










YAZAR VE ESERLER‹ HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda An-

kara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-

tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üni-

versitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bi-

limsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n ev-

rimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ide-

olojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmak-

tad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000

sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 41 farkl› dile çevrilmifltir.

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

berin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerin-

den oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n müh-

rünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu

mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in

de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flma-

lar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle,

inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine

karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedefle-

mektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu

son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

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

t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani ko-

nular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve

sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-

tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonez-

ya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹span-

ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya,

Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya ka-

dar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be-

¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Fran-

s›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyol-

ca, Portekizce, Urduca, Arapça,

Arnavutça, Rusça, Bofl-

nakça, Uygurca, En-

donezyaca, Ma-



layca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor),

Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor),

Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir

okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

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

insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmakta-

d›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay an-

lafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eser-

ler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özel-

likleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insan-

lar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiç-

birini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsa-

lar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütül-

müfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fik-

ren ma¤lup olmufllard›r.

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

lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yal-

n›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›-

m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik et-

menin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

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

karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada

güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak

ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade,

yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edileme-

yece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek

amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmette-

ki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatin-

den anlayabilirler. 

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

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur-

tulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya

konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anla-

t›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fe-

sat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve

etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›,

Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve ba-

r›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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Okuyucuya
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nede-

ni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›y-
la Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine
ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu
gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za
ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan›
bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun gö-
rülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitap-
lar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini
ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuya-
n›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yet-
mifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesin-
de, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme ko-
nusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilen-
mekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

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

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

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri
vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan
hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecek-
tir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una fla-
hit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara da-
yal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, bur-
kuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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nsanl›k tarihinin önemli bir dönüm noktas›nda yafl›yoruz. Bu dö-

nüm noktas›n›n en önemli özelliklerinden biri, bir zamanlar bi-

limsellik maskesi alt›nda tüm dünyaya empoze edilen materyalist

felsefenin, bizzat bilim taraf›ndan y›k›lmas›d›r.  Materyalizm, ya-

ni herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden ve  Allah'›n var-

l›¤›n› inkar eden felsefe, asl›nda putperestli¤in ça¤dafl fleklidir. Bi-

lindi¤i gibi eski putperestler tafltan ve tahtadan yap›lma totemlere, yani

cans›z maddi varl›klara tap›n›r, bunlar› ilah kabul ederlerdi. Materyalist

felsefe ise, insan›n ve tüm canl›lar›n atomlar ve moleküller taraf›ndan ya-

rat›ld›¤› inanc›na dayanmaktad›r. Yani yine cans›z maddi varl›klar› "ilah"

kabul etme söz konusudur. Materyalizmdeki bu bat›l inanca göre, cans›z

atomlar her nas›lsa tesadüfen kendi kendilerini düzenlemifller, zamanla

hayat ve bilinç kazanm›fllar ve son olarak da insan› var etmifllerdir.

Materyalizmin bu bat›l inanc›na "evrim" ad› verilir. ‹lk kez eski Sü-

mer'deki ve sonra da Eski Yunan'daki putperest kültürlerde ortaya at›lan

"evrim" inanc›, 19. yüzy›lda bir grup materyalist bilim adam› taraf›ndan

adeta diriltilmifl ve dünyan›n gündemine getirilmifltir. Charles Darwin bu

bilim adamlar›n›n en ünlüsüdür. Ortaya att›¤› evrim teorisi, 150 y›l bo-

yunca bilim dünyas›n› oyalam›fl, yanl›fl oldu¤u görülmesine ra¤men ide-

olojik nedenlerle yaflat›lm›flt›r. 

Ancak baflta da belirtti¤imiz gibi materyalizm günümüzde büyük

bir gürültüyle çökmektedir. 19. yüzy›la yön veren üç önemli materyalist

fikir adam› oldu¤u söylenir: Freud, Marx ve Darwin. ‹lk ikisinin teorileri

geçti¤imiz 20. yüzy›l içinde denenmifl, incelenmifl ve sonunda geçersizlik-

leri anlafl›larak birbiri ard›na reddedilmifltir. Darwin ise içinde bulundu-

¤umuz dönemde y›k›lmaktad›r. 

