nin da ha keş fe -

dil di ği bir dö nem ol du: Ku zey Grön lan d'da Si ri us Pas set ve
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Kamb ri yen De vir de ani den or ta ya çı kan

komp leks can lı la rı gös te ren bir il lüst ras yon. 
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Gü ney Çin'de Cheng ji ang. Tüm bu böl ge ler de Kamb ri yen dö -

ne min de or ta ya çı kan çok fark lı can lı la rın fo sil le ri bu lun du.

Cheng ji ang fo sil le ri bun la rın ara sın da en es ki le ri ve en iyi ko -

run muş la rıy dı ve ilk omur ga lı la rı da içe ri yor du. 

1999 yı lın da bu lu nan 530 mil yon yıl lık iki ba lık fo si li ise,

Kamb ri yen'de omur ga lı lar da hil tüm vü cut ya pı la rı nın var

ol du ğu nu ka nı t la ya cak tı. Araş tır ma lar Kamb ri yen Pat la ma -

sı'nın je olo jik ola rak çok kı sa bir dö ne mi ifa de eden 10 mil yon

yıl lık bir sü re için de ger çek leş ti ği ni or ta ya koy du. Ve bu sü re

için de ani den or ta ya çı kan can lı la rın hep sin de, da ha ön ce le ri

var olan tek hüc re li can lı lar da ve bir kaç çok hüc re li can lı da

hiç gö rül me yen, son de re ce komp leks or gan lar ve sis tem ler

ol du ğu be lir len di. Stephen J. Gould Kambriyen patlamasını

şu şekilde tarif eder:

Böy le bir pat la ma nın en ün lü sü, Kam bri yen pat la ma sı, mo -

dern çok hüc re li ya şa mı nın baş lan gı cı na dam ga sı nı vur mak ta -

dır. Bir kaç mil yon yıl için de, ne re dey se tüm hay van ana to mi -

le ri nin her te mel çe şi di ilk de fa ola rak fo sil ka yıt la rın da or ta ya

çık mış tır.27

Ev rim ci ler Kamb ri yen Pat la ma sı'na kar şı çe şit li açık la -

ma lar yap ma ya ça lış mak ta dır lar, ama bun la rın hiç bi ri ik na

edi ci de ğil dir. Ara Geçiş Açmazı ad lı ki ta bı mız da da açık la dı -

ğı mız gi bi, Kamb ri yen so ru nu kar şı sın da öne sü rü len ev rim -

ci tez le rin hep si çü rük tür ve bu nu ev rim ci le rin ken di iç le rin -

de ki tar tış ma lar da açı ğa çı kar mak ta dır. 

Ün lü bi lim der gi si Trends in Ge ne tics (TIG), Şu bat 1999 ta -

rih li sa yı sın da Bur gess Sha le'de ki fo sil bul gu la rı nın ev rim te -
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ori si ne gö re bir tür lü açık la na ma dı ğı nı ve "ile ri sü rü len tez le -

rin ik na edi ci ol ma dı ğı nı" şöy le an la tır:

Kü çük bir me kan da bu lun muş olan bu fo sil le rin, ev rim bi yo -

lo ji sin de ki bu bü yük so run la il gi li ha ra ret li tar tış ma nın tam

mer ke zin de yer al ma sı ol duk ça ga rip gö zü ke bi lir. Fa kat bu

tar tış ma la ra ne den olan şey, Kamb ri yen Dev rin de ya şa yan

hay van la rın fo sil ka yıt la rın da şa şır tı cı bir bol luk ta ve bir den -

bi re be lir me le ri dir. Rad yo met rik ta rih len dir me le rin da ha ke -

sin so nuç la rı ya da gi de rek ar tan ye ni fo sil bul gu la rı ise, sa de -

ce bu bi yo lo jik dev ri min ani li ği ni ve ala nı nı kes kin leş tir miş tir.

Yer yü zü nün ya şam po ta sın da ki bu de ği şi min bü yük lü ğü bir

açık la ma ge rek tir mek te dir. Şu ana ka dar bir çok tez ile ri sü rül -

müş ol sa da, ge nel fi kir hiç bi ri nin ik na edi ci ol ma dı ğı dır.28

Ame ri ka lı bi yo log Jo nat han Wells, Icons of Evo lu ti on ad lı

ki ta bın da du ru mu şöy le özet le mek te dir:

Ev ri min tüm iko nla rı içe ri sin de ha yat ağa cı en yay gın ola nı dır,

çün kü or tak bir ata dan tü re me, Dar win'in te ori si nin te me li -

dir... Ama Dar win bi li yor du ki -ve bi lim adam la rı da ya kın za -

man ön ce ka bul et ti ler ki- er ken za man la rın fo sil ka yıt la rı ev -

rim ağa cı nı ba şa şa ğı çe vir mek te dir. On yıl ka dar ön ce, mo le -

kü ler ka nıt la rın bu ağa cı kur tar ma sı umu lu yor du, ama ye ni

bul gu lar bu umu du da yık mış tır. Bu nu ders ki tap la rı nı oku ya -

rak öğ re ne mez si niz bel ki, ama Dar win'in ha yat ağa cı bu gün

te pe tak lak ol muş du rum da dır.29

İş te bu ne den le di ye bi li riz ki;

Bir za man lar Dar wi nizm var dı. Ba zı la rı, bu te ori nin fo -

sil ler ta ra fın dan des tek len di ği ni zan ne di yor du. Oy sa fo sil ka -

yıt la rı  bu nun tam ter si ni söy lü yor du. Şim di ise Dar wi nizm



çök müş tür. Fo si lle rin, yer yü zün de ya şa mın ev rim le de ğil,

ani den or ta ya çık tı ğı nı gös ter di ği an la şıl mış tır.  

Ani den or ta ya çı kı şın an la mı ise "ya ra tı lış"tır. Al lah tüm

can lı la rı ek sik siz bir şe kil de, yok tan ya rat mış tır. Bu gerçeği

bir ayette Rabbimiz şöyle bildirmektedir:

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra tan dır. O,

bir işin ol ma sı na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "Ol" der, o da

he men olu ve rir. (Ba ka ra Su re si, 117)
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Or do vis yen dö ne mi ne (495-440 mil yon yıl

ön ce si ne) ait kat man lar da da hi rast la nan

de niz kes ta ne si fo si li (sağda) ve gü nü mü ze

ait bir ör ne ği.
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Fosil ka yıt la rı nın or ta ya koy du ğu önem li bir so nuç "du ra ğan -

lık"tır. Yüz  mil yon lar ca yıl lık fo sil ler ile ya şa yan ör nek le ri

ara sın da hiçbir fark yok tur. Hiçbir "ev rim" ya şan ma mış tır. 

Sol da

Ju ra sik dö ne -

mi ne (200-140

mil yon yıl ön ce si ne)

ait bir tür ka ri des fo si -

li gö rül mek te dir ve bu -

gün kü ka ri des ler ka dar

ek sik siz bir

görünümüne sahip tir.

25 mil yon yıl lık ka vak ağa cı -

na ait yap rak fo si li, gü nü -

müz ka vak ağa cı nın yap rak -

ların dan fark sız.
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Tri asik dö ne mi ne (251-205 mil yon yıl

ön ce si ne) ait gin ko ağa cı nın yap rak fo -

si li, gü nü müz de ki gin ko yap rak la rı ile

ay nı dır. Bu ve bu nun gi bi pek çok fo sil

ör ne ği can lı la rın bir bir le rin den türedik -

leri id dialarını çürüt mek tedir.

Kar bo ni fer dö ne mi ne (354-292

mil yon yıl ön ce si ne) ait bu kö pek

ba lı ğı fo si li, kö pek ba lı ğı nın mil -

yon lar ca se ne ön ce sin de de bu -

gün kü mü kem mel ha liy -

le var ol du ğu nun bir

gös ter ge si dir. 
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Günü müz de uçuş tek nik -

le ri açı sın dan bi lim

adam la rı için özel bir

araş tır ma sa ha sı oluş tu -

ran yu suf çuk, 140 mil -

yon yıl ön ce si ne ait fo si -

lin de de bu gün kü mü -

kem mel görünümü ve

özellikleri ser gi le mek -

tedir.

140 mil yon yıl ön -

ce si ne ait yusufçuk

fosili (sağda)

Oligosen dönemine (33.7-

23.8 milyon yıl öncesine)

ait, akçaağacın kanatlı

meyvesinin fosili (solda)

Günümüze ait

çuha çiçeği

Miyo sen dö ne mi ne

(23.8-5.32 mil yon yıl ön -

ce si ne) ait ak çaağaç

yap ra ğı nın fo si li (altta)

ve gü nümüze ait ör neği 

Miyosen

dönemine ait

çiçek fosili

81
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ir ön ce ki bö lüm de Dar wi nizm'in fo sil ka yıt la rı

ta ra fın dan na sıl da ya nak sız bı ra kıl dı ğı nı in ce le -

dik. De ğin me di ği miz önem li bir ko nu ise, in sa -

nın kö ke niy le il gi li fo sil ka yıt la rıy dı. 

Dar win in sa nın kö ke ni ko nu su nu Tür le rin Kö ke ni'nde de -

ğil, bun dan 12 yıl son ra ya yın la dı ğı İn sa nın Tü re yi şi (The Des -

cent of Man) ad lı ki ta bın da ele al dı. İn sa noğ lu nun söz de ev -

rim ba sa ma ğı nın en üst ba sa ma ğı ol du ğu nu, bir ön ce ki ata sı -

nın ise gü nü müz may mun la rı na ben zer pri mat lar ol du ğu nu

ile ri sür dü. 

Dar win'in bu id di ası nı doğ ru la ya cak her han gi bir ka nı tı

yok tu. Tek yap tı ğı, hay van lar ale min de fi zik sel ola rak in sa na

ben ze te bi le ce ği en uy gun can lı olan may mun lar la in sa noğ lu
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Bir Zamanlar
Darwin izm
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ara sın da bir a kra ba lık iliş ki si ha yal et mek ten iba -

ret ti. Ki ta bın da ırk çı ar gü man lar da ge liş ti ri yor ve dün -

ya üze rin de ya şa yan ba zı söz de "il kel ırk lar"ın ev ri me ka nıt

oluş tur du ğu nu id dia edi yor du. (Oy sa gü nü müz de ki ge ne tik in -

ce le me ler Dar win'in ve o dö nem de ki di ğer ev rim ci le rin sa vun -

duk la rı bu ırk çı gö rüş le ri hak sız çı kar mış tır.)

Dar win in sa nın may mun lar la or tak bir ata dan gel di ği ni ile ri

sür dü ğü ne gö re, te ori si ne ina nan la ra bu ha ya li ev ri mi ka nıt la ya -

cak fo sil ler bul ma gö re vi dü şü yor du. 19. yüz yı lın son çey re ğin den

iti ba ren ne re dey se tüm bir pa le oant ro po lo ji bi li mi bu ama ca yö -

nel til di. Dar wi nizm'e ina nan pa le on to log lar in san la may mun ara -

sın da ki söz de "ka yıp hal ka"yı bul mak için ka zı la ra gi riş ti ler. 

Pilt down Ada mı skan da lı nın do ğum ye ri olan Pilt down'da ya pı -

lan ka zı yı gös teren bir çizim.
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Um duk la rı bü yük bul gu, 1910 yı lın da İn gil te re'de or ta ya çık -

tı. Bu, son ra ki 43 yıl bo yun ca in sa nın ev ri mi ni ka nıt la yan çok

önem li bir de lil ola rak dün ya ya su nu la cak olan "Pilt down Ada mı"

ka fa ta sıy dı. Fo sil, Char les Daw son ad lı ama tör bir pa le on to log

ta ra fın dan or ta ya çı ka rıl mış tı ve bu ne den le ken di si ne Eo -

anth ro pus daw so ni adı ve ril di. Eo anth ro pus daw so ni ga rip

bir fo sil di: Ka fa ta sı nın üst kıs mı tam bir in san ya -

pı sı na sa hip ken, alt çe ne si ve diş le ri may -

Pilt down Ada mı'nın iç yü zü 1953'te an la şıl -

dı: Ka fa ta sı nı in ce le yen uz man lar, bu nun

sah te bir fo sil ol duğunu bul dular.
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mun su özel lik ler gös te ri yor du.

Bu luş kı sa sü re de bü yük ün

ka zan dı. İn gi liz ler, İn gil te -

re'de bu lu nan fo si li ken di

ırk la rı nın ata sı ola rak gö rüp

bü yük bir gu rur la sa hip len di -

ler. Ka fa ta sı nın bü yük olu şu, "İn gi liz ze ka -

sı"nın çok ön ce le ri ev rim leş ti ği nin bir gös ter ge si ola rak

yo rum la nı yor du. İler le yen yıl lar da Eo anth ro pus daw so ni hak -

kın da yüz ler ce tez ya zıl dı ve fo si lin ser gi len di ği Lond ra

Bri tish Mu se um'u ge zen yüz bin ler ce zi ya ret çi, "in -

sa nın ev ri mi" ko nu sun da ik na edil di.

Sah te ol du ğu or ta ya çı ka na dek, Pilt down Ada mı 40 yıl

bo yun ca mü ze ler de ser gi len di, "bi lim sel" ya yın la rın ka-

pak larını süs ledi. 



Harun Yahya
(Adnan Oktar )

Oy sa ki bil me dik le ri bir şey var dı: Fo sil, bir

sah te kar lık ürü nüy dü. Ka fa ta sı üze rin de 1953 yı lın da

ya pı lan in ce le  me ler de Pilt down Ada mı'nın in san ve oran -

gu tan ke mik le ri nin bir leş ti ril me siy le üre til miş sah te bir fo sil ol -

du ğu or ta ya çık tı. Bir za man la rın söz de en bü yük ev rim de li li, ka -

mu oyu nun şaş kın lı ğı için de, on  yıl lar dır bü yük bir iti nay la ser gi -

len di ği Bri tish Mu se um'dan çı ka rıl dı. 

1920'ler de Pilt down'dan da ha kü çük çap lı ama en az onun ka -

dar va him bir baş ka skan dal da ha ya şan dı. 1922 yı lın da ABD'nin

Neb ras ka eya le tin de bu lu nan bir azı di şi fo si li ne in san ve may mun

ara sı bir form bi çil di ve bu diş ten yo la çı kı la rak ha ya li bir "Neb ras -

ka Ada mı" kur gu lan dı. An cak 1927'de di şin ne in sa na ne de may -

mu na ait ol du ğu or ta ya çık tı. Diş, bir ya ban do mu zu na ait ti. 

Bu gi bi fi yas ko la ra rağ men ev rim ci ler in sa nın kö ke ni ko nu -

sun da fo sil ara yı şı nı sür dür dü ler. Za man la, Aust ra lo pit he cus adı

ve ri len so yu tü ken miş may mun la rın in sa nın en es ki ata sı ol du ğu

gö rü şü yay gın laş tı. Aust ra lo pit he cus'un sı ra sıy la Ho mo ha bi lis, Ho mo

ru dol fen sis ve Ho mo erec tus adı ve ri len tür ler ta ra fın dan iz len di ği ve

so nun da bu çiz gi nin Ho mo sa pi ens'e ya ni gü nü müz in sa nı na ulaş tı -

ğı, bir ev rim kli şe si ola rak yer leş ti. Ders ki tap la rı, bi lim der gi le ri,

ma ga zin der gi le ri, gün lük ga ze te ler, film ler ve hat ta rek lam film le ri

Ger çek te may mun lar dan in sa -

na uza nan bir "ev rim çiz -

gi si" yok tur ve te orik

dü zey de bi le ol sa

kurulamamış tır. 
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bi le, bu kli şe yi ve onu tem sil

eden "gi de rek aya ğa kal kan may mun lar di zi si" res mi ni be -

nim se di ler ve hiç sor gu la ma dan on  yıl lar ca kul lan dı lar.

Kı sa ca sı, 20. yüz yı lın uzun ca bir bö lü mün de, in sa nın kö ke ni -

nin ev rim te ori si ne gö re açık lan dı ğı dü şün ce si, yay gın bir ka bul

gör dü. 

Oy sa ger çek ler çok da ha fark lıy dı. El de edi len fo sil ler hiç bir

ev rim şe ma sı na uy mu yor, otur mu yor du. Da ha faz la fo sil bu lun -

duk ça da, so run çö zül mü yor, ak si ne da ha kar ma şık la şı yor du. So -

nun da ba zı oto rit eler ger çe ği iti raf et me ye baş la dı lar. ABD'nin ön -

de ge len pa le on to log la rı ara sın da yer alan Ame ri kan Do ğa Ta ri hi

Mü ze si'nden Ni les Eld red ge ve Ian Tat ter sall, bu ko nu da şu

önem li yo ru mu yap tı lar:

Can lı la rın ev rim sel ta rih le ri nin bir ke şif me se le si ol du ğu dü şün -

ce si, bir ef sa ne dir. Eğer öy le ol say dı, ne ka dar çok ho mi nid fo -

si li bu lur sak, in sa nın ev ri mi hi ka ye si nin de o ka dar açık

ha le gel me si ge re kir di. Oy sa eğer bir şey ol duy sa,

bu nun tam ter si ol muş tur.30

Dar wi nizm'in fo sil 

ka yıt la rı ile olan 

çe liş ki si ni iti raf eden 

iki ün lü pa le on to log:

Ni les Eld red ge 

ve Step hen Jay

Go uld. 
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Ev rim te ori si nin en ön de ge len isim le rin den

bi ri olan Har vard Üni ver si te si pro fe sö rü Ric hard Le -

won tin'in 1995 ta rih li bir ma ka le sin de ki söz le ri de Dar wi -

nizm'in bu ko nu da içi ne düş tü ğü umut suz du ru mu ifa de edi -

yor du:

Uzak geç mi şi dü şün dü ğü müz de, ger çek Ho mo sa pi ens tü rü nün

ön ce si ne uzan dı ğı mız da, da ğı nık ve ko puk bir fo sil kay dı ile kar şı -

la şı rız. Ba zı pa le on to log lar ta ra fın dan ile ri sü rü len he ye can lı ve iy-

im ser id di ala ra rağ men, hiç bir ho mi nid tü rü bi zim di rekt ata mız

ola rak ka bul edi le me mek te dir.31

Son yıl lar da ko nu nun uz ma nı olan di ğer pek çok ev rim ci, as -

lın da sa vun duk la rı te ori hak kın da son de re ce kö tüm ser dü şün ce -

le re sa hip ol duk la rı nı açık la dı lar. Ör ne ğin ün lü Na tu re der gi si nin

bi lim edi tö rü Henry Gee, bu ko nuy la il gi li ola rak şun la rı söy lü -

yor du: 

Ata-to run iliş ki le ri ne da ya lı in san ev ri mi şe ma sı, ta ma men ger çek -

le rin son ra sın da ya ra tıl mış bir in san ica dı dır ve in san la rın ön yar gı -

la rı na gö re şe kil len miş tir... Bir grup fo si li al mak ve bun la rın bir ak -

ra ba lık zin ci ri ni yan sıt tık la rı nı söy le mek, test edi le bi lir bir bi lim sel

hi po tez de ğil, ama ge ce ya rı sı ma sal la rıy la ay nı de ğe ri ta şı yan bir

id di adır-eğ len di ri ci ve hat ta bel ki yön len di ri ci dir, ama bi lim sel de -

ğil dir.32

Kla sik "in sa nın so y a ğa cı" şab lo nu bu gün cid di bi çim de sor -

gu lan mak ta dır. Ka nıt la rı ön yar gı lar dan sıy rı la rak in ce le yen bi lim

adam la rı, ev rim ci le rin Aust ra lo pit he cus'tan Ho mo sa pi ens'e doğ ru

uza ttık la rı çiz gi nin ta ma men zor la ma ol du ğu nu, ara ya ko -

nan Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus gi bi ay rı tür le rin ise ha -

ya li ol duk la rı nı be lirt mek te dir ler. Ev rim ci pa le -

oant ro po log lar Ber nard Wo od ve Mark Col -



lard, 1999'da Sci en ce'da ya yın la nan ma ka le le rin de,

Ho mo ha bi lis ve Ho mo ru dol fen sis ka te go ri le ri nin ha ya li

ol du ğu nu ve bu ka te go ri le re da hil edi len fo sil le rin as lın da

Aust ra lo pit he cus ge nu su na trans fer edil me si ge rek ti ği ni sa vun -

muş lar dır.33 Mic hi gan Üni ver si te si'nden Mil ford Wol poff ve Can -

ber ra Üni ver si te si'nden Alan Thor ne ise, Ho mo erec tus'un ha ya li

bir ka te go ri ol du ğu, bu sı nıf la ma ya da hil edi len fo sil le rin as lın da

Ho mo sa pi ens'in bi rer var yas yo nu ol duk la rı dü şün ce sin de dir ler.34 

Bu nun an la mı şu dur: Ev rim ci le rin in sa nın söz de ev rim sel

ata sı ola rak öne sür dük le ri fo sil ler, ya so yu tü ken miş may mun

cins le ri ne ya da fark lı ırk sal özel lik le re sa hip in san la ra ait tir. Bun -

la rın hiç bi ri ya rı may mun ya rı in san özel li ği gös te ren can lı lar de -

ğil dir, ya may mun ya da in san dır lar.  Ya ni, in sa nın ev rim sel bir

kö ke ni yok tur. 

Bu ger çe ği gö ren ki mi uz man la ra gö re "in sa nın ev ri mi" ma sa -

lı, ma ter ya list fel se fe ye ina nan bir grup in sa nın, do ğa ta ri hi ni ken -

di dog ma tik inanç la rı na gö re yaz ma ça ba sın dan baş ka bir şey de -

ğil dir. İn gi liz Bi lim İler le me Der ne ği'nin (Bri tish As so ci ati on for

the Ad van ce ment of Sci en ce) bir top lan tı sın da, Ox ford Üni ver si te -

si ta rih çi si John Du rant bu ko nu da şu yo ru mu yap mış tır: "Aca ba,

ay nen 'il kel' ef sa ne ler gi bi, in san ev ri mi te ori le ri de ken di le ri ni ya -

ra tan la rın de ğer sis tem le ri ni, on la rın ken di le ri ve top lum la rı hak -

kın da ki ina nış la rı nı geç mi şe yan sı ta rak, güç len di ri yor ola bi lir

mi?"35 Du rant da ha son ra ki bir ya zı sın da ise şöy le de mek te dir: 

İn san ev ri mi ne da ir dü şün ce le rin, ge rek bi lim-ön ce si ge rek se

bi lim sel top lum lar da ben zer iş lev ler üst le nip üst len me di ği

kuş ku suz so rul ma ya de ğer bir ko nu dur... Ya kın dan in ce -

len di ğin de or ta ya çık mak ta dır ki, her de fa sın da, in -

sa nın kö ke ni hak kın da ki fi kir ler geç miş ka dar
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bu gü nü de yan sıt mak ta dır, geç miş te ki ata la rı mı zın

de ne yim le ri ka dar ken di de ne yim le ri mi zi yan sıt mak ta dır....

Bi li min bir an ön ce ef sa ne siz leş ti ril me si ne aci len ih ti ya cı mız

var dır.36

Kı sa ca sı, in sa nın kö ke ni hak kın da ki ev rim te ori le ri, bu te ori -

le ri üre ten le rin ön yar gı la rı nı ve fel se fi inanç la rı nı yan sıt mak tan

baş ka bir iş lev gör me mek te dir. Bu ger çe ği ka bul eden bir di ğer ev -

rim ci, Ari zo na Sta te Üni ver si te si ant ro po lo ğu Ge off rey Clark'tır.

Clark, 1997'de ki bir ya zı sın da şöy le der:

Paleoantropolojinin sadece şekli bilimseldir, içeriği değil… Önü -

müz de ki bir grup al ter na tif araş tır ma so nu cun dan bir ta ne si ni, da -

ha ön ce ki var sa yım la rı mı za ve ön yar gı la rı mı za gö re se çi yo ruz -bu

hem po li tik hem de sub jek tif bir iş lem-.37

Med ya Pro pa gan da sı nın
İç yü zü

Gö rül dü ğü gi bi in sa nın ev ri mi id di ası, biz zat bu id di anın şe -

kil len me sin de rol oy na yan kim se ler ta ra fın dan da ya nak sız bu lun -

mak ta dır. İd dia bi li me de ğil, te ori yi şe kil len di ren le rin inanç ve

ön yar gı la rı na da ya lı dır. Ama il ginç olan nok ta, pa le oant ro po lo ji

dün ya sın da ki bu "iti raf"la rın hiç bir za man med ya ya yan sı ma ma -

sı dır. Ak si ne Dar wi nizm'i sa vu nan bir kı sım med ya, ev rim te ori -

si nin içi ne düş tü ğü bu çık ma zı özen le giz ler ve kit le le re hep "ev -

rim te ori si nin her gün ye ni bir ka nı tı bu lun du ğu" al dat ma -

ca sı nı söy ler. Ya le ve Ca li for nia Ber ke ley Üni ver si te le -

rin de yük sek li sans ve dok to ra yap mış Ame ri ka lı

bir bi yo log Jo nat han Wells, Icons of Evo lu ti -



on: Sci en ce or Myth, Why Much of What We Te ach

Abo ut Evo lu ti on is Wrong? (Ev ri min İkon la rı: Bi lim mi Ef -

sa ne mi, Ev rim Hak kın da Öğ ret ti ği miz Pek çok Şey Ne den

Yan lış?) ad lı 2000 yı lı ba sı mı ki ta bın da bu pro pa gan da me ka niz -

ma sı nı şöy le özet ler:

Top lu mun ge ne li, in sa nın kö ke ni hak kın da ki de rin be lir siz li ğe da -

ir bi lim sel uz man la rın yap tık la rı açık la ma lar dan çok na di ren ha -

ber dar edi lir. Bu nun ye ri ne, şu ve ya bu kim se nin en son te ori si ile

bes le ni riz ve bi ze biz zat pa le an tro po log la rın bu nun üze rin de an la -

şa ma dık la rı ger çe ği ak ta rıl maz. Ve ti pik ola rak, teo ri ma ğa ra

adam la rı nın ve ya "bol mak yaj lı" in san ata la rı nın ha ya li re sim le ri

ile süs le nir... Gö rü nen odur ki, bi li min hiç bir ala nın da bu ka dar

çok ki şi, bu ka dar az bir mal ze me üze ri ne bu ka dar faz la kur gu

yap ma mış tır.38

Pe ki ev ri mi sa vu nan bir kı sım med ya nın ha ber le ri ne man şet

olan, "in sa nın ev ri mi ar tık ka nıt lan mış bir ger çek tir" gi bi asıl sız

id di alar la ga ze te ve te le viz yon lar da yer alan bi lim adam la rı kim -

ler dir? Bun lar, pa le oant ro po lo ji yi da ya nak sız bu lan bi lim adam -

la rın dan ni çin fark lı dü şün mek te dir ler?

Ev rim ci Greg Kirby, Bi yo lo ji Öğ ret men le ri Bir li ği'nin top lan -

tı sın da yap tı ğı bir ko nuş ma da bu psi ko lo ji yi şöy le ifa de et miş tir:

Eğer bü tün ha ya tı nı zı ke mik top la mak, ka fa ta sı nın ve çe ne nin kü -

çük par ça la rı nı bul mak için har cı yor sa nız, bu kü çük par ça la rın

öne mi ni abart mak için çok güç lü bir is tek du yar sı nız.39

İş te bi lim sel yön den bir da ya na ğı bu lun ma dı ğı açık ça or ta -

da olan in sa nın ev ri mi ma sa lı nı ayak ta tu tan et ken ler den

bir ka çı bun lar dır. Ama her ye ni bu lu nan fo sil, in sa nın

kö ke ni hak kın da ki ev rim sel tez le ri bi raz da ha çık -

ma za sok mak ta dır. 
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Ka yıp Hal ka nın 
Yok lu ğu nun İti ra fı

Ev rim sel tez le rin çık ma zı nın son ör ne ği, 2002 ya zın da Or ta

Af ri ka ül ke si Çad'da bu lu nan ye ni bir ka fa ta sı fo si li ol du. Fran sız

bi lim ada mı Mic hel Bru net ta ra fın dan keş fe di len fo si le Sa he lanth -

ro pus tcha den sis adı ve ril di. 

Ve bu fo sil, Dar wi nizm dün ya sı nı bir bi ri ne kat tı. Dün ya ca

ün lü Na tu re der gi si, fo si li du yu ran ha be rin de, "bu lu nan ye ni ka fa -

ta sı, in sa nın ev ri mi hak kın da ki dü şün ce le ri mi zi ta ma men ba tı ra -

bi lir" iti ra fın da bu lun du.40

Har vard Üni ver si te si'nden Da ni el Li eber man, bu ye ni bul gu -

nun "kü çük bir nük le er bom ba ka dar et ki li ola ca ğı"nı söy le di.41

Bu nun ne de ni, bu lu nan söz  ko nu su fo si lin 7 mil yon yıl ya şın -

da ol ma sı na rağ men, "in sa nın en es ki ata sı" ol du ğu id dia edi len ve

5 mil yon yıl ya şın da ki Aust ra lo pit he cus tü rü may mun lar dan (ev -

rim ci le rin bu gü ne ka dar te mel al dık la rı kıs tas la ra gö re) da ha "in -

san sı" bir ya pı ya sa hip ol ma sıy dı. Bu du rum, za ten tam bir kar ma -

şa du ru mun da olan "in sa nın ev ri mi" se nar yo su nu bir kez da ha tu -

tar sız ha le ge ti ri yor du. 

Was hing ton'da ki Ge or ge Was hing ton Üni ve rsi te si'nden ev -

rim ci ant ro po log Ber nard Wo od ye ni bu lu nan fo sil üze ri ne önem -

li bir açık la ma yap tı. Wo od, tüm 20. yüz yıl bo yun ca kit le le re

em po ze edi len "ev rim mer di ve ni" hi ka ye si nin ar tık ge çer li li -

ği nin kal ma dı ğı nı, ev ri min bir "ça lı"ya ben ze ti le bi le ce -

ği ni söy lü yor du:
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Üni ver si te ye baş la dı ğım 1963 yı lın da, in sa nın ev ri mi bir mer di ven

gi bi gö rü lü yor du. Bu mer di ve nin ba sa mak la rı, may mun dan in sa na

doğ ru iler le yen ve her aşa ma sı bir ön ce kin den da ha az may mun su

olan bir se ri ara form dan mey da na ge li yor du... Ama şim di in sa nın

ev ri mi (kar ma ka rı şık) bir ça lı ya ben zi yor... Fo sil le rin bir bir le riy le

na sıl bir iliş ki si ol du ğu ve her han gi bi ri si nin ger çek ten in sa nın ata -

sı olup ol ma dı ğı ha la tar tış ma lı."42

Ye ni bu lu nan may mun fo si li ko nu sun da Na tu re der gi si nin

edi tö rü ve bir pa le oant ro po log olan Henry Gee'nin yap tı ğı yo rum -

lar da son de re ce önem li dir. Gee, The Gu ar di an ga ze te sin de ya yın -

la nan ya zı sın da, fo sil üze rin de ya pı lan tar tış ma la ra de ği nmek te

ve şöy le yaz mak ta dır:

So nuç ne olur sa ol sun, bu ka fa ta sı, bir kez da ha ve ke sin ola -

rak gös ter miş tir ki, es ki den be ri ka bul edi len (in san la

may mun ara sın da ki) 'ka yıp hal ka' dü şün ce si saç -

ma dır.... Şu an çok açık ola rak gö rül me li dir

Sahe lanth ro pus ka fa ta sı, Aust ra lo pit he cus'tan da ha yaş lı ol ma sı na rağ men da ha "in san sı"

özel lik ler gös ter di ği için, ev rim şemasını alt-üst ediyor du.



ki, za ten her za man için son de re ce

sal lan tı lı olan ka yıp hal ka dü şün -

ce si, ar tık ta ma men ge çer li li ği ni

yi tir miş tir.43

Henry Gee, 1999 ba sı mı In Se -

arch of De ep Ti me (Za ma nın De rin -

li ği ni Arar ken) ad lı önem li ki ta -

bın da da, on  yıl lar dır med ya da

ve söz de bi lim sel ev rim ci kay -

nak lar da an la tı lan "in san na sıl

ev rim leş ti" hi ka ye le ri nin hiç bir

bi lim sel de ğe ri nin ol ma dı ğı nı

şöy le açık lar:

Me se la, in sa nın ev ri mi nin,

vü cu dun du ru şu, be yin hac mi

ile ateş, alet kul la nı mı gi bi

tek no lo jik ba şa rı lar ve li -

sa nın or ta ya çık ma sı nı

Sahe lanth ro pus, ev rim ci med ya ku -

ru luş la rın da ve bi lim sel der gi ler de bi le,

in sa nın kö ke ni ko nu sun da ki Dar wi -

nist ön yar gı la rı sar san bir bul gu ola -

rak yo rum lan dı. 
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sağ la yan el-göz ko or di nas yo nun da ki ge liş me le re bağ lı

ola rak ge liş ti ği söy le nir. An cak bu gi bi se nar yo lar sub jek tif -

tir. De ney ler le as la test edi le mez ler, öy ley se bi lim sel de ğil dir -

ler. Ge nel de kul la nım da ol ma la rı, bi lim sel test le re de ğil, id di ala -

ra ve su nu luş la rın da ki oto ri ter yak la şı ma da ya nır lar. Ga ze te ci ler

ve man şet ya zar la rı nın, ata la rı mı zı bul ma ara yış la rı ve ka yıp bağ -

la rın keş fiy le il gi li ola rak dört bir yan da sür dür dü ğü ge ve ze li ği ele

al dı ğı mız da, bir çok pro fes yo nel pa le on to lo ğun, can lı lı ğın ta ri hi ni

se nar yo ve hi ka ye le re da ya na rak in ce le me di ği ni ve ev rim sel ta ri -

hin hi ka ye an la tım şek li ni, bi lim dı şı ol ma sı yü zün den otuz se ne -

den de faz la bir sü re ön ce bı rak tık la rı nı öğ ren mek bir sürp riz gi bi

ge le bi lir.44

Gee, fo sil ka yıt la rı nın bir "ev rim şe ma sı" or ta ya çı kar ma dı ğı -

nı, el de sa de ce "boş luk de ni zin de yü züp du ran" iliş ki siz fo sil ler ol -

du ğu nu ise şöy le vur gu la mak ta dır:

Ye ni fo sil bul gu la rı, bu ön ce den va r o lan hi ka ye ye uy du ru lur. San ki

ata lar-ne sil ler zin ci ri, bi zim ger çek ten dü şün me miz ge re ken bir

amaç mış gi bi biz bu ye ni bul gu la ra 'ka yıp hal ka lar' de riz; as lın da

ger çek fark lı dır: bun lar in san ön yar gı la rıy la uyum lu ol ma la rı için

şe kil len di ri len, ger çe ğin ar dın dan oluş tu ru lan, ta ma men in san ica dı

olan şey ler dir. Her fo sil, bir baş ka fo sil le bi li ne bi lir hiç bir ba ğı ol ma -

yan izo le bir nok ta yı tem sil eder ve bun la rın tü mü bü yük bir boş luk

de ni zin de yü züp dur mak ta dır.45
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Bun lar çok önem li iti raf lar dır. 150 yıl dır

dün ya ya "na sıl var ol duk" so ru su nun bi lim sel ce va bı

gi bi gös te ri len ev rim te ori si nin as lın da sa de ce be lir li bir

"dün ya gö rü şü"nün bi li me em po ze et ti ği se nar yo ol du ğu nu

ifa de et mek te dir ler. Gee, "fo sil le ri ken di mi zi ne ola rak gör dü ğü -

mü zü yan sı tan bir şe kil de ayar lı yo ruz. Doğ ru yu ara mı yor, ken di

ön yar gı la rı mı za uy ma sı için, onu ger çe ğin ar dın dan ya ra tı yo ruz"

der ken, bu nu ifa de eder. 

So nuç ta, 150 yıl dır in san la ra bi lim sel bir ger çek gi bi em po ze

edi len "in sa nın ev rim sel soy kü tü ğü nü"nün ta ma men "in san ica -

dı" bir hi ka ye ol du ğu, ev rim ci ler ta ra fın dan da ka bul edil me nok -

ta sı na gel miş tir. Ca li fo rnia Ber ke ley'den ev rim ci bi yo log F. Clark

Ho well'ın, 1996'da ki bir ya zı sın da be lirt ti ği gi bi; "in sa nın ev ri mi ne

da ir kap sam lı bir te ori yok tur... za ten hiç bir za man ger çek ten ol ma mış -

tır."46

Ga ze te man şet le ri nin po pü ler te ma sı olan "ka yıp hal ka"nın

hep "ka yıp" ka la ca ğı, çün kü böy le bir şey ol ma dı ğı, ev rim ci ler ta -

ra fın dan açık lan mak ta dır. Do la yı sıy la, Dar wi nizm'in di ğer ef sa -

ne le ri gi bi in sa nın ev ri mi ma sa lı da çık maz da dır. 

Bu nun ye ri ne, bir son ra ki bö lüm de gö re ce ği miz gi bi, "in sa nı

Allah'ın ya ra ttığı"nı gös te ren "bil gi" gün de me gel miş tir. 
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üm za man la rın en po pü ler si ne ma ya pım la -

rın dan bi ri olan The Mat rix se ri si nin ikin ci si

olan The Mat rix Re lo aded'ı iz le yen ler, film de ki

fi gü ran la rın bi rer "ya zı lım" (soft wa re) ola rak

gös te ril di ği sah ne yi ha tır la ya cak lar dır. Söz ko nu su sah ne as -

lın da her cis min bir ya zı lım  ol du ğu "Mat riks" or ta mın da geç -

mek te dir. Bir ka dı na ilaç ve ri li şi gös te ri lir ken, hem ka dı nın

hem de ila cın bi rer ya zı lım ol du ğu nu DNA,se yir ci le re da ha

iyi açık la mak için, hem ka dı nın be de ni hem de ilaç, ye şil di ji -

tal  ra kam ve harf ler den olu şan bir si lü et ola rak gös te ril mek -

te dir. The Mat rix Re lo aded'ın çe şit li sah ne le rin de tek rar la nan

bu ani mas yon, iz le yi ci le re, gör dük le ri in san la rın as lın da sa -

de ce bi rer ya zı lım ol du ğu nu kav rat mak için kul la nı lan et ki li

bir gör sel an la tım dır.
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The Mat rix Re lo aded'ı iz le yen ve ya iz le me yen

ço ğu in sa nın far kın da ol ma dı ğı ger çek ise, ger çek dün -

ya da ki be den le rin de as lın da bir an lam da bi rer "ya zı lım" ol -

du ğu dur.

Si zin be de ni niz de çok komp leks bir ya zı lım dır. Eğer bu ya -

zı lı mı ka ğı da dök mek is ter se niz, bü yük çe bir oda nın du va rla rı nı

kap la ya cak ka dar bü yük bir kü tüp ha ne kur ma nız ge re kir. Eğer bu

ya zı lı mı, bil di ği niz baş ka ya zı lım lar la -ör ne ğin bil gi sa ya rı nı zın

Win dows ve ya Mac OS gi bi iş le tim sis te miy le ve ya fark lı prog -

ram la rıy la- kar şı laş tı rır sa nız, siz de ki nin kı yas la na ma ya cak ka dar

komp leks ve üs tün ol du ğu nu gö rür sü nüz. Da ha sı, bil gi sa ya rı nı -

zın iş le tim sis te mi sık sık ki lit le nir, do nar, ye ni den baş la tıl ma sı ge -

re kir, hat ta ba zen tüm bil gi le ri ni yi ti re cek bi çim de çö ker. Oy sa be -

de ni ni zin ya zı lı mı na siz ha yat ta ol du ğu nuz sü re bo yun ca hiç bir

şey ol maz. Bu ya zı lım da ha ta olur sa, bu nu dü zelt mek le gö rev li

olan baş ka ya zı lım lar so ru nu gi de rir. 

Pe ki ne dir be de ni niz de ki ya zı lım? The Mat rix Re lo aded'da ki

gi bi ye şil, di ji tal ra kam lar ve harf ler mi? 

Siz de ki ya zı lım di ji tal harf ve ra kam lar la de ğil, mo le kül ler le

ya zıl mış tır. Bu mo le kül ler, vü cu du nu zu oluş tu ran tril yon lar ca

hüc re nin her bi ri nin çe kir de ğin de yer alan "DNA" isim li dev mo -

le kül zin ci ri nin par ça la rı dır. 

DNA, si zin be de ni ni zin bü tün de tay la rı nı içe ren bir bil gi ban -

ka sı dır. Bu dev mo le kül, "baz" adı ve ri len dört fark lı kimyasal

maddenin art ar da di zil me le riy le oluş tu rul muş tur. Bu dört

baz, dört harf li bir al fa be gi bi, vü cut ta üre ti le cek tüm or -

ga nik mo le kül le rin bil gi si ni sak lar. Ya ni bu bazlar

rast ge le de ğil, be lir li bir bil gi ye gö re di zil miş ler -
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dir. Bu bil gi ken di için de cüm le le re, pa rag raf -

la ra ay rı lır. Bi lim adam la rı bu par ça la ra

"gen" adı nı ve rir ler. Her gen, vü cu du -

nuz da ki fark lı de tay la rı -ör ne ğin şe ker

ye di ği niz de bu nu hüc re le rin içi ne ala -

cak olan in sü lin hor mo nu nun for mü -

lü nü ve ya gö zü nüz de ki şef faf kor nea

hüc re le ri nin ya pı sı nı- ta rif eder. 

DNA'nın keş fi, bi lim ta ri hin de ki

en önem li bu luş lar dan bi ri ola rak ka -

bul edi lir. Bu mo le kü lün var lı ğı ve ya -

pı sı 1953 yı lın da Fran cis Crick ve Ja mes

Wat son ad lı iki genç bi lim ada mı ta ra fın -

dan be lir len miş tir. O za man dan bu ya na

ge çen ya rım yüz yıl da

ise, bi lim dün -

The Mat rix'te in san la rın komp leks bi rer "ya zı lım" ola rak gös te -

ril me si, as lın da ger çek ler den çok da uzak bir tas vir değil dir.
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ya sı nın önem li bir bö lü mü DNA'yı an la ma ya,

oku ma ya, çö züm le me ye ve kul lan ma ya ça lış mak ta dır.

Bu bü yük ça ba da ki en önem li adım lar dan bi ri ise 90'lı yıl lar -

da baş la yan ve 2001 yı lın da so nuç la nan "İn san Ge no mu Pro je -

si"dir. Bu pro je yi yü rü ten bi lim adam la rı, "in san ge no mu"nu (ya -

ni in sa nın tüm gen le ri nin top la mı nı) oku ya rak bu nun ek sik siz

bir "dö kü mü nü" çı kar mış lar dır. 

İn san Ge no mu Pro je si'nin el bet te baş ta tıp ve ge ne tik mü -

hen dis li ği ol mak üze re çe şit li alan lar da in san lı ğa bü yük ya rar la -

rı ola bi le cek tir. Ama bir o ka dar, hat ta da ha da önem li bir so nu -

cu ise, DNA'nın kö ke ni hak kın da bi ze bir me saj ver me si dir. Bu

me saj, biz zat ge no mu keş fe den ler den bi ri, ya ni pro je yi yü rü ten

Ce le ra şir ke ti nin gö rev len dir di ği bi lim adam la rın dan Ge ne

Myers ta ra fın dan açık lan mış tır. 

Myers, San Fran cis co Chro nic le ga ze te sin de "İn san Ge no mu

Ha ri ta sı Bi lim Adam la rı Ya ra tı cı'dan Söz Edi yor" (Hu man Ge no -

me Map Has Sci en tists Tal king Abo ut the Di vi ne) baş lı ğıy la ve -

ri len ha ber de şu yo ru mu yap mış tır:

Mo le kü ler dü zey de mü kem mel bir bi çim de komp lek siz... He nüz

ken di mi zi bi le an la ya mı yo ruz ki, bu çok il ginç. Bu ra da me ta fi zik

bir ele ment var... Be ni asıl şa şır tan şey ise ya şa mın mi ma ri si... Sis -

tem çok komp leks. San ki di zayn edil miş gi bi... Bu ra da (ge nom da)

mu az zam bir akıl var.47

DNA'da yer alan bu bil gi, ya şa mı rast lan tı la rın ürü nü sa yan

Dar wi nizm'i çü rüt mek te dir. Çün kü bu bil gi, Dar wi nizm'in de

te me li ma ter ya list "in dir ge me ci li ği" yık mak ta dır. 



Wat son ve Crick (üst te genç, al tta yaş lı

fo toğ raf la rı) ömür le ri ni DNA'yı ve kö ke ni ni araş tır mak la

ge çir di ler. Crick'in var dığı so nuç, ya şa mın kö ke ni nin bir

"mu ci ze" ol du ğu nu ka bul et mek ti. 

JamesW
atson

Francis Crick
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İn dir ge me ci li ğin So nu
Bi lin di ği gi bi ma ter ya list fel se fe, var olan her şe yin sa de ce

mad de ol du ğu id di asın da dır. Bu fel se fe ye gö re, mad de son suz dan

be ri var dır, hep var ola cak tır ve mad de den baş ka bir şey de yok tur.

Ma ter ya list ler, bu id di ala rı na des tek sağ la mak için, "in dir ge me ci lik"

ola rak ad lan dı rı lan bir man tık kul la nır lar. İn dir ge me ci lik, mad de gi -

bi gö rün me yen şey le rin de as lın da mad de sel et ken ler le açık la na bi le -

ce ği dü şün ce si dir.

Bu nu açık la mak için zi hin ör ne ği ni ve re lim. Bi lin di ği gi bi in sa nın

zih ni "el le tu tu lur, göz le gö rü lür" bir şey de ğil dir. Da ha sı in san bey nin -

de bir "zi hin mer ke zi" de yok tur. Bu du rum bi zi is ter is te mez, zih nin

mad de-öte si bir kav ram ol du ğu so nu cu na gö tü rür. Ya ni "ben" de di ği -

miz, dü şü nen, se ven, si nir le nen, üzü len, zevk alan ya da acı çe ken var -

lık, bir kol tuk, bir ma sa ya da bir taş gi bi mad de sel bir var lık de ğil dir. 

Ma ter ya list ler ise, zih nin "mad de ye in dir ge ne bi lir" ol du ğu id di -

asın da dır. Ma ter ya list id di aya gö re, bi zim dü şün me miz, sev me miz,

üzül me miz ve tüm di ğer zi hin sel fa ali yet le ri miz, as lın da bey ni miz de -

ki atom lar ara sın da mey da na ge len kim ya sal re ak si yon lar dan iba ret -

tir. Bir in sa nı sev me miz, bey ni miz de ki ba zı hüc re ler de ki bir kim ya sal

re ak si yon, bir olay kar şı sın da kor ku duy ma mız bir baş ka kim ya sal

re ak si yon dur. Ma ter ya list fi lo zof Karl Vogt, bu man tı ğı "ka ra ci ğer na -

sıl öd sı vı sı sal gı lı yor sa, be yin de dü şün ce sal gı lar" şek lin de ki sö züy le

ifa de et miş tir.48 Oy sa el bet te öd sı vı sı bir mad de dir, ama dü şün -

ce nin mad de ol du ğu nu gös te re cek hiç bir ka nıt yok tur.

İn dir ge me ci lik bir man tık yü rüt me dir. An cak bir

man tık yü rüt me doğ ru te mel le re de da ya na bi lir,

yan lış te mel le re de. Bu nu ayırt et me nin
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önem li yön tem le rin den bi ri, bi li me baş vur mak -

tır. Bu ne den le şu nu sor mak ge re kir: Ma ter ya liz min

te mel man tı ğı olan "in dir ge me ci lik", bi lim sel ve ri ler le kar -

şı laş tı rıl dı ğın da doğ ru la na bi lir mi?

20. yüz yıl da ya pı lan bü tün bi lim sel araş tır ma lar, bü tün de ney

so nuç la rı ve bü tün göz lem ler, bu so ru ya ke sin lik le "ha yır" ce va bı ve -

ril me si ge rek ti ği ni gös ter mek te dir. 

Al man Fe de ral Fi zik ve Tek no lo ji Ens ti tü sü'nün yö ne ti ci si Prof.

Dr. Wer ner Gitt, bu ko nu da şun la rı söy ler:

"Bir kod la ma sis te mi, her za man için maddesel olmayan, zi hin sel bir

sü re cin ürü nü dür. Bir nok ta ya dik kat edil me li dir; mad de bir bil gi ko -

du üre te mez. Bü tün de ne yim ler, bil gi nin or ta ya çık ma sı için, öz gür

ira de si ni, yar gı sı nı ve ya ra tı cı lı ğı nı kul la nan bir ak lın va r ol ma sı ge -

rek ti ği ni gös ter mek te dir... Mad de nin bil gi or ta ya çı ka ra bil me si ni sağ -

la ya cak hiç bir bi li nen do ğa ka nu nu, fi zik sel sü reç ya da mad de sel olay

yok tur... Bil gi nin mad de için de ken di ken di ne or ta ya çık ma sı nı sağ la -

ya cak hiç bir do ğa ka nu nu ve fi zik sel sü reç yok tur."49

Wer ner Gitt'in söz le ri, ay nı za man da, son 20-30 yıl için de ge li -

şen ve ter mo di na mi ğin bir par ça sı ola rak ka bul edi len "Bil gi Te ori -

si"nin var dı ğı so nuç lar dır. Bil gi te ori si, ev ren de ki bil gi nin ya pı sı nı

ve kö ke ni ni araş tı rır. Bil gi te oris yen le ri nin uzun araş tır ma la rı sa ye -

sin de va rı lan so nuç ise şu dur: "Bil gi, mad de den ay rı bir şey dir. Mad -

de ye as la in dir ge ne mez. Bil gi nin ve mad de nin kay na ğı ay rı ay rı

araş tı rıl ma lı dır."

Az ön ce in ce le di ği miz DNA ör ne ğin de ol du ğu gi bi...

DNA'da, bu ya pı yı in ce le yen bi lim adam la rı nın ifa de siy le

"mu az zam bir bil gi" var dır. Bu bil gi mad de ye in dir ge -

ne me ye ce ği ne gö re, mad de-öte si bir kay nak tan ge -

li yor ol ma lı dır.
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Ev rim te ori si nin ya şa yan en bi li nen sa vu nu cu la -

rın dan bi ri olan Ge or ge C. Wil li ams, ço ğu ma ter ya lis tin ve

ev rim ci nin gör mek is te me di ği bu ger çe ği ka bul eder. Wil li ams

ma ter ya liz mi uzun yıl lar bo yu ka tı bir bi çim de sa vun muş tur, ama

1995 ta rih li bir ya zı sın da, her şe yin mad de ol du ğu nu var sa yan ma -

ter ya list (in dir ge me ci) yak la şı mın yan lış lı ğı nı şöy le ifa de et mek te dir:

Ev rim ci bi yo log lar, iki fark lı alan üze rin de ça lış mak ta ol duk la rı nı

şim di ye ka dar far k e de me di ler; bu iki alan mad de ve bil gi dir... Bu iki

alan, "in dir ge me ci lik" ola rak bil di ği miz for mül le as la bi ra ra ya ge ti ri -

le mez ler... Gen ler, bi rer mad de sel ob je ol mak tan çok, bi rer bil gi pa -

ket çi ği dir... Bi yo lo ji de gen ler, ge no tip ler ve gen ha vuz la rı gi bi kav -

ram lar dan söz et ti ği niz de, bil gi hak kın da ko nuş muş olur su nuz, fi -

zik sel ob je ler hak kın da de ğil... Bu du rum, bil gi nin ve mad de nin va r

o lu şun iki fark lı ala nı ol du ğu nu gös ter mek te dir ve bu iki fark lı ala -

nın kö ke ni de ay rı ay rı araş tı rıl ma lı dır.50

İn dir ge me ci lik, 18. ve 19. yüz yıl da ki il kel bi lim dü ze yi nin bir

ürü nü dür. Dar wi nizm'in de te me li olan bu al da nış, ya şa mın ba sit

ol du ğu ve kö ke ni nin rast lan tı lar la açık la na bi le ce ği var sa yı mı na

da yan mış tır. 20. yüz yıl bi yo lo ji si ise, bu nun tam ak si ni gös -

ter mek te dir. Dar wi nizm'in gü nü müz de ki en önem li eleş tir -

men le rin den bi ri ola rak ka bul edi len, Ka li for ni ya Ber -

ke ley Üni ver si te si'nden emek li pro fe sör Phil lip

John son, Dar wi nizm'in can lı lı ğın te me li olan

"bil gi"yi göz ar dı edi şi ni ve bu nun na sıl bir

ya nıl gı ya yol aç tı ğı nı şöy le açık lar:

Dar win son ra sı bi yo lo ji, ma ter ya list

Doğa olay la rı nın ge ne tik bil gi yi

üret ti ği ni ka bul et mek, tam an -

la mıy la bir ba tıl inanç tır. 
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dog ma nın ege men li ği ne gir di ği için, bi yo log lar or ga niz -

ma la rın ger çek te ol duk la rın dan çok da ha ba sit ol duk la rı nı var -

say dı lar. (On la ra gö re) ya şa mın ken di si sa de ce kim ya dan iba ret ol -

ma lıy dı. Ge rek li kim ya sal la rı yan ya na ge ti rin ve ya şam oluş sun.

DNA'da ay nı şe kil de yal nız ca kim ya nın bir ürü nü ol ma lıy dı. New Me -

xi co Do ğa Ta ri hi Mü ze si'nde ki bir ser gi bu nu şöy le ifa de edi yor du: "Vol -

ka nik gaz lar + yıl dı rım lar = DNA = Ya şam." Bu hi ka ye hak kın da so ru

so rul du ğun da ise, mü ze so rum lu su bu nun ba sit leş ti ril miş ama te me lin -

de doğ ru bir hi ka ye ol du ğu nu ile ri sür müş tü.51

Oy sa bu il kel ve yü zey sel var sa yım lar tü müy le bo şa çık tı. Ki ta -

bın ilk bö lü mün de de in ce le di ği miz gi bi, ya şa mın en te mel ve en

kü çük for mu sa yı lan hüc re de bi le, da ha ön ce den ha yal da hi edi le -

me yen bir komp leks lik ve do la yı sıy la mu az zam bir "bil gi" ol du ğu

an la şıl dı. Bil gi yi mad de ye in dir ge me ça ba sı nın -ki " Vol ka nik gaz -

lar + yıl dı rım lar = DNA = ya şam" for mü lü bu nun bir ifa de siy di- ne

ka dar bü yük bir bil gi siz lik ol du ğu ka nıt lan dı. John son, bil gi yi mad -

de ye in dir ge me ye ça lı şan söz ko nu su "in dir ge me ci" bi lim adam la rı -

nın du ru mu nu şöy le açık lı yor du:

İn dir ge me ci bi yo log lar ger çek li ğe bak mı yor lar, sa de ce in dir ge me ci

amaç la rın ba şa rı ya ula şa bi le ce ği bir prog ram uya rın ca ha ya ta ba kı -

yor lar. Bu, anah tar la rı nı ça lı lar ara sın da kay be den ama on la rı so kak

lam ba sı al tın da ara yan, ken di si ne so rul du ğun da da "çün kü anah tar -

la rı gör mek için or ada ışık yok" ce va bı nı ve ren bi linç siz bir in sa nın hi -

ka ye si ne ben zi yor.52

Ve bu gün gi de rek da ha faz la bi lim ada mı, anah ta rı yan lış yer -

de ara mak ye ri ne, doğ ru ad re se git me yi ter cih et mek te dir. Ya -

şa mın ve ya şa mı oluş tu ran mu az zam bil gi nin kö ke ni ni,

umut suz ve so nuç suz bir ça ba için de, rast lan tı lar da ve

do ğa ka nun la rın da ara mak ye ri ne, açık olan ger -
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çe ği ka bul et mek te dir ler: Ya şam, üs tün bir ya ra -

tı lı şın ürü nü dür. Bil gi nin ha ya tı mız da çok bü yük yer

tut tu ğu, bil gi sa yar la rın ve in ter ne tin, ya şa mın bir par ça sı

ha li ne gel di ği 21. yüz yıl da, bu ger çek es ki sin den da ha da açık

ola rak or ta ya çık mış tır. Ha ya tı ba sit sa nan, "bi yo lo jik bil gi"nin

var lı ğı nı bi le fark ede me yen Dar wi nizm ise, köh ne bir 19. yüz yıl

fik ri ola rak ta ri he gö mül me ye mah kum dur. 

Ger çek ise şu dur: Dün ya üze rin de ki can lı lı ğı Al lah ya rat mış

ve hiç bir ek si ği ol ma ya cak şe kil de dü zen le miş tir. Bu, Al lah'ın eş -

siz ya rat ma sa na tı dır. Al lah, in sa n be de ni ni de ku sur suz ca ya rat -

mış, ar dın dan ona Ken di ru hun dan üf le miş tir. İn sa nın sa hip ol du -

ğu tüm bi linç sel özel lik ler, ör ne ğin gör me, işit me gi bi du yu lar ve

dü şün me, his set me, duy gu gi bi kav ram lar, -şu ur suz atom la rın

ara sın da ki et ki le şim le rin de ğil- Al lah'ın ona ver di ği "Ruh"un ye te -

nek le ri dir. Ku ran'da Al lah'ın in sa na ver di ği bu ye te nek ler in sa na

şöy le ha tır la tı lır:

De ki: "Si zi in şa eden (ya ra tan), si ze ku lak, göz ler ve gö nül ler

ve ren O'dur. Ne az şük re di yor su nuz?" (Mülk Su re si, 23)

Her in san, Al lah'ın ken di si ne ver di ği ru hu ta şır ve her in san

her şe yi yok tan va r e den Rab bi miz'e kar şı so rum lu dur. Al lah, Ku -

ran'da, ken di le ri ni ba şı boş zan ne den le re ya ra tı lış la rı nı ve ölüm -

den son ra tek rar di ri le cek le ri ni şöy le ha ber ve rir:

İn san, 'ken di ba şı na ve so rum suz' bı ra kı la ca ğı nı mı sa nı yor?

Ken di si, akı tı lan me ni den bir dam la su de ğil miy di? Son ra bir

alak (emb ri yo) ol du, der ken (Al lah, onu) ya rat tı ve bir 'dü -

zen için de bi çim ver di.' Böy le ce on dan, er kek ve di şi ol -

mak üze re çift kıl dı. (Öy ley se Al lah,) Ölü le ri di rilt -

me ye güç ye ti ren de ğil mi dir? (Kı ya met Su re si,

36-40)
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har les Dar win in sa nın kö ke ni hak kın da ki te -

ori si ni ve bu na da ir bul du ğu nu san dı ğı ka nıt -

la rı The Des cent of Man (İn sa nın Tü re yi şi) aen

popülerd lı ki ta bın da açık la dı. Bu ki ta bın say fa la -

rın da yer alan tek re sim ise, he men bi rin ci bö lüm de yer alan,

bi ri in san di ğe ri ise kö pek emb ri yo la rı na ait iki çi zi mdi. "İn -

sa nın Da ha Aşa ğı Bir Form dan Ge li şi nin Ka nıt la rı" isim li bö -

lüm de, Dar win şöy le ya zı yor du:

Emb ri yo nik ge li şim: İn san 1 in çin 125'te bi ri bü yük lü ğün de ki

bir ovül den ge li şir ve bu ovül di ğer hay van la rın kin den hiç bir

fark lı lık ta şı maz. Emb ri yo er ken dö nem le rin de omur ga lı la rın

di ğer üye le rin den çok zor ay rı la bi lir. Bu dö nem de... (in san

emb ri yo su nun) boy nu nun iki ya nın da ki ya rık lar ha la var lı ğı -

nı ko rur."53
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Bu nun ar dın dan Dar win, in san emb ri yo su nun may mun

ve ya kö pek gi bi omur ga lı emb ri yo la rı na çok ben ze di ği ni, an -

cak ge li şi min (ha mi le li ğin) ile ri dö nem le rin de fark lı laş ma ol -

du ğu nu söy lü yor, bu nun göz lem le re da yan dı ğı nı ile ri sü rü -

yor du. Dos tu Asa Gray'e yaz dı ğı bir mek tup ta ise, emb ri yo -

lo ji yi, söz de "te ori si ni des tek le yen en önem li ger çek ler den bi -

ri" ola rak ta nım la mış tı.54

An cak Dar win bir emb ri yo log de ğil di. Hiç bir za man em-

b ri yo la rı mer cek al tı na alıp kap sam lı bir bi çim de in ce le me -

miş ti. Do la yı sıy la bu ar gü ma nı nı ge liş ti rir ken bu ko nu da oto -

ri te say dı ğı ki şi ler den alın tı yap tı. Ver di ği dip not ta özel lik le

bir isim dik kat çe ki yor du: Na tür lic he Schöp -

fungs gesc hich te (Do ğal Ya ra tı lı ş Ta -

ri hi) ad lı ki ta bın da çe şit li em-

b ri yo çi zim le ri ver miş ve

bun lar üze ri ne yo -

rum lar yap mış

olan Al man bi yo -

log Ernst Ha ec kel. 

Ni te kim Ha -

ec kel ger çek ten de

kı sa bir sü re son -

ra emb ri yo lo ji nin

Dar wi nist emb ri yo lo ji nin

ku ru cu su, Al man bi yo log

Haec kel'di.  
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ev rim ci yo ru mu nun ku ru cu su ve asıl sa hi bi ola rak ta ri he ge -

çe cek ti.

Ha ec kel, Dar win'in 1859'da ya yın la nan Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bı nı bü yük bir he ye can la oku muş, be nim se miş ve

Dar win'den bi le ko yu bir ev rim ci ol muş tu. Bu te ori ye ken di

adı na "kat kı da" bu lun mak için bir di zi araş tır ma yap tı ve ki -

tap yaz dı. 1868'de yaz dı ğı Na tür lic he Schöp fungs gesc hich te

(Do ğal Ya ra tı lış Ta ri hi) ad lı ki ta bın da ise, ona asıl ünü nü ka -

zan dı ra cak olan emb ri yo lo ji te ori si ni or ta ya at tı. Ha ec kel, bu

ki tap ta, fark lı hay van la rın ve in sa nın ovül le ri nin ve emb ri yo -

la rı nın ge li şi min baş lan gı cın da bir bir le ri ile ta ma men ay nı ol -

duk la rı nı öne sü rü yor du. Ki ta bın 242. say fa sı na yer leş tir di ği

in san, may mun ve kö pek emb ri yo su re sim le ri de bu nun ka -

nı tıy dı. Gö rü nür de bir bir le ri nin ta ma men ay nı olan bu re sim -

ler, Ha ec kel'e gö re bu can lı la rın or tak bir kö ken den gel dik le -

ri ni ka nıt lı yor du.

Ger çek te ise söz ko nu su can lı lar de ğil, ama on la rın çi -

zim le ri or tak bir kö ken den ge li yor du: Ha ec kel, tek bir emb ri -

yo çi zi mi yap mış, son ra da bu nu çok kü çük fark lı lık la ra uğ -

ra ta rak in san, may mun ve kö -

pek emb ri yo su di ye yan ya -

na yer leş tir miş ti! Ay nı

res mi yan ya na ba sın ca,

do ğal ola rak "bir bi ri -

nin ay nı" du ru yor -

lar dı.55

Tür le rin Kö ke ni kitabı, Ha ec kel'in çok önemli

yanılgılara kapılmasına neden oldu.
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İş te Dar win'in İn sa nın Tü re yi şi ki ta bın da kay nak ola rak

gös ter di ği "ça lış ma" buy du. Oy sa da ha Dar win bu ki ta bı yaz -

ma dan ön ce, Ha ec kel'in "ça lış ma"sın da çok önem li bir çar pıt -

ma ol du ğu nu fark eden ve bu nu açık la yan lar ol muş tu. Ha ec -

kel'in ki ta bı nı ya yın la dı ğı 1868 yı lı için de, Arc hiv für Anth ro -

Haec kel'in fark lı can lı la rın emb ri yo la rı ara sın da ben zer lik

var mış iz le ni mi ya rat mak için ha zır lan mış sah te şemaları. 



po lo gie (Ant ro po lo ji Ar şi vi) ad lı Al man bi lim der gi sin de ya -

yın la nan L. Ru ti me yer im za lı bir ma ka le de, Ha ec kel'in sah te -

kar lık yap tı ğı göz ler önü ne se ril di. Ba sel Üni ver si te si'nde zo -

olo ji ve kar şı laş tır ma lı ana to mi pro fe sö rü olan Ru ti me yer,

Ha ec kel'in emb ri yo çi zim le ri nin ya yın lan dı ğı iki ki ta bı, Na -

tur lic he Schöp fungs gesc hich te (Do ğal Ya ra tı lış Ta ri hi) ve Über

die Ents te hung und den Stamm ba um des Mensc hen gesch lechts'i

(İn san Cin si ye ti nin So ya ğa cı ve Olu şu mu Hak kın da) in ce le -

miş, bun la rın her iki sin de ki emb ri yo çi zim le ri nin de ger çek -

ler den ta ma men il gi siz ol du ğu nu gös ter miş ti. Şöy le di yor du

Ru ti me yer:

Ha ec kel bu ça lış ma la rın hem bi lim ada mı ol ma yan ki şi ler ta -

ra fın dan ko lay ca an la şı la bi le ce ği ni, hem de bi lim sel ve aka de -

mik ol duk la rı nı ile ri sü rü yor. Ya za rın ilk yo ru mu na kim se

kar şı çık ma ya cak tır, ama ikin ci si pek cid di bir bi çim de sa vu -

nu la bi le cek bir id dia de ğil dir. Bun lar, Or ta çağ for ma li te si ile

sar ma lan mış iş ler dir. Bi lim sel ka nıt la rın (yok tan) üre til di ği

çok aşi kar dır. Ama ya zar, oku yu cu la rın bu ger çe ği fark et me -

me si için çok dik kat li dav ran mış tır."56

Bu na rağ men Dar win ve onu des tek le yen di ğer bi yo log -

lar, Ha ec kel'in çi zim le ri ni re fe rans ola rak ka bul et me ye de -

vam et ti ler. Bu da Ha ec kel'e mo ti vas yon sağ la dı. Emb ri yo lo -

ji yi Dar wi nizm'e güç lü bir da ya nak ha li ne ge tir mek için kol -

la rı sı va dı. Yap tı ğı göz lem ler or ta ya böy le bir da ya nak çı kar -

mı yor du, ama o göz lem ler den çok, çi zim le re önem ve ri yor -

du. İler le yen yıl lar da bir di zi kar şı laş tır ma lı emb ri yo çi zi mi

yap tı. Ba lık, se men der, kap lum ba ğa, ta vuk, tav şan ve in san

emb ri yo la rı nı yan ya na gös te ren şe ma lar ha zır la dı. Bu şe ma -

H
arun Y

ahya (A
dnan O

ktar)

115



lar da dik ka ti çe ken yön, bu fark lı can lı la rın emb ri yo la rı nın ilk

baş ta bir bir le ri ne çok ben ze me le ri, ge li şim sü re ci sı ra sın da

ya vaş ya vaş fark lı laş ma la rıy dı. Özel lik le in san emb ri yo su -

nun ba lık emb ri yo su na ben zer li ği çok dik kat çe ki ciy di. Öy le

ki, in san emb ri yo su çi zim le rin de, ay nı ba lık ta ki gi bi "so lun -

gaç"lar bi le gö rü lü yor du, Ha ec kel, bu çi zim le rin ver di ği söz -

de bi lim sel lik gö rün tü sü ile "te ori si ni" ilan et ti: On to je ni, Fi lo -

je ni yi Tek rar Eder (Bi re yo luş, So yo lu şun Tek ra rı dır). Bu slo -

ga nın an la mı şuy du: Ha ec kel'e gö re, her can lı yu mur ta sın da

ve ya an ne si nin rah min de ge çir di ği ge li şim sı ra sın da, ken di

tü rü nün "ev rim sel ta ri hi ni" baş tan ya şı yor du. Ör ne ğin in san

emb ri yo su an ne kar nın da ilk baş ta ba lı ğa ben zi yor, iler le yen

haf ta lar da se men der, sü rün gen, me me li gi bi aşa ma lar dan

geç tik ten son ra, in sa na "ev rim le şi yor"du. 

"On to je ni, Fi lo je ni yi Tek rar Eder" slo ga nın da ki "tek rar

et me" (re ca pu ti la ti on) kav ra mın dan ha re ket le "Re ka pü ti las -

yon Te ori si" ola rak da bi li nen bu hi ka ye, kı sa sü re de tüm za -

man la rın en ün lü söz de ev rim "ka nıt"la rın dan bi ri ha li ne gel -

di. Tüm bir 20. yüz yıl bo yun ca, yüz  mil yon lar ca öğ ren ci Ha -

ec kel'in ba lık-se men der-kap lum ba ğa-ta vuk-tav şan-in san şe -

ma la rı nı ders ki tap la rın da gör dü ve "in san emb ri yo sun da so -

lun gaç lar ol du ğu" hi ka ye siy le ye tiş ti ril di. Bu gün de ha la ev -

rim te ori si ne ina nan pek çok ki şi ye so rul du ğun da, akıl la rı na

ge len bir kaç "ev rim ka nı tı"ndan bi ri bu ola cak tır.

Oy sa tüm bu hi ka ye ka tık sız bir sah te kar lık tan iba ret ti.

Emb ri yo lar ger çek te bir bir le ri ne hiç ben ze mi yor lar dı.

Ha ec kel yap tı ğı çi zim ler de ola bi le cek her tür lü tah ri fa tı yap -

mış tı. Emb ri yo la ra ha ya li or gan lar ek le miş, ba zı la rın dan or -
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gan la rı çı kar mış, bü yük lük le ri çok fark lı olan emb ri yo la rı ay -

nı boy da gi bi gös ter miş ti. 

Ha ec kel'in in san emb ri yo sun da "so lun gaç" di ye gös ter di ği

ya rık la rın ise so lun gaç lar la hiç bir il gi si yok tu: Bun lar, ger çek te

in sa nın or ta ku lak ka na lı nın, pa ra ti ro id le ri nin ve ti müs bez le ri -

nin baş lan gıç la rıy dı. (Ha ec kel'in di ğer ben zet me le ri nin de al da -

tı cı ol du ğu an la şıl dı: Emb ri yo nun "yu mur ta sa rı sı ke se si"ne

ben ze ti len kıs mı, ger çek te be bek için kan üre ten bir ke sey di.

Ha ec kel'in ve onu iz le yen le rin "kuy ruk" ola rak ta nım la dık la rı

kı sım ise, in sa nın omur ga ke mi ğiy di ve sa de ce ba cak lar dan da -

ha ön ce or ta ya çık tı ğı için "kuy ruk" gi bi gö zü kü yor du.)

Ha ec kel'in çi zim ler de sah te kar lık yap tı ğı, he nüz 20. yüz -

yı lın baş la rın da or ta ya çık mış ve o da bu ko nu da hay li açık

bir "iti raf"ta bu lun muş tu. Ernst Ha ec kel şöy le söy lü yor du: 

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 yüz ler ce ar -

ka daş, bir çok 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, tez 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.57

An cak bu na rağ men Dar wi nist sis tem bu pro pa gan da

mal ze me si ni çok be ğen di ve kul lan mak tan vaz geç me di. Çi -

zim le rin bir bi lim sah te kar lı ğı ol du ğu göz ar dı edil di ve on

yıl lar bo yun ca ders ki tap la rı baş ta ol mak üze re pek çok ev -

rim ci kay nak bu çi zim le ri bir ger çek gi bi lan se et ti. 