2000 y›l›n›n Haziran ay› içinde yaflanan baz› önemli geliflmeler, ma-
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teryalizmin bu büyük çöküflüne h›z kazand›rd›. 

Önce, ›fl›k h›z›n› aflma amac›yla deney yapan bilim adamlar›, tüm bi-

limsel kabulleri alt-üst eden bir bulguyla karfl› karfl›ya geldiler. Ifl›k h›z›-

n›n kat kat afl›ld›¤› bir deney ortam›nda, deneyin sonucunun sebebinden

daha önce gerçekleflti¤ine hayretle flahit oldular. Bu, 19. yüzy›lda mater-

yalist temellere dayanarak ortaya at›lan "nedensellik" iddias›n›n çürüme-

si anlam›na geliyordu. Bir gazete manfletinde konu "sebepsiz sonuç ola-

bilece¤i ve bir olgunun sonunun, bafl›ndan önce meydana gelebilece¤i

kan›tland›" diye özetlendi. Gerçekten de bir olay›n sonucunun sebebi gi-

bi gözüken olaydan önce gerçekleflmesi, tüm olaylar›n ayr› ayr› yarat›ld›-

¤›n›n bilimsel bir delilidir ve materyalist dogmay› tamamen y›kmaktad›r. 

Ayr›ca, insan›n gen yap›s›n› çözmek için yürütülen ‹nsan Genomu

Projesi sonuçland› ve Allah'›n canl›lar› ne denli üstün bir yarat›l›flla var

etti¤ini ortaya koyan "genetik bilgi"nin detaylar› insanl›¤›n önüne se-

rildi. Bugün bu projenin sonuçlar›n› inceleyen, tek bir insan hücresinde

binlerce ansiklopedi sayfas›n› dolduracak kadar bilgi sakland›¤›n› ö¤re-

nen her insan, bunun ne kadar büyük bir yarat›l›fl delili oldu¤unu kavra-

maktad›r. 

Ancak evrimciler gerçekte kendi aleyhlerinde olan bu son geliflmeyi,

çarp›tmaya ve "evrim" delili gibi göstermeye çal›flmaktad›rlar. En küçük

bir bakterinin bile DNA zincirinin nas›l olufltu¤unu aç›klayamayan ev-

Girifl 9
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rimciler, insan genlerinin hayvan genlerine benzemesinin keflfini kendile-

rince evrim lehinde bir geliflme olarak yorumlamakta, sadece toplumu

yönlendirmek amac› güden mesajlar vermektedirler. Baz› bas›n kurulufl-

lar› ise, hem konu hakk›ndaki bilgisizlikleri hem de önyarg›lar› nedeniy-

le, ‹nsan Genomu Projesi'nin "evrime kan›t" sa¤lad›¤›n› zannetmekte ve-

ya öyle göstermeye çal›flmaktad›rlar.

Bu çal›flmada söz konusu evrimci yan›lg›lar aç›klanmakta, yarat›l›fla

karfl› getirilen itirazlar›n mant›ks›zl›¤› ve yüzeyselli¤i ortaya konmakta-

d›r. Son bilimsel bulgular›n Darwinizm'e ne denli büyük bir darbe indir-

di¤i de aç›kça gözler önüne serilmektedir.

Bu çal›flmay› okudu¤unuzda, Allah'› inkar eden materyalist felsenin

art›k son ç›rp›n›fllar›n› yapt›¤›n› ve insanl›¤›n 21. yüzy›lda bu gibi aldat-

macalardan kurtularak gerçek yarat›l›fl amac›na dönece¤ini siz de göre-

ceksiniz. 

AKILLI TASARIM YAN‹ YARATILIfi
Allah'›n yaratmak için tasar›m yapmaya ihtiyac› yoktur

'Tasar›m' ifadesinin do¤ru anlafl›lmas› önemlidir. Allah'›n kusursuz

bir tasar›m yaratm›fl olmas›, Rabbimiz'in önce plan yapt›¤› daha sonra ya-

ratt›¤› anlam›na gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan

Allah'›n yaratmak için herhangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yoktur.