Ha ec kel'in çi zim le ri nin bir sah te kar lık ol du ğu, an cak
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90'lı yıl la rın ikin ci ya rı sın da yük sek ses le di le ge ti ril me ye baş -

lan dı. Ün lü bi lim der gi si Sci en ce, 5 Ey lül 1997 ta rih li sa yı sın -

da, Ha ec kel'in emb ri yo çi zim le ri nin bir sah te kar lık ürü nü ol -

du ğu nu açık la yan bir ma ka le ya yın la dı. "Ha ec kel'in Emb ri -

yo la rı: Sah te kar lık Ye ni den Keş fe dil di" baş lık lı ve Eli za beth

Pen ni si im za lı ya zı da şöy le den mek te dir:

Lond ra'da ki St. Ge or ge's Hos pi tal Me di cal Scho ol'dan emb ri -

yo log 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 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.58

Ha ec kel'in, emb ri yo la rı ben zer gös te re bil mek için, ba zı

or gan la rı ka sıt lı ola rak çi zim le rin den çı kar dı ğı nı ya da ha ya -

li or gan lar ek le di ği ni bil di ren Sci en ce der gi si, ya zı nın de va -

mın da şu bil gi le ri ver mek te dir:

"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 bir le 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 ger çek bo yut la rın dan 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 fark lı lık lar bu lu -
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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. 59

Sci en ce'ta ki ma ka le de, Ha ec kel'in bu ko nu da ki iti raf la rı -

nın bu yüz yı lın ba şın dan iti ba ren her na sıl sa, ört bas edil di -

ğin den ve sah te çi zim le ri nin ders ki tap la rın da bi lim sel ger çek

gi bi oku tul ma ya baş lan ma sın dan da şöy le söz edil mek te dir:

"Ha ec kel'in iti raf la rı, çi zim le ri nin 1901'de "Dar win and Af ter

Dar win" (Dar win ve Dar win Son ra sı) isim li bir ki tap ta kul la -

nıl ma sın dan son ra or ta dan kay bol du. Ve çi zim ler, İn gi liz ce

bi yo lo ji ders ki tap la rın da ge niş çap lı ola rak ço ğal tıl dı."60

New Sci en tist'te ki 16 Ekim 1999 ta rih li bir ma ka le de Ha -

ec kel'in emb ri yo lo ji ma sa lı nın ta ma men ger çek dı şı ol du ğu

şöy le an la tı lı yor du:

Haec kel'in sah te kar lı ğı mer cek al tın da: 1999'da İn gi liz bi yo log Ric hard son'ın çek ti ği emb -

ri yo fo toğ raf la rı, Ha ec kel'in çi zim le ri nin ger çek le hiç bir il gi si ol ma dı ğı nı ka nıt la dı. Üst te ki

sı ra da Ha ec kel'in hayali çi zim le ri, alt ta ki sı ra da ise ger çek fo toğ raf lar yer alı yor. 
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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.61

Böy le ce tüm za man la rın en po pü ler sözde "ev rim ka nı tı"

sa yı la bi le cek olan "re ka pi tü las yon" te ori si çü rü müş ol du.

Ha ec kel'in sah te kar lı ğı da böy le ce or ta ya çık mış ol du.

Ama Ha ec kel'in ki ne ya kın bir di ğer sah te kar lık, ha la gör mez -

den ge lin me ye de vam edi li yor du.

Bu, Dar win'in sah te kar lı ğıy dı. Dar win, baş ta da be lirt ti ği -

miz gi bi, Ha ec kel'in çi zim le ri ni ve yo rum la rı nı, dev rin di ğer

bi lim adam la rı nın ay kı rı gö rüş le ri ni hi çe sa ya rak al mış ve te -

ori si ni des tek le mek için kul lan mış tı. An cak Dar win'in dü rüst -

lük ten uzak laş tı ğı tek nok ta bu de ğil di. Da ha da çar pı cı bir

nok ta, dö ne min en ün lü emb ri yo lo ğu sa yı la bi le cek olan Karl

Enrst von Ba er'in gö rüş le ri ni ta ma men çar pı ta rak ak tar mış ol -

ma sıy dı. Jo nat han Wells'in Icons of Evo lu ti on ad lı ki ta bın da ay -

rın tı la rıy la açık la dı ğı gi bi, Von Ba er Dar win'in te ori si ne inan -

mı yor du ve bu na şid det le kar şı çık mış tı. Emb ri yo lo ji ye ge ti ri -

len ev rim ci yo rum la ra da yi ne ke sin lik le kar şıy dı; "yük sek

hay van la rın emb ri yo la rı hiç bir za man bir baş ka for mun emb -

ri yo su na ben ze mez, sa de ce ken di emb ri yo su na ben zer" di ye

yaz mış tı.62 Dar wi nist le rin ise "emb ri yo la rı in ce le me den ön ce

za ten Dar wi nist ev rim hi po te zi ni ka bul et miş" dog ma tik ler ol -

du ğu nu be lirt miş ti.63
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An cak Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nin üçün cü bas kı sın dan

iti ba ren, Von Ba er'in yo rum la rı nı ve var dı ğı so nuç la rı çar pı -

ta rak ken di te ori si le hin de bir ka nıt ola rak kul lan dı. Jo nat han

Wells, bu nu şöy le açık lı yor:

Dar win von Ba er'i ken di emb ri yo lo jik ka nıt la rı nın kay na ğı

ola rak alın tı la dı, ama en önem li nok ta da Dar win bu ka nıt la rı

ken di te ori si ne uy gun ha le ge tir mek için çar pıt tı. Von Ba er

ken di yap tı ğı göz lem le rin Dar win ta ra fın dan hak sız bi çim de

kul la nıl ma sı na kar şı çı ka cak ka dar uzun ya şa dı ve 1876'da ki

ölü mü ne ka dar Dar wi nist ev ri min güç lü eleş tir men le rin den

bi ri ol du. Ama Dar win yi ne de onu kay nak gös ter me yi sür -

dür dü, onu (Ba er'i) açık ça kar şı çık tı ğı te ori nin san ki bir des -

tek çi siy miş gi bi gös ter di.64

Kı sa ca sı Dar win, dö ne mi nin il kel şart la rı nı, sa de ce yan -

lış ve ön yar gı lı bi lim sel çı ka rım lar yap mak için de ğil, ile ti şim

ek sik li ğin den ya rar la na rak baş ka bi lim adam la rı nın ça lış ma -

la rı nın so nuç la rı nı çar pıt mak için de kul lan mış tı. 

Tüm bun la rın geç de ol sa or ta ya çık ma sı, kuş ku suz Dar -

wi nizm'e önem li bir dar be dir. Dar win, Ha ec kel'in sah te kar lı -

ğın dan güç bul muş ve emb ri yo lo ji yi, teorisini destekliyormuş

gibi göstermişti.65 Pek çok in san da bu hi ka ye ye kan dı, ca hil -

lik ve yü zey sel lik için de, bir za man lar bo ğa zın da "so lun gaç -

lar" ta şı dı ğı nı sa na rak, ev ri me inan dı.

Ama bu, bir za man lar dı...

Ar tık emb ri yo lo ji nin Dar wi nizm'e bir ka nıt sağ la ma dı ğı

bi li ni yor. Ve ar tık emb ri yo lo ji ala nın da da ay nı slo ga nı tek rar

et mek ge re ki yor: 

Bir za man lar Dar wi nizm var dı!...
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ic hard Daw kins gü nü müz dün ya sı nın en

bi li nen ev rim ci bi yo log la rın dan bi ri dir.

Ox ford Üni ver si te si'nde zo olo ji pro fe sö rü

olan Daw kins'i ün lü ya pan et ken ise, zo -

olo ji ala nın da ki ça lış ma la rı de ğil, Dar wi -

nizm'i ve ate iz mi sa vun mak ta gös ter di ği ıs rar cı lık tır.

Daw kins'in 1986'da The Blind Watch ma ker ad lı bir ki ta bı

ya yın lan dı. "Kör Sa at çi" an la mı na ge len bu baş lık al tın da,

Daw kins, okur la rı nı, can lı lar da ki komp leks özel lik le rin as lın -

da bi linç siz do ğal se lek si yon me ka niz ma sı nın bir ürü nü ol -

du ğu na ik na et me ye ça lı şır. Bu ik na ça ba sı ço ğu yer de spe kü -

las yon la ra, ha ta lı ben zet me le re ve yan lış he sap la ra da ya lı dır

ve bu da şim di ye ka dar çe şit li bi lim adam la rı ve ya zar lar ta -
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ra fın dan de tay lı bi çim de or ta ya kon muş tur.66

Daw kins'in id di ala rın dan bi ri ise, "can lı lar da ki ha -

ta lı özel lik ler" ar gü ma nı dır. Daw kins, can lı lar da ki ba zı ya -

pı la rın ve rim siz ve do la yı sıy la ha ta lı özel lik le re sa hip ol du ğu nu

sa vun mak ta ve  ku sur suz bir ya ra tı lı şın ha kim ol du ğu ger çe ği ni

or ta dan kal dır ma ya ça lış mak ta dır. Bu ko nu da ver di ği en be lir gin

ör nek ise, in san da hil tüm omur ga lı can lı la rın gö zün de yer alan

"ters-çev ril miş re ti na"dır. 

Ters-çev ril miş re ti na kav ra mı, omur ga lı gö zü nün re ti na sın -

da ki "fo to re sep tör" (ışık al gı la yı cı) hüc re le rin, gö zün ön ta ra fı na,

Ate ist Ric hard Daw kins,

1986'da ya yın la nan "Kör Sa at -

çi" ad lı ki ta bın da do ğa da ki söz -

de "ha ta lı özellik"lerden söz et -

miş ti. Daw kins'in bu ar gü ma nı -

nın ce ha le te da yan dı ğı son ra dan

or ta ya çık tı. 
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ya ni ışı ğa doğ ru de ğil de gö zün ar ka ta ra fı na ba -

ka cak şe kil de yer leş ti ril miş ol ma la rı nı ifa de eder. Bu

hüc re le rin ışık al gı la yan yü zey le ri ar ka ta ra fa bak mak ta, bu

hüc re ler den çı kan si nir ler ise, ışık la hüc re ler ara sın da bir kat -

man oluş tur mak ta dır. Bu si nir ler gö zün be lir li bir nok ta sın da top -

la nır ve ora da ki bir ka nal dan dı şa rı çı kar lar. Bu ka nal üze rin de fo -

to re sep tör hüc re ol ma dı ğı için de, bu nok ta da gö rün tü al gı lan -

maz. "Kör nok ta", iş te bu nok ta dır. 

Dar wi nist ler, bu "ters çev ril miş lik" du ru mu nu ve bu nun

oluş tur du ğu kör nok ta yı ken di le rin ce mal ze me edin miş ler, bu nun

bir ha ta ol du ğu nu ile ri sür müş ler, do la yı sıy la as lın da gö zün do ğal

se lek si yon va sı ta sıy la or ta ya çık tı ğı nı ve bu gi bi ga rip lik le rin bek -

len me si ge rek ti ği ni id dia et miş ler dir. Ric hard Daw kins, baş ta da

be lirt ti ği miz gi bi, bu ar gü ma nı ses len di ren en bi li nen ki şi dir.

Daw kins, The Blind watch ma ker'da şöy le yaz mış tır:

Her mü hen dis, fo to hüc re le rin ışı ğa doğ ru yö nel til me si, kab lo la rı -

nın da ar ka ya, be yin ta ra fı na doğ ru uzan ma sı ge rek ti ği ni ka bul

ede cek tir. Fo to hüc re le rin ışık tan uza ğa doğ ru bak ma la rı ve kab lo la -

rı nın ışı ğa en ya kın du rum da ol ma la rı nı ge rek ti ren bir ta sa rı mı yan -

lış bu la cak tır. Ama tüm omur ga lı göz le rin de tam ola rak bu ya şan -

mak ta dır.67

Bu id di ala rı or ta ya atan Daw kins ve ona ina nan lar ya nıl mış -

lar dır. Ya nıl gı nın ne de ni, Daw kins'in gö zün ana to mi si ve fiz yo lo -

ji si hak kın da ki ce ha le ti dir.

Bu ko nu yu de tay lı bi çim de göz ler önü ne se ren bi lim ada -

mı, Dar wi nizm'in gü nü müz de ki en ön de ge len eleş tir men -

le rin den bi ri olan, Ota go Üni ver si te si'nden mo le kü ler

bi yo lo ji pro fe sö rü Mic ha el Den ton'dır. Den ton,

Ori gins&De sign der gi sin de ya yın la nan
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"The In ver ted Re ti na: Ma la dap ta ti on or Pre-adap -

ta ti on?" (Ters Çev ril miş Re ti na: Ha ta lı Adap tas yon mu,

Ön ce den Be lir len miş Bir Adap tas yon mu?) baş lık lı bi lim sel

ma ka le sin de, Daw kins'in "ha ta lı özel lik" ola rak gös ter di ği "ters

çev ril miş re ti na"nın, as lın da omur ga lı gö zü için ola bi le cek en ve -

rim li şe kil de ya ra tıl mış ol du ğu nu an la tır. Den ton, bu nu şöy le

özet le mek te dir:

Omur ga lı re ti na sın da ki fo to re sep tör hüc re le rin çok yük sek ener ji

ih ti yaç la rı nı dü şün dü ğü müz de, omur ga lı gö zü nün şa şır tı cı ters

çev ril miş ta sa rı mı nın, te le olo ji ye yö ne lik bir mey dan oku yuş ol ma -

dı ğı, ak si ne yük sek omur ga lı la rın çok ak tif olan fo to re sep tör hüc re -

le ri ne çok yük sek mik tar lar da ok si jen ve be sin sağ la yan çok özel bir

çö züm ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.68

Pro fe sör Den ton'ın üze rin de dur du ğu, Daw kins'in ise far kın -

Bi yo lo ji Pro fe sö rü Mic ha el Den ton
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da bi le ol ma dı ğı bu ger çe ği an la mak için, ön ce lik le re ti na da ki fo -

to re sep tör hüc re le rin ne den li yük sek bir ener ji ve ok si jen ih ti ya cı

için de ol duk la rı nı be lir le mek ge re kir. Söz ko nu su hüc re ler, biz gö -

zü mü zü açık tu tup ışık gör dü ğü müz sü re ce, her sa ni ye, her sa li -

se, çok komp leks kim ya sal re ak si yon la ra sah ne olur lar. Işı ğın en

kü çük par ça cık la rı olan fo ton lar, bu hüc re ler ta ra fın dan al gı la nır.

Bu al gı la ma, fo to nun baş lat tı ğı ol duk ça de tay lı bir kim ya sal

re ak si yon sa ye sin de olur ve her an ye ni den tek rar la nır.

Bu iş lem o ka dar ay rın tı lı ve hız lı dır ki, Den ton'ın

ifa de siy le, "fo to re sep tör ta ba ka, bi li nen tüm

Reti na, gö rün tü yü si nir

sin yal le ri ne dönüş türür. 

Göz boş lu ğun da ki

da mar lar re ti na yı

bes ler. 

Optik sinirler gözü

beyne bağlar. 

Mercek,

görüntüyü

odaklar. 

Işık göz be be ği nin

ka ran lık açık lı ğın -

dan içe ri gi rer. 

Scle ra, göz yu var la ğı nı

kap la yan sert be yaz

yapıdır. 

İris kas la rı, ne ka dar ışık

alı na ca ğı nı kont rol eder. 

Al lah'ın üs tün ya rat ma sı -

nın te cel li le rin den olan

göz, ola bi le cek en ve rim li

şe kil de ça lı şa bi le cek şekilde

yaratılmıştır.

Kor nea, ışı ğın odak lan -

ma sı na yar dım cı olur. 



do ku lar için de en bü yük me ta bo lik hız la ra sa hip -

tir."69

Kuş ku suz, re ti na hüc re le ri bu yük sek me ta bo liz ma yı

ayak ta tu ta bil mek için çok yük sek mik tar da ener ji ye ih ti yaç du -

yar lar. İn san re ti na sı hüc re le ri nin ok si jen ih ti ya cı, böb rek hüc re le -

ri nin ih ti ya cı ndan %50 daha fazla, be yin de ki se reb ral kor teks kat -

ma nın da ki hüc re le rin üç ka tı ve kalp ka sı nı oluş tu ran hüc re le rin

ih ti ya cı nın al tı ka tı dır. Da ha sı bu kar şı laş tır ma lar tüm re ti na ta ba -

ka sı esas alı na rak ya pıl mış tır; bu ta ba ka nın ya rı sın dan azı nı oluş -

tu ran fo to re sep tör hüc re le rin ener ji ih ti ya cı ise ta ba ka nın ge ne lin -

den da ha da yük sek tir. G. L. Walls The Ver teb ra te Eye (Omur ga lı

Gö zü) ad lı an sik lo pe dik ki ta bın da, bu hüc re le rin be sin ve ok si je ne

"ih ti ras lı" şe kil de ih ti yaç duy duk la rı nı ya zar.70

Pe ki gör me mi zi sağ la yan bu hüc re le rin ola ğa nüs tü de re ce de

yük sek be sin ve ok si jen ih ti ya cı na sıl kar şı lan mak ta dır?

El bet te ki, tüm vü cut ta ol du ğu gi bi, kan yo luy la...

Pe ki kan ne re den gel mek te dir?

İş te "ters çev ril miş re ti na"nın ne den çok mü kem mel bir ya ra -

tı lış ger çe ği ol du ğu, bu nok ta da or ta ya çı kar. Gö zün re ti na ta ba ka -

sı nın he men ar ka sın da, bu ta ba ka yı ade ta bir ağ gi bi sa ran, çok özel

bir da mar do ku su var dır. Den ton, bu ko nu da şun la rı yaz mak ta dır:

Fo to re sep tör le rin abar tı lı me ta bo lik aç lı ğı nı gi de re cek ok si jen ve be -

sin ler, "cho ri oca pil la ris" de nen çok özel bir kıl cal da mar ya ta ğı ta -

ra fın dan sağ lan mak ta dır. Bu, ge niş ve düz leş ti ril miş kıl cal da mar -

la rın bir le şe rek oluş tur du ğu ve he men fo to re sep tör le rin ar ka sı -

na yer leş ti ril miş zen gin bir da mar ta ba ka sı dır. Bu ta ba ka ile fo -

to re sep tör ler ara sın da sa de ce hüc re du var la rı ve bir de

"Bruch za rı" de nen özel bir zar var dır; ki bun lar sa de -

ce fo to re sep tör hüc re le rin ih ti yaç duy duk la rı
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me ta bo lit le rin ve be sin le rin geç me si ne izin ve ren son

de re ce se çi ci bir sı nır oluş tu rur lar. Bu ra da ki kıl cal da mar la -

rın ça pı 18-50 mik ron ara sın da de ği şir ki, bu da stan dart da mar -

lar dan çok da ha ge niş bir bo yut tur. Bu öz gün da mar ka nal la rı ağı,

fo to re sep tör ta ba ka sı nı bol mik tar da kan la bes le mek için adap te

edil miş ol du ğu nu gös te ren bü tün işa ret le ri ta şı mak ta dır.71

Prof. Ja mes T. McIl wa in, An Int ro duc ti on to the Bi ology of Vi si -

on (Gör me nin Bi yo lo ji si ne Gi riş) ad lı ki ta bın da, "fo to re sep tör le rin

bü yük me ta lo bik ih ti yaç la rı ne de niy le" göz de "ko ro idi ka na 'boğ ma' yö -

nün de bir stra te ji ol du ğu nu, böy le ce ge rek li ener ji ar zın da hiç bir so run

ol ma ma sı nın sağ lan dı ğı nı" ya zar.72

İş te fo to re sep tör hüc re ler bu ne den le "ters çev ril miş" du rum -

da dır lar. Or ta da bir "stra te ji" var dır. Re ti na nın ters çev ril miş ya pı -

sı, Daw kins'in san dı ğı gi bi bir "ha ta" de ğil, be lir li bir ama ca yö ne -

lik bir ya ra tı lış de li li dir.

Den ton, il gi li ma ka le sin de re ti na nın baş ka tür lü ol ma sı nın

müm kün olup ol ma dı ğı nı da in ce le mek te dir. Var dı ğı so nuç ise

bu nun müm kün ol ma dı ğı dır. Re ti na nın Daw kins'in ken din ce ön-

er di ği gi bi "düz" ol ma sı, ya ni fo to re sep tör hüc re le rin ışı ğa doğ ru

bak ma sı du ru mun da, bu hüc re ler on la rı bes le mek te gö rev li olan

da mar ta ba ka sın dan uzak la şa cak lar ve ih ti yaç duy duk la rı be sin

ve ok si jen den bü yük öl çü de mah rum ka la cak lar dır. Da mar la rın

re ti na ta ba ka sı nın içi ne uza tıl ma sı da bir "çö züm" de ğil dir, çün kü

bu pek çok kör nok ta oluş tu ra rak gö zün gör me ye te ne ği ni bü yük

öl çü de azal ta cak tır. 

Den ton şu yo ru mu ya par:

Omur ga lı re ti na sı nın ta sa rı mı ne ka dar de rin le me si ne in ce -

le nir se, sa hip ol du ğu her özel li ğin ge rek li ol du ğu o

ka dar or ta ya çık mak ta dır. Ola bi le cek en yük sek



çö zü nür lük lü gö rü şe ve en yük sek muh te mel has sa si -

ye te sa hip ola cak bir gö zü ilk baş tan ta sar la ma ya kal kar sak,

omur ga lı gö zü nü ay nen baş tan in şa et mek du ru mun da ka lı rız-

ters çev ril miş re ti na sıy la bir lik te... 73

Kı sa ca sı Daw kins'in ve di ğer ev rim ci le rin "göz de ki ha ta" ar -

gü ma nı, ce ha let ten kay nak la nan bir ar gü man dır. Can lı lı ğın de tay -

la rı nın da ha yük sek bil giy le -ve bi linç le- in ce len me si so nu cun da

da çü rü müş tür. As lın da Dar wi nizm'in ta ri hin de da ha pek çok "ce -

ha let ten kay nak la nan ar gü man" var dır. Tüm "kö rel miş or gan lar"

hi ka ye si böy le dir.

Kö rel miş Or gan lar Hi ka ye si
Apen dik si n ve ya kuy ruk so ku mu nun bi rer "kö rel miş or gan"

ol du ğu, bun la rın da ha ön ce ki ha ya li "ev rim sel ata lar da" önem li iş -

lev ler üst len me le ri ne rağ men, za man için de fonk si yon la rı nı yi tir -

dik le ri şek lin de bir hi ka ye duy du nuz mu?

Muh te me len duy muş su nuz dur. Pek çok in san da duy muş -

tur. Çün kü söz  ko nu su "kö rel miş or gan lar" hi ka ye si, Dar win'den

bu ya na ev rim ci le rin en çok rağ bet et tik le ri pro pa gan da mal ze me -

si dir.

Hi ka ye, Dar win'le baş la mış tı. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde

"fonk si yon la rı nı yi tir miş ve fonk si yon la rı azal mış" or gan lar dan

söz et miş ti. "Ru di men tary" (il kel) ke li me siy le ta nım la dı ğı bu

or gan la rı bir ke li me nin için de ya zı lan, ama okun ma dı ğı için

et ki si ol ma yan harf le re ben zet miş ti.74

Ama bu Dar wi nizm'in di ğer id di ala rı gi bi, o

dö ne min il kel bi lim dü ze yin den güç bu lan
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bir hu ra fey di. Bi lim iler le dik çe, Dar win'in ve onu

iz le yen le rin "kö rel miş" say dık la rı bu or gan la rın ger -

çek te önem li fonk si yon la ra sa hip ol duk la rı ya vaş ya vaş or -

ta ya çık tı. "Fonk si yon suz" de nen or gan lar, as lın da "fonk si yo nu

he nüz tes pit edi le me miş" or gan lar dı. Fonk si yon la rı tes pit edil dik -

çe, ev rim ci ler ta ra fın dan sa yı lan uzun "kö rel miş or gan lar" lis te si

de gi de rek kü çül dü. Al man ana to mist R. Wi eders he im ta ra fın dan

1895 yı lın da or ta ya atı lan "kö rel miş in san or gan la rı" lis te si, ap en -

diks, kuy ruk so ku mu ke mi ği gi bi yak la şık 100 or ga nı içe ri yor du.

(Ap en diks (ya da apan dis), top lum da 'apan di sit' ola rak bi li nen or -

gan dır. Yan lış kul la nım so nu cu di li miz de bu or ga nı ta nım la mak için

kul la nı lan 'apan di sit' ger çek te bu or ga nın en fek si yo na uğ ra ma sı na

ve ri len ad dır.)75 Bi lim iler le dik çe, Wi eders he im'ın lis te sin de ki or -

gan la rın hep si nin vü cut ta çok önem li iş lev le re sa hip ol duk la rı  or -

ta ya çık tı. Ör ne ğin "kö rel miş or gan" sa yı lan a pen dik sin, ger çek te

vü cu da gi ren mik rop la ra kar şı mü ca de le eden lenf sis te mi nin bir

par ça sı ol du ğu be lir len di. Bu ger çek, "Examp les of Bad De sign

Go ne Bad" (Kö tü Ta sa rım Ör nek le ri Kö tü Çık tı) baş lık lı bir ma ka -

le de, çe şit li te mel ana to mi kay nak la rı na re fe rans ve ri le rek şöy le

açık la nı yor:

Apen dik sin mik ros ko bik dü zey de in ce len me si, bu nun ol duk ça

önem li oran da lenf do ku su içer di ği ni gös ter mek te dir. Ben zer lenf

do ku su bi ri kim le ri (ki bun la ra GALT, ya ni sin di rim sis te miy le iliş -

ki li lenf do ku la rı de nir) ba ğır sak sis te mi nin di ğer alan la rın da da gö -

rü lür. Bun lar, vü cu dun yu tu lan mad de ler de ki ya ban cı an ti jen le ri

ta nı ma ye te ne ğiy le il gi li dir ler. Be nim ken di araş tır mam, özel lik -

le, ba ğır sa ğın ba ğı şık lık fonk si yon la rı üze ri ne yo ğun laş mış tır.

Tav şan lar da ya pı lan de ney ler ye ni do ğan bi rey ler de

apen dik sin ame li yat edil me si nin mu ko zal ba ğı -



şık lık ge li şi mi ne za rar ver di ği ni gös ter miş tir. Tav şan

apan dik si üze ri ne ya pı lan mor fo lo jik ve fonk si yo nel ça lış -

ma lar ise, apan dik sin, me me li ler de ki ha va ke se cik le ri ne denk

ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bu ke se cik ler, kuş lar da ki sı vı sal ba ğı -

şık lı ğın ge li şi min de kri tik bir rol oy na mak ta dır. 

Tav şan ve in san apan dik si nin mik ros ko bik ve mik ro ba ğı şık sal ben -

zer lik le ri, in san da ki apan dik sin tav şan da ki ne ben zer bir gö re vi ol -

du ğu nu gös ter mek te dir. İn san apan dik si öze llik le ya şa mın er ken

dö nem le rin de çok önem li dir, çün kü do ğum dan kı sa bir sü re son ra

bü yük ge li şim ge çir mek te, son ra yaş iler le dik çe ge ri le mek te dir, ta

ki sin di rim sis te mi or gan la rı na, in ce ba ğır sak ta ki pe yer plak la rı gi -

bi di ğer ba zı kı sım la rı na ben ze ye ne ka dar. Bu ye ni ça lış ma lar, in san

apan dik si nin, bir za man lar id dia edil di ği gi bi za man la kü çül müş

ve fay da sı nı kay bet miş bir or gan ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir.76

Kı sa ca sı tüm za man la rın en ün lü "kö rel miş or ga nı" ola rak

öne sü rü len apen dik sin kö rel miş sa nıl ma sı nın ne de ni, Dar win ve

ta raf tar la rı nın dö ne min il kel bi lim dü ze yi ne da ya nan dog ma tizm -

le riy di. Dö ne min il kel mik ros kop la rı al tın da apen dik sin lenf do -

ku su gö zük mü yor du; on lar da ya pı sı -

nı an la ya ma dık la rı do ku yu ken di te -

ori le ri ge re ğin ce "fonk si yon suz" say -

mış lar ve kö rel miş or gan lar lis te si ne

da hil et miş ler di. Dar wi nizm, bir

kez da ha, 19. yüz yı lın il kel bi lim

dü ze yin den güç bul muş tu.
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Bu du rum sa de ce apen diks için de ğil, tüm

di ğer söz de kö rel miş or gan lar için ge çer liy di. Wi eders -

he im'ın "kö rel miş or gan lar" lis te sin de yer alan ba dem cik le -

rin de iler le yen yıl lar da bo ğa zı, özel lik le eriş kin yaş la ra ka dar,

en fek si yon la ra kar şı ko ru ma da önem li rol oy na dı ğı keş fe dil di.

Omu ri li ğin so nu nu oluş tu ran kuy ruk so ku mu nun ise, le ğen ke mi -

ği nin çev re sin de ki ke mik le re des tek sağ la dı ğı, bu ne den le, kuy ruk

so ku mu ke mi ği ol ma dan ra hat ça otu ra bil me nin müm kün ol ma dı -

ğı an la şıl dı. Ay rı ca bu ke mi ğin pel vis böl ge sin de ki or gan la rın ve

bu ra da ki çe şit li kas la rın da tu tun ma nok ta sı ol du ğu be lir len di. 

İler le yen yıl lar da yi ne "kö rel miş or gan lar"dan sa yı lan ti müs

be zi nin T hüc re le ri ni ha re ke te ge çi re rek vü cu dun sa vun ma sis te -

mi ni ak tif ha le ge tir di ği; pi ne al be zin, lü te inik hor mo nu bas kı la -

yan me la to nin gi bi önem li hor mon la rın üre til me sin den so rum lu

ol du ğu keş fe dil di. Ti ro id be zi nin be bek ler de ve ço cuk lar da den -

ge li bir vü cut ge li şi mi ni sağ la dı ğı ve me ta bo liz ma ve vü cut ak ti vi -

te si nin dü zen len me sin de rol oy na dı ğı sap tan dı. Pi tü iter be zin de

ti ro id, böb rek üs tü, üre me bez le ri gi bi bir çok hor mon be zi nin doğ -

ru ça lış ma sı nı ve is ke let ge li şi mi ni kont rol et ti ği or ta ya çık tı. 

Dar win ta ra fın dan "kö rel miş or gan" ola rak ni te len di ri len

göz de ki ya rım ay şek lin de ki çı kın tı nın ise gö zün te miz len me si ve

nem len di ril me si işi ne ya ra dı ğı an la şıl dı.

Gü nü müz de, geç ti ği miz on  yıl lar için de ile ri sü rü len "kö rel -

miş or gan lar"ın hep si nin as lın da be lir li fonk si yon lar üst len di ği

tes pit edil miş du rum da dır. Dr. Jerry Berg man ve Dr. Ge or ge

Ho we ta ra fın dan ka le me alı nan 'Ves ti gi al Or gans' Are

Fully Func ti onal ('Kö rel miş Or gan lar' Tü müy le Fonk -

si yo nel) ad lı ça lış ma da, bu ger çek de tay la rıy la

or ta ya kon mak ta dır. 



Ni te kim pek çok ev rim ci de "kö rel miş or gan -

lar" hi ka ye si nin ce ha let ten kay nak la nan bir ar gü man ol -

du ğu nu ka bul et miş du rum da dır. Ev rim ci bi yo log S. R.

Scad ding Evo lu ti onary The ory (Ev rim sel Te ori) der gi sin de yaz dı -

ğı "Kö rel miş Or gan lar Ev ri me De lil Oluş tu rur mu?" baş lık lı ma ka -

le sin de bu ger çe ği şöy le ifa de eder:

(Bi yo lo ji hak kın da ki) bil gi miz art tık ça, kö rel miş or gan lar lis te si de

gi de rek kü çül dü... Bir or ga nın iş lev siz ol du ğu nu tes pit et mek

müm kün ol ma dı ğı na ve za ten kö rel miş or gan lar id di ası bi lim sel bir

özel lik ta şı ma dı ğı na gö re, "kö rel miş or gan lar"ın ev rim te ori si le hin -

de her han gi bir ka nıt oluş tu ra ma ya ca ğı so nu cu na va rı yo rum.77

Ev rim ci le rin bu so nu ca var ma la rı bir bu çuk asır ka dar uzun

bir za man sür müş ol sa da, so nuç ta Dar wi nizm'in bir hu ra fe si da -

ha ta ri he ka rış mış tır. 

Pan da'nın Baş Par ma ğı
Bu bö lü mün ba şın da Ric hard Daw kins'in "göz de ki ha ta lı

özel lik" id di ası nın ge çer siz li ği ni in ce le miş tik. Ay nı fi kir le re sa hip

bir di ğer ev rim ci ise Step hen Jay Go uld'dur. Har vard Üni ver si te si

pa le on to lo ğu olan Go uld, 2002 yı lın da ki ölü mü ne ka dar, ABD'nin

en ön de ge len ev rim ci le rin den bi ri ol muş tur.  

Ve Go uld'un da ay nı Daw kins'in re ti na ör ne ği gi bi, bir "ha -

ta lı özel lik" id di ası var dır: Pan da nın baş par ma ğı.

Pan da nın elin de, in san elin de ol du ğu gi bi, dört par -

mak tan ay rı du ran ve böy le ce ci sim le ri tut ma yı ko lay -

laş tı ran ay rı bir baş par mak yok tur. Hay va nın beş

par ma ğı da yan ya na uza nır. Ama bu beş
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pa ra lel par ma ğı nın dı şın da, bi le ğin den çı kan

"rad yal su sam sı ke mik" (ra di al se sa mo id bo ne) ola rak

isim len di ri len bir ke mik çı kın tı sı da ha bu lun mak ta dır. Bu -

nu ki mi za man bir par mak gi bi kul lan dı ğı için, bi yo log lar

bu na "pan da nın baş par ma ğı" adı nı ver miş ler dir.

Go uld'un id di ası ise, pan da nın eli nin bu

ya pı sıy la ve rim siz ol du ğu dur. Bu id di ayı o

ka dar önem se miş tir ki, id dia 1980 yı lın da

ya yın la nan ki ta bı nın is mi ni oluş tur -

muş tur: The Pan da's Thumb (Pan -

da nın Baş Par ma ğı)

Step hen Jay Go uld
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Oy sa Go uld'un "ha ta lı özel lik" id di ası

da, Daw kins'in ki gi bi yan lış tır. 

Go uld'un ha ta sı, pan da nın baş par ma ğı nı, in san eli gi bi

dü şün me si ve fon ksi yo nel li ği ni in san eliy le kı yas la ma sı -

dır. Pa ul Nel son, bu ko nu da şu yo ru mu ya par:

Pan da nın baş par ma ğı ba zı iş ler için -ör ne ğin klav ye

kul lan mak gi bi- op ti mal (ide al) ol ma sa da, ken -

Gould, 1980'de ya yın la nan "Pan da nın Baş Par ma ğı" ad lı ki ta bın -

da bu can lı nın el ya pı sı nın "ha ta lı ta sa rım" ol du ğu nu öne sür müş -

tü. Ama ye ni bi lim sel araş tır ma lar, bu id di ayı ge çer siz
 kıl dı ve

pan da nın bu özel li ği nin oldukça önem li ol du ğu nu or taya koy du. 
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di üst len di ği iş lev için, ya ni bam bu soy mak için

son de re ce uy gun gö zük mek te dir.78

The Gi ant Pan das of Wo long (Wo long'un Dev Pan da la -

rı) ad lı bi lim sel in ce le me ki ta bı nın ya zar la rı ise, şu yo ru mu

ya par lar:

Pan da, bi rin ci par ma ğı nın çık tı ğı tüy süz yü ze yi ile sah te baş par -

ma ğı nı ay nen bir ma şa gi bi kul la na rak, bam bu ka mış la rı nı bü yük

bir has sa si yet le tu ta bil mek te dir... Pan da nın yap rak ye me si ni iz ler -

ken... tut ma ka bi li ye ti kar şı sın da he pi miz et ki len dik. Öna yak lar ve

ağız bü yük bir uyum için de ça lış mak ta ve ona bü yük bir ha re ket

eko no mi si ka zan dır mak ta dır.79

1999 yı lın da Na tu re der gi sin de ya yın la nan bir in ce le me, pan -

da nın baş  par ma ğı nın hay va nın do ğal or ta mı açı sın dan son de re -

ce ve rim li ol du ğu nu gös ter miş tir. Dört Ja pon araş tır ma cı nın or -

tak yü rüt tük le ri ça lış ma, "kom pü te ri ze to mog ra fi" ve "man ye tik

re zo nans re sim len dir me si" tek nik le ri ile yü rü tül müş ve so nuç ta

pan da nın baş  par ma ğı nın "me me li ler ara sın da bu lu nan en ola ğa -

nüs tü yön len dir me tek nik le rin den bi ri" ol du ğu so nu cu na va rıl -

mış tır.80 " Ro le of the gi ant pan da's 'pse udo-thumb'" (Bü yük Pan -

da nın "Sah te Baş Par ma ğı nın Ro lü") baş lık lı ma ka le, şu yo rum la

bit mek te dir: 

Bü yük pan da nın eli nin, da ha ön ce ki mor fo lo jik mo del ler de ile ri sü -

rül dü ğün den çok da ha ra fi ne bir tut ma me ka niz ma sı ol du ğu nu

gös ter miş bu lu nu yo ruz.81

Kı sa ca sı, son 150 yıl için de ev rim ci ler ta ra fın dan or ta ya atı lan

tüm "kö rel miş or gan" ve ya "ha ta lı özel lik" id di ala rı, sö zü edi len

bi yo lo jik ya pı la rın da ha ya kın dan in ce len me si so nu cun da

bo şa çık mış tır.

Ev rim ci ler do ğa da ki hiç bir bi yo lo jik ya pı nın
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kö ke ni ni açık la ya maz iken, bu ya pı la rın ger çek açık la ma sı olan

ya ra tı lış ger çe ği ne kar şı öne sür dük le ri iti raz lar da çü rü müş tür.

Bu ne den le di ye bi li riz ki; bir za man lar Dar wi nizm var dı.

Bu te ori, can lı la rın "ha ta lı" ve ya "kö rel miş" or gan lar la do lu

ol du ğu nu id dia edi yor du. 

Bu gün ise bu te ori bi lim sel de lil ler le çü rü -

tül müş tür.

Ev rim ci ler ya ra tı lı şı in kar et mek için do ğa da ku sur ve uyum suz luk arar lar.

S. J. Go uld'un pan da la rın baş par mak la rı ile il gi li id di ası bu na bir ör nek tir. Oy sa Go uld

ya nıl mak ta dır. Çün kü bu ke mik si par mak Gould'un zannettiği gibi bir ku sur de ğil dir. Ak si ne

ha re ke ti ko lay laş tı rır ve ten don la rın yır tıl ma sı nı en gel le yi ci et ki ye sa hip tir.  

1999 yı lın da Na tu re der gi sin de ya yın la nan bir in ce le me, pan da nın baş  par ma ğı nın hay va nın do -

ğal or ta mı açı sın dan son de re ce ve rim li ol du ğu nu gös ter mek te dir. Dört Ja pon araş tır ma cı nın or -

tak sürdürdükleri ça lış ma, "kom pü te ri ze to mog ra fi" ve "man ye tik re zo nans re sim len dir me si" tek -

nik le ri ile yü rü tül müş ve so nuç ta pan da nın baş  par ma ğı nın "me me li ler ara sın da bu lu nan en ola -

ğa nüs tü yön len dir me tek nik le rin den bi ri" ol du ğu so nu cu na va rıl mış tır. (En do, H., Ya ma gi wa,

D., Ha yas hi, Y. H., Ko ie, H., Ya ma ya, Y., and Ki mu ra, J. 1999. Na tu re 397: 309-310)

Yukarıda, ça lış ma yı yü rü ten uz man la rın pan da nın el ya pı sı ile il gi li yap tık la rı bil gi sa yar çi zimi

yer alıyor.

Pandanın Parmağı
Tümüyle İşlevseldir 
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ir ön ce ki bö lüm de in ce le di ği miz "ha ta lı" ve ya

"kö rel miş" ya pı lar id di ası nın son da ya na ğı,

Hur da DNA (Junk DNA) kav ra mıy dı. 

Ye ni bir ko nu ol du ğu -ve çok kı sa bir sü re ön ce

çök tü ğü- için bu kav ra mı ay rı bir bö lüm için de in ce le mek te

ya rar var dır. 

Kö rel miş or gan lar ef sa ne si, bir ön ce ki bö lüm de in ce le di -

ği miz gi bi, 20. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba ren çök me ye

baş la dı. İş lev siz de nen or gan la rın önem li iş lev le ri ol du ğu

keş fe dil dik çe, bu ef sa ne de sa vu nu la maz ha le gel di. Ama bu

ef sa ne nin pro pa gan da gü cün den mah rum kal mak is te me yen

ev rim ci ler bu nun ye ni bir ver si yo nu na sa rıl dı lar. Bu ye ni ver -

si yon, vü cut ta ki or gan la rın de ğil, ama or gan la rın ge ne tik şif -
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re si ni içe ren gen le rin bir kıs mı nın "kö rel miş" ol -

du ğu şek lin dey di. Kul la nı lan kav ram ise "kö rel miş lik"

de ğil, "hur da ya çık mış lık"tı.

Söz  ko nu su "hur da" (junk) ni te le me si, tüm can lı la rın ge ne -

tik bil gi si ni kod la yan dev DNA mo le kü lü nün ba zı kı sım la rı için

kul la nıl dı. Ev rim ci id di aya gö re DNA'nın ol duk ça bü yük bir bö -

lü mü iş lev siz di. Ev rim ci ler bu iş lev siz kı sım la rın, geç miş te ki söz -

de ev rim sü re cin de bir işe ya ra dı ğı nı ama za man la "hur da ya çık -

tı ğı nı" ile ri sür dü ler. İd di anın Dar wi nizm'le olan pa ra lel li ği çok

be lir gin di ve bu ne den le de "Hur da DNA" (Junk DNA) kav ra mı,

kı sa sü re de bi lim li te ra tü rü nün sık tek rar la nan te rim le rin den bi ri

ha li ne gel di. An cak kö rel miş or gan lar hi ka ye si nin bu ye ni ver si -

yo nu nun öm rü de faz la uzun ol ma dı. Özel lik le 2001 yı lın da so -

nuç la rı açık la nan İn san Ge no mu Pro je si'yle bir lik te, "Hur da DNA"

kav ra mı nın bir ya nıl gı ol du ğu bi lim dün ya sı için de yük sek ses le

ifa de edil me ye baş lan dı. Washington Üni ver si te si'nden ev rim ci

bi lim ada mı Evan Eich ler "Hur da DNA de yi mi bi zim bil gi siz li ği mi -

zin yan sı ma sın dan baş ka bir şey de ğil" iti ra fın da bu lu nu yor du. 82

Bu nun ne de ni, Hur da DNA de nen kı sım la rın da iş lev le ri -

nin ol du ğu nun ya vaş ya vaş an la şıl ma sıy dı.

Şim di, Hur da DNA ef sa ne si nin na sıl doğ  du ğu nu

ve çök tü ğü nü in ce le ye lim. 
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Kod la ma yan DNA'nın 
Hur da Sa nı lı şı

Ev rim ci le rin bu ya nıl gı sı nın an la şıl ma sı için ön ce lik le

DNA'nın ya pı sı hak kın da bil gi ver mek ge re kir. 

Tüm can lı hüc re le rin de yer alan dev bir mo le kü ler zin cir olan

DNA mo le kü lü, içer di ği ge ne tik bil gi ler yü zün den ço ğu za man

"bil gi ban ka sı" ola rak anı lır. Mo le kül ay nı za man da bu bil gi le rin

be den sel fa ali yet ler de kul la nı mı nı dü zen le yen bir ge ne tik ko da

sa hip tir. Da ha ön ce ki bö lüm ler de in ce le di ği miz gi bi, DNA mo le -

kü lü nün kö ke ni ni açık la ma ama cıy la ya pı lan tüm ev rim ci gi ri şim -

ler so nuç suz kal mış, bu mo le kül de ki bil gi nin rast lan tı sal ola rak

olu şa ma ya ca ğı or ta ya çık mış tır. DNA mo le kü lü açık ça üs tün bir

ya ra tı lış ör ne ği dir. 

DNA üze rin de fi zik sel özel lik le ri mi zin ve fiz yo lo jik fa ali yet -

le ri mi zin bil gi si ni kod la yan be lir li kı sım la ra "gen ler" de nir. Bu

gen ler fark lı fark lı pro te in le rin kod lan ma sın da rol oy nar ve ya şa -

mı mı zın de va mı nı sağ lar. An cak gen le ri mi zin ta ma mı, DNA'mı -

zın yak la şık %10'unu oluş tu rur. DNA'nın ge ri ye ka lan da ha

bü yük kıs mı, pro te in kod la ma dı ğı için "kod la ma yan

DNA" ola rak isim len di ri lir. 
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Kod la ma yan DNA'yı da ken di için de ba zı

ka te go ri le re ayır mak müm kün dür. Kod la ma yan DNA,

ba zen gen ler ara sı na sı kış tı rıl mış va zi yet te bu lu nur ve bun -

la ra "int ron" adı ve ri lir. Bir di ğer kı sım kod la ma yan DNA, ay nı

nük le otid di zi si nin art ar da sı ra lan ma sıy la oluş muş da ha uzun

zin cir ler mey da na ge ti rir. Bun la ra "tek rar lı (re pe ti ti ve) DNA" is mi

ve ri lir. Eğer kod la ma yan DNA üze rin de ki nük le otid ler, tek rar la -

yan di zi ler ye ri ne, gen ler de ki komp leks di zi li mi an dı ra cak şe kil de

sı ra lan mış lar sa, bu de fa "sah te gen" (pse udo ge ne) ola rak isim len -

di ri li r ler.  

Ev rim ci ler pro te in kod la ma yan bu bö lüm le ri ge nel ola rak

"Junk DNA" (Hur da DNA) adı al tın da top la mış ve bun la rın söz de

ev rim sel sü reç ten ak ta rı lan ge rek siz yı ğın lar ol du ğu nu ile ri sür -

müş ler dir. Oy sa bu nun man tık sal açı dan ha ta lı bir yak la şım ol du -

ğu açık tır. Çün kü bu DNA ya pı la rı nın pro te in kod la mı yor ol ma sı,

bun la rın iş lev siz ol du ğu nu gös ter mez. Bun la rın fonk si yon la rı nı

öğ ren mek için üze rin de ya pı la cak araş tır ma la rın so nuç la rı nı bek -

le mek ge re kir. Bi lim sel yak la şım bu nu ge rek ti rir. An cak ev rim ci

ön yar gı lar bu man tı ğın dev re ye so kul ma sı nı en gel le miş, top lu mu

yıl lar ca Hur da DNA id di ala rıy la ya nıl ta cak ha ber le re yol aç mış tır.

An cak özel lik le son on yıl da ya pı lan araş tır ma lar bu id di ala rın ha -

yal den baş ka bir şey ol ma dı ğı nı gös te re rek ev rim ci le ri ya lan la mış -

tır. Çün kü kod la ma yan DNA kı sım la rı nın, ev rim ci le rin id dia et ti -

ği gi bi "hur da" de ğil, tam ak si ne "ge no mik ha zi ne" ol du ğu an la -

şıl mış tır.83

Chi ca go Üni ver si te si'nden dok to ra sa hi bi ve an ti-

ev rim ha re ke ti nin ön de ge len sa vu nu cu la rın dan bi -

ri olan Dr. Pa ul Nel son, "Hur da cı Ar tık Hur da
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Sat mı yor" (The Junk De aler Ain't Sel ling That

No Mo re) baş lık lı ma ka le sin de, ev rim ci le rin hur da

DNA id di ala rı nın çö kü şü nü şu cüm le ler le açık lar: 

"[Ate iz min sa vun cu la rın dan]Carl Sa gan, Sha dows of For got ten An -

ces tors (Unu tul muş Ata la rın Göl ge le ri) isim li ki ta bın da, "ge ne tik

hur da lı ğın", DNA'da ki "faz la lık la rın, ke ke le me le rin (ge rek siz tek -

rar lar) ve kop ya edi le mez saç ma lık la rın", ha ya tın te me lin de de rin

ku sur lar bu lun du ğu nu ka nıt la dı ğı nı öne sür müş tü. Bu tür yo rum -

la ra bi yo lo ji li te ra tü rün de gi de rek da ha az rast lan mak ta dır. Ne den

mi? Çün kü ar tık ge ne tik çi ler, ge ne tik en kaz ola rak bi li nen kı sım -

la rın fonk si yon la rı nı keş fe di yor lar."84

Şim di 'Hur da DNA'nın as lın da hiç de hur da ol ma dı ğı nın na -

sıl keş fe dil di ği ni in ce le ye lim... 

1. Kod la ma yan DNA'nın nük le otid
di zi li min de li san ye te ne ği ile il gi li bir
kod la ma kri te ri bu lun du.

1994 yı lın da Har vard Tıp Fa kül te si mo le kü ler bi yo log la rı ile

Bos ton Üni ver si te si'nden fi zik çi le rin ger çek leş tir di ği or tak ça lış -

ma da kod la ma yan DNA ile il gi li çar pı cı bir so nuç el de edil di.

Araş tır ma cı lar, çe şit li can lı lar dan alı nan ve 50.000 baz çif ti içe ren

37 DNA di zi li mi ni in ce le miş ve nük le otid le rin sı ra la ma sın da be -

lir li ku ral la rın olup ol ma dı ğı nı araş tır mış lar dı. Bu ça lış ma so nu -

cun da, in san DNA'sın da %90 yer tut mak ta olan söz de Hur da

DNA'nın, in san di li ne has bir özel li ğe sa hip ol du ğu or ta -

ya çık tı.85 Bu na gö re, yer yü zün de ko nu şul mak ta olan

tüm dil ler de gö rü len or tak bir kod la ma kri te ri ne
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in san DNA'sın da sı ra la nan nük le otid ler de de

rast lan mış tı. Şüp he siz bu bul gu söz de Hur da DNA'da -

ki bil gi nin te sa dü fen bi rik ti ği te zi ne de ğil, ya şa mın üs tün bir

ya ra tı lış ile var ol du ğu ger çe ği ne des tek sağ lı yor du.

2. Tek rar lı he te rok ro ma tin şa şır tı cı bir
fonk si yo nel lik or ta ya koy du: Ken di baş -
la rı na an lam sız gi bi gö rü nen nük le otid ler
bi ra ra da önem li gö rev le ri ye ri ne ge ti ri yor
ve ma yo tik bö lün me de rol oy nu yor.

Ya kın bir geç miş te, Hur da DNA ol du ğu zan ne di len, an cak

bi lim adam la rı nın fonk si yon la rı nı ye ni keş fet me ye baş la dı ğı DNA

di zi lim le rin den bi ri he te rok ro ma tin dir. Bu, DNA'da faz la ca tek rar

edi len bir kod dur. Her han gi bir pro te inin üre ti min den so rum lu

ol du ğu tes pit edi le me di ği için uzun za man "Hur da DNA" ola rak

ta nım lan mış tır. 

Re na uld ve Gas ser (İs veç De ney sel Kan ser Araş tır ma Ens ti tü -

sü) he te rok ro ma tin için şu yo ru mu ya par lar: 

Ge nom da dik kat çe ke cek şe kil de tem sil edi li yor ol ma sı na rağ men,

(in san hüc re le ri nin %15'i ve si nek hüc re le ri nin yak la şık %30'u), he -

te rok ro ma tin her za man 'Hur da DNA', ya ni hüc re ye hiç bir fay da sı

ol ma yan DNA ola rak ka bul edil miş tir.86

An cak, son ça lış ma lar he te rok ro ma ti nin de önem li fonk si yo -

nel gö rev le ri ol du ğu nu or ta ya koy du. Mo le kü ler Tıb bi Bi lim -

ler Ens ti tü sü'nden Emi le Zuckerkandl bu ko nu da şun la rı

söy le di: 

Tek ba şı na fonk si yo nel ol ma yan nük le otid le ri bi ra ra -

ya ge tir di ği niz de, fonk si yo nel ha le ge len nük -



le otid ler top lu lu ğu el de ede bi lir si niz. Kro ma ti ne ait

olan nük le otid ler ise bu nun bir ör ne ği dir. Geç miş te he te -

rok ro ma ti nin hur da ol du ğu nu id dia eden gö rüş le re rağ men,

bu gün bu alan da ak tif ola rak ça lı şan bir çok ki şi, DNA'nın bu bö -
lü mü nün çok önem li fonk si yo nel gö rev le ri ol du ğun dan şüp he et -
mi yor... Nük le otid ler tek baş la rı na hur da ola bi lir ler, an cak bi ra -

ra da iken al tın lar.87

He te rok ro ma ti nin bu tür "kol lek tif" fonk si yon la rın dan bi ri

ma yo tik bö lün me de tes pit edil di. Ay nı za man da ya pay kro mo -

zom ça lış ma la rı da, DNA'nın bu bö lü mü nün fark lı fonk si yon la rı

ol du ğu nu or ta ya çı kar dı.88

3. Araş tır ma cı lar kod la ma yan DNA ile
hüc re çe kir de ği ara sın da ki iliş ki yi or ta ya
çı kar dı lar. Bu ge liş me le rin "Hur da
DNA" id di ası nı çü rüt tü ğü nü ifa de et ti ler.

1999 yı lın da ya pı lan bir ça lış ma, ökar yot hüc re ler de ki pro te -

in kod la ma yan-DNA'nın (di ğer adıy la se kon der DNA) çe kir dek

için de iş lev sel bir ya pı ol du ğu nu or ta ya çı kar dı. Bu ça lış ma da,

Cryto mo nad isim li fo to sen tez ya pan tek hüc re li can lı lar in ce len di.

Bu can lı la rın özel li ği, bo yut açı sın dan ge niş bir çe şit li lik or ta -

ya ko yu yor ol ma la rıy dı. An cak hüc re ler fark lı bo yut lar da ol sa lar

da, çe kir dek bü yük lü ğü ile hüc re nin (can lı nın) bü yük lü ğü ara sın -

da da ima doğ ru sal bir oran tı bu lu nu yor du.

Araş tır ma cı lar kod la ma yan DNA'nın mik ta rı nın, çe kir -

de ğin bü yük lü ğü ne oran lı ol du ğu nu gör dü ler ve bu du -

ru mu, kod la ma yan DNA'nın da ha bü yük çe kir dek

için ya pı sal ola rak ge rek li ol du ğu na da ir bir
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gös ter ge ol du ğu so nu cu na var dı lar. Bu ye ni araş -

tır ma, ya ra tı lış ger çe ği ni red de den Hur da DNA -hat ta

Daw kins'in öne sür dü ğü "ben cil DNA"89- gi bi kav ram la ra çok

önem li bir dar be oluş tur du. Araş tır ma cı lar ya zı la rı nı şöy le bi ti ri -

yor lar dı: 

"Da ha sı, se kon der DNA [kod la ma yan DNA] nük le omor fun önem li

öl çü de ek sik olu şu,... se kon der DNA ile il gi li 'ben cil' ve 'çöp lük'

DNA tez le ri ni çü rüt mek te dir". 90

4. Kod la ma yan DNA'nın, kro mo zom
ya pı sı için ge rek li ol du ğu or ta ya çık tı .

Kod la ma yan DNA'nın son yıl lar da or ta ya çı ka rı lan bir baş ka

önem li ro lü de kro mo zom ya pı sı ve iş le vin de "ke sin lik le ge rek li"

ol ma sıy dı. Bu alan da ya pı lan ça lış ma lar, kod la ma yan DNA'nın,

DNA'nın bir çok iş le vi ye ri ne ge tir me si ni müm kün kı lan ya pı yı

sağ la dı ğı nı gös ter di. Öy le ki for ma so kul muş bir ya pı ol mak sı zın

bu iş lev le rin ger çek leş ti ril me si im kan sız dı. Bi lim adam la rı bi ra

ma ya sı nın kro mo zom la rın dan bi rin de, te lo mer le ri (te lo mer ler kro -

mo zom la rın her iki ucun da bu lu nan ve her hüc re bö lün me si son ra sı

bel li öl çü de kı sa lan DNA-pro te in komp leks le ri dir) or ta dan kal dır -

dık la rın da hüc re bö lün me si nin ke sin ti ye uğ ra dı ğı nı gör dü ler.91 O

hal de te lo mer ler hüc re nin, sağ lam kro mo zom la rı, ha sar gör müş

DNA'dan ayır ma sı na yar dım cı olu yor du. Bu ke sin ti ha lin den kur -

tu lan hüc re ler de kro mo zom so nun da kay be di li yor du. Bu da kod -

la ma yan DNA' ya ait te lo mer le rin, hüc re nin kro mo zom sa bit -

li ği nin ko run ma sın da ge rek li ol du ğu nu gös te ri yor du. 



Harun Yahya
(Adnan Oktar )

149

5. Kod la ma yan DNA'nın
emb ri yo nun ge li şi min de ki rol le ri

or ta ya çı ka rıl dı
Kod la ma yan DNA'nın, ge li şim sı ra sın da gen ifa de si nin (gen -

de ki bil gi nin oku na rak pro te in üre ti mi ya pıl ma sı iş le mi nin) dü -

zen len me sin de de önem li rol oy na dı ğı na da ir ka nıt lar el de edil -

di.92 Çe şit li ça lış ma lar da, kod la ma yan DNA'nın, fo to re sep tör hüc -

re le ri nin93, üre me böl ge si nin94 ve mer ke zi si nir sis te mi nin95 ge li şi -

min de rol oy na dı ğı gös te ril di. Tüm bun lar, kod la ma yan DNA'nın

ge li şim ve emb ri yo je nez (emb ri yo nun ge li şi mi) sı ra sın da ha ya ti

rol le ri dü zen le di ği ni gös ter di.

6. Hur da DNA ka te go ri si ne da hil
edi len int ron la rın hüc re fa ali yet le rin de
ha ya ti rol ler oy na dı ğı or ta ya çık tı .

Ev rim ci le rin uzun yıl lar Hur da DNA zan net ti ği an cak önem -

li rol le ri da ha son ra keş fe di len bir baş ka tür kod la ma yan DNA ise

int ron lar dır. İnt ron la rın özel li ği, fonk si yo nel gen le rin içi ne sı kış tı -

rıl mış ol ma la rı dır. İnt ron lar, pro te in üre ti mi ve iş lev le ri sı ra sın da

ay rış tı rı la rak ele nir ler. 

Ev rim ci ler, int ron la rın ilk ba kış ta pro te in üre ti min de rol oy -

na ma ma sı na al dan mış, bun la rı Hur da DNA ka bul et miş ler di.

Oy sa ya pı lan araş tır ma lar int ron la rın çok önem li ya şam sal

fa ali yet ler de rol oy na dı ğı nı or ta ya çı kar dı. Gü nü müz -

de int ron lar ar tık fark lı DNA'lar dan mey da na ge -

len ve hüc re nin ya şa mı açı sın dan ha ya ti de -



re ce de önem li rol oy na yan komp leks bir ka rı şım

ola rak ka bul edi li yor.96

Ün lü The New York Ti mes ga ze te si nin bi lim kö şe sin de

ya yın la nan bir ya zı, int ron lar la il gi li ev rim ci ya nıl gı la rı or ta ya

koy ma sı açı sın dan il gi çe ki ciy di. C. Cla ibor ne Ray ta ra fın dan ha -

zır la nan ve "DNA: Hur da mı, De ğil mi?" baş lı ğı nı ta şı yan kı sa ya -

zı da, int ron lar üze rin de ya pı lan araş tır ma la rın so nu cu şu cüm le -

ler le özet le ni yor du: "Yıl lar bo yu ya pı lan ça lış ma lar, int ron la rın hur da

ol ma dı ğı nı, bun la rın as lın da gen le rin ça lış ma şek li ni et ki le dik le ri ni or ta -

ya çı kar dı. ...int ron lar, şüp he siz, ak tif rol ler oy nu yor lar."97

New York Ti mes ga ze te sin de ki bu ya zı da, son bi lim sel ge liş -

me ler ışı ğın da, int ron lar gi bi "söz de çöp lük DNA"nın ger çek te or -

ga niz ma la ra "fay da lı" ol du ğu vur gu la nı yor du. 

Mad de ler ha lin de ele al dı ğı mız tüm bu ge liş me ler kod la ma -

yan DNA hak kın da yep ye ni bil gi ler or ta ya koy mak la bir lik te

önem li bir ger çe ği de açı ğa çı kar mış olu yor du. Ev rim ci le rin Hur -

da DNA kav ra mı Evan Eichler’in de ifade ettiği gibi, bil gi siz lik -

ten kay nak la nan, uy dur ma bir kav ram dı.98

Hur da DNA Ef sa ne si nin 
Son Da ya na ğı da Çök tü: 

Bir Sah te  Gen"in Fonk si yo nel
Ol du ğu Or ta ya Çık tı

90'lı yıl lar dan iti ba ren ya şa nan tüm bu önem li bi lim sel

ge liş me ler, Hur da DNA id di ası nın bil gi siz lik ten kay -

nak la nan bir ev rim ya nıl gı sı ol du ğu nu or ta ya koy -

du. Gen le rin içi ne sı kış mış int ron lar ve da ha
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uzun sı ra lar ha lin de bi ra ra da bu lu nan tek rar lı

DNA gi bi "kod la ma yan DNA"la rın as lın da iş lev sel ol -

du ğu gös te ril miş ol du. Bu nun la bir lik te, ge ri ye fonk si yo nel

olup ol ma dı ğı tam bi lin me yen tek bir tür "kod la ma yan DNA"

ka lı yor du: "Sah te  gen ler" an la mı na ge len "pse udo gen ler" (pse udo -

ge nes). 

Pse udo gen, gö rü nür de, mu tas yo na uğ ra mış fonk si yo nel gen -

le rin iş lev le ri ni kay be de rek or ta ya çı kar dı kla rı DNA par ça la rı na

ev rim ci ler ce ve ri len isim dir. "Pse udo" ke li me si de İn gi liz ce de

"sah te, ya nıl tı cı" an la mın da kul la nı lır. Pse udo gen le rin ev rim ci ler

açı sın dan özel bir öne mi ol du ğu söy le ne bi lir. Çün kü mu tas yon la -

rın ev rim mey da na ge ti re ce ği id dia sı nın ge çer siz li ği ni iç ten içe ka -

bul len miş, pse udo gen le re bir tür göz  bo ya ma ara cı ola rak sa rıl -

mış lar dır.

Kı sa ca ha tır la ya cak olur sak, can lı lar üze rin de ya pı lan sa yı sız

de ney de, mu tas yon la rın, et ki li ol duk la rı za man can lı lar da da ima

ge ne tik bil gi kay bı na ne den ol duk la rı gö rül müş tür. Bir sa ate ya pı -

lan rast ge le çe kiç dar be le ri nin sa ati ge liş tir mey ece ği gi bi, mu tas -

yon lar da or ga niz ma la rı as la ge liş tir me miş, bir di ğer de yiş le ev -

rim leş tir me miş ler dir. Ev rim te ori si ge ne tik bil gi de ar tış ge rek tir -

di ği hal de mu tas yon lar hep ge ne tik bil gi yi azal tır, tah rip eder ler. 

Te ori le ri ne des tek gös te re bi le cek le ri bir me ka niz ma dan da hi

yok sun olan ev rim ci ler, pse udo gen le ri ha ya li ev rim sü re ci nin "ha -

ya let" me ka niz ma sı nın iş le di ği ne ka nıt gös ter di ler. Ev rim ci ler,

pro te in kod la ma yan bu DNA par ça la rı nın söz de ev ri min mo -

le kü ler fo sil le ri ol du ğu nu id dia et ti ler. Bu id di anın tek da -

ya na ğı, bu gen le rin her han gi bir fonk si yo nu nun bi -

lin me yi şiy di. 

Ta ki 2003 Ma yı sı'na ka dar. 
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Pse udo gen le rin fonk si yo nel ol du ğu nu gös -

te ren bir ça lış ma, ün lü Na tu re der gi si nin 1 Ma yıs 2003

ta rih li sa yı sın da ya yın lan dı. Araş tır ma cı lar, "İfa de Edil miş

Bir Pse udo gen, Ho mo log Kod la yan Ge ni nin Me saj cı RNA Ka -

rar lı lı ğı nı Dü zen li yor" (An exp res sed pse udo ge ne re gu la tes the

mes sen ger-RNA sta bi lity of its ho mo lo go us co ding ge ne) baş lık lı

ya zı la rın da, bir de ne ye ha zır la nan fa re ler de göz lem le dik le ri bir

du ru mu ha ber ve ri yor lar dı.99 Bu na gö re bir di zi fa re nin, Ma ko -

rin1-p1 is mi ve ri len pse udo gen le ri nin, ge ne tik ola rak de ğiş ti ril -

me si so nu cu fa re ler de ölüm cül mu tas yon lar mey da na gel miş ti.

Fa re le rin böb rek ve ke mik le ri nin anor mal şe kil de ge liş ti ği göz -

lem len miş ti. 

Pse udo gen de ki di zi lim -

de mey da na ge len bir de ği şi -

min fa re nin or gan la rı nı et ki le -

me si nin açık la ma sı açık tı: Bu

pse udo gen iş lev siz de ğil, ge -

rek liy di. 

Nature dergisinde yayınlanan ve

"Pse udo ge ne" adı ve ri len söz de

"iş lev siz" DNA bö lüm le ri nin,

me saj cı RNA'yı dü zen le di -

ği ni an la tan bi lim sel

ma ka le. 

Nature, 1 Mayıs 2003
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Na tu re der gi sin de bu araş tır ma yı yo rum la -

yan bir ma ka le de bu ça lış ma nın, ev ri min "mo le kü ler

fo sil le ri" gö züy le ba kı lan pse udo gen ler hak kın da ki yay gın

gö rüş le re mey dan oku du ğu ya zı lı yor du.100 Ya ni, bir ev rim ef sa -

ne si da ha yı kı lı yor du.

Pse udo gen ler le il gi li bir fonk si yon or ta ya çı ka rıl dık tan yal -

nız ca üç haf ta son ra, bir di ğer ün lü bi lim der gi si Sci en ce'da ya yın -

la nan bir araş tır ma, Hur da DNA kav ra mı na bir baş ka ağır dar be

vur du.101 Der gi nin 23 Ma yıs 2003 ta ri hli sa yı sın da ya yın la nan bir

araş tır ma, kod la ma yan DNA ile il gi li ye ni bir iş lev da ha or ta ya çı -

ka rı yor du. Yu ka rı da ak tar dı ğı mız tüm ge liş me le rin far kın da olan

ev rim ci ler için, uzun sü re gün dem de tut tuk la rı "Çöp lük DNA"

kav ra mı nın an lam sız lı ğı nı açık ça ka bul et mek ten baş ka se çe nek

kal mı yor du. Çöp lük DNA kav ra mı nın çö pe atıl ma vak ti gel miş ti.

Pensyl van nia Eya let Üni ver si te si'nden Woj ci ech Ma ka lows ki ta ra -

fın dan ka le me alı nan ya zı nın baş lı ğı bu de ği şi mi gös te rir ni te lik -

tey di: "Not Junk Af ter All" (Ar tık Hur da De ğil). Ma ka lows ki du -

ru mu şöy le özet li yor du: 

Özel lik le tek rar la yan ele man lar la il gi li olan Hur da DNA gö rü şü

1990'lı yıl lar da de ğiş me ye baş la dı... Şim di ler de gi de rek da ha faz la

sa yı da bi yo log tek rar la yan ele man la ra ge no mik ha zi ne ola rak ba -

kı yor. Bu ra por gös te ri yor ki tek rar la yan ele man lar 'Hur da DNA

de ğil', ökar yo tik ge nom la rın önem li, bir leş ti ri ci bi le şen le ri. O hal de

tek rar la yan DNA "Hur da DNA" ola rak isim len di ril me me li…". 102

Bir za man lar Hur da DNA kav ra mı nı ve bu na da ya lı ev rim -

ci spe kü las yon la rı sık sık du ya bi lir di niz. 

Ama, bu ra da özet le di ği miz gi bi, Dar wi nist le rin

son "kö rel miş lik" id di ası olan Hur da DNA kav ra -

mı da ta ri he ka rış tı. Dar wi nizm'in bu son çır -

pı nış la rı da bo şa çık tı.  
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ar wi nizm'e olan ıs rar lı bağ lı lı ğı ile ta nı nan

New Sci en tist der gi si nin 14 Ha zi ran 2003 ta rih -

li sa yı sın da "Ye ni Tür ler Na sıl Olu şur?" (How

Are New Spe ci es For med?) baş lık lı bi lim sel bir

ma ka le var dı. Ya za rı Ge or ge Tur ner şu önem li "iti raf"ta bu lu -

nu yor du:

Çok de ğil ya kın za man ön ce, tür le rin na sıl oluş tu ğu nu bil di ği -

mi zi sa nı yor duk. İş le min he men her za man po pü las yon la rın

ta ma men izo le ol ma la rıy la baş la d ığı na ina nı yor duk. Ge nel lik -

le po pü las yo nun cid di bir "ge ne tik dar bo ğaz"dan geç me sin -

den son ra mey da na ge li yor du; (ör ne ğin) ha mi le bir di şi nin

uzak bir ada ya sü rük len me sin den ve onun yav ru la rı nın bir -

bir le ri ile çift leş me sin den son ra ola bi le ce ği gi bi. Bu "ku ru cu et -

ki"nin gü zel li ği, la bo ra tu var da test edi le bi lir ol ma sıy dı. Ger -
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çek te, açık ça sı tut ma dı. Bi yo log la rın tüm ça ba la rı na rağ men,

hiç kim se, ku ru cu bir po pü las yon dan ye ni bir tür ya rat ma nın

ya nı na bi le yak la şa ma dı. Da ha sı, bil di ği miz ka da rıy la, in san -

la rın az sa yı lar da or ga niz ma yı ya ban cı or tam la ra sal ma la rı so -

nu cun da hiç bir ye ni tür oluş ma dı.103

As lın da bu ye ni bir iti raf de ğil dir. Dar win'den bu ya na

ge çen bir bu çuk yüz yıl için de, onun ile ri sür dü ğü gi bi bir

"tür leş me" hiç bir za man göz len me miş, "tür le rin kö ke ni"ne

tat min edi ci bir açık la ma ge ti ri le me miş tir. 

Bu nu açık la mak için Dar win'in na sıl bir "tür leş me" ön -

gör dü ğü nü an lat mak ta ya rar var dır.

Dar win'in te ori si nin da yan dı ğı "göz lem"le rin tü rü, hay -

van po pü las yon la rın da ki ba zı de ği şim ler di. Bun la rın ba zı la rı

hay van ye tiş ti ri ci le ri nin ça lış ma la rıy dı. Cins kö pek ler, inek ler

ve ya gü ver cin ler ye tiş ti ren bu ki şi ler, po pü las yon için de be lir -

li bir özel li ği bas kın olan (ör ne ğin iyi ko şan kö pek le ri, iyi süt

ve ren inek le ri ve ya "ze ki" gü ver cin le ri) se çip bir bi rle riy le çift -

leş ti re rek, bir kaç ne sil için de bu seç tik le ri özel lik le re yük sek

oran lar da sa hip olan po pü las yon lar oluş tu ru yor lar dı. Nor mal

inek ler den, çok da ha faz la süt ve ren inek ler tü re ti yor lar dı. 