Allah'›n tasarlamas› ve yaratmas› ayn› anda olur. Allah bu tür eksiklikler-

den münezzehtir. 

Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde, onun olmas›

için yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir.

Ayetlerde flöyle buyurulmaktad›r:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o da hemen

oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iflin olmas›na

karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi,

117)



HARUN YAHYA





eliflen bilimin ortaya ç›kard›¤› tablo, canl›lar›n asla tesa-

düflerle ortaya ç›kamayacak kadar kusursuz bir düzen-

lili¤e ve son derece kompleks bir yap›ya sahip oldu¤u-

dur. Bu ise canl›lar›n üstün bir güç ve bilgi sahibi olan

bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›ld›klar›n›n  delilidir. Örne-

¤in son dönemde, ‹nsan Genomu Projesi vesilesi ile

gündemde olan insan genindeki kusursuz yap›, yani Allah'›n eflsiz yarat-

mas› bir kere daha gözler önüne serilmektedir. 

Amerika'dan Çin'e kadar birçok ülkeden bi-

lim adam›, yaklafl›k 15 sene boyunca DNA mole-

külünün 3 milyar basama¤›n› okumak  ve s›ralar›n›

belirlemek için u¤raflt›lar. 2003 y›l›n›n Nisan ay›nda

da bu projenin ilk aflamas›n› tamamlamay› baflard›lar.

Ancak as›l cevap bekleyen k›s›m, insan genomunda-

ki bu harflerin dizilimi ile kodlanan bilgi ve bunun

hücredeki kullan›l›fl fleklidir. Dolay›s›yla insan

genomunun dökümünün yap›lmas›, her ne ka-

dar heyecan verici, önemli bir geliflme olsa da, ‹n-

san Genomu Projesi'nin bafl›nda bulunan Dr. Fran-

cis Collins'in de "‹nsan›n kullan›m k›lavuzunda ilk

defa bir bölümü tamamlayabildik" sözleriyle belirtti¤i

gibi, DNA'daki bilginin deflifresi için daha henüz ilk

ad›m at›lm›flt›r. 

Bu bilginin deflifresinin neden bu kadar

uzun sürdü¤ünü anlayabilmek için DNA'ya s›¤-

d›r›lan bilginin geniflli¤ini ve fonksiyonlar›n› an-

lamak gerekir.

Canl›l›¤›n Bilgi Kayna¤› DNA 13
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DNA'n›n S›r Dolu Yap›s›
Teknolojik bir ürünün veya tesisin yap›m› ve yönetiminde insano¤-

lunun yüzy›llar boyunca elde etti¤i tecrübe ve bilgi birikimi kullan›l›r.

Dünyan›n en ileri ve karmafl›k tesisi olan insan vücudunun inflas› için ge-

reken bilgi ve tecrübe ise DNA'da sakl›d›r. DNA, hücre çekirde¤inde titiz-

likle korunan oldukça büyük bir moleküldür ve bu molekül insan vücu-

dunun bir nevi bilgi bankas›d›r.  DNA'da korunan bilgiler, insan›n saç ve

gözlerinin renginden, boyunun uzunlu¤una kadar tüm fiziksel özellikle-

ri ile birlikte, hücrelerde ve vücutta meydana gelen binlerce farkl› olay› ve

sistemi de kontrol eder. Örne¤in, insan›n kan bas›nc›n›n alçak, yüksek ve-

ya normal olmas› bile DNA'daki bilgilere ba¤l›d›r.

Burada vurgulanmas› gereken önemli nokta, daha ilk insandan itiba-

ren milyarlarca insan›n hücresinde yer alan trilyonlarca DNA'n›n flimdiki

mükemmellik ve karmafl›kl›¤›yla birlikte varolageldi¤idir. Ak›llara dur-

gunluk veren yap› ve özellikleriyle, böyle bir molekülün, evrimcilerin öne

sürdü¤ü gibi tesadüfler sonucu oluflmas›n›n ne derece mant›k d›fl› oldu-

¤unu ilerleyen sat›rlar› okudukça sizler de daha net göreceksiniz. 