Bu "sı nır lı de ği şim", Dar win'e do ğa da da imi bir de ği şim

ol du ğu nu ve bu nun uzun za ma na ya yıl dı ğın da sı nır sız bir

de ği şim (ya ni ev rim) mey da na ge ti re ce ği ni dü şün dürt tü.

Dar win'in ay nı ko nu da ki ikin ci göz le mi ise, Ga la pa gos

Ada la rı'nda gör dü ğü fark lı is pi noz tür le riy di. Bu is pi noz la -

rın, ana ka ra da ki ler den fark lı ga ga ya pı la rı na sa hip ol duk la -

rı nı be lir le miş ti. Ya ni ay nı po pü las yo nun için de uzun ga ga lı,

kı sa ga ga lı, kıv rık ga ga lı, düz ga ga lı is pi noz lar tü re miş ler di
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ve bun lar da ken di iç le rin de çift leş tik le ri için ay rı tür ler ha li -

ne gel miş ler di.

Dar win tüm bu "de ği şim" ol gu la rı nı bi ra ra ya ge tir di ğin -

de, do ğa da "sı nır sız de ği şim" ya şan dı ğı nı, yep ye ni tür le rin,

sı nıf la rın, ta kım la rın or ta ya çık ma sı için sa de ce "uzun za man"

ge rek ti ği ni dü şün dü. An cak Dar win ya nıl mak tay dı. 

Be lir li bir özel li ği bas kın olan can lı la rı se çip bir bi rle riy le

çift leş ti re rek sa de ce ken di tür le ri nin da ha iyi si, da ha güç lü sü

can lı lar ye tiş ti ril miş olur. Yok sa bu yön tem le bir baş ka can lı -

yı oluş tur mak müm kün de ğil dir. Ör ne ğin bu şe kil de bir ke -

di den bir at, bir cey lan dan zü ra fa oluş tu ru la maz ya da bir ar -

mut tan bir erik mey da na ge ti ri le mez. Kar puz her za man kar -

puz dur, şef ta li ler mu za ya da ka ran fil ler gül le re dö nü şe mez.

Kı sa ca sı her han gi bir tür den hiç bir şart ta bir baş ka tür mey -

da na gel mez. Dar win'in bu ko nu da na sıl ya nıl dı ğı nı iler le yen

say fa lar da de tay lı ca açık la ya ca ğız. 

"Bi yo lo jik De ği şi min Do ğal
Sı nır la rı"

Dar win do ğa da göz lem le di ği de ği şi min sı nır sız ol du ğu -

nu var say mış tı. Eğer inek ler, kö pek ler ve ya gü ver cin ler sa de -

ce bir kaç ne sil de bi le de ği şim gös te re bi li yor lar sa, ye te rin ce

uzun za man ve ril di ğin de her şe ye dö nü şe bi lir ler, di ye dü şün -

müş tü. An cak ara dan ge çen 140 yıl için de ki bin ler ce fark lı de -

ney, de ne yim ve göz lem, bu var sa yı mın ta ma men yan lış ol -

du ğu nu or ta ya çı kar dı. 



Bit ki ler ve hay van lar üze rin de 20. yüz yıl bo yun ca ya pı -

lan tüm ye tiş tir me ça lış ma la rı, tür le rin do ğal "çe şit len me" sü -

re ciy le as la aşa ma ya cak la rı sı nır lar ol du ğu nu gös ter miş tir.

Bu alan da ki en ün lü isim ler den bi ri olan Lut her Bur bank, tür -

ler için de ki de ği şi mi sı nır la yan gö rün mez bir ka nu nun ol du -

ğu gö rü şün de dir:

Tec rü be le rim den bi li yo rum ki, bir bu çuk ile al tı san ti met re

ara sın da bir erik ye tiş ti re bi li rim. Ama iti raf ede yim ki, bir be -

zel ye ka dar kü çük ve ya bir grey furt ka dar bü yük erik el de et -

me ça ba sı ba şa rıy la so nuç lan ma ya cak tır… Kı sa ca sı, muh te mel

sa nı lan ge liş me le rin sı nır la rı var dır ve bu sı nır lar bir ka nu na

ta bi dir… Bu, ilk ha le ya ni or ta la ma (va sat) bo yu ta dön me ka -

nu nu dur… Ge niş çap lı de ney ler da ha ön ce den göz lem le tah -

min et ti ği miz so nuç la rı onay la yan bi lim sel de lil ler or ta ya koy -

muş tur. Ya ni bit ki ler ve hay van lar son ra ki ne sil ler de va sat bo -

yut la rı na ve ya ya pı la rı na ge ri dön me ye eği lim li dir ler… Kı sa -

ca sı, tüm can lı la rı be lir li bir sı nır da bu lun ma ya zor la yan bir

çe kim kuv ve ti var dır.104

Gü nü müz de ha len ba zı ya pay ge ne tik dü zen le me ler le

hay van la rın ya da ta rım ürün le ri nin bi yo lo jik ya pı la rın da ba -

zı de ği şik lik ler ya pı la bil mek te dir. Da ha güç lü kas lı, at lar ya

da da ha bü yük la ha na lar el de edi le bil mek te dir. Ama Dar -

win'in bun lar dan yo la çı ka rak yap tı ğı çı ka rım la rın yan lış ol -

du ğu ar tık açık ça or ta da dır. Dün ya nın ön de ge len ant ro po -

log la rın dan Lo ren Eis ley bu nu şöy le açık lar:

At la rın ve ya la ha na la rın ka li te le ri ni yük selt mek için ya pı lan

üre tim şek li, son suz bir bi yo lo jik de ği şi me, ya ni ev ri me gi den

bir yol de ğil dir. Bu tür ya pay üre tim le rin ev ri me ka nıt ola rak

kul la nıl ma sı ger çek ten tu haf bir du rum dur.105
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Flo ri da Üni ver si te si'nde hay -

van bi lim ci olan Ed ward S. De -

evey de, do ğa da ki de ği şi min bir

sı nı rı ol du ğu nu şöy le be lir tir:

"Buğ day yi ne buğ day dır, grey -

furt de ğil dir; do muz la ra ka nat

ta ka ma yız, ta vuk la ra si lin -

dir şek lin de yu mur ta yu -

murt la ta ma yız."106

Mey ve si nek le ri üze rin de

ya pı lan de ney ler de de yi ne "ge ne tik sı nır"

du va rı na çar pıl mış tır. Bu de ney le rin hep sin de mey ve

si ne ği bel li oran lar da de ği şi me uğ ra mış, ama bel li sı nır la rın

öte sin de bir de ği şim göz lem le ne me miş tir. Neo-Dar wi -

nizm'in bi li nen isim le rin den bi ri olan Ernst Mayr, mey ve si -

ne ği ile ya pı lan iki de ney le il gi li ola rak şun la rı ak ta rır: 

Bi rin ci de ney de si ne ğin kıl la rı nın azal tıl ma sı, ikin ci de ney de

ise ar tı rıl ma sı he def len miş ti. Or ta la ma 36 olan kıl sa yı sı nı 30

ku şak son ra 25'e ka dar dü şür mek müm -

kün ol du. Ama da ha son ra kı sır lık mey -

da na gel di ve o se ri den el de edi len si -

nek ler ne sil üre te mez ol du lar. İkin ci de -

ney de ise kıl sa yı sı 36'dan 56'ya çı ka rıl -

dı; bu de fa da yi ne ilk de ney de ol du ğu

gi bi kı sır lık baş gös ter di.107

Mayr ya pı lan bu de ney ler -

den son ra şu so nu cu çı kar -

mış tır:
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Bel li ki se lek si yon la ger çek leş ti ri len zor la yı cı ıs lah lar, ge ne tik

çe şit li li ğin kö kü nü ku rut mak ta dır… Tek ta raf lı se lek si yon, ge -

nel uyum da (çev re ye uyum da) bir dü şü şe ne den ol mak ta dır.

Bu da, ne re dey se her üre tim de ne yi nin baş be la sı dır.108

Bu ko nu yu ele alan en önem li kay nak lar dan bi ri, bi yo lo ji

pro fe sö rü La ne P. Les ter'ın ve mo le kü ler bi yo log Ray mond

G. Boh lin'in bir lik te ka le me al dık la rı Na tu ral Li mits to Bi olo gi -

cal Chan ge (Bi yo lo jik De ği şi min Do ğal Sı nır la rı) ad lı ki tap tır.

Les ter ve Boh lin, ki ta bın gi ri şin de şöy le yaz mak ta dır lar:

Ya şa yan or ga niz ma la rın po pü las yon la rı nın, be lir li bir za man

di li mi için de ana to mi, fiz yo lo ji, ge ne tik ya pı vs. açı sın dan de -

ği şim gös ter dik le ri, tar tı şıl ma yan bir ger çek tir. Ge ri ye ka lan

zor me se le, şu so ru nun ce va bı dır: Ne ka dar de ği şim müm kün -

dür ve bu de ği şim ler han gi me ka niz ma ile olu şur? Bit ki ve

hay van ye tiş ti ri ci le ri, can lı la rın de ğiş ti ri le bi lir li ği ko nu sun da

et ki le yi ci ör nek le ri bi ra ra ya ge ti re bi lir ler. Ama bir ye tiş ti ri ci

işe kö pek le baş la dı ğın da so nuç ta yi ne kö pek el de et mek te dir,

fark lı ve ga rip gö rü nüm lü bir kö pek bi le ol sa bu, so nuç ta kö -

pek tir. Mey ve si ne ği mey ve si ne ği ola rak kal mak ta, gül ler gül

ola rak kal mak ta dır.109

Ya zar lar ki tap la rın da bu ko nu yu bi lim sel göz lem ve de -

ney le re ba ka rak araş tı rır lar. Var dık la rı iki te mel so nuç var dır:

1) Can lı la rın gen le ri ne bir dış mü da ha le ol ma dık ça, ye ni

ge ne tik bil gi edin me le ri müm kün de ğil dir. Bu ne den le, gen -

le re bir mü da ha le ol ma dık ça, do ğa da as la ye ni bi yo lo jik bil gi

or ta ya çık maz. Ya ni ye ni can lı ka te go ri le ri, ye ni or gan lar, ye -

ni ya pı lar doğ maz. Do ğal yol lar la sa de ce be lir li bir tür için de

"ge ne tik var yas yon" olu şur. Bun lar da kı sa boy lu, uzun boy -
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lu, az tüy lü, çok tüy lü kö pek cins le ri or ta ya çık ma sı gi bi "sı -

nır lı de ği şim"ler dir. İs ter se mil yar lar ca yıl geç sin, bu de ği şim -

le rin ye ni can lı tür le ri ve da ha üst ka te go ri ler (sı nıf lar, ai le ler,

ta kım lar, fi lum lar) oluş tur ma sı im kan sız dır. 

2) Do ğa da can lı la rın gen le ri ne dış mü da ha le, sa de ce mu -

tas yon lar yo luy la olur. Ama mu tas yon lar da, hiç bir za man,

"ya pı cı" et ki sağ la maz lar. Ye ni ge ne tik bil gi oluş tur maz lar; et -

ki le ri sa de ce ge ne tik bil gi yi tah rip et mek tir. 

Do la yı sıy la; 

Dar win'in san dı ğı gi bi, do ğal se lek si yon yo luy la "tür le -

rin kö ke ni"nin açık lan ma sı im kan sız dır. Kö pek le ri ne ka dar

"se lek si yo na" ta bi tu tar sak tu ta lım hep kö pek ola rak kal dık la -

rı na gö re, on la rın geç miş te as lın da ba lık ve ya bak te ri ol duk -

la rı nı id dia et me nin hiç bir man tı ğı yok tur.

Pe ki "gen le re dış mü da ha le" se çe ne ği, ya ni mu tas yon lar

dik ka te alı nır sa? 

Dar wi nist te ori 1930'lar dan bu ya na bu se çe ne ğe bel bağ -

la mak ta dır ve bu ne den le de te ori nin adı neo-Dar wi nizm ola -

rak de ğiş miş tir. Ne var ki mu tas yon lar da te ori yi kur ta ra ma -

mak ta dır. Bu önem li ko nu yu, ay rı ca in ce le mek ye rin de ola -

cak tır. 
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Ga la pa gos'ta ki De ği şim
Ne re ye Ka dar?

Dar win'in Ga la pa gos ada la rın da gör dü ğü fark -

lı is pi noz lar da bir var yas yon ör ne ği dir ve di ğer le -

rin de ol du ğu gi bi ke sin lik le ev ri me bir de lil oluş tur -

maz lar. Son yıl lar da ya pı lan göz lem ler, is pi noz lar da

Dar win'in te ori si nin ön gör dü ğü gi bi sı nır sız bir de -

ği şim ya şan ma dı ğı nı or ta ya koy muş tur. Da ha sı,

Dar win'in 14 ay rı tür ola rak be lir le di ği fark lı is pi noz

tip le ri nin ço ğu, as lın da bir bir le ri ile çift le şe bi len, ya -

ni ay nı tü rün üye le ri olan var yas yon lar dır. Bi lim sel

göz lem ler, he men her ev rim ci kay nak ta an la tı lan "is -

pi noz ga ga la rı" ör ne ği nin, ger çek te bir "var yas yon"

ör ne ği ol du ğu nu, ya ni ev rim te ori si ne de lil oluş tur -

ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ga la pa gos Ada la rı'na

"Dar wi nis tik ev ri min ka nıt la rı nı bul mak" için gi den

ve ada lar da ki is pi noz tür le ri ni uzun yıl lar bo yun ca

göz lem le yen Pe ter ve Ro se mary Grant'in ün lü ça lış -

ma la rı, ada da bir "ev rim" ya şan ma dı ğı nı bel ge le -

mek ten baş ka bir so nuç ver me miş tir.110
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Mu tas yon lar Ne İşe Ya rar?
Ge ne tik bil gi son de re ce komp leks tir. Hem gen ler de sak -

la nan bil gi nin ken di si komp leks tir, hem de bu bil gi yi kod la -

yan, oku yan ve bu na gö re üre tim ya pan mo le kü ler ma ki ne -

ler... Bu sis te me isa bet ede cek olan rast lan tı sal bir et ki, ya ni

bir ka za, hiç bir şe kil de ge ne tik bil gi ar tı şı sağ la maz. 

Mu tas yon, bil gi sa yar ya zı lı mı ile uğ ra şan bir prog ram cı -

nın klav ye si nin üze ri ne rast ge le bir ki tap düş me si ve bu ki ta -

bın ba zı tuş la ra çar pa rak ya zı lı mın içi ne rast ge le harf ler ve ra -

kam lar ek le me si gi bi bir şey dir. Böy le bir ka za na sıl bil gi sa -

yar ya zı lı mı nı ge liş tir mez, ak si ne bo zar sa, mu tas yon lar da

canlıların ge ne tik ko du nu bo zar lar. Les ter ve Boh lin'in Na tu -

ral Li mits to Bi olo gi cal Chan ge (Bi yo lo jik De ği şi min Do ğal Sı -

nır la rı) ad lı ki tap la rın da be lirt tik le ri gi bi; "mu tas yon lar DNA

rep li kas yo nu nun has sas me ka niz ma sın da mey da na ge len ha ta lar -

dır" ve do la yı sıy la "mu tas yon lar, ay nen ge ne tik var yas yon ve re -

kom bi nas yon gi bi ken di baş la rı na bü yük ev rim sel de ği şim mey da na

ge ti re mez ler."111

Man tık sal ola rak bek le ne bi le cek olan bu so nuç, 20. yüz -

yıl bo yun ca ya pı lan tüm de ney ve göz lem ler ta ra fın dan da

doğ ru lan mış tır. Hiç bir can lı da ge ne tik bil gi si ni ge liş ti re rek

kök lü bir de ği şim mey da na ge ti ren bir mu tas yon göz lem len -

me miş tir. 

Bu ne den le Fran sız Bi lim ler Aka de mi si Es ki Baş ka nı Pi -

er re-Pa ul Gras sé, ev rim te ori si ni ka bul et me si ne rağ men, mu -

tas yon la rın "yal nız ca ka lıt sal de ğiş ken ler ol du ğu nu, mer kez nok ta -
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ya bağ lı ola rak sa ğa so la

ha re ket eden bir sar kaç

po zis yo nun da ol duk la -

rı nı, ama hiç bir za -

man ev rim sel et ki si

olan bir so nuç ol ma -

dık la rı nı… sa de ce

da ha ön ce den var

ola nı bir çe şit de ği şi -

me uğ rat tık la rı nı"112 söy ler. 

Dr. Gras sé ev rim ko nu sun da ki prob le min "ba zı çağ daş bi -

yo log la rın mu tas yo nu gö rür gör mez ev rim den bah set me ye baş la -

ma la rın dan kay nak lan dı ğı nı" söy ler. Ona gö re bu ka nı "ger -

çek  ler le uyuş maz; çün kü ne ka dar çok sa yı da olur lar sa ol sun lar,

mu tas yon lar her han gi bir ev rim mey da na ge tir mez ler."113

Tür le rin mu tas yon lar la ye ni ge ne tik bil gi ka za na ma ya -

cak la rı ko nu sun da ve ri le bi le cek en gü zel ör nek mey ve si nek -

le ri ile il gi li dir. Mey ve si nek le ri üze rin de ya pı lan mu tas yon -

lar, do ğa da ki can lı la ra de ği şi min de ğil, bir den ge nin ha kim

ol du ğu nu gös ter miş tir. Mey ve si ne ği ge be lik sü re si çok kı sa

(12 gün) ol du ğu için uzun yıl lar dır mu tas yon de ney le ri nin

göz de de ne ği ol muş tur. 

Bu de ney ler de si ne ğin mu tas yon ora nı nı yüzde 15.000

art ır mak için rönt gen ışın la rı kul la nıl mış tır. Bi lim adam la rı
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Dört ka nat lı mu tant mey ve si nek le ri -

nin ekst ra ka nat la rı, uçuş kas la rın -

dan yok sun dur; bu ne den le ge li şim

de ğil sakat lık ör neğidir ler. 
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mey ve si ne ği nin do ğal şart lar al tın da mil yon lar ca yıl da ma -

ruz ka la ca ğı mu tas yon sa yı sı nı kı sa bir sü re için de ger çek leş -

ti re rek göz lem le ye bil miş ler dir. Bu ka dar hız lı mu tas yon lar -

dan son ra el de edi len hiç bir ye ni tür yok tur. Bi lim adam la rı

yi ne mey ve si ne ğin den baş ka bir şey el de ede me miş ler dir. 

Mey ve si nek le rin de ki söz de "fay da lı mu tas yon"la ra ör -

nek ve ri len kla sik va ka, dört ka nat lı mu tant lar dır. Mey ve si -

nek le ri nor mal de iki ka nat lı dır, an cak ba zı mu tant la rın dört

ka na da sa hip ol du ğu göz lem len miş tir. Dar wi nist li te ra tür bu

ör ne ği "ge li şim" ola rak su nar. Oy sa Jo nat han Wells'in Ev ri min

İkon la rı ad lı ki ta bın da de tay lı ola rak açık la dı ğı gi bi, bu çok

Can lı la rın ya pı la rı na,

özel lik le ri ne ait her tür lü

bil gi nin şif re li o
la rak

sak lı bu lun du ğu gen ler,

mu tas yon lar so nu cun da

bo zul ma ya uğ rar lar; do -

la yı sıy la can lı la rın va ro -

lu ş la rın da her han gi bir

kat kı la rı nın ol ma sı söz

ko nu su de ğil dir. Mu tas -

yo nun tah rip edi ci, bo zu -

cu et ki le ri yan da ki re sim -

de açık ça gö rül mek te dir. 



ya nlış bir yo rum dur. Söz  ko nu su ekst ra ka nat lar uçuş kas la -

rın dan yok sun dur ve do la yı sıy la mu tant si nek le re avan taj de -

ğil de za van taj ge tir mek te dir ler. Ni te kim bu mu tant la rın hiç -

bi ri la bo ra tu var dı şın da ya şa ma mış tır.114

Tüm bun la ra rağ men ev rim ci ler na dir de ol sa "fay da lı

mu tas yon lar" ya şan dı ğı nı ve bun la rın do ğal se lek si yon va sı -

ta sıy la se çil di ği ni ve böy le ce ye ni bi yo lo jik ya pı la rın or ta ya

çık tı ğı nı ile ri sü rer ler. Oy sa bu ra da çok önem li bir ya nıl gı

var dır. Bir mu tas yon ke sin lik le "ge ne tik bil gi ar tı şı" mey da na

ge tir mez ve do la yı sıy la ev rim sağ la maz. Les ter ve Boh lin bu

ko nu yu şöy le açık lar lar:

(Mu tas yon lar)... za ten var ola nı mo di fi ye eder ler, ço ğun luk la

an lam sız ve yok edi ci bir şe kil de. Bu, fay da lı mu tas yon la rın

hiç bir za man var ol ma dı ğı an la mı na gel mez; pek muh te mel

ol ma sa da, yi ne de olu şa bi lir ler. Fay da lı bir mu tas yon, ba sit çe,

bu mu tas yo na sa hip olan la rın, ken di soy la rı nı da ha son ra ki

ne sil le re mu tas yo na sa hip ol ma yan lar dan da ha çok ak tar ma -

la rı nı sağ la yan dır... Ama bu mu tas yon la rın bir or ga niz ma yı

bir di ğe ri ne dö nüş tür mek le hiç bir il gi si yok tur...

Bu açı dan Dar win Ma dei ra'da ya şa yan ka nat sız bö cek le re dik -

kat çek miş tir. Rüz gar lı bir ada da ya şa yan bö cek ler için, ka nat -

lar ke sin bir de za van taj ola bi lir. Uçu şun kay bol ma sı na ne den

olan mu tas yon lar ise ke sin lik le ya rar lı ola cak tır. Ay nı du rum

gör me ye te ne ği ol ma yan ma ğa ra ba lık la rı için ge çer li dir. Göz -

ler ya ra lan ma ya çok açık tır ve ta ma men ka ran lık bir or tam da

ya şa yan can lı lar, göz le ri ni yok ede rek ya ra lan ma ih ti mal le ri ni

sı fı ra in di ren bir mu tas yon dan fay da gö re cek ler dir. Bu mu tas -

yon lar et ki li ve ya rar lı bir de ği şim oluş tur sa lar da, önem li olan

bir nok ta var dır ki, bun lar her za man bir ka yıp mey da na ge tir -

mek te dir ler, ka zanç de ğil. Hiç bir za man, da ha ön ce den göz le -
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re ve ya ka nat la ra sa hip ol ma yan tür ler de bun la rın üre til di ği ni

göz lem le mi yo ruz.115

Do la yı sıy la ya zar la rın var dık la rı so nuç şu dur: "Top lam -

da, mu tas yon lar dai mi bir ge ne tik bo zul ma ve de je ne ras yon

ne de ni ola rak iş lev gö rür ler." 

Et ki le ri hep "ge ne tik bil gi kay bı" olan mu tas yon la rın, do -

ğa da ki mil yon lar ca fark lı can lı tü rü nün ola ğa nüs tü de re ce de

komp leks ge ne tik kod la rı nı üret tik le ri ne inan mak ise, klav ye -

le rin üze rle ri ne rast ge le dü şen ki tap la rın, mi lyon lar ca an sik -

lo pe di yaz dı ğı na inan mak gi bi dir. Ya ni saç ma dır, akıl dı şı dır.

Pa ris Üni ver si te si Tıp Fa kül te sin de bö lüm baş kan lı ğı ya pan

Dr. Mer le d'Au big ne, bu ko nu da şu önem li yo ru mu ya par:

Ki şi sel ola rak ben, ya şam ko şul la rın da ki de ği şik lik le re bağ lı

ola rak ger çek le şen mu tas yo nun; bey nin, ci ğer le rin, kal bin,

böb rek le rin hat ta ek lem ve kas la rın kar ma şık ve ras yo nel dü -

ze ni ni açık la ya bi le ce ği fik ri ni tat min edi ci bul mu yo rum. Akıl

sa hi bi ya da dü zen le yi ci bir güç ol du ğu fik rin den na sıl ka çı nı -

la bi lir ki?116

Kı sa ca sı mu tas yon lar da Dar win'in me se le si ne, ya ni

"tür le rin kö ke ni"ne bir açık la ma ge tir me mek te dir. Avus tur -

ya lı ev rim ci bi yo log Ger hard Mül ler bu çö züm süz du ru mu,

"ye ni mor fo lo jik ka rak ter le rin kö ke ni, çağ daş sen te tik (neo-

Dar wi nist) te ori ta ra fın dan ha la açık la na bil miş de ğil dir" şek -

lin de ifa de et mek te dir.

Neo-Dar wi nizm'in öne sü rü len iki me ka niz ma sı nın, ya -

ni do ğal se lek si yon ve mu tas yo nun can lı la rın kö ke ni ni açık -

la ma sı müm kün de ğil dir. Çün kü do ğal se lek si yon yo luy la

ge ne tik bil gi üre ti le mez; sa de ce var olan bil gi se çi lir. Mu tas -
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yon lar da ge ne tik bil gi üret mez; bu bil gi yi en iyi ih ti mal le et -

ki le mez, ço ğu za man tah rip eder ler. Ge ne tik bil gi nin -ve do -

la yı sıy la ya şa mın- kö ke ni nin bu bi linç siz do ğa me ka niz ma la -

rı ol ma dı ğı açık tır. 

Bu kö ken, Dr. Mer le d'Au big ne'nin de ifa de et ti ği gi bi,

"akıl sa hi bi ya da dü zen le yi ci bir güç"tür. Bu güç son suz akıl,

ilim ve kud ret sa hi bi Yü ce Al lah'tır. Al lah Ku ran'da şöy le bu -

yur mak ta dır:

Ya rat ma yı baş la tan, son ra onu ia de ede cek olan O'dur; bu

O'na gö re pek ko lay dır. Gök ler de ve yer de en Yü ce mi sal

O'nun dur. O, güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met

sa hi bi dir. (Rum Su re si, 27)

Dar wi nizm, bu ger çe ği in kar et me ye ça lış mış, ama ba şa -

ra ma mış köh ne bir te ori ola rak ta ri he ge çe cek tir. 

"İş te Öy le si ne
Hi ka ye le r"in So nu

Bu ra ya ka dar ev rim te ori si nin tür le rin kö ke ni ni açık la -

ma ça ba sı nın ta ma men çık maz da ol du ğu nu in ce le dik. Bu

çık maz son yıl lar da ev rim ci ler ta ra fın dan da açık lık la iti raf

edil mek te dir. Ev rim ci bi yo log lar, Gil bert, Opitz ve Raff, De -

ve lop men tal Bi ology der gi sin de ya yın la nan 1996 ta rih li bir ma -

ka le le rin de, "tür le rin kö ke ni, ya ni Dar win'in prob le mi, çö -

züm süz kal ma ya de vam et mek te dir" di ye rek du ru mu özet -

ler ler.117



Ama ka mu oyu bu du rum dan pek ha ber dar edil mez.

Dar wi nist sis tem, so kak ta ki in sa nın "tür le rin kö ke ni nin Dar -

wi nizm açı sın dan çö züm süz kal dı ğı nı" bil me si ni ter cih et -

mez. Bu nun ye ri ne, med ya ve ders ki tap la rı gi bi ka nal lar ara -

cı lı ğıy la, in san la ra ev rim ma sal la rı an la tı lır. Bi lim dün ya sın -

da "iş te öy le si ne hi ka ye ler" (just-so sto ri es) de nen bu ma sal -

lar, ev rim te ori si ne ina nan pek çok in -

sa nın da baş ta ge len mo ti vas yon

kay na ğı dır. 

Bu "iş te öy le si ne hi ka ye le -

r"in çok ün lü le rin den bi ri ni

özet le an la ta lım. He men her

ev rim ci kay nak ta ufak te fek

fark lı lık lar la rast la ya bi le ce -

ği niz bu hi ka ye, in sa nın

na sıl olup da "aya ğa

kalk tı ğı" ile il gi li dir:
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Dar win, "tür le ri n kö ke ni"ni

ele al ma ya ça lış ma sı na

rağ men, açık la ya ma dı.

Tür le rin kö ke ni Dar wi -

nizm açı sın dan çö züm süz -

dür.



İn san la rın ata la rı olan in sa nım sı may mun lar, Af ri ka'nın or -

man la rın da, ağaç lar da ya şı yor lar dı. İs ke let le ri eğik ti, el le ri ve

ayak la rı ağaç la rı tut ma ya uy gun du. Son ra bir za man Af ri -

ka'da or man lık alan lar azal dı ve in sa nım sı lar sa van la ra doğ ru

göç et ti ler. Sa van lar da yük sek ot la rın ara sın da et ra fı gö re bil -

mek için dik dur mak, ya ni aya ğa kalk mak ge re ki yor du. Böy -

le ce ata la rı mız aya ğa kalk tı lar, dik yü rü me ye baş la dı lar. El le ri

ise boş ta kal dı. Bu nun so nu cun da el le ri ni kul lan ma ya baş la dı -

lar. El le ri ni alet ya pı mın da kul lan dık ça, ze ka la rı da ge liş ti.

Böy le ce in san ol du lar. 

Bu gi bi hi ka ye le re ev rim ci ga ze te ler de ve der gi ler de sık -

ça rast la ya bi lir si niz. Ev rim te ori si ne ina nan ve ko nu hak kın -

da bil gi siz ya da yü zey sel bil gi ye sa hip mu ha bir ler, bu hi ka -

ye le ri oku yu cu la rı na söz de bi lim sel bi rer ger çek gi bi an lat -

ma yı ade ta ken di le ri ne gö rev edin miş le dir. Oy sa gi de rek da -

ha faz la bi lim ada mı bu hi ka ye le rin hiç bir bi lim sel de ğer ta şı -

ma dı ğı nı ka bul ve ilan et mek te dir. Lond ra'da ki İn gi liz Do ğa

Ta ri hi Mü ze si'n de  uzun yıl lar üst dü zey pa le on to log ola rak

ça lı şan Dr. Col lin Pat ter son, şöy le yaz mış tır:

Bir for mun bir di ğe ri ne na sıl dö nüş tü ğü ne da ir hi ka ye ler yaz -

mak ve bu dö nü şü mün aşa ma la rı nın do ğal se lek si yon ta ra fın -

dan na sıl se çil di ği ne da ir ne den ler bul mak ko lay dır. Ama bu

hi ka ye ler bi li min bir par ça sı de ğil dir, çün kü on la rı test et me -

nin hiç bir yön te mi yok tur.118

Ev rim ci pa le on to log T. S. Kemp ise,

1999 ba sı mı Fos sils and Evo lu ti on (Fo sil -

ler ve Ev rim) ad lı ki ta bın da "iş te öy le -

si ne hi ka ye le r"in bi lim sel de ğer siz li ği -
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ni "kuş la rın ev ri mi" ko nu sun da ya zıl mış olan la rı nı ele ala rak

şöy le açık lar:

Kuş la rın kö ke ni hak kın da bir se nar yo, Geç Ju ra sik dö ne min -

de, kü çük, ha fif iki ayak lı di no zor lar üze rin de, git tik çe da ha

ar bo re al (ağaç lar da ya şa ma ya yö ne lik) bir adap tas yo nu ka yı -

ran bir se lek si yon ol du ğu şek lin de dir. Ağaç lar da ya şa mak,

on la rın yır tı cı lar dan kaç ma ye te nek le ri ni ar tır mış ve ye ni be -

sin kay nak la rı bul ma la rı nı sağ la mış tır. İla ve se lek si yon bas kı -

la rı sı ra sıy la sıç ra ma yı, sü zül me yi ve so nuç ta dal dan da la ve

ağaç tan ağa ca güç lü şe kil de uç ma yı zor la mış tır. Bu ara form -

lar, on la rın ya şa dık la rı eko lo jik ko şul lar ve ma ruz kal dık la rı

se lek tif güç ler hak kın da ki var sa yım la rın hiç bi ri am pi rik (bul -

gu sal) ola rak test edi le mez. So nuç şu dur ki bu ev rim sel se nar -

yo, eleş ti rel ola rak ifa de eder sek, bir "iş te öy le si ne hi ka -

ye"dir.119

Pat ter son'ın ve ya Kemp'in ifa de et ti ği hu sus, ya ni söz

ko nu su "iş te öy le si ne hi ka ye ler"in test edi le me ye cek le ri ve

do la yı sıy la bi lim sel bir de ğer ta şı ma dık la rı, me se le nin bir yö -

nü dür. İkin ci ve bel ki de da ha da önem li yö nü ise, bu hi ka ye -

le rin ay nı za man da ger çek leş me si im kan sız saç ma lık lar olu -

şu dur. Ya ni bu hi ka ye ler bi lim sel ol ma yış la rı nın öte sin de, za -

ten müm kün de de ğil dir ler. 

Bu nu açık la mak için, yi ne in sa nın ev ri mi ko nu sun da az

ön ce ak tar dı ğı mız "aya ğa kal kan in sa nım sı lar" hi ka ye si ni ele

ala lım.

Bun dan 150 yıl ön ce Je an Bap tis te La marck, dö ne mi nin

ge ri kal mış bi lim dü ze yiy le böy le bir hi ka ye öne sür müş tür.

Oy sa mo dern ge ne tik gös ter miş tir ki, ya şam sı ra sın da ka za -

nı lan özel lik son ra ki nes le ak ta rıl maz. Bu nun üst te ki hi ka yey -
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le il gi si şu dur: Hi ka ye de, in sa nın söz de ata la rı nın, ya şam sı -

ra sın da ka zan dık la rı özel lik ler le ev rim leş tik le ri var sa yı mı

ege men dir. İn san la rın ot lar ara sın da et ra fı gö re bil mek için

aya ğa kalk tık la rı ve el le ri boş ta ol du ğu için bun la rı kul lan -

dık la rı ve böy le ce ze ka la rı nın ge liş ti ği id dia edil mek te dir. Bu,

ta ma men bi lim ve akıl dı şı bir id di adır. Böy le bir olay hiç ya -

şan ma mış tır. Ay rı ca bir can lı nın dik dur ma ya ça lı şa rak ve ya

el alet le ri kul la na rak bir ta kım özel lik ler el de et me si müm kün

de ğil dir. El de et ti ği ni ka bul et sek bi le (ki bu bi lim sel ola rak

im kan sız dır), bu özel lik le ri son ra ki nes le ak tar ma sı müm kün

de ğil dir. Do la yı sıy la bir im kan sız ger çek leş se ve bir may mun

ken di ni zor la ya rak is ke le ti ni "dik leş tir se" bi le, bu özel lik son -

ra ki nes le geç mez ve do la yı sıy la bir "ev rim" ger çek leş mez. 

Pe ki na sıl ol mak ta dır da bir yüz yı lı aş kın bir sü re dir çü -

rü müş olan La marc kist man tık lar ha -

la top lu ma em po ze edil me ye ça lı -

şıl mak ta dır?

Lamarck'ın yan lış te zi bi lim sel ola rak çü rü -

tül müş tür ancak bu na rağ men ha la kit le le -

rin zih ni ne iş len me ye ça lı şıl mak tadır.
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Ev rim ci ler, bu "iş te öy le si ne hi ka ye le r"in, ya şa nan asıl

bi yo lo jik ev rim sü re ci nin bir öze ti ol du ğu nu söy ler ler. On la -

ra gö re "ih ti yaç lar ev rim do ğur maz"; ama "ih ti yaç lar do ğal

se lek si yo nu be lir li bir yön de yön len di rir, bu da o yön de so -

nuç ve ren mu tas yon la rı seç ti rir." Ya ni, "in sa nım sı lar aya ğa

kalk tı" de dik le rin de, as lın da "in sa nım sı la rın aya ğa kalk ma sı

avan taj lı ola cak tı, iş te tam bu dö nem de on la ra isa bet eden bir

mu tas yon is ke let le ri ni dik leş tir di, dik le şen ler de do ğal se çi -

lim le se çil di" de miş olur lar. 

Bir baş ka de yiş le, "iş te öy le si ne hi ka ye ler" de, hi ka ye nin

mu tas yon la il gi li kıs mı nın bi lim sel açık la ma sı ta ma men göz

ar dı edil mek te dir. Çün kü bu kı sım ele alı nıp in ce len di ğin de,

or ta ya bi lim sel lik ten uzak ba tıl bir inanç çı ka cak tır. 

Ev rim ci le rin mu tas yon la il gi li "iş te öy le si ne hi ka ye le -

ri"nde bir can lı ne ye ih ti yaç du yu yor sa, han gi du rum onu da -

ha "avan taj lı" ha le ge ti ri yor sa, o ih ti ya cı nı kar şı la ya cak, o du -

ru mu sağ la ya cak bir mu tas yo nun mut la ka mey da na ge le ce ği

var sa yıl mak ta dır. 

Üs te lik bu gü ne ka dar ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren tek bir

mu tas yon bi le göz lem len me miş ken...

Bu  se nar yo ya inan mak, can lı la ra, her ih ti yaç duy duk la rı

şe yi sağ la yan si hir li bir değ ne ğe inan mak gi bi bir şey dir. Ba -

tıl inanç tır. 

Bu çok önem li ger çe ği teş his eden ler den bi ri, ev rim te -

ori si ne pren sip te inan ma sı na rağ men Dar wi nizm'e şid det le

kar şı çı kan, Fran sız Bi lim ler Aka de mi si'nin es ki baş ka nı olan

ün lü Fran sız zo olog Pi er re Gras sé'dir. Gras sé mu tas yon lar

hak kın da ki ga rip Dar wi nist inan cı şöy le ta rif et mek te dir:



Mu tas yon la rın hav yan la rın ve bit ki le rin ih ti yaç la rı nın kar şı lan -

ma sı nı sağ la dı ğı na inan mak, ger çek ten çok zor dur. Ama Dar -

wi nizm bun dan faz la sı nı da is ter: Tek bir bit ki, tek bir hay van,

bin ler ce ve bin ler ce tam ol ma sı ge rek ti ği şe kil de fay da lı te sa -

düf le re ma ruz kal ma lı dır. Ya ni mu ci ze ler sı ra dan bir ku ral ha li -

ne gel me li, ina nıl maz de re ce de dü şük ola sı lık la ra sa hip olay lar

ko lay lık la ger çek leş me li dir. Ha yal kur ma yı ya sak la yan bir ka -

nun yok tur, ama bi lim bu işin içi ne da hil edil me me li dir.120

Kı sa ca sı Dar wi nizm ha yal kur mak tır. Bi lim le il gi si yok -

tur. Tüm dün ya ya bi lim sel ger çek ler gi bi an la tı lan "iş te öy le si -

ne hi ka ye le r"in ise, en ufak bir bi lim sel da ya na ğı bu lun ma -

mak ta dır. 

Tüm bu hi ka ye le rin or tak özel li ği, can lı la rın be lir li bir ih -

ti ya cı nın ta nım lan ma sı ve son ra da bu ih ti ya cın mu tas yon lar

ta ra fın dan kar şı lan mış ol du ğu nun var sa yıl ma sı dır. Söz ko -

nu su ih ti yaç ev rim ci ler ta ra fın dan "ev rim sel bas kı" ola rak ni -

te le nir. (Ör ne ğin sa van la rın yük sek ot la rı ara sın da aya ğa

kalk ma ih ti ya cı, "ev rim sel bir bas kı"dır.) 

"Ge rek li mu tas yon la rın kul la nı ma ha zır ol du ğu nu var -

say mak" ise, sa de ce Dar wi nizm'e kö rü kö rü ne inan mak la

müm kün ola bi lir. Böy le si ne kö rü kö rü ne bir dog ma tiz me ka -

pıl ma yan her kes, "iş te öy le si ne hi ka ye le r"in bi lim le il gi si ol -

ma yan uy dur ma lar ol du ğu nu gö re cek tir.

Ni te kim "iş te öy le si ne hi ka ye le r"in iç yü zü nü ar tık ev -

rim ci bi lim adam la rı da yük sek ses le ifa de et me ye baş la mış

du rum da lar. Bu nun ye ni bir ör ne ği, New York Ti mes'da ya yın -

la nan ti pik bir "iş te öy le si ne hi ka ye" üze ri ne Ame ri kan Do ğa

Ta ri hi Mü ze si Ant ro po lo ji bö lü mü baş ka nı Ian Tat ter sall'un

yap tı ğı yo rum ol du. New York Ti mes'da ya yın la nan ha ber de,
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"İn san lar ev rim sü re cin de ne den tüy le ri ni yi tir di ler?" di ye so -

ru lu yor ve bu na da ir an la tı lan çe şit li avan taj lı lık se nar yo la rı

ak ta rı lı yor du. Tat ter sall ise şöy le di yor du: "Tüy kay bı nın avan -

taj la rı na da ir her tür den fi kir mev cut, ama bun la rın tü mü 'iş te öy -

le si ne hi ka ye ler'."121

Ün lü Na tu re der gi si nin bi lim edi tö rü ve ev rim ko nu sun -

da ki pek çok ma ka le ve ki ta bın ya za rı Henry Gee, bir ev rim -

ci ol ma sı na rağ men, bir or ga nın kö ke ni ni onun ya rar la rın dan

bah se de rek açık la ma ya ça lış ma nın ne ka dar yan lış ol du ğu nu

1999 ba sı mı ki ta bın da şöy le açık lı yor du:

... Bu run la rı mız göz lük ta şı mak için ya pıl mış tır, do la yı sıy la

göz lük le ri miz var dır. Evet, ev rim ci bi yo log lar her han gi bir ya -

pı yı onun mev cut ya ra rın dan söz ede rek açık la ma ya ça lış tık -

la rın da bu man tı ğı kul lan mış olu yor lar. Oy sa söz ko nu su

mev cut ya rar, bi ze o ya pı nın na sıl ev ril di ği hat ta o ya pı nın ev -

rim sel ta ri hi nin onun şek li ni ve özel lik le ri ni et ki le yip et ki le -

me di ği ko nu sun da hiç bir şey söy le mez.122
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Mutasyon ürünü olan sakat eller
. 



Bu açık la ma lar çok önem li dir. Çün kü muh te me len bun -

dan son ra da baş ta bir kı sım med ya ol mak üze re ev rim ci kay -

nak lar da "iş te öy le si ne hi ka ye le r"e rast la ya bi lir si niz. Bun la rın

hiç bir ka nı tı ol ma yan içi boş ma sal lar ol du ğu na dik kat et mek

ge re kir. Bu hi ka ye le rin oluş tu rul ma sın da hep ay nı yön tem iz -

le nir. Ön ce bir can lı ya ait bir özel li ğin avan taj lı yö nü ve ya

yön le ri ta rif edi lir. Son ra bu avan ta jın na sıl ev rim leş miş ola -

bi le ce ği ne da ir bir se nar yo uy du ru lur. El bet te bu şe kil de üre -

ti le cek ev rim ci tez le rin pra tik te bir sı nı rı yok tur. "Fi lin hor tu -

mu yer den yi ye cek top la ma da avan taj sağ lar o hal de fi lin

hor tu mu yer den yi ye cek top la mak için ev rim leş miş tir" ve ya

"zü ra fa nın boy nu yük sek te ki dal la ra ulaş ma sı nı müm kün kı -

lar o hal de zü ra fa nın boy nu yük sek te ki yap rak la ra uzan ma k

i çin ev rim leş miş tir" gi bi… Bun la ra inan mak, do ğa da can lı la -

rın her ih ti ya cı nı kar şı la yan bir "si hir li ev rim değ ne ği" ol du -

ğu na inan mak tır. Ya ni hu ra fe ye inan mak tır. 

Bu hu ra fe nin iç yü zü ise her ge çen gün bi raz da ha or ta ya

çık mak ta dır.

Bö lüm ba şın dan bu ya na in ce le dik le ri mi ze ba ka rak di -

ye bi li riz ki; "Tür le rin Kö ke ni"nin rast lan tı sal bir ev rim sü re ci

ol du ğu id di ası, Dar win'in 19. yüz yı lın il kel bi lim dü ze yi için -

de yap tı ğı yan lış çı ka rım la rın bir so nu cu dur. 20. yüz yıl bo -

yun ca ya pı lan tüm göz lem ve de ney ler, do ğa da ye ni tür ler ve

da ha üst ka te go ri ler üre ten bir me ka niz ma ol ma dı ğı nı gös ter -

miş tir. 

Bi lim, Dar wi nist ya nıl gı yı yık mış tır. Ve tür le rin ger çek

kö ke ni nin ya ra tı lış ol du ğu, tüm can lı la rı üs tün ilim sa hi bi

Yü ce Al lah'ın ya rat tı ğı ger çe ği açı ğa çık mış tır.
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a ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, Dar win, te ori si -

ni or ta ya at tı ğı dö nem de fo sil ka yıt la rın da te -

ori si ne des tek ola bi le cek ara ge çiş form la rı nın ek -

sik li ği ni gör müş, an cak bun la rın ge le cek te bu lu na ca -

ğı nı um muş tu. Dar win'e ina nan pa le on to log lar, bu önem li

ek sik li ği gi der mek için hum ma lı bir ara yı şa gi riş ti ler. Bu nun

so nuç la rın dan bi ri, Ku zey Ame ri ka kı ta sın da çı ka rıl mış ba zı

fo sil le rin bir se ri oluş tu ra cak şe kil de di zil me si ol du. Dar wi -

nist ler, gö rü nür de, fo sil ka yıt la rın da ki ara ge çiş for mu ek sik -

li ği ne rağ men söz de is tis nai bir ba şa rı el de et tik le ri ni zan net -

miş ler di. Se ri si oluş tu ru lan bu can lı, at tı. 

Bu se ri nin en önem li par ça la rın dan bi ri, as lın da Dar wi -

nizm'den da ha ön ce bu lun muş tu. Ün lü İn gi liz pa le on to log
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Sir Ric hard Owen 1841 yı lın da, kü çük bir me me li -

ye ait bir fo sil bul muş ve bu na, Af ri ka'da ya şa mak ta

olan Hyrax isim li can lı ya olan ben zer li ğin den esin le ne rek,

Hyra cot he ri um adı nı ver miş ti. Hyrax, til ki ben ze ri kü çük bir

can lıy dı ve is ke le ti, Owen'ın fo si liy le ka fa ta sı ve kuy ruk ha ri cin de

ne re dey se tı pa tıp ay nıy dı. 

Dar wi nizm'e ina nan pa le on to log lar ise, di ğer tüm fo sil le rde

ol du ğu gi bi, Hyra cot he ri um'u da ev rim ci bir göz le de ğer len dir me -

ye baş la dı lar. Rus pa le on to log Vla di mir Ko va levsky, 1874 yı lın da,

Hyra cot he ri um ile at lar ara sın da bir bağ lan tı kur ma ya ça lış tı. 1879

yı lın da ise dö ne min ün lü ev rim ci le ri ara sın da iki isim, bu gi ri şi mi

da ha da ile ri gö tü re rek, Dar wi nist le rin uzun yıl lar gün dem de tu -

Söz de at se -

ri le ri nin baş lan gı -

cı na yer leş ti ri len Hyra cot -

he ri um, bir an ti-Dar wi nist olan Ric hard

Owen ta ra fın dan ta nım lan mış tı. An cak son -

ra ki pa le on to log lar, bu can lı yı ev rim le iliş ki -

len dir me ye ça lış tılar.
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ta cak la rı at se ri si ni oluş tur du lar. Ame ri ka lı fo sil

araş tır ma cı sı Oth ni el Char les Marsh ile Tho mas Hux -

ley (Dar win'in bul do gu ola rak da ta nı nır), ba zı toy nak lı fo -

sil le ri, ar ka ve ön ayak la rın da ki

tır nak sa yı la rı na ve diş ya pı la rı na

gö re di ze rek bir şe ma oluş tur du lar.

Owen'ın Hyra cot he ri um'u bu sı ra da

ev rim çağ rış tı ra cak şe kil de ye ni den

isim len di ril miş ve 'Şa fak Atı' an la mı -

na ge len Eo hip pus adı nı al mış tı. İd -

di ala rı nı şe ma la rıy la bir lik te,

Ame ri can Jo ur nal of Sci en ce isim li

der gi de ya yın la yan iki li, bir

At se ri le ri nin ilk kur gu la yı cı sı, "Dar win'in

buldogu" ola rak bi linen Hux ley idi. 



yüz yıl bo yun ca mü ze ve

ders ki tap la rın da Eo hip pus'tan

gü nü müz at la rı na doğ ru sı ra la -

nan -söz de ev ri min ka nı tı ola rak

gös te ri le cek- se ri nin te mel le ri ni at mış -

lar dı.123 Bu se ri nin aşa ma la rı ola rak gös -

te ri len önem li ka te go ri ler Eo hip pus, Oro hip -

pus, Mi ohip pus, Hip pa ri on ve ni ha yet gü nü -

müz atı, Equ us'tu. 

Bu se ri, son ra ki yüz yıl bo yun ca atın

söz de ev ri mi ne ka nıt ola rak gös te ril di. Tır -

nak sa yı sın da ki dü şüş, ebat ta kü çük ten bü -

yü ğe doğ ru dü zen li ar tış, ev rim ci le ri ik na et -

me ye yet miş ti. Ev rim ci ler baş ka can lı la rın da

böy le fo sil se ri le ri ni oluş tu ra bi le cek le ri ni

um du lar. Bu du rum bir kaç on  yıl de vam

et ti, an cak um duk la rı gi bi so nuç çık ma -

dı. Baş ka can lı la rın at ta ol du ğu gi bi (gö -

rü nür de) se ri le ri ni oluş tu ra ma dı lar. 

Da ha sı at se ri si de ken di için de çe -

liş ki ler oluş tur ma ya baş la dı. Ya pı lan ka -

zı lar da rast la nan ve at se ri si ne otur tul ma -
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ya ça lı şı lan ye ni fo sil ler so run ol du. Çün kü fo sil -

le rin ye ri, ya şı, tır nak sa yı sı gi bi özel lik ler bir bir le riy le

çe liş ki li bir du rum oluş tu ra rak se ri yi boz ma ya baş lı yor du.

At se ri si bu ye ni bul gu lar kar şı sın da tu tar sız ve an lam sız bir fo -

sil yı ğı nı na dö nüş tü. 

BBC te le viz yo nu es ki bi lim edi tö rü Gor don Ratt ray Tay lor,

bu du ru mu şöy le ifa de eder:

"Bel ki de Dar wi nizm'in en cid di za yıf lı ğı, pa le on to log la rın, or ga niz -

ma la rın ik na edi ci fi lo ge nez le ri ni ve ya di zi le ri ni bü yük ev rim sel

de ği şim le ri or ta ya ko ya cak şe kil de gös ter me de ki ba şa rı sız lık la rı -

dır… At ge nel lik le oluş tu rul muş tek ör nek ola rak anı lır. An cak ger -

çek te Eo hip pus'tan Equ us'a olan çiz gi çok dü zen siz dir. Ebat lar da sü -

rek li bir ar tış id di asın da dır an cak ger çek şu dur ki ba zı var yant lar

Eo hip pus'tan da ha kü çük tür, da ha bü yük de ğil. Fark lı kay nak lar dan

ör nek ler gö rü nür de ik na edi ci bir di zi oluş tu ra cak şe kil de bir ara ya

ge ti ri le bi lir an cak bun la rın za man için de bu şe kil de ger çek ten sı ra -

lan dı ğı na da ir hiç bir ka nıt yok tur". 124

İlk ba kış ta inan dı rı cı gi bi du ran at se ri si şe ma la rı, as lın da ger çe ğin çar pı tıl ma sıy la oluş tu rul muş

zo ra ki sı ra la ma lar dı. Bu lu nan her ye ni fo sil, bu hayali şemaların geçersizliğini ortaya koydu.

Pliophippus
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Tay lor at se ri le ri nin bir ka nı ta da yan ma dı ğı nı

açık ça iti raf et mek te dir. Bu nu açık ça ifa de eden araş tır -

ma cı lar dan bi ri de He ri bert Nils son'dur. Nils son bu se ri nin

"ol duk ça ya pay" ol du ğu nu yaz mış tır:

At la rın so y a ğa cı sa de ce ders ki tap la rın da gü zel ve sü rek li dir. Ger -

çek te bu nu oluş tu ran üç par ça nın sa de ce so nun cu su nun at la rı kap -

sa dı ğı söy le ne bi lir. İlk par ça nın form la rı an cak gü nü müz da man la -

rı nın (ka ya por su ğu ben ze ri bir can lı) at ol du ğu ka dar kü çük at lar -

dır. At la rın konst rük si yo nu ol duk ça ya pay dır çün kü denk ol ma yan

par ça lar dan mey da na ge ti ril miş tir ve bu yüz den sü rek li bir ge çiş

se ri si oluş tu ra maz.125

Atın ka de me li bir ev rim le or ta ya çık tı ğı te zi nin ge çer siz li ği ni

ar tık bir çok ev rim ci ka bul et mek te dir. Ka sım 1980'de Chi ca go Do -

ğa Ta ri hi Mü ze si'nde 150 ev rim ci nin ka tıl dı ğı, dört gün sü ren ve

ka de me li ev rim te ori si nin so run la rı nın ele alın dı ğı bir top lan tı  ya -

pıl dı. Top lan tı da söz alan ev rim ci Boy ce Rens ber ger, atın ev ri mi

se nar yo su nun fo sil ka yıt la rın da hiç bir da ya na ğı ol ma dı ğı nı ve

atın ka de me li ev rim leş me si gi bi bir sü re cin hiç ya şan ma dı ğı nı

şöy le an lat mış tır:

Yak la şık 50 mil yon yıl ön ce ya şa mış dört tır nak lı, til ki bü yük lü ğün -

de ki can lı lar dan bu gü nün da ha bü yük tek tır nak lı atı na bir di zi ka -

de me li de ği şim ol du ğu nu öne sü ren ün lü atın ev ri mi ör ne ği nin ge -

çer siz ol du ğu uzun za man dır bi lin mek te dir. Ka de me li de ği şim ye -

ri ne, her tü rün fo sil le ri bü tü nüy le fark lı ola rak or ta ya çık mak ta,

de ğiş me den kal mak ta, son ra da so yu tü ken mek te dir. Ara form lar

bi lin me mek te dir.126

Tay lor, Nils son ve Rens ber ger'in söz le rin den de an -

la şı la ca ğı gi bi atın söz de ev ri mi ne da ya nak gös te ri -

len bu se ri bi lim sel ka nıt tan yok sun, tu tar sız -



lık lar la do lu ör nek ler den iba ret tir. Pe ki ama at se ri si ka nı ta da yan -

mı yor sa ne ye da yan mak ta dır? Bu nun ce va bı açık tır. Dar wi -

nizm'in di ğer tüm se nar yo la rın da ol du ğu gi bi, atın ev ri mi se nar -

yo su da ha yal gü cü ne da yan dı rıl mış, ev rim ci ler bul duk la rı ba zı

fo sil le ri ken di ön yar gı la rı na uy gun şe kil de di ze rek, top lu ma bun -

la rın söz de bir bi rin den ev rim le şen can lı lar ol du ğu iz le ni mi ni ver -

miş ler dir.

At se ri si nin mi ma rı de ne bi le cek ki şi olan Marsh'ın, bu iz le ni -

mi oluş tur ma da ki ro lü tar tı şıl maz dır. Marsh'ın "tek ni ği" ne re dey -

se yüz yıl son ra ev rim ci Ro bert Mil ner'ın şu ke li me le rin de or ta ya

çık mak ta dır: "...Marsh, fo sil le ri ni gü nü müz at tü rü ne ula şa cak şe -

kil de 'sı ra la dı'. Bu nu ya par ken ken din den mem nun bir şe kil de

çok sa yı da tu tar sız lı ğı ve ay kı rı ka nı tı gö z ar dı et ti."127
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Kı sa ca sı Marsh ken di zih nin de bir se nar yo oluş -

tur muş ve son ra, san ki bir alet çan ta sın da ki tor na vi da la rı

boy la rı na gö re di zer miş çe si ne, fo sil le ri bu se nar yo ya gö re diz -

miş ti. Oy sa bek le ne nin ak si ne, ye ni fo sil ler, Marsh'ın se nar yo su nu

kar ma şık bir ha le sok tu. Eko log Gar ret Har din'in ifa de siy le: 

"Bir za man lar at la rın mev cut fo sil le ri nin kü çük ten bü yü ğe uza nan,

doğ ru sal bir ev rim çiz gi si iz le ni mi oluş tur du ğu bir dö nem var dı…

Da ha faz la fo sil or ta ya çı ka rıl dık ça ... doğ ru sal bir çiz gi de ev ri min

ol ma dı ğı açık ça or ta ya çık tı"128

Fo sil ler bir tür lü Dar win'in ön gör dü ğü ka de me li ge li şi mi

gös te re cek şe kil de dü zen le ne me di. Ev rim ci Fran cis Hitc hing bu

du ru mu şöy le be lir tir: 

"Bü tün muh te mel fo sil ler da hil edil se bi le, at la rın bü yük lü ğün de

ge nus tan ge nu sa, her han gi ge çiş for mu ol mak sı zın, bü yük sıç ra ma -

lar ol du ğu gö rül mek te dir" 129

Gü nü müz de at se ri si ev rim ci ler açı sın dan ta ma men umut suz

de ne bi le cek bir du rum da dır. Çün kü atın söz de ev rim sel ata la rı nın

ay nı dö nem de, hat ta yan ya na ya şa dı ğı or ta ya çık mış, böy le ce

doğ ru sal ata-soy iliş ki siy le açık lan ma sı müm kün ol ma yan bir du -

rum söz ko nu su ol muş tur. Ay rı ca at la rın diş ve ke mik ya pı la rın -

da bu se ri yi ge çer siz kı lan bir çok özel lik be lir len miş tir. Tüm bun -

la rın or ta ya koy du ğu açık bir ger çek var dır. At se ri si ne otur tu lan

can lı lar ara sın da ev rim sel bir iliş ki bu lun ma mak ta dır. Bu tür ler

de, di ğer tüm can lı lar da ol du ğu gi bi, fo sil ta ba ka la rın dan ani -

den or ta ya çık mak ta dır. Ni te kim ev rim ci ler de tüm ça ba la rı -

na rağ men bu tür ler ara sın da ge çiş sel özel lik ler gös te re -

me miş ler dir. Ke sin olan ger çek, at se ri si nin bir hu -

ra fe den iba ret ol du ğu dur. Şim di Dar wi nist le -
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rin bir dö nem ıs rar la öne sür dük le ri at se ri siy le il -

gi li tu tar sız lık la ra da ha ya kın dan bir göz ata lım. 

At Se ri le rin de ki Tu tar sız lık lar
ve Ev rim ci le rin İti raf la rı

Ev rim ci le rin mü ze ve ders ki tap la rın da yan sı tı lan tab lo nun

ak si ne, at se ri si bir çok kri ter açı sın dan tu tar sız dır. Ön ce lik le ev -

rim ci ler, se ri nin baş lan gı cı ol du ğu ile ri sü rü len Eo hip pus (ve ya di -

ğer adıy la Hyra cot he ri um)'un, toy nak lı la rın söz de ata sı kan di lart -

lar la (condy larth) ara sın da hiç bir bağ lan tı ku ra ma mak ta dır lar.130

Da ha son ra at se ri le ri için de ki tu tar sız lık lar ge lir. Bu se ri ye

da hil edi len can lı la rın ba zı la rı nın, bi ra ra da ya şa dı ğı or ta ya çık -

mış tır. Bu nun la il gi li çar pı cı bir ha ber, Na ti onal Ge og rap hic der gi si -

nin Ocak 1981 sa yı sın da ya yın lan mış tı. 

Ha be re gö re araş tır ma cı lar, ABD'nin Neb ras ka eya le tin de, bir

vol kan pat la ma sı so nu cu ani den lav al tın da kal mış ve is ke let le ri

gü nü mü ze ka dar ko run muş bin ler ce can lı nın fo sil le ri ni ele ge çir -

miş ler di. Fo sil le rin ya şı 10 mil yon yıl dı. Na ti onal Ge og rap hic'te ya -

yın la nan bu ha ber, atın ev ri mi se nar yo la rıy la il gi li çar pı cı bir bel -

ge oluş tu ru yor du. Çün kü re sim le ri ya yın la nan bu can lı lar ara sın -

da üç tır nak lı ve tek tır nak lı at la rın bi ra ra da bu lun du ğu gö rü lü -

yor du.131 Bu bul gu at se ri sin de ki fo sil le rin bir bir le rin den ev rim -

leş ti ği id di ası nın çar pık lı ğı nı or ta ya çı ka rı yor du. Ay nı dö nem -

de ve ay nı coğ raf ya da ya şa mış bu can lı lar hem ev rim ka -

nı tı ola bi le cek hiç bir ge çiş gös ter mi yor, hem de ev -

rim sel ata-to run gi bi gös te ri len can lı la rın ger -
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çek te ay nı dö nem de ya şa dı ğı nı or ta ya ko yu yor du.

Bu ke şif, ev rim ci le rin yıl lar ca ders ki tap la rın da ve mü -

ze ler de pro pa gan da sı nı yap tık la rı at se ri si nin ta ma men ha -

yal gü cü ve ön yar gı la ra gö re oluş tu rul du ğu nun ye ni bir gös ter -

ge siy di.

Dar wi nizm adı na da ha da bü yük bir tu tar sız lık, Me so hip pus

ve söz de ata sı ara sın da da mev cut tur. 1999 yı lın da ya yın la dı ğı

Icons of Evo lu ti on (Ev ri min İkon la rı) isim li ki ta bıy la Dar wi nizm'e

ge tir di ği eleş ti ri ler le ta nı nan Jo nat han Wells, Mi ohip pus'un fo sil

ka yıt la rın da ger çek te Me so hip pus'tan ön ce or ta ya çık tı ğı hal de on -

dan son ra da tü rü nü de vam et tir di ği ni ya zar.132

İl ginç bir şe kil de, biz zat O. C. Marsh'ın ken di si, o dö nem de

Gü ney ba tı Ame ri ka'da ya şa yan üç tır nak lı at la rın var lı ğın dan söz

et miş ve bun la rın bu açı dan so yu tü ken miş Pro to hip pus'a ben ze -

dik le ri ni yaz mış tır.133

At se ri si nin çar pık lık la rı, söz de ev rim sel ata ile so yu ola rak

gös te ri len tü rün, ay nı za man da ve coğ raf ya da bu lun ma sıy la sı nır -

lı de ğil dir. Dün ya üze rin de at la rın ev rim sel bir sü reç te or ta ya çık -

tı ğı nı tek ba şı na gös te re bi le cek tek bir böl ge bu lun ma mak ta dır.

Fo sil par ça la rı çe şit li kı ta lar dan ev rim ci ön yar gı la ra uy gun şe kil -

de bir ara ya ge ti ril miş, bun lar da ha son ra ev rim ci id di ala rı des tek -

le me de kul la nıl mış tır. Oy sa bu, ob jek tif bi lim le bağ da şan bir tu -

tum de ğil dir.  

Ev rim ci ler at se ri si ni oluş tu rur ken tır nak sa yı sı ve eba tın

ya nı sı ra diş ya pı sı na da da yan mış, ama bu ar gü man aleyh le -

ri ne dön müş tür: At se ri sin de ki sı ra la ma da, at la rın söz de

ev rim sel ata la rı nın, ça lı lar la bes len me den ot la bes -

len me ye geç ti ği, diş le ri nin de bu de ği şi me
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uy gun şe kil de ev rim leş ti ği id dia edil miş tir. Oy sa

ev rim ci pa le on to log Bru ce MacFad den'in 6 at tü rü ne

ait, 5 mil yon yıl lık diş ler üze rin de yap tı ğı ça lış ma lar, at se -

ri sin de ki can lı la rın diş le rin de doğ ru sal bir de ği şim ol ma dı ğı nı

gös ter miş tir.134

Di ğer yan dan at la rın ka bur ga ve bel omur la rın da bu lu nan

ke mik le ri nin sa yı sın da iniş li çı kış lı bir du rum, ya ni tam bir "ev -

rim siz lik" gö rü lür. Ör ne ğin söz de ev rim sel at se ri le rin de, ka bur ga

ke mik le ri ön ce 15'ten 19'a yük sel mek te da ha son ra 18'e in mek te -

dir. Bel omur la rı da söz de ata lar da ön ce 6'dan 8'e çık mak ta, son ra

yi ne 6'ya düş mek te dir. Gü nü müz at la rı nın ka bur ga ke mik le rin de

de fark lı lık la rın bu lun du ğu bi lin mek te dir. An cak ge rek gü nü müz

at la rın da ge rek söz de ev rim sel ata la rın da gö rü len bu du ru mun

ev rim sel bir sü re ce otur tul ma sı im kan sız dır. Çün kü söz  ko nu su

ya pı lar can lı nın ha re ket le ri ni, hat ta ya şa mı nı et ki le ye bi le cek kri tik

ya pı lar dır. Man tık sal açı dan, böy le ha ya ti ya pı la rın rast lan tı sal

aşa ma lar la ar tıp azal dı ğı bir sü re ci ya şa yan bir tü rün, so yu nu sür -

dü re me ye ce ği açık tır. 

At se ri siy le il gi li son bir tu tar sız lık, bo yut ta kü çük ten bü yü -

ğe doğ ru gö rü len ar tı şın ev rim sel bir ka za nım ola rak yo rum lan ma -

sı dır. Gü nü müz at la rı nın bo yut la rı na ge nel ola rak göz atıl dı ğın da

bu ev rim ci yo ru mun an lam sız lı ğı ko lay lık la an la şı lır. Gü nü müz at -

la rı nın en bü yü ğü Clydes da le, en kü çü ğü Fal la bel la'dır. Fal la bel -

la'nın yer den yük sek li ği sa de ce 43 san ti met re ka dar dır.135 

Gü nü müz de ya şa yan at la rın bo yut la rı ara sın da böy le

bü yük fark lı lık lar bu lun ma sı na kar şın, ev rim ci le rin

geç miş te ki at cins le ri ni salt bo yut la rı na gö re ev -
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rim sel sı ra la ma ya diz me ye kalk ma la rı el bet te

saç ma dır. 

Kı sa ca sı at se ri si nin ön yar gı ya da ya lı bir ev rim ma sa lı

ol du ğu ta ma men or ta ya çık mış tır. Bu nu açık ça or ta ya koy -

mak ise Dar wi nizm'in çö kü şü nün ses siz ta nık la rı na, ya ni

ev rim ci pa le on to log la ra düş tü. On lar, ev rim te ori si nin

ge rek tir di ği ara form la rın fo sil ta ba ka la rın da var ol ma dı -

ğı nı Dar win za ma nın dan bu ya na bi li yor lar dı. Ernst Mayr,

2001 yı lın da, "pa le on to log la rı bel ki de hiç bir şey fo sil ka yıt la rın -

da ki boş luk lar ka dar et ki le me miş tir" der ken,136 pa le on to log lar

ara sın da Dar win'in ön gör dü ğü sa yı sız ara for mun dan çok -

tan umut ke sil di ği ni ifa de edi yor du. Bel ki de bu yüz den at

se ri si di ğer ev rim ci ler  ta ra fın dan he ye can la sa vu nul du ğu

hal de pa le on to log lar bu se ri nin ge çer siz li ği ni on  yıl lar ca

ön ce ko nuş ma ya baş la dı lar. Ör ne ğin Da vid Ra up'un
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1979'da ki şu söz le ri at se ri si nin ta ma men an lam sız

ve ge çer siz ol du ğu nu gös te ri yor du: 

Ev rim kay dı ha la şa şır tı cı bir şe kil de boş luk la rı iz le yen sıç ra ma -

lar la do lu dur ve il ginç bir şe kil de, şu an da Dar win'in za ma nın da

ol du ğun dan da ha az sa yı da ge çiş for mu ör nek le ri ne sa hi biz. Şu nu

de mek is ti yo rum ki, fo sil ka yıt la rın da Dar win ci de ği şi min kla sik

ör nek le ri, ör ne ğin atın Ku zey Ame ri ka'da ki ev ri mi, eli miz de ki bil -

gi ler art tık ça de ğiş ti ril mek ve ya çö pe atıl mak zo run da kal mış tır.

Eli miz de nis pe ten az ve ri ol du ğu dö nem ler de gü zel bir ge liş me gi -

bi gö rü nen şey ar tık çok da ha komp leks ve çok da ha az ya vaş-ge li -

şim sel dir. Ya ni Dar win'in prob le mi ha fif le me miş tir.137

Dün ya nın en ün lü mü ze le rin den bi ri olan Ame ri kan Do ğa Ta -

ri hi Mü ze si'nden ev rim ci pa le on to log Dr. Ni les Eld red ge, biz zat

ken di mü ze sin de ser gi len mek te olan at se ri le riy le il gi li ev rim ci id -

di ala rın sa de ce ha yal gü cü ne da yan dı ğı nı yak la şık 20 yıl ön ce ka bul

et miş ti. Eld red ge, bu spe kü la tif se ri nin, ders ki tap la rı na gi re cek şe -

kil de bi lim sel bir ger çek ola rak gös te ril me si ni de eleş tir miş ti:

İti raf edi yo rum ki ders ki tap la rı na ra hat sız edi ci mik tar da faz la şey

san ki ger çek miş gi bi gir di. Me se la bu nun en ün lü ör ne ği, 50 yıl ön -

ce ha zır lan mış olan ve ha la alt kat ta ser gi len mek te olan atın ev ri mi

ser gi si dir. Bu, sa yı sız ders ki ta bın da tar tış ma sız ger çek gi bi gös te ril -

miş tir. Ben şim di bu nu esef ve ri ci bu lu yo rum çün kü, bu tür hi ka ye -

le ri or ta ya atan in san la rın, bun la rın [fo sil le rin] bir bö lü mü nün spe -

kü la tif do ğa sın dan, biz zat ken di le ri nin ha ber dar ol du ğu nu dü şü -

nü yo rum.138

Tüm bu uz man la rın söz le ri at se ri siy le il gi li id di ala rın çü -

rük lü ğü nü açık ça or ta ya koy mak ta dır. Oy sa gü nü müz de bi -

le at se ri si ha la dün ya nın dört bir ya nın da mü ze ler de

in san la ra gös te ril mek te ve ken di le ri ne atın ev rim -

le or ta ya çık mış bir tür ol du ğu ma sa lı an la -
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tıl mak ta dır. An cak ne il ginç tir ki, bi li mi hal ka ta nıt -

mak ve sev dir mek ama cıy la oluş tu ru lan bu bi na lar da ser gi -

le nen şey, ger çek te bi lim ta ri hi nin en bü yük ya nıl gı la rın dan bi -

ri dir. Bu in san la rın bak tı kla rı şey as lın da on  yıl lar ca ön ce yı kıl mış

bir Dar wi nizm hu ra fe si nin sem bo lün den baş ka bir şey de ğil dir.