‹nsan Hücresindeki Ciltlerce Bilgi
DNA'da kay›tl› bulunan bilgi pek hafife al›nacak gibi de¤ildir. Öyle ki,

insan›n tek bir DNA molekülünde tam bir milyon ansiklopedi sayfas›n› ve-

ya baflka bir deyiflle yaklafl›k 1000 kitab› dolduracak miktarda bilgi bulunur.

Dikkat edin; tam 1.000.000 ansiklopedi sayfas› veya 1000 kitap... Yani, her

bir hücrenin çekirde¤inde, insan vücudunun ifllevlerini kontrol etmeye ya-

rayan bir milyon sayfal›k bir ansiklopedinin içerebilece¤i miktarda bilgi

kodlanm›flt›r. Bir benzetme yapmak istersek, dünyan›n en büyük ansik-

lopedilerinden birisi olan 23 ciltlik "Encyclopedia Britannica"n›n bile

toplam 25 bin sayfas› vard›r. Bu durumda, karfl›m›za inan›lmaz bir tablo

ç›kar. Mikroskobik hücrenin içindeki, ondan çok daha küçük bir çe-

kirdekte bulunan bir molekülde, milyonlarca bilgi içeren

dünyan›n en büyük ansiklopedisinin 40 kat› bü-

yüklü¤ünde bir bilgi deposu sakl› dur-

maktad›r. Bu da yaklafl›k 1000

ciltlik, dünyada baflka

Canl›l›¤›n Bilgi Kayna¤› DNA 15

HARUN YAHYA



AAddnnaann  OOkkttaarr

efli, benzeri olmayan dev bir ansiklopedi demektir. Her gün, 24 saat bo-

yunca, hiç durmadan, her saniyede insan›n gen bilgilerinden bir tanesi

okunacak olsa, bu ifllemin tamamlanmas› için 100 y›l geçmesi gerekmek-

tedir. DNA'daki bilginin kitap haline getirildi¤ini varsayd›¤›m›zda ise, bu

kitaplar› üst üste koydu¤umuz takdirde, kitaplar›n yüksekli¤i 70 metreye

eriflecektir. E¤er DNA'daki bilgileri ka¤›t üzerine yaz›l› hale getirseydik,

ka¤›tlar›n uzunlu¤u Kuzey Kutbu'ndan Ekvator'a kadar uzanacakt›r. 

Bu örnekler, DNA'n›n ne kadar muazzam bir bilgiye sahip oldu¤u-

nun bir göstergesidir. Peki ama, nas›l olur da, bir molekülün bilgi sahibi

olmas›ndan söz edebiliriz? Çünkü, burada sözünü  etti¤imiz bir bilgisa-

yar veya kütüphane de¤il, yaln›zca protein, ya¤ ve su moleküllerinden

oluflan, milimetreden yüzbinde biri küçüklü¤ünde bir aland›r. Bu küçü-

cük fluursuz atomlardan oluflan alanda, de¤il milyarlarca bilgi, tek bir bil-

ginin var olmas› ve bu bilginin muhafaza edilmesi bile son derece hayret

verici bir mucizedir. 

Günümüzde, bilginin sakland›¤› en ileri teknoloji bilgisayarlard›r.

Bundan 50 y›l önce, oda büyüklü¤ündeki bir bilgisayar›n sahip olabildi¤i

bilgiyi, bugün  küçük "disk"ler saklayabilmektedir... ‹nsan zekas›n›n as›r-

lard›r edindi¤i bilgi birikimi ve y›llar süren çabalar› sonucunda  gelifltir-
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Çekirdekteki DNA molekülü  kromozom adl› özel k›l›flarda paketlenir. Tek bir hücre-

de bulunan kromozomlarda paketlenen DNA molekülünün toplam uzunlu¤u 1 met-

reyi bulur. Kromozomun toplam kal›nl›¤› ise 1 nanometre yani metrenin milyarda bi-

ri kadard›r. Yaklafl›k 1 metre uzunlu¤undaki DNA molekülü bu küçücük bölgeye na-

s›l paketlenebilir? 

DNA molekülü kromozom paketleri asl›nda çok daha küçük özel ambalaj sistemle-

rinden oluflur. DNA molekülü önce adeta bir ipin makaraya sar›lmas› gibi  s›k› s›k›-

ya histon adl› özel proteinlere sar›l›r. Bu histon makaralar›na sar›lm›fl DNA bölüm-

leri nükleozom olarak adland›r›l›r. Bu nükleozom bölümleri DNA'n›n korunmas› ve

zarar görmemesi için özel olarak yarat›lm›flt›r. Nükleozomlar uç uca eklendi¤inde

kromatinleri olufltururlar. Kromatinde iyice birbirine sar›l›p k›vr›larak yo¤un yumak-

lar meydana getirirler. Ve böylece DNA molekü kendi uzunlu¤unun milyarda biri ka-

dar küçük olan bir yere muhteflem bir yarat›l›flla s›¤d›r›lm›fl olur.

s›k›flt›r›lm›fl 
kromozom

s›k›flt›r›lm›fl 

kromatin
kromatinler

nükleozomlar

DNA

sarmal› 
histon 

makaralar›
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di¤i bu son teknoloji bile daha tek bir hücre çekirde¤inin bilgi saklama ka-

pasitesine yaklaflabilmifl de¤ildir. Böyle muazzam bir kapasiteye sahip

olan DNA'n›n küçüklü¤ünü yans›tmas› aç›s›ndan, ünlü mikrobiyoloji

profesörü Michael Denton'›n yapt›¤› flu karfl›laflt›rma aç›klay›c›d›r:

Bugüne kadar yaflam›fl, gelmifl geçmifl her canl› türünün bütün özellikleri

bilgi olarak DNA'ya yüklense toplam DNA hacmi bir çay kafl›¤›n›n ancak

küçük bir k›sm›n› doldururdu. Dahas› geriye flu ana kadar yaz›lm›fl bütün

kitaplar› saklayabilecek kadar boflluk kal›rd›.1

Gözle göremedi¤imiz, çap› metrenin milyarda biri büyüklü¤ünde

olan, atomlar›n yanyana dizilmesiyle oluflmufl bir zincir, acaba böyle bir

bilgiye ve haf›zaya nas›l sahip olabilir? Bu soruya flunu da ekleyin: Vücu-

dunuzdaki 100 trilyon hücreden her biri bir milyon sayfay› ezbere biliyor-

ken, acaba siz zeki ve fluurlu bir insan olarak hayat›n›z boyunca kaç an-

siklopedi sayfas› ezberleyebilirsiniz? Daha da önemlisi, hücre bu bilgileri

kusursuzca, son derece koordineli ve planl› bir flekilde ve asla hata yap-

madan ilgili yerlerde kullan›r. Hatta daha insan var olmadan önce, hücre-

leri faaliyet halinde onu infla etmeye bafllam›flt›r bile…

‹nsan›n Yap›tafl› Hücreler… 
Bir yumurtan›n spermle döllenmesi, yeni bir insan hayat›n›n ilk bafl-

lang›c›d›r. Milyonlarca sperm, yumurtay› döllemek için birbiriyle yar›fl›r

ve sonuçta bir tanesi baflar›l› olur. Ancak bu tesadüfe dayal› bir yar›fl de-

¤ildir, her aflamas› Allah taraf›ndan kaderde tespit edilerek yarat›lm›flt›r.

Allah, Kuran'da bu gerçe¤i insanlara flöyle bildirir: 

Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz? fiimdi (rahimlere)

dökmekte oldu¤unuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yarat›yorsu-

nuz, yoksa yarat›c› Biz miyiz? (Vak›a Suresi,  57-59)

Baban›n sperm hücresi, annenin yumurta hücresini dölledi¤inde,

do¤acak bebe¤in bütün kal›tsal özelliklerini belirlemek üzere baban›n ve

annenin genleri birleflir. Bu binlerce genden her birinin özel bir ifllevi var-

d›r. Saç ve göz rengini, yüzünün biçimini, iskelet çat›s›ndaki, iç organlar-

daki, beyin, sinirler ve kaslardaki say›s›z ayr›nt›y› belirleyen genlerdir.
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Sperm ile yumurta birlefltiklerinde

oluflan bu hücre ile beraber, insan›n haya-

t›n›n sonuna kadar her hücresinde flifresi-

ni tafl›yaca¤› DNA molekülünün de ilk

kopyas› oluflmufl olur. 

Döllenmifl yumurta dedi¤imiz o ilk

hücrenin, bir insana dönüflmek için, ço-

¤almas› gereklidir ve bunun bilincindey-

miflçesine hücre bölünmeye bafllar. Hüc-

reler bölündükçe baflkalafl›r ve vücutta

bulunmas› gereken bölgelere giderler.

Birbirinin ayn› hücrelerden oluflan bir et

y›¤›n› de¤il de, bir k›sm›, örne¤in göz

hücresi olup tam olmas› gerekti¤i yere,

bir k›sm› kalbi oluflturup gö¤üs kafesin-

deki yerine gider veya deri hücresi olarak

bütün vücudu kaplar. Tüm hücreler,

oluflturacaklar› dokunun gerektirdi¤i ka-

dar ço¤al›r ve bu dokular da gerekli yap›-

y› oluflturmak üzere yanyana gelerek or-

ganlar› oluflturmaya bafllarlar. 

Bu baflkalafl›m ve yap›lanma koordi-

nasyonu DNA molekülü taraf›ndan sa¤-

lan›r. fiunu unutmamak gerekir ki DNA,

ne en son teknolojiyle donat›lm›fl labora-

tuvarlarda çal›flan bir biyokimyager, ne

de saniyede trilyonlarca ifllem yapabilen

bir süper-bilgisayard›r. DNA, karbon,

fosfor, azot, hidrojen ve oksijen gibi

atomlardan oluflan bir moleküldür.

fiimdi düflünelim ve kendi kendimi-

ze soral›m: ‹nsan vücudunda bulunan

trilyonlarca hücre, bölünerek birbirinden
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ço¤al›yor. Ancak her hücredeki farkl› gen farkl› zamanlarda aktive oluyor

ve bu flekilde hücrelerde baflkalafl›m sa¤lan›yor. Di¤er bir deyiflle, ilk hüc-

reden sonra bölünerek ço¤alan her hücrede, tüm genetik bilgi vard›r; ya-

ni her hücre asl›nda kalp kas›, deri, alyuvar veya vücudun herhangi bafl-

ka bir dokusunu üretme yetene¤ine sahiptir. Her hücre o vücut için tam

bir DNA tarifine sahip olsa da, geliflmenin farkl› aflamalar›nda ve farkl›

organlarda sadece baz› genler aktiftir. Örne¤in, böbrek oluflum ve fonksi-

yon kodlar› her hücrede bulunur; ancak sadece ilgili genler, geliflme s›ra-

s›nda, belirli zamanlarda, bu organda aktif olur. Benzer olarak, belli en-

zimler-örne¤in, glükoz 6-fosfat esas olarak karaci¤erde bulunur, fakat di-

¤er organlar›n her hücresi bu proteinin tarifine sahiptir, ama asla bu pro-

teinin üretimini yapmaz. Örne¤in göz hücresi bu enzimi üretmez, göz için

gerekli olanlar› üretir; sinir hücreleri, beyin ve organlar aras›nda gidip ge-

len uyar› ve emirleri tafl›yacak, karaci¤er hücreleri toksinleri zarars›z ha-

le getirecek ve ya¤ hücreleri zay›f dönemler için yiyeyecek depolayacak

flekilde uzmanlafl›rlar; hiçbiri mide ile ilgili enzimleri üretme hatas›na

düflmez. Peki bu kusursuz iflbölümünü kim yapmaktad›r? Hücrelere bö-

lünme ve bölündükten sonra farkl› konularda uzmanlaflma emrini kim

vermektedir? Dahas›, tüm hücreler itaat fluuruna nas›l sahiptirler ve kimi

dinleyerek böylesine kusursuz bir disiplin ve organizasyon içinde çal›fl-

maktad›rlar? Bunlar›n hiçbirinin tesadüfen geliflen olaylar›n sonucunda

oluflmufl tesadüfi sistemler olmad›¤› son derece aç›kt›r.

Hücrelerin sadece do¤ru zamanda do¤ru yerde bulunmalar› ve do¤-

ru genleri aktif hale getirmeleri ile de bu kusursuzluk bitmemektedir.

Hücreler ayn› zamanda yaflam›n do¤ru safhas›nda, do¤ru miktarlarda

bulunmal›d›rlar. Baz› "bak›m" genleri, hemen hemen bütün hücrelerde,

her zaman çal›fl›r. Di¤er genler, sadece baz› hücrelerde, kiflinin yaflam›n-

daki tek uygun, kritik bir dönemde, birkaç saatten az ifllevini yapar, son-

ra bir daha çal›flmak üzere bekleme moduna geçer. Örne¤in emzirme s›-

ras›nda süt üretimi genler taraf›ndan h›zland›r›l›r. Mevcut bilgi, uygun

zamanda, uygun miktarda ve uygun yerde harekete geçirilir. DNA'da

sakl› milyarlarca bilginin bu kadar fluurlu, planl›, iradeli, hesapl› ve ak›l-

c› idaresi ve kullan›m› evrimcilerin "tesadüf" iddialar› ile kesinlikle aç›k-
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lanamaz. Dünya üzerinde hiçbir sistem, en basiti dahi tesadüfen olufla-

mazken, mikroskobik bir alanda gerçekleflen ola¤anüstü planl› ve organi-

ze olaylar›n nedeni olarak tesadüfleri görmek büyük bir mant›k çöküntü-

südür. Nitekim evrimciler de hücrelerdeki bu baflkalafl›ma ve kusursuz

görev da¤›l›m›na bir aç›klama getirmekten çok uzak olduklar›n› kabul et-

mektedirler. Evrimci mikrobiyoloji profesörü Ali Demirsoy flu itirafta bu-

lunur:

Özünde, döllenmifl bir yumurtadan çok de¤iflik yap›da ve ifllevde birçok

hücre grubunun meydana gelmesi flimdiye kadar doyurucu bir flekilde aç›k-

lanamam›flt›r.2

Tüm bu ola¤anüstü olaylar›n, tesadüflerin veya hücrenin eseri ola-

mayaca¤› aç›kça ortadad›r. Peki, hücrede meydana gelen bu olaylar› yö-

neten, belli bir amaca yönelik olarak yaratan, milyarlarca bilgiyi, gözle

görülmeyecek kadar küçük bir alana s›¤d›ran ak›l ve güç kime aittir?

Hücredeki Ak›l
Bu durumda flunu kabul etmek gerekir ki, midedeki ya da kulaktaki

herhangi bir hücre insandan kat kat daha bilgili oldu¤u ve bu bilgiyi en

do¤ru ve en kusursuz flekilde de¤erlendirebildi¤i için insandan çok daha

ak›ll›d›r. 

Peki bu akl›n kayna¤› nedir? Nas›l olur da insan vücudundaki 100

trilyon hücrenin herbiri ayr› ayr› böylesine inan›lmaz bir akla, bilgiye ve

beceriye sahip olabilir? Bunlar sonuçta atomlardan oluflmufl ve bilinci ol-

mayan yap›lard›r. Önümüze tüm elementlerin atomlar›n› al›p farkl› bi-

çimlerde ve say›larda birbirlerine ba¤layarak milyonlarca farkl› molekül

olufltursak, yine de ak›l elde edemeyiz. Bu moleküllerin büyük, küçük,

basit ya da karmafl›k olmas› da birfley de¤ifltirmez. Sonuçta, bilinçli olarak

bir ifli organize edip baflaracak bir zihin asla ortaya ç›kmaz. 

O zaman nas›l oluyor da, belli say›daki ak›ls›z ve bilinçsiz atomun

belli flekillerde dizilmesinden meydana gelen  DNA molekülü ve onunla

uyumlu olarak çal›flan enzimler bilinçli birçok ifller yap›p, hücredeki say›-

s›z karmafl›k ve farkl› ifllemleri kusursuz ve mükemmel olarak organize
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edebiliyorlar? Bunun cevab› çok basittir; ak›l, bu moleküllerde ya da bun-

lar› içinde bar›nd›ran hücrede de¤il, bu molekülleri bu iflleri yapacak fle-

kilde programlanm›fl olarak var edenin Kendisi'ndedir. K›saca ak›l eserde

de¤il, o eseri yaratanda bulunur. 

En geliflmifl bilgisayar bile, onu en ince ayr›nt›s›na dek dizayn eden,

tasarlayan, onu çal›flt›racak programlar› yaz›p ona yükleyen ve kullanan

bir ak›l ve zekan›n ürünüdür. Ayn› flekilde, hücre de, içindeki DNA ve

RNA'lar da, bu hücrelerden oluflan insan da, kendilerini ve yapt›klar› ifl-

leri yaratan›n eserinden baflka birfley de¤ildirler. Eser ne kadar mükem-

mel, kusursuz ve etkileyici olursa olsun, ak›l her zaman o eserin sahibin-

dedir. 

Masan›z›n üzerindeki deftere yaz›lm›fl tek bir anlaml› cümle

dahi görseniz, bunun yazar›n›n kim oldu¤unu merak

edersiniz. Defter ile kalemin veya mürekkebin tesa-

düfen bir araya gelerek, rüzgar›n etkisiyle bu

cümleyi yazd›¤›n› kesinlikle düflünmezsiniz.

DNA'da ise milyarlarca bilgi söz konusudur

ve bu bilgilerin her biri bir insan için son de-

rece hayati öneme sahiptir. 

Peki ayn› soruyu neden hücre için sor-

muyoruz? Defterinizdeki veya bilgisayar›-

n›zdaki bilgiler birileri taraf›ndan oraya

yaz›lm›fl ise, bunlardan çok daha

Bir gün ka¤›t üzerinde "hiçbir fley te-

sadüfen oluflamaz" yaz›s›n› görseniz

bu yaz›n›n mürekkebin dökülmesi

ile olufltu¤unu düflünmezsiniz.

Ak›l sahibi her insan bu yaz›-

y› yazan birinin oldu¤unu

düflünecektir. Evrimcilerin

DNA'daki bilginin oluflumu

ile ilgili iddialar› ise, bu ya-

z›n›n tesadüfen olufltu¤unu

iddia etmekle k›yas dahi

edilemeyecek kadar büyük

bir mant›k bozuklu¤udur.
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üstün ve ileri bir teknolojiye sahip olan DNA, kim taraf›ndan en mükem-

mel flekilde yarat›l›p, kendisi de ayr› bir mucize olan minicik hücrenin içi-

ne özenle yerlefltirilmifltir? Hem de binlerce y›l öncesinden günümüze ka-

dar hiçbir özelli¤ini kaybetmeden. Bu sat›rlar› okuman›z, görmeniz, nefes

alman›z, düflünmeniz, k›saca var olman›z ve varl›¤›n›z› sürdürmeniz için

her an görev bafl›nda olan bu hücrelerin kim taraf›ndan ve niçin yap›ld›-

¤›n› sormaktan daha önemli ne olabilir sizin için? 

Hayatta en çok merak etmeniz gereken, bu sorunun cevab› de¤il mi-

dir sizce? Gökyüzüne bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz Günefl'ten vücudunuz-

daki DNA'lar›n›za kadar herfleyde muhteflem bir yarat›l›fl, plan ve düzen

vard›r. Bunlar›n herhangi birini tesadüflerin eseri saymak ise, kesinlikle

kabul edilemez ve ciddiye al›namaz bir iddiad›r. 

Hiçbir fiey Tesadüfen Gerçekleflemez
Mutlaka rastlam›fls›n›zd›r; baz› binalar›n önündeki çiçekler bazen