Atın Ba cak la rıy la İl gi li
Kö rel me İd di ala rı ve Ger çek ler

Atın tır nak la rı nın za man la azal dı ğı nı id dia eden ev rim ci ler,

gü nü müz atı nın ba cak la rın da gö rü len kıy mık ke mik le ri ni bu id di -

ala rı na da ya nak ola rak gös ter mek te dir ler. Bu na gö re söz de ev rim -

sel sü reç te üç adet olan tır nak, çe ki le rek gü nü müz atı nın ba ca ğın -

da ki kıy mık ke mik le ri ni oluş tur muş lar dır. Oy sa kıy mık ke mik le -

ri, ev rim ci le rin id dia et ti ği gi bi kö rel miş bir or gan de ğil dir. Kıy -

mık ke mik le ri nin ba cak ke mi ği ni sağ lam laş tı ra rak hız lı ko şu sı ra -

sın da ar tan ba sın cı azalt ma da rol oy na dı ğı bi lin mek te dir. Ay rı ca

çe şit li kas lar bu ra ya tu tun mak ta dır. Di ğer yan dan, at yü rür ken

ağır lı ğı nı kar şı la yan, ha ya ti önem de ki elas tik bir ku şak şek lin de ki

ana to mik ba ğı ko ru yan, bir oluk oluş tur mak ta dır.139

At la rın ba ca ğı mü kem mel bir ya ra tı lış de li li dir. Fran sız Bi -

lim ler Aka de mi si Es ki Baş ka nı Pi er re-Pa ul Gras sé, at toy na ğın da -

ki üs tün özel lik le ri bi raz tek nik bir dil le an lat tık tan son ra, bu nun

rast lan tı sal bir sü reç te sağ la na ma ya cak bir sü rek li lik gös ter di ği ni

be lirt miş tir. Bu na gö re atın ba ca ğın da ki ek lem le rin olu şu mun -

da, ba sınç azal tı cı yas tık lar da, ha re ke ti ko lay laş tı ran yağ -

lar da, ana to mik bağ lar da ve ke mik le rin ya pı sın da

üs tün bir yapı gö ze çarp mak ta dır:
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[At toy na ğı], üçün cü par mak ke mi ği ni ko ru ya cak şe kil -

de ba ca ğa tut tu rul muş va zi yet te bu lu nur ve ki mi za man ağır -

lı ğı bir to nu ge çen ba sınç la rı  ka uçuk ya da ya ya sa hip ol mak sı -

zın azal ta bi lir. Bu sa de ce te sa düf le or ta ya çık mış ola maz: toy nak

ya kın dan in ce len di ğin de bir çok or ga nik ye ni lik ve uyu mu bi ra ra da

ba rın dır dı ğı gö rü lür. Boy nu zum su mad de den ya pıl mış olan yü zey,

ya ni dik ke ra to fil la mi na, ke ra to jen ta ba ka nın po do fil la mi na sıy la

bir le şir. Ke mik le rin sı ra lı uzun luk la rı, bun la rın ek lem oluş tu ra cak

şe kil de bi ra ra ya ge ti ri li şi, ek lem sel yü zey le rin kıv rım ve şe kil le ri,

ke mik le rin ya pı la rı (ke mik li ta ba ka la rın yö ne li mi ve ayar lan ma sı);

ana to mik bağ la rın, mu ha fa za lı ve kay gan ten don la rın, tam pon yas -

tık la rın, san dal ke mi ği nin, yağ la yı cı se rom sı vı sı na sa hip si no vi yal

zar la rın var lı ğı… Bun la rın tü mü nün in şa sın da,  öz de ka otik ve
ek sik olan rast ge le olay la rın üre tip mu ha fa za ede me ye ce ği bir sü -
rek li lik gö rü lür. Bu ta nım da, uyum la rın çok da ha et ki le yi ci ol du ğu

ge nel ya pı nın de tay la rı na da gir mi yo rum; bun lar tek toy nak lı ba -

cak lar da ki hız lı ha re ke tin me ka ni ğin de or ta ya çı ka cak prob lem le re

çö züm ler sağ lar.140

Gras sé'nin bu ifa de le ri atın ba ca ğı nın ne ka dar mü kem mel

bir ya pı ya sa hip ol du ğu nu açık ça or ta ya koy mak ta dır. An cak atın

ba cak yapısı hak kın da bi li nen ler, Gras sé'nin dö ne min de ki ler le sı -

nır lı de ğil dir. Ya kın dö nem de atın ba ca ğı üze rin de ya pı lan ça lış -

ma lar dan bi ri özel lik le dik kat çe ki ci dir. 

Flo ri da Üni ver si te si'nden araş tır ma cı lar, 2002 yı lın da ger çek -

leş tir dik le ri bir ça lış ma da, at la rın ba ca ğın da ki bir ke mik te (üçün -

cü me ta karp ke mi ği) son de re ce özel bir ya pı ol du ğu nu keş fet -

miş ler dir. Bu na gö re, yak la şık 25 cm. bo yun da ki ke mik üze rin -

de yer alan ve kan da mar la rı nın ge çi şi ni sağ la yan, fa sul ye

bü yük lü ğün de bir de lik, ba sın cı özel ola rak uzak laş -

tı ra cak şe kil de ayar lan mış tır. La bo ra tu var test -
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le rin de ya -

pay yol lar dan

de fa lar ca ke mi ği

kır ma gi ri şi min de

bu lu nan bi lim adam -

la rı, tek bir de ne me -

de da hi ke mi ğin

–nor mal de ol ma sı

ge rek ti ği gi bi- de lik -

ten kı rıl ma dı ğı nı gör dü -

ler. De lik ci va rın da ke mik öy le bir

ayar la ma ya sa hip ti ki, ba sın cı ge niş bir

yü ze ye da ğı tı yor, atın ba ca ğı nın bu

nok ta dan kı rıl ma sı nı en gel li yor du. Bu

ya pı o ka dar be ğe ni top la dı ki bir uçak

mü hen di si olan Doç. Dr. And rew Ra poff,

bu nu uçak göv de le rin de kab lo ge çiş le ri nin

sağ lan dı ğı de lik ler de tak lit ede bil mek ama -

cıy la NA SA'dan fi nans man sağ la dı ve bu yön -

de ça lış ma la ra baş la dı.141

Gö rül dü ğü gi bi atın ba ca ğın da, dün ya nın

en ile ri tek no lo ji le ri ne sa hip mü hen dis le rin nor -

mal de akıl la rı na gel me yen, uçak sa na yin de tak lit

edi le bi le cek ni te lik te özel lik ler var dır. Gras sé'nin

de be lirt ti ği gi bi böy le özel ya pı la rın rast lan tı ya

da ya lı bir açık la ma sı müm kün de ğil dir. Açık

olan ger çek, atın ba ca ğın da te sa düf ler le

mey da na ge le me ye cek üs tün özel lik le -
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rin gö rül dü ğü, ya ni atın tüm özel lik le riy le Yüce

Al lah'ın ya rat tı ğı üs tün bir ya ra tı lış ha ri ka sı ol du ğu dur.

So nuç ta, 20. yüz yıl bo yun ca pek çok ev rim ci kay nak ta çok

önem li bir de lil gi bi gös te ri len "at se ri le ri" bu gün çök müş du -

rum da dır. At lar, hiç bir "ev rim" ser gi le me dik le ri gi bi, sa hip ol duk -

la rı komp leks ana to mi le riy le, ya ra tı lış ger çe ği nin önem li bir ör ne -

ği ni oluş tur mak ta dır lar. 

Dar wi nizm'in "atın ev ri mi" ma sa lı da, di ğer le ri gi bi, çü rü -

müş tür.
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At lar ken di iç le rin de ge niş bir var yas yon ka pa si te si ne sa hip tir ler ve ni te kim bu gün ya -

pı ve bo yut açı sın dan son de re ce fark lı at cins le ri ya şa mak ta dır. At se ri le ri oluş tu ran

ev rim ci le rin ya nıl gı sı, bu fark lı cins le rin fo sil le ri ni ev rim sel bir sı ra la ma gi bi gös ter me -

ye ça lış mak ol muş tur.

Batı İskoç adalarında yetişen

dağlık bölge ponileri.

Shetland ponileri,

İngiliz ırkına ait en

küçük atlardır.
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Timor ponisi

Batı

Britanya'da
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cinsi dağ atı. 

Normandiya bölgesi

kökenli Percheron atları

Doğu Fransa'da yaşayan

Ardennaislerin bir türü.



is ton be tu la ria, bel ki de tüm havy van lar ale mi nin

en ün lü tür le rin den bi ri dir. Ge omet ri dae ai le si ne

bağ lı olan bu ke le bek tü rü, ünü nü, Dar win'den

bu ya na ev rim te ori si nin en ön de ge len söz de "gö-

z lem len miş ör ne ği" ol ma sı na borç lu dur. 

Bis ton be tu la ria'nın bi li nen iki ay rı var yan tı var dır. Yay -

gın olan açık renk li var yant, ya ni Bis ton be tu la ria f. typi ca,

krem si bir renk te dir ve üze rin de ko yu renk li kü çük le ke ler

ba rın dı rır. Bu ko yu renk li le ke ler ne de niy le de ke le bek, halk

ara sın da "bi ber li ke le bek" (pep pe red moth) ola rak bi li nir. 19.

yüz yı lın or ta la rın da ise, ke le be ğin ikin ci var yan tı göz lem ci le -

rin dik ka ti ni çek me ye baş lar. Bu var yant tü müy le ko yu renk -

li dir ve bu si ya ha ya kın ren gi ne de niy le de Bis ton be tu la ria car -
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bo na ria ola rak ad lan dı rıl mış tır. Car bo na ria, ko yu

ren gi ifa de et mek te dir. Ay nı form, "ko yu renk li" an la -

mı na ge len "me la nik" ke li me siy le de ifa de edi lir.

19. yüz yıl İn gil te re si'nde söz  ko nu su ko yu form gi de rek

yay gın la şır. Bu yay gın laş ma ya "me la nizm" adı ve ri lir. Ve bu na

da ya na rak da, Dar wi nist ler, en az yüz yıl bo yun ca bü yük bir ıs rar -

la kul la na cak la rı bir hi ka ye ya zar lar. Bu hi ka ye söz de tüm za man -

la rın en ün lü "ev rim ka nı tı" ola rak kay da ge çer. Bi yo lo ji ki tap la rı -

nın he men hep sin de, an sik lo pe dik kay nak lar da, Dar wi nizm'le il -

gi li med ya ya yın la rın da, mü ze ler de, bel ge sel film ler de hep bu hi -

ka ye an la tı lır. 

Hi ka ye nin öze ti şu dur: İn gil te re'de en düst ri dev ri mi nin baş -

la dı ğı sı ra lar da, Manc hes ter ve di ğer en düst ri ağır lık lı böl ge ler de -

ki ağaç la rın ka buk la rı açık renk li dir. Bu ne den le bu ağaç la rın üz-

er le ri ne ko nan ko yu renk li (me la nic) gü ve ke le bek le ri, bun lar la

bes le nen kuş lar ta ra fın dan ko lay ca fark edi lir ler ve do la yı sıy la ya -

şa ma im kan la rı çok az dır.  Fa kat el li yıl son ra en düst ri kir li li ği nin

so nu cun da ağaç la rın üze rin de ki açık renk li li ken le rin (bir tür yo -

sun) öl me siy le ve bir ta raf tan da ağaç göv de le ri nin is len me siy le

bir lik te ka buk lar ko yu la şır. Bu kez de açık renk li gü ve ler kuş lar

ta ra fın dan sık ola rak av lan ma ya baş lar lar. So nuç ta açık renk li ke -

le bek ler sa yı ca aza lır ken, ko yu renk li me la nik form lar ağaç lar üz-

e rin de fark edi lip yem ol ma dık la rı için ço ğa lır lar. 

Ev rim ci ler ise, bu sü re cin te ori le ri nin bü yük bir de li li ol du ğu,

açık renk li ke le bek le rin za man la ko yu renk li ke le bek le re dö nü -

şüp ev rim leş tik le ri gi bi bir göz bo ya ma ya baş vu rur lar.

Dar wi nist kay nak lar da an la tı lan kla sik hi ka ye ye gö re

bu bir "iş ba şın da ki ev rim" (evo lu ti on in ac ti on)

du ru mu dur. 
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Oy sa bu kla sik Dar wi nist

hi ka ye de, di ğer le ri gi bi, gü nü müz -

de çü rü müş du rum da dır. 

Bu nu gör mek için, hi ka ye nin ge li şi mi ne

bak mak ge re kir.

Kett le well' in 
"Ya pış tır ma" Ke le bek le ri

Bi ber li ke le bek le rin ko yu renk li (me la nik)

for mu nun İn gil te re'de ki Sa na yi Dev ri mi ne de -

niy le or ta ya çık tı ğı ve ço ğal dı ğı te zi, he nüz Dar -

win ha yat ta iken di le ge ti ril me ye baş lan mış tı.

Hi ka ye 20. yüz yı lın ilk ya rı sın da da sa de ce bir

yo rum ola rak gün dem de kal dı. Çün kü or ta da

hi ka ye yi doğ ru la ya cak bi lim sel bir de ney ve gö-

z lem yok tu. Dar wi nist bir tıp dok to ru ve ama tör

bir bi yo log olan H.B.D. Kett le well, iş te bu açı ğı

gi der mek için 1953 yı lın da bir di zi de ney yap -

ma ya ka rar ver di. İn gil te re'nin kır la rı na gi de -

rek, bi ber li ke le bek le rin ya şam alan la rın da göz -

lem ler ve de ney ler yap tı. Kett le well eşit sa yı da

açık renk li ve me la nik ke le be ği ağaç lık lı böl ge -

le re sal dı ve han gi le ri nin kuş lar ta ra fın dan da -

Bir Zamanlar
Darwin izm

202

On  yıl lar dır bi yo lo ji ders ki tap la rın da ya yın la nan "ağaç

ka buk la rı üze rin de ki bi ber li ke le bek le rin fo toğ raf la rı, as lın -

da Kett le well'in ağaç la ra iğ ne le di ği ve ya zamk la ya pış tır dı -

ğı ölü ke be lek le re ait ti.



ha çok av lan dı ğı nı göz le di. Açık

renk li li ken le rin bu lun du ğu ağaç la rın

üze rin de, ko yu renk li le rin çok av lan dı ğı nı

tes pit et ti. 

Kett le well bu hi ka ye yi, 1959 yı lın da, ko yu

Dar wi nist Sci en ti fic Ame ri can der gi sin de ya yın la -

nan "Dar win's Mis sing Evi den ce" (Dar win'in

Ka yıp Ka nı tı) baş lık lı bir ma ka ley le dün ya ya

du yur du. Ma ka le, Dar wi nizm dün ya sın da bü -

yük he ye can ya rat tı. Dar wi nist bi yo log lar, söz -

de, "iş ba şın da ki ev rim"i ka nıt la dı ğı için Kett le -

well'i teb rik et ti ler. Kett le well'in ke le bek le ri ağaç

göv de le ri üze rin de gös te ren fo toğ raf la rı her yer -

de ya yın lan dı. 1960'la ra ge lin di ğin de, (Kett le -

well'in hi ka ye si) bü tün ders ki tap la rı nda ye ri ni

al mış tı, dört on yıl bo yun ca bi yo lo ji öğ ren ci le ri -

nin zi hin le ri ne et ki ede cek ti.142

Bu ün lü hi ka ye de ki ga rip lik le rin ilk far k e -

di li şi, 1985 yı lın da ol du. Cra ig Hold re ge isim li

genç bir Ame ri ka lı bi yo lo ji öğ ret me ni, yıl lar dır

öğ ren ci le ri ne öğ ret ti ği bi ber li ke le bek ler hi ka ye -

si ni bi raz da ha araş tır ma ya ka rar ver miş ti. Araş -

tır ma sı sı ra sın da, Kett le well'in çok ya kın ar ka -

da şı olan ve onun de ney le ri ne ka tı lan Sir Cyril

Clar ke'ın not la rın da il ginç bir ifa de ye rast la dı.

Şöy le di yor du Clar ke: "Göz lem le di ği miz tek

şey, ke le bek le rin gü nü ne re de ge çir me dik le ri

ol du. 25 yıl için de, ağaç göv de le rin de ve ya
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bi zim kur du ğu muz tu zak la rın ya -

nın da ki du var lar da sa de ce iki ta ne Be -

tu la ria bu la bil dik."143

Bu çok çar pı cı bir iti raf tı. At lan -

tic Monthly, New York Ti mes Bo ok Re -

vi ew gi bi der gi ler de ya zar lık ya -

pan Ame ri ka lı ga ze te ci Ju dith

Ho oper, bi ber li ke le bek ler ef sa ne -

si ni ko nu alan 2002 ba sı mı Of Moths and

Men: The Un told Story of Sci en ce and The Pep pe red Moth (Ke le -

bek ler ve İn san lar: Bi ber li Ke le bek le rin ve Bi li min An la tıl ma mış

Hi ka ye si) ad lı ki ta bın da, Hold re ge'in tep ki si ni şöy le an la tı yor:

Hold re ge "ne ler dö nü yor bu ra da" di ye ken di ne sor du. Uzun za -

man dır, öğ ren ci le ri ne ağaç göv de le ri ne kon muş ke le bek le rin fo toğ -

raf la rı nı gös te ri yor ve kuş la rın da ha gö rü nür olan la rı se çip av la dı -

ğı nı an la tı yor du.... "Ama şim di bu ke le be ği 25 yıl bo yun ca araş tır -

mış bi ri si, bun la rı ağaç göv de si ne kon muş hal de sa de ce iki kez gör -

dü ğü nü bil di ri yor du." Li ken le re, ise, ka muf la ja, kuş la ra ne ol muş -

tu? En düst ri yel me la niz min bü yük hi  ka ye si ne ne ol muş tu? Bu hi -

ka ye, ke le bek le rin hep ağaç la rın göv de le ri ne kon du ğu an la tı mı na

da yan mı yor muy du?144

Hold re ge'in ilk kez fark et ti ği ve di le ge tir di ği bu ga rip lik, kı -

sa sü re de bi ber li ke le bek ler ef sa ne si nin iç yü zü nü or ta ya çı kar dı.

Ju dith Ho oper'ın ifa de siy le, "or ta ya çık tı ki, bu iko n da ki (sa na yi

ke le bek le ri hi ka ye sin de ki) çat lak la rı fark eden tek ki şi Hold re ge

de ğil di. Çok geç me den, bi ber li ke le bek ler ha ra ret li bir bi lim -

sel tar tış ma yı alev len dir di."

Pe ki bi lim sel tar tış ma da or ta ya çı kan ger çek ler

ne ler di? 
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Bu ko nu yu de tay lı ola rak açık -

la yan bir di ğer Ame ri ka lı ya zar, bi yo -

log Jo nat han Wells'tir. Wells, Icons of Evo -

lu ti on ad lı ki ta bın da, bu hi ka ye ye özel bir

bö lüm ayı rır. Ki tap ta, hi ka ye nin "de ney sel

ka nı tı" ola rak bi li nen Ber nard Kett le well'in

ça lış ma sı nın, as lın da bir bi lim sel skan dal ni -

te li ğin de ol du ğu an la tıl mak ta dır. Bu skan da -

lın ba zı te mel un sur la rı şöy le sı ra la na bi lir:

◆ Kett le well'in de ney le rin den da ha son -

ra ya pı lan bir çok araş tır ma, söz  ko nu su ke le -

bek le rin sa de ce bir ti pi nin ağaç göv de si ne

kon du ğu nu, di ğer tüm tip le rin, ya tay dal la -

rın alt kı sım la rı nı ter cih et ti ği ni or ta ya koy du.

1980'li yıl lar dan iti ba ren, ke le bek le rin ağaç göv de le ri ne çok çok

na dir ola rak kon du ğu her kes çe ka bul gör dü. Bu ko nu da 25 yıl lık

bir ça lış ma ya pan Cyril Clar ke ve Rory How lett, Mic ha el Ma je rus,

Tony Li ebert, Pa ul Bra ke fi eld gi bi bir çok bi li m a da mı, "Kett le -

well'in de ne yin de ke le bek le rin do ğal dav ra nış la rı dı şın da dav ran -

ma ya zor lan dık la rı nı, de ney so nuç la rı nın bu yüz den bi lim sel ka -

bul edi le me ye ce ği ni" bil dir di ler.

◆ Kett le well'in de ne yi ni in ce le yen  araş tır ma cı lar da ha da

çar pı cı bir so nuç la kar şı laş tı lar: İn gil te re'nin kir li li ğe uğ ra ma mış

böl ge le rin de açık renk li ke le bek le rin da ha faz la ol ma sı bek le nir -

ken, ko yu la rın ora nı açık renk li ler den dört kat faz lay dı. Ya ni

Kett le well'in id dia et ti ği ve he men her ev rim ci kay nak ta

tek rar lan dı ğı gi bi, ke le bek nü fu sun da ki oran la, ağaç

ka buk la rı ara sın da bir iliş ki yok tu. 
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◆ İşin as lı araş tı rıl dık ça, skan da lın bo yut la rı

bü yü dü: Kett le well ta ra fın dan fo toğ raf la rı çe ki len

"ağaç ka bu ğu üze rin de ki gü ve ke le bek le ri", as lın da ölü ke le -

bek ler di. Kett le well bu ölü can lı la rı iğ ne ve tut kal ile ağa ca tut -

tur muş ve öy le gö rün tü le miş ti. Ger çek te ke le bek ler ağaç göv de si -

ne de ğil dal la rın alt kıs mı na kon duk la rı için, böy le bir re sim el de

et me im ka nı pek yok tu.145

Bu ger çek ler 90'lı yıl la rın son la rın da bi lim dün ya sı ta ra fın dan

öğ re ni le bil di. On  yıl lar dır bi yo lo ji ders le ri nin en bü yük ev rim

mal ze me si olan Sa na yi Ke be lek le ri ef sa ne si nin bu şe kil de çök me -

si, ev rim ci ler ara sın da düş kı rık lı ğı ya rat tı. Bun lar dan bi ri olan

Jerry Coy ne be nek li ke le bek ler ko nu sun da ki sah te kar lı ğı  öğ ren di -

ğin de bü yük bir üzün tü duy du ğu nu be lirt mek te dir.146

Ma sa lın Yük se li şi ve Çö kü şü
Pe ki bu hi ka ye na sıl uy du rul muş tu? Ju dith Ho oper, Kett le -

well'in ve onun la bir lik te bi ber li ke le bek le rin ev ri mi hi ka ye si ni

üre ten di ğer Dar wi nist le rin, Dar wi nizm'e ka nıt bul mak -ve böy le -

ce ün lü ol mak- mo ti vas yo nu için de ka nıt la rı çar pıt tık la rı nı ve

"ken di ken di le ri ni kan dır dık la rı nı" şöy le açık lar:

Önem li en te lek tü el bir ar gü man ola bi le cek ka nıt la rı ha yal et ti ler,

ama bu nun mer ke zin de çar pı tıl mış bi lim, gü ve nil mez me to do lo ji

ve ön yar gı lı dü şün ce ya tı yor du. Ke le bek le rin et ra fın da, ça ğı mı zın

en ün lü ev rim ci bi yo log la rı nın in sa ni tut ku la rı ve ken di-ken di ni

kan dır ma la rı ile do lu bir kü me bi rik miş ti.147

Hi ka ye nin çö kü şün de ki en önem li et ken ler den

bi ri de, Kett le well'in de ney le ri nin çar pı tıl dı ğı -

nın an la şıl ma sın dan son ra, di ğer ba zı
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bi lim adam la rı nın ay nı ko nu üze rin de yap tık la rı

de ney ler ol du. Bi ber li ke le bek ler hi ka ye si ni son dö -

nem de in ce le yen ve ge çer siz li ği ni ka bul eden ev rim ci bi yo -

log lar dan bi ri, Col le ge of Wil li am and Mary Üni ver si te si'nden

Bru ce Grant'ti. Ju dith Ho oper, Grant'in Kett le well'in de ney le ri ni

tek rar la yan bi li m a dam la rı nın var dık la rı so nuç hak kın da ki yo ru -

mu nu şöy le ak tar mak ta dır:

Kett le well'in (ke le bek ler hak kın da ki) bas kın lık ça lış ma la rı hak kın -

da "böy le bir şey ger çek leş mi yor" di yor Bru ce Grant. "Da vid West

de ne di. Cyril Clar ke de ne di. Ben de ne dim. Her kes de ne di. Hiç kim -

se bir so nuç el de ede me di." (Ağaç göv de le rin de ki) Ar ka plan uyu -

mu de ney le ri için se, Mik ko la, Grant ve Sar gent Kett le well'in de ney -

le ri ni tek rar et ti ler ve onun ki ne zıt so nuç la ra ulaş tı lar. "Kett le well'i

bir sah te kar ola rak ta nım la ma mak için dik kat edi yo rum" di yor Bru -

ce Grant, "ama çok dik kat siz bir bi lim ada mıy dı."148

Bi ber li ke le bek ler hak kın da ki ev rim ci hi ka ye nin tü müy le

yan lış ol du ğu nu gös te ren bir di ğer ka nıt ise, Bis ton be tu la ria'nın

Ku zey Ame ri ka'da ki po pü las yon la rı dır. Bu ko nu da ki ev rim ci tez,

Sa na yi Dev ri mi'nden kay nak la nan ha va kir li li ği nin ke le bek po pü -

las yon la rı nı ko yu laş tır dı ğı yö nün dey di. Kett le well'in İn gil te re'de -

ki söz de "göz lem ve de ney le ri" de bu nun ka nı tı ola rak yo rum lan -

mış tı. Oy sa ay nı ke le bek ler Ku zey Ame ri ka'da da ya şa mak ta dır

ve Sa na yi Dev ri mi'nin ha va kir li li ği bu ra da da ya şan ma sı na rağ -

men hiç bir "me la nizm" gö rül me miş tir. Ju dith Ho oper bu du ru mu,

ko nu yu in ce le yen Ame ri ka lı bi lim ada mı The odo re Da vid Sar -

gent'ın bul gu la rı na atıf ta bu lu na rak şöy le açık lar:

(Ev rim ci ler)... ay nı za man da, ko yu renk li ağaç göv de le ri, li -

ken ler, ha va kir li li ği ve di ğer ko nu lar hak kın da ki kla sik

hi ka ye ye kar şı kay da de ğer so run lar oluş tu ran Ku -
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zey Ame ri ka kı ta sı me se le le ri ni de gör mez den gel di -

ler. Me la nik form lar, Ma ine (eya le ti)nde, gü ney Ka na da'da,

Pitts burgh'da ve New York ci va rın da da yay gın dır lar... Sar -

gent'ın gö rü şü ne gö re, Ku zey Ame ri ka'da ki du rum, kla sik en -

düst ri me la niz mi hi po te zi ni çü rüt mek te dir. Bu hi po tez, en düst ri

(ha va kir li li ği, ko yu la şan yü zey ler) ve me la niz min ço ğal ma sı ara -

sın da güç lü bir doğ ru sal iliş ki ol du ğu nu ön gör mek te dir. "Ama bu

doğ ru de ğil di" di yor Sar gent, "ne De nis Owen'in ori ji nal araş tır ma -

la rın da ne de o za man dan bu ya na her han gi bir kim se ta ra fın dan

böy le bir iliş ki bu lun ma mış tır."149

Tüm bu ger çek le rin or ta ya çık ma sıy la bir lik te, "Dar win'in ka -

yıp ka nı tı" ola rak gös te ri len bi ber li ke le bek ler hi ka ye si nin dev bir

al dat ma ca dan iba ret ol du ğu or ta ya çık mış tır. On  yıl lar dır, dün ya -

nın dört bir ya nın da yüz  mil yon lar ca in san, ağaç ka buk la rı na iğ ne -

len miş bir kaç ölü ke le be ğin fo toğ ra fı ve sü rek li tek rar la nan köh ne

bir hi ka ye ile yan lış bil gi len di ril miş tir. Ger çek te Dar win'in ih ti yaç

duy du ğu ka nıt lar ha la ka yıp tır; çün kü böy le bir ka nıt yok tur. 

Lond ra'da ya yın la nan The Da ily Te leg raph ga ze te sin de 1999

yı lın da ya yın la nan bir ma ka le, bi ber li ke le bek ler ef sa ne si nin so nu -

nun na sıl gel di ği ni şöy le özet le mek te dir:

Ev rim uz man la rı, Char les Dar win'in te ori si hak kın da ki en göz de

ör nek le ri nin, ya ni bi ber li ke le bek le rin yük se liş ve çö kü şü nün, bir

di zi bi lim sah te kar lı ğı na da yan dı ğı nı ses siz ce iti raf edi yor lar.

1950'ler de bu ke le bek üze rin de ya pı lan ve uzun za man dır do ğal se -

lek si yon ger çe ği ni is pat la dı ğı dü şü nü len de ney le rin ar tık de ğer siz

ol duk la rı, çün kü "doğ ru" (is te nen) ce va bı ver mek üze re di zayn

edil dik le ri dü şü nü lü yor. Bi lim adam la rı şim di hi ka ye si ne re -

dey se ev rim hak kın da ki tüm ders ki tap la rın da an la tı lan Bis ton

be tu la ria'nın ta rih çe si nin ger çek açık la ma sı nı bil me dik le -

ri ni iti raf edi yor lar.150
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Kı sa ca sı bir za man lar pek çok ev rim ci nin

bü yük bir ha ra ret le sa vun du ğu "sa na yi me la niz mi" ef -

sa ne si de, di ğer söz de ev rim ka nıt la rı gi bi, çü rü müş ol du.

Bir za man lar, bil gi ek sik li ği se be biy le ve tu tu cu luk tan ötü -

rü, bi lim dün ya sı bi ber li ke le bek le rin ev ri mi gi bi ma sal la ra ka na -

bi li yor du.

Ama ar tık bu gi bi Dar wi nist ef sa ne le rin tü mü çök tü. 
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SAH TE KE LE BEK LER, 

HA LA DO ĞA TA Rİ Hİ MÜ ZE Sİ'N DE

Kett le well'in "bi ber li ke le -

bek ler i ev ri mi" hi ka ye si -

nin ta ma men ger çek dı şı

ol du ğu nun or ta ya çık ma -

sı na rağ men, Dar wi nist

kay nak lar ha la bu sah te -

kar lı ğı in san la ra bi lim sel

bir ka nıt ola rak sun ma -

ya de vam edi yor lar.

Lond ra'da ki Do ğa Ta ri -

hi Mü ze si'n de Ekim

2003'te çe ki len bu gö rün -

tü ler, "bi ber li ke le bek ler"

hi ka ye si nin mü ze nin

"Dar win sa lo nu"nda ha -

la ser gi len di ği ni gös te -

riyor. 



uş tüy le ri ne sa hip di no zor lar ve ya di ğer bir

isim le ha ya li "di no-kuş lar", geç ti ği miz 10 yıl

için de Dar wi nist med ya nın en göz de pro pa -

gan da mal ze me le rin den bi ri ol du. Bir bi ri

ar dı na man şet le re "di no-kuş" ha ber le ri, çi -

zi len re konst rük si yon lar ve ev rim ci "uz man"la rın

yap tı kla rı id di alı açık la ma lar, geç miş te ya rı kuş ya rı di no zor

can lı la rın ya şa dı ğı ko nu sun da pek çok in sa nı ik na et ti. 

Bu te ori nin en son ve en de tay lı sa vu nu lu şu ise, Sci en ti fic

Ame ri can der gi si nin, Mart 2003 sa yı sın da ün lü or ni to log lar

(kuş bi lim ci ler) Ric hard O. Prum ve Alan Brush ta ra fın dan ka le -

me alı nan "Kuş Tü yü mü Kuş mu? Han gi si Ön ce Gel di?" (The

Fe at her or The Bird? Which Ca me First?) baş lık lı bir ma ka le de

or ta ya kon du. Prum ve Brush, o ka dar id di alıy dı lar ki, kuş la rın
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kö ke ni hak kın da ev rim ci ler

ara sın da sü re ge len tar tış ma -

yı ar tık nok ta la dık la rı nı dü -

şü nü yor, bul gu la rın söz de

"çar pı cı bir so nuç" or ta -

ya koy du ğu nu ile ri sü -

rü yor lar dı. Bu na gö -

re, "kuş tüy le ri,

kuş la rın or ta ya

ç ı k  m a  s ı n  d a n

ön ce, di no zor -

lar da ev rim leş miş ti."

Prum ve Brush kuş tüy le ri nin uçuş de ğil,

"in sü las yon, su ya lı tı mı, kar şı cin si cez bet mek, ka muf laj ve

sa vun ma" gi bi amaç lar için ev rim leş ti ği ni, en son ola rak uçuş

için kul la nıl dı ğı nı öne sü rü yor lar dı. 

An cak bu tez ger çek te bi lim sel ka nıt lar dan yok sun bir

spe kü las yon dan iba ret ti. Prum ve Brush ta ra fın dan ge liş ti ri -

len ve Sci en ti fic Ame ri can der gi si ta ra fın dan sa hip le ni len ye ni

tez, son bir kaç on yıl dır bir fur ya ha lin de, gö zü ka pa lı bir fa -

na tizm le sa vu nu lan "kuş lar di no zor dur" te ori si nin ye ni ama

içi boş bir ver si yo nun dan baş ka bir şey de ğil di. Ve ger çek te,

ev ri min di ğer iko nla rı gi bi, o da çü rük tü.

Bu ko nu da gö rüş le ri ne baş vu ru la bi le cek bir ki şi de Ku -

zey Ca ro li na Üni ver si te si Bi yo lo ji Bö lü mü'nden Alan Fe duc -

cia'dır. Dr. Fe duc cia, kuş la rın kö ke ni ko nu sun da dün ya nın

en bi li nen oto ri te le rin den bi ri dir. Dr. Fe duc cia ev rim te ori si ni

ka bul et mek te ve kuş la rın ev rim le or ta ya çık tık la rı na inan -
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eli yok. 
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mak ta dır. An cak onu Prum ve

Brush gi bi "di no-kuş" ta raf tar la rın -

dan ayı ran yön, ev rim te ori si nin

bu ko nu da için de bu lun du ğu be -

lir siz li ği ka bul et me si ve ka sıt lı

ola rak sür dü rü len ger çek te

ise hiç bir da ya na ğı ol ma -

yan "di no-kuş" fur ya sı na

iti bar et me me si dir. 

Alan Fe duc cia'nın

The Ame ri can Or nit ho lo gists' Uni -

on (Ame ri kan Or ni to log lar Bir li ği) ta ra fın dan ya yın -

la nan ve or ni to lo ji nin en tek nik tar tış ma la rı na ze min olan The

Auk der gi si için ka le me al dı ğı, Ekim 2002 ta rih li "Birds are Di -

no sa urs: Simp le Ans wer to a Comp lex Prob lem" (Kuş lar Di no -

zor dur: Komp leks Bir So ru na Ba sit Bir Ce vap) baş lık lı ya zı da

çok önem li bil gi ler ve ril mek te dir. Dr. Fe duc cia, John Ost rom

ta ra fın dan 1970'ler de gün de me ge ti ri len ve o za man dan bu ya -

na da ha ra ret le sa vu nu lan kuş la rın di no zor lar dan ev rim leş ti ği

te ori si nin bi lim sel ka nıt lar dan yok sun ol du ğu nu, böy le bir ev -

ri min müm kün ol ma dı ğı nı de tay la rıy la an lat mak ta dır. 

Fe duc cia, Çin'de bu lun du ğu öne sü rü len "di no-kuş"lar

hak kın da ise çok önem li bir ger çe ği açık la mak ta dır: Tüy lü di -

no zor ola rak ile ri sü rü len sü rün gen fo sil le ri nin üze rin de bu lu -

nan "tüy ler"in il kel bi le ol sa kuş tü yü ol du ğu net de ğil dir. Ak -

si ne "di no-fuzz" de nen bu fo sil iz le ri nin kuş tüy le ri ile il gi si bu -

lun ma dı ğı nı gös te ren pek çok ka nıt var dır. Fe duc cia şöy le yaz -

mak ta dır:
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Ünlü ornitolog Feduccia, "dino-kuş" masalına karşı. 



İl kel kuş tüy le ri ne sa hip ol du ğu ile ri sü rü len fo sil le rin ço ğu nu

ça lış mış ki şi ler ola rak, ben ve di ğer pek çok uz man, bu ya pı la -

rın il kel kuş tüy le ri (pro to fe at hers) ol du ğu na da ir inan dı rı cı

bir ka nıt gör me mek te yiz. Pek çok Çin fo si li, "di no fuzz" ola rak

ad lan dı rı la ge len ga rip bi rer ha le ye sa hip tir ama her ne ka dar

bu ma ter yal kuş tüy le ri ile ho mo log (ben zer) sa yıl sa da, bu

yön de ki ar gü man lar ik na edi ci lik ten çok uzak tır.151

Fe duc cia, bu tes pi ti nin ar dın dan, Sci en ti fic Ame ri can'da ki

ma ka le nin ya za rı Prum'un bu ko nu da ön yar gı lı dav ran dı ğı nı

da şöy le be lirt mek te dir:

Prum'un gö rü şü pek çok pa le on to log ta ra fın dan pay la şıl mak -

ta dır: kuş lar di no zor dur; do la yı sıy la dro ma eo sa ur lar (the ro -

pod di no zor lar) üze rin de ko run muş her han gi bir ip lik si ya pı,

mut la ka il kel kuş tü yü ol ma lı dır.152

Fe duc cia'ya gö re bu ön yar gı yı çü rü ten ne den ler den bi ri,

kuş lar la hiç bir il gi  ku ru la ma ya cak fo sil ler de de söz  ko nu su

"di no- fuzz" iz le ri ne rast lan ma sı dır. Ay nı ma ka le de Fe duc cia

şöy le söy le mek te dir:

En önem li si, di no-fuzz şim di ar tık çok sa yı da ka te go ri de keş -

fe dil mek te dir. Bun la rın ba zı la rı he nüz ya yın lan ma mış tır ama

özel lik le Çin'de bu lun muş bir pte ro sa ur'da (uçan sü rün gen) ve

bir the ri zi no sa ur'da (eto bur bir di no zor gru bu) bun lar bu lun -

muş tur. En şa şır tı cı du rum ise, di no-fuz za çok ben ze yen de ri

fi ber le ri nin Ju ras sic dev re ait bir ichth yo sa ur'da da bu lun muş

ve de tay lı ola rak ta rif edil miş ol ma sı dır. (Ichth yo sa ur lar, so yu

tü ken miş de niz sü rün gen le ri dir.) Söz ko nu su can lı lar da ki dal -

lan mış fi ber le rin ba zı la rı, mor fo lo ji açı sın dan, "il kel kuş tüy le -

ri" (pro to fe at her) de nen ve (Çin li pa le on to log) Xu ta ra fın dan

ta nım la nan ya pı la ra çok ben zer dir. Söz de "il kel kuş tüy le ri -

nin" arc ho sa ur lar da (Me so zo ic dö ne me ait sü rün gen ler de)
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böy le ge niş bir da ğı lı ma sa hip ol ma sı, bun la rın kuş tüy le ri ile

hiç bir il gi le ri ol ma dı ğı nı tek ba şı na gös te ren bir de lil dir.153

Fe duc cia, geç miş te de fo sil le rin çev re si nde ba zı ya pı lar

bu lun du ğu nu, an cak fo si le ait sa nı lan bu ya pı la rın son ra dan

inor ga nik mad de ler ol du ğu nun be lir len di ği ni ha tır lat mak -

ta dır:

İn sa nın ak lı na, Soln ho fen fo sil le rin de bu lu nan ve dend rit ler

ola rak bi li nen ça lı ben ze ri iz ler gel mek te dir. Bit ki ye ben zer şe -

kil le ri ne rağ men, bu ya pı la rın as lın da, fo sil ya tak la rın da, çat -

lak lar dan ve ya fo sil le rin ke mik le rin den ok sit le ne rek sı zan

man ga nez so lüs yo nu nun et ki siy le olu şan inor ga nik ya pı lar ol -

du ğu ar tık bi lin mek te dir.154

Bu ko nu da dik kat çe ki ci bir di ğer nok ta ise, "tüy lü di no -

zor" ola rak gün de me ge ti ri len fo sil le rin tü mü nün Çin'de bu -

lun muş ol ma sı dır. Aca ba bu fo sil ler ne den dün ya nın baş ka

hiç bir ye rin de de ğil de Çin'de or ta ya çık mak ta dır? Ay rı ca

Çin'de ki fo sil ya tak la rı, sa de ce "di no-fuzz" gi bi be lir siz bir ya -

pı yı de ğil, ay nı za man da kuş tüy le ri ni de son de re ce iyi şe kil -

de sak la ya bi le cek bir ya pı ya sa hip ken, ne den ev rim ci le rin

tüy lü ol du ğu nu id di a et tik le ri the ra pod ve di no zor la rın üze -

rin de tüy ve ya tüy sa pı bu lu na ma mak ta dır? Bu nun ce va bı

çok açık tır: Çün kü bu can lı lar kuş tü yü ne sa hip de ğil ler dir.

Fe duc ci a da ay nı ga rip li ğe şöyle dik kat çek mek te dir:

Ay nı za man da, ne den vü cu dun dış yü ze yi nin sak la na bil di ği

baş ka ya tak lar da bu lu nan baş ka the ro pod la rın ve di ğer di no -

zor la rın hiç bir "di no-fuzzz"a sa hip ol ma dık la rı, ak si ne her han -

gi bir kuş tü yü ben ze ri ya pı dan ta ma men yok sun ger çek sü -

rün gen de ri si ne sa hip ol duk la rı da açık lan ma lı dır. Ve ne den

di no-fuz za sa hip Çin li dro ma eo sa ur fo sil le ri, nor mal de bek le -



ne ce ği şe kil de kuş tü yü sa pı ser gi le me mek te dir ler -eğer bun -

lar ger çek ten var ol sa, ko lay lık la ko run muş ola bi le cek ken?155

Pe ki Çin'de bu lu nan tüm bu söz de "tüy lü di no zor lar" ne -

dir? Sü rün gen ler ile kuş lar ara sın da ara ge çiş form la rı gi bi

gösterilmeye çalışılan bu can lı la rın ger çek kim li ği ne dir?

Fe duc cia, "tüy lü di no zor" ola rak gös te ri len can lı la rın bir

kıs mı nın "di no-fuzz" sa hi bi so yu tü ken miş sü rün gen ler, ba zı -

la rı nın da ger çek kuş lar ol du ğu nu açık la mak ta dır:

Açık tır ki, as lın da, Çin'in Yi xi an ve Ji ufo tang böl ge le rin de ki

Cre ta ce ous dev ri ne ait göl ya tak la rın da iki fark lı fo sil ol gu su

var dır; bi ri si "di no-fuzz" ka lın tı la rı ser gi le yen -ki bu nun iyi bir

ör ne ği söz de "tüy lü di no zor"la rın ilk bu lu nan ör ne ği olan Si -

no sa urop teryx'tir- grup tur. Di ğe ri ise ger çek ten kuş tüy le ri ne

sa hip olan lar dır. Na tu re der gi si nin ka pa ğın da gös te ri len ve

tüy lü di no zor lar ola rak su nu lan an cak son ra dan önem siz,

uçu cu ol ma yan kuş lar ol du ğu an la şı lan fo sil ler gi bi.156

Ya ni tüm dün ya ya "tüy lü di no zor" ve ya "di no-kuş" ola -

rak gös te ri len fo sil ler, ya ta vuk lar gi bi uça ma yan ba zı kuş la -

ra ya da "di no-fuzz" de nen an cak kuş tüy le ri ile il gi si bu lun -

ma yan or ga nik bir ya pı ya sa hip olan sü rün gen le re ait tir. Or -

ta da kuş lar ve sü rün gen ler ara sın da "ara form" oluş tu ra cak

tek bir fo sil bi le yok tur. (Fe duc cia üst te say dı ğı bu iki te mel

gru bun ya nın da bir de "sık rast la nan ga ga lı kuş Con fu si usor -

nis", ba zı enan ti or nit hi nes ler ve ye ni ta nım la nan bir to hum-

yi yi ci kuş olan Je ho lor nis pri ma'dan söz et mek te dir ki, bun la -

rın da hiç bi ri "di no-kuş" de ğil dir.) 

Do la yı sıy la Ric hard O. Prum ve Alan Brush'ın Sci en ti fic

Ame ri can der gi sin de ya yın la nan ma ka le le rin de öne sü rü len,
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"kuş lar di no zor dur" te zi nin fo sil ler le ka nıt lan dı ğı id di ası,

ger çek le re tü müy le ay kı rı dır. 

Ev rim ci le rin Giz le mek 
İs te diği Yaş So ru nu ve 
"Cla dis tics" Ya nıl gı sı

Ge rek Ric hard O. Prum ve Alan Brush'ın Sci en ti fic Ame -

ri can der gi sin de ya yın la nan ma ka le le rin de, ge rek se "di no-

kuş" fur ya sı nı kö rük le yen tüm ev rim ci kay nak lar da ıs rar la

gö z ar dı edi len, hat ta giz le nen çok önem li bir ger çek var dır:

Ya nıl tı cı bir bi çim de "di no-kuş" ya da "tüy lü di no zor"

de dik le ri fo sil le rin yaş la rı, 130 mil yon yıl ön ce sin den ge ri ye

git me mek te dir. Oy sa "ya rı kuş" ola rak gös ter mek is te dik le ri

bu can lı lar dan en az 20 mil yon yıl da ha yaş lı olan, ger çek bir

kuş za ten var dır: Arc ha eop teryx. Bi li nen en es ki kuş ol ma özel -

li ği ta şı yan Arc ha eop teryx, ku sur suz uçuş kas la rı na, uçuş tüy -

le ri ne ve nor mal bir kuş is ke le ti ne sa hip ger çek bir kuş tur.

150 mil yon yıl ön ce dün ya gök le rin de ba şa rı lı bir bi çim de sü -

zül müş tür. Du rum bu iken, Arc ha eop teryx'ten çok da ha son ra -

ki ta rih ler de ya şa mış can lı la rın kuş la rın il kel ata la rı ola rak

gös te ril me si tek ke li mey le saç ma lık tır. Pe ki ev rim ci ler böy le

bir saf sa ta yı na sıl sa vu na bil mek te dir ler?

Dar wi nist ler bu nu sa vun mak için ken di le rin ce bir "yön -

tem" bul muş lar dır: Bu yön te min is mi "Cla dis tics"tir. Bu te -

rim, son 20-30 yıl dır pa le on to lo ji dün ya sın da sık ça kul la nı lan
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ye ni bir fo sil yo rum la ma yön te mi dir. Cla dis tics yön te mi ni sa -

vu nan lar, bu lu nan fo sil le rin yaş la rı nın ta ma men gö z ar dı

edil me si ni, sa de ce el de ki fo sil le rin ka rak te ris tik özel lik le ri nin

bir bi ri ile kar şı laş tı rıl ma sı nı ve bu kar şı laş tır ma so nu cun da

or ta ya çı kan ben zer lik le re gö re ev rim sel soy ağaç la rı ku rul -

ma sı nı sa vu nur lar. 

Bu gö rü şü sa vu nan ev rim ci bir in ter net si te sin de, fo sil

ya şı Arc ha eop teryx'ten çok da ha genç olan Ve lo ci rap tor'un Arc -

ha eop teryx'in ata sı sa yıl ma sı nın söz de ne den "man tık lı" ol du -

ğu şöy le açık lan mak ta dır:

Şim di şu nu so ra bi li riz: Ve lo ci rap tor na sıl olur da Arc ha eop -

teryx'in ata sı ola bi lir, on dan son ra gel miş ol ma sı na rağ men?

Çün kü fo sil ka yıt la rın da ki boş luk lar dan do la yı, fo sil ler her za -

man "tam vak tin de" or ta ya çık maz lar. Ör ne ğin Geç Kra ta se

dev ri ne ait, Ma da gas kar'da bu lun muş Ra ho na vis ad lı ye ni bu -

lu nan bir fo sil, kuş lar la Ve lo ci rap tor gi bi bir sü rün gen ara sın da

ge çiş for mu gi bi dur mak ta dır, ama 60 mil yon yıl geç tir. Ama

hiç kim se bu nun geç or ta ya çı kı şı nın ka yıp hal ka ol ma sı na en -

gel teş kil et ti ği ni söy le me mek te dir, çün kü çok uzun bir sü re

ya şa mış ola bi lir. Bu gi bi ör nek ler "ha ya let bağ lan tı lar" ola rak

ad lan dı rı lır; bu hay van la rın da ha ön ce de var ol duk la rı nı
var sa yı yo ruz, on la rın muh te mel ata la rı na sa hip ol du ğu muz

ve muh te mel to run la rı na da sa hip ol du ğu muz za man.157

Cla dis tic sin öze ti olan bu açık la ma, bu yön te min ne ka -

dar bü yük bir çar pıt ma ol du ğu nu da gös ter mek te dir. Ön ce -

lik le şu nu be lirt me li yiz: Yu ka rı da ki alın tı da be lir ti len Ve lo ci -

rap tor, kuş la rın di no zor lar dan ev rim leş ti ği ma sa lın da söz de

ara-ge çiş for mu ola rak su nu lan fo sil ler den bi ri dir. An cak bu

fo sil de di ğer le ri gi bi, ev rim ci le rin ta raf lı yo rum la rın dan baş -
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Ev rim ci le rin di no-kuş se nar yo su nun çok te -

mel bir çe liş ki si, kuş la rın ata sı ola rak gös te -

ri len the ro pod di no zor la rın, bi li nen en es ki

kuş olan Arc he op teryx'ten çok da ha genç ol -

ma la rı dır. Di ğer bir de yiş le, kuş la rın söz de

ata sı olan the ro pod di no zor lar or ta ya çık -

tık la rın da, kuş lar za ten var dı lar. Re sim ler -

de Arc he op teryx'in fo si li ve re konst rük si yo -

nu yer alıyor.



ka bir şey de ğil dir. Ha ya li Ve lo ci rap tor çi zim le rin de gö rü len

tüy ler ta ma men ev rim ci le rin ha ya li ni yan sıt mak ta dır; ger -

çek te ise bu can lı nın tüy le ri ol du ğu na da ir hiç bir de lil bu lun -

ma mak ta dır. Ay rı ca yi ne yu ka rı da ki alın tı da gör dü ğü müz

gi bi, ev rim ci ler, açık ça, fo sil ka yıt la rı nın so nuç la rı nı, ken di te -

ori le ri nin ge rek le ri ne gö re çar pıt mak ta dır lar. 70 mil yon yıl lık

bir fo si lin sa hi bi olan bir tü rün, as lın da 170 mil yon yıl ön ce de

ya şa dı ğı nı var say ma nın ve bu na gö re bir ev rim sel ak ra ba lık

iliş ki si kur ma nın, ger çek le ri çar pıt mak tan baş ka bir an la mı
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80 mil yon yıl lık Ve lo ci rap tor fo si li ve yan da ha ya li Ve lo ci rap tor çi zi mi.

Ve lo ci rap tor, kuş la rın di no zor lar dan ev rim leş ti ği ma sa lın da söz de ara-ge çiş for mu ola rak 

su nu lan fo sil ler den bi ri dir. An cak bu fo sil de di ğer le ri gi bi, ev rim ci le rin ta raf lı yo rum la rın -

dan baş ka bir şey de ğil dir. Çi zim de gö rü len tüy ler ta ma men ev rim ci le rin ha ya li ni yan sıt -

mak tadır; ger çek te ise bu can lının tüy leri ol duğuna dair hiç bir delil bulun mamak tadır.



yok tur. Cla dis tics, ev rim te ori si nin fo sil ka yıt la rı kar şı sın da ki

ye nil gi si nin giz li bir iti ra fı ve ye ni bir bo yu tu dur as lın da.

Özet le mek ge re kir se;

1) Dar win, fo sil ka yıt la rı de tay lı ola rak in ce len di ğin de,

bil di ği miz tür le rin hep si nin ara sı nı dol du ra cak "ara form la -

rın" bu lu na ca ğı nı öne sür müş tür. Te ori nin bek len ti si bu dur.

2) An cak 150 yıl lık pa le on to lo ji ça ba sı, ara form la rı or ta -

ya koy ma mış, bu can lı la rın izi ne rast la na ma mış tır. Bu, te ori

adı na bü yük bir ye nil gi dir.

3) Ara form lar bu lu na ma dı ğı gi bi, ev rim ci le rin, sa de ce

ben zer lik le rin den do la yı bir bir le ri nin ata sı ol du ğu nu ilan

ede bi le cek le ri can lı la rın da yaş la rı çe liş ki li dir. Da ha "il kel" gi -

bi gö rü nen bir can lı, da ha "gelişmiş" gi bi gö zü ken bir can lı -

dan da ha geç or ta ya çık mak ta dır. 

İş te bu son nok ta, ev rim ci le ri cla dis tics de nen tu tar sız

yön te mi ge liş tir me ye zor la mış tır.

Cla dis tics le bir lik te, Dar wi nizm, "bi lim sel bul gu la ra da -

ya nan, bun lar dan yo la çı kan" bir teo ri ol ma dı ğı nı, ak si ne "bi -

lim sel bul gu la rı çar pı tan, bu bul gu la rı ken di var sa yım la rı na

gö re de ğiş ti ren" bir dog ma ol du ğu nu açık ça göz ler önü ne

ser miş tir. 

Bir za man lar Sov yet ler Bir li ği'nde uy gu la nan Lysen ko -

izm (Ge ne tik ka nun la rı nı red de den ve ka lı tı mın La marck'ın te -

ori si ne gö re ger çek leş ti ği ni sa vu nan Tro fim Lysen ko ta ra fın dan

ge liş ti ri len ve Sta lin dö ne min de SSCB'nin res mi bi lim dok tri ni

olan saf sa ta) gi bi. Bu nun la bir lik te Dar wi nizm'in Lysen ko izm

gi bi bi lim sel lik ten uzak ol du ğu da an la şıl mış tır.
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Kuş lar ile Di no zor lar 
Ara sın da ki Aşıl maz Fark lar

Sa de ce Prum ve Brush'un te zi de ğil, "kuş lar di no zor dur"

te ori si nin her ver si yo nu çü rük tür. Çün kü kuş lar ve di no zor -

lar ara sın da hiç bir ev rim sel sü reç le ka pa tı la ma ya cak bir "ya -

pı sal fark lı lık" var dır. Bir çok ki ta bı mız da ay rın tı lı ola rak in ce -

le di ği miz bu fark la rın ba zı la rı nı, kı sa ca özet le ye lim:

1) Kuş la rın ak ci ğer ya pı sı, sü rün gen ler den ve tüm di ğer

ka ra omur ga lı la rın dan ta ma men fark lı bir ya pı da dır. Kuş lar -

da, ka ra omur ga lı la rı nın ak si ne, ha va ak ci ğer için de tek yön -

de ha re ket eder ve böy le ce kuş da ima ok si jen alıp kar bon di -

ok sit ve re bi lir. Kuş la ra öz gü bu ya pı nın stan dart ka ra omur -

ga lı ak ci ğe rin den ev rim leş miş ol ma sı im kan sız dır, çün kü ara

bir ya pı da can lı nın ne fes al ma sı ve do la yı sıy la ya şa mı nı de -

vam et tir me si müm kün de ğil dir.158

2) Alan Fe duc cia ve Ju lie No wic ki ta ra fın dan 2002 yı lın -

da, kuş lar ve sü rün gen le rin emb ri yo la rı ara sın da ya pı lan kar -

şı laş tır ma lar, iki can lı gru bu nun ayak ya pı la rı nın çok bü yük

fark lı lık gös ter di ği ni ve ara la rın da ev rim sel bir iliş ki ku rul -

ma sı nın im kan sız ol du ğu nu ka nıt la mış tır.159

3) İki can lı gru bu nun ka fa ta sı ara sın da ki en son kar şı laş -

tır ma lar da ay nı so nu cu ver mek te dir. And re El za nows ki 1999

yı lın da yap tı ğı bir in ce le me so nu cun da "dro ma eo sa urid le rin

çe ne le rin de ve üst çe ne le rin de hiç bir spe si fik kuş ben zer li ği

bu lu na ma mış tır" so nu cu na var mış tır.160
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4) Diş ler, kuş lar ile sü rün gen le ri bir bi rin den ayı ran fark -

lar dan bi ri dir. Geç miş te ya şa mış ba zı kuş la rın ga ga la rın da

diş ler ol du ğu bi lin mek te dir. Uzun za man ev ri me sözde bir

ka nıt gi bi gös te ri len bu du ru mun hiç de öy le ol ma dı ğı, çün -

kü kuş diş le ri nin çok öz gün ol du ğu ise za man la an la şıl mış tır.

Fe duc cia bu ko nu da şöy le ya zar:

Bel ki de the ro pod lar ve kuş lar ara sın da ki en çar pı cı ben zer lik,

diş le ri nin ya pı sı ve diş le rin çı kı şı nın do ğa sı dır. Kuş ve the ro -

pod diş le ri ara sın da ki dra ma tik fark lı lık la ra dik kat edil me me -

si ol duk ça şa şır tı cı dır; özel lik le de me me li pa le on to lo ji si nin

bü yük öl çü de diş mor fo lo ji siy le il gi li ol du ğu nu ha tır la dı ğı -

mız da. Kı sa ca ifa de et mek ge re kir se, kuş diş le ri (ör ne ğin Arc -

ha eop teryx, Hes pe ror nis, Pa ra hes pe ror nis, Ichth yor nis, Cat ha yor nis

ve tüm di ğer Me so zo ic kuş lar da gö rül dü ğü gi bi) bir bir le -
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Kuş la rın tüy le ri, bu can lı lar ile sü rün gen ler ara sı na aşıl maz bir sı nır ko yan 

ya pı lar dan bi ri dir. Sü rün gen pul la rı ile ta ma men fark lı ya pı da ki kuş tüy le ri -

nin bu pul lar dan türemesi im kan sız dır. 



ri ne dik kat çe ki ci bi çim de ben zer ve the ro pod la rın kin den be lir -

gin bir bi çim de far kı lı dır... Form, ge li şim ve ye ni len me açı sın dan,

kuş la rın ve the ro pod la rın diş ya pı la rı ara sın da hiç bir or tak, ak ta -

rıl mış özel lik yok tur.161

5) Kuş lar sı cak kan lı, sü rün gen ler ise so ğuk kan lı can lı lar -

dır. Bu, son de re ce fark lı iki ay rı me ta bo liz ma de mek tir ve ara -

da ki dö nü şü mün rast lan tı sal mu tas yon lar la ger çek leş me si

müm kün de ğil dir. Di no zor la rın sı cak kan lı ol duk la rı yö nün de ki

tez ise, bu zor lu ğu gi de re bil mek için or ta ya atıl mış tır. An cak

her han gi bir ka nı ta da yan ma yan bu te zin ge çer siz li ği ni gös te -

ren pek çok de lil var dır.162

Tüm bun lar, kuş la rın kö ke ni hak kın da ki ev rim ci te zin hiç -

bir bi lim sel da ya na ğı ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Dar wi nist me-

d ya bel ki kı sa bir sü re da ha "di no kuş" fur ya sı nı sür dü re bi lir,

ama bu nun tü müy le bi lim dı şı bir pro pa gan da kam pan ya sı ol -

du ğu or ta ya çık mış du rum da dır. Kuş la rın ve do ğa da ki tüm

can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list dog ma dan sıy rı la rak ba kan her -

kes ise, açık bir ger çe ği gö re cek tir: Can lı lar, do ğal et ken ler le ve

rast lan tı lar la as la açık la na ma ya cak son de re ce komp leks özel -

lik le re sa hip tir ler. Bu nun tek açık la ma sı, ya ra tı lış ger çe ği dir. 

Tüm can lı la rı her tür lü ya rat ma yı bi len, üs tün bir ilim sa hi -

bi olan Al lah bir an da ve ku sur suz ola rak ya rat mış tır. Al lah Ku -

ran'da şöy le bu yur mak ta dır:

İn san, Bi zim ken di si ni bir dam la su dan ya rat tı ğı mı zı gör -

mü yor mu? Şim di o, apa çık bir düş man ke sil miş tir. Ken di

ya ra tı lı şı nı unu ta rak Bi ze bir ör nek ver di; de di ki: "Çü rü -

müş-bo zul muş ken, bu ke mik le ri kim di ril te cek miş?" De ki:

"On la rı, ilk de fa ya ra tıp-in şa eden di ril te cek. O, her ya rat -

ma yı bi lir." (Ya sin Su re si, 77-79)
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Kuş is ke le ti in ce len di ğin de, ke mik le -

rin içi nin boş ol du ğu, in ce ki riş ler le

sağ lam laş tı rıl dı ğı gö rü lür. Bu hem

ha fif hem de çok da ya nık lı bir ya -

pı dır. Kuş tüy le ri ise içi çe geç miş

bin ler ce kan ca ve mi ni tüy den ya -

pıl mış bir yaratılış ha ri ka sıdır. 



n lü bi lim fel se fe ci si Tho mas Kuhn, The

Struc tu re of Sci en ti fic Re vo lu ti ons (Bi lim sel

Dev rim le rin Ya pı sı) ad lı ese rin de "pa ra dig ma"

kav ra mı üze rin de du rur. Pa ra dig ma, bi lim dün ya -

sı nın be lir li bir dö nem de ka bul et ti ği "kav ram sal dün ya gö rü -

şü"dür. Bi lim adam la rı ki mi za man bir pa ra dig ma ya sı kı ca

bağ la nır lar; ama bu nun yan lış ol du ğu za man la, ye ni bi lim sel

bul gu lar la an la şı lır. Ör ne ğin bir za man lar bi lim dün ya sı nın

or tak gö rü şü olan dün ya mer kez li Bat lam yus ev ren mo de li,

çok güç lü bir pa ra dig ma ol ma sı na kar şın, Ko per nik'in bul gu -

la rı so nu cun da yı kıl mış ve ye ri ne fark lı bir pa ra dig ma ka bul

edil miş tir. Tho mas Kuhn'a gö re bi lim dün ya sın da za man za -

228



229



man böy le bü yük pa ra dig ma de ği şim le ri ya şa nır

ve bu nun adı "bi lim sel dev rim"dir. 

Kuhn, bi lim adam la rı nın bü yük bö lü mü nün mev cut bir

pa ra dig ma yı ko ru mak için ça ba la ya cak la rı na, di ğer bir de yiş le

tu tu cu dav ra na cak la rı na da dik kat çe ker. Bu ne den le dir ki, bi lim -

sel dev rim le ri ge rçek leş ti ren ler, Kuhn'a gö re, "bi lim sel oto ri te" sa -

yı lan ki şi ler de ğil, bi lim dün ya sı nın da ha dı şın da ka bul edi len ler

ve ya bu dün ya ya ye ni gi ren genç be yin ler dir. Kuhn, ün lü bi lim

ada mı Max Planck'ın bir sö zü ne de atıf ta bu lu nur: Planck'a gö re

"bi lim sel bir ger çek, ra kip le ri ni ik na ede rek ve on la rın ışı ğı gör me -

si ni sağ la ya rak za fer ka zan maz; ak si ne bu ra kip ler ölür ve on la rın

ye ri ne ge len ye ni ne sil ler (ye ni bi lim sel ger çe ğe) aşi na olur."

Bu gü nün bi lim dün ya sın da da bir dev rim ya şan mak ta dır.

Dar wi nizm bi lim sel ola rak çök müş tür, ama "bi lim dün ya sı nın oto -

ri te le ri" ola rak gö rü len kim se le rin ço ğu bu nu ka bul et me mek, "ışı -

ğı gör me mek" için di ren mek te dir ler. Tü müy le ide olo jik ve dog ma -

tik bir di re niş tir bu. Ama gi de rek za yıf la mak ta dır lar ve ka mu oyu

bu nu fark et mek te dir. Bi lim dün ya sı nın önü ne açı lan ışı ğın is mi ise

"ya ra tı lış ger çe ği dir". Bu ko nu yu araş tı ran bi lim adam la rı ya şa mın

Dar wi nizm'in id dia et ti ği gi bi rast lan tı sal do ğa güç le ri nin ürü nü

ol ma dı ğı nı, ak si ne çok üs tün bil gi sa hi bi bir Ya ra tı cı'nın ese ri ol du -

ğu nu sa vu nur lar. Bu üs tün ya ra tı cı, tüm alem le rin Rab bi olan Yü -

ce Al lah'tır. Bu ger çek, her ge çen gün da ha faz la bi lim ada mı ta ra -

fın dan ka bul edil mek te ve Dar wi nizm'in bi lim sel çö kü şü da ha

da açık şe kil de or ta ya kon mak ta dır.

ABD'de ki ev rim kar şı tı ha re ke tin en önem li isim le -

rin den bi ri olan Ca li for nia Ber ke ley Üni ver si te si

pro fe sö rü Phil lip E. John son, Dar wi nizm'in
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çok ya kın da ta ri hin çöp lü ğü ne atı la ca ğın dan

emin dir. John son, ABD'nin fark lı eya let le rin de Dar wi -

nizm aley hin de ki bi lim sel de lil le rin de ders ki tap la rı na da -

hil edil me si ne izin ve ren ye ni ka nun sal dü zen le me ler den söz

et tik ten son ra, şu yo ru mu ya par:

(An cak) olay la rı de ğiş ti re cek bü yük dö nüm nok ta sı, okul müf re dat -

la rın da de ğil, ka nıt la rı bi len ve az çok ba ğım sız bir zih ne sa hip olan

in san la rın dü şün ce le rin de ve ya zı la rın da ger çek le şi yor. Dar wi nist -

ler de lil ler açı sın dan kay bet tik le ri ni, ka zan ma dık la rı nı bi li yor lar ve

ay nı za man da ka mu oyu des te ği ni yi tir dik le ri nin de far kın da lar.

Umut suz bir bi çim de, çö küş le ri ni, ör ne ğin, bi ber li ke le bek le rin ağaç

göv de le ri ne kon ma dık la rı nı (ve asıl) do ğal se lek si yo nun ge ne tik

bil gi de ar tış sağ la ma dı ğı nı ka bul et me yi er te le me ye ça lı şı yor lar. Bir

ta raf tan da ye nil gi le ri ni giz le mek te tec rü be ka za nı yor lar. 163

Tür ki ye'de ki Dar wi nist ler de, inan dık la rı te ori nin na sıl ve ne -

den eleş ti ril di ği ni dü şün me li dir ler. Ba tı'da ki mes lek taş la rı, bu ki -

tap ta in ce le di ği miz tüm de lil le rin far kın a var ma ya baş la mış lar dır

an cak yi ne de ki mi le ri bir şe kil de bun la rı göz ar dı et mek, Dar wi -

nizm'i bun la ra rağ men ayak ta tu ta bil mek için ça ba har ca mak ta -

dır lar. 1950'le rin dün ya sın da, bi lim sel ge liş me ler den ha ber siz şe -

kil de, Dar wi nizm'in ha ya li "es ki gü zel gün le ri"nde ya şa ma ya ça lı -

şan ba zı ki şi ler ken di le ri ne ev rim ka nı tı so rul du ğun da, ha la, çok

ha ra ret li bir bi çim de; ge çer siz li ği ka nıt lan mış Mil ler De ne yi'nden,

in san emb ri yo sun da ki söz de "so lun gaç lar"dan, bi ber li ke le bek ler

hi ka ye sin den ve ya ha ya li at se ri le rin den söz ede bil mek te dir ler.

Kamb ri yen Pat la ma sı, in dir ge ne mez komp leks lik, ge ne tik

bil gi nin kö ke ni gi bi ger çek le ri ise gö zar dı et mek için ça -

lış mak ta dır lar. 50'li, 60'lı yıll ar da okun muş olan

köh ne ki tap la rı n ve Dar wi nist pro pa gan da
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ma ter yal le ri nin et ki siy le, ha la bu çü rük te ori ye

inan mak ta ıs rar cı dav ran ma nın hiç bir fay da sı yok tur.

Tür ki ye'de ki Dar wi nist le ri de böy le bir du ru ma düş mek ten

sa kın ma ya, bi lim sel de lil le ri göz ar dı et me den, ön yar gı lar dan

kur tu lu rak, doğ ru la rı gör me ye da vet edi yo ruz.

Dar wi nizm'in bağ lı la rı nın yap ma la rı ge re ken, bu te ori ye kö -

rü kö rü ne inan mak tan vaz geç mek tir. Bi li min so nuç la rı nı in ce le -

me li ve bu so nuç la rı ön yar gı sız ola rak de ğer len dir me li dir ler. Eğer

ev rim te ori si le hin de ka nıt la rı  var sa, bu nu açık la ma lı dır lar. Ama

bu açık la ma la rı nın ge çer siz li ği or ta ya çık tı ğın da, kö rü kö rü ne ev -

rim te ori si ne bağ lı kal ma ma lı ve ger çe ği gör me li dir ler. 

Eğer bu ara yı şla rın da sa mi mi olur lar sa, Dar wi nizm'in en ko -

yu sa vu nu cu la rı da, bu te ori nin bü yük bir al da nış ol du ğu nu gö re -

cek ler dir. Bu, bi lim sel ola rak or ta ya çık mış bir ger çek tir.

Ve Dar wi nizm'in bu bi lim sel çö kü şü, as lın da, biz le re Ku -

ran'da ha ber ve ri len Ade tul lah'ın (Al lah'ın ka nun la rı nın) bir te cel -

li si dir. Al lah Ku ran'da "ba tıl"ın (ya ni ya la nın ve sah te nin)

"hak"kın gel me siy le (ya ni ger çe ğin or ta ya kon ma sıy la) yok ola ca -

ğı nı ha ber ve rir:

De ki: "Hak gel di, ba tıl yok ol du. Hiç şüp he siz ba tıl yok olu -

cu dur." (İs ra Su re si, 81)
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Dar wi nizm de ba tıl, ya ni yan lış, sah te ve al -

da tı cı bir öğ re ti dir. Bir za man lar, bil gi ek sik li ği ni, bi lim

dü ze yi nin za yıf lı ğı nı kul la na rak et ki li ol muş ve pek çok in -

sa nı al da ta bil miş tir. Ama ger çe ğin or ta ya kon ma sı, bi li min ger -

çek bul gu la rı nın ön yar gı sız in san lar ta ra fın dan in ce len me siy le

bir lik te, bu al dat ma ca çök müş tür. 

Dar wi nist le rin bu gün yap ma ya ça lış tık la rı şey, ba tı lı ayak ta

tu ta bil mek için hak kı red det mek, giz le mek ve ya göz ar dı et mek -

tir. Ama bu yan lış bir yol dur; bu şe kil de ken di le ri ni hem al dat mış,

hem de kü çük dü şür müş olur lar. Al lah'ın Ku ran'da, bil dir di ği

ayet ten Dar wi nist ler de ders al ma lı dır lar:

Hak kı ba tıl ile ört me yin ve hak kı giz le me yin. (Kal dı ki) siz

(ger çe ği) bi li yor su nuz. (Ba ka ra Su re si, 42)

Ger çe ği gör dük ten son ra di ren me mek ve doğ ru ola na yö nel -

mek doğ ru bir ha re ket tir. Bir in san şim di ye ka dar bil gi ek sik li ğin -

den ya da ken di si ne ya pı lan tel kin ler den do la yı ev rim ya la nı na

inan mış ola bi lir. Ama eğer sa mi mi bir in san sa, bir al dat ma ca nın

pe şin den gi de rek dün ya da ve ahi ret te kü çük dü şe ce ği ne, doğ ru yu

araş tı rıp bul ma lı ve ona uy ma lı dır. Unu tul ma ma lı dır ki sa mi mi yet

ve dü rüst lük dün ya da da ahi ret te de gü zel bir kar şı lık gö re cek tir. 
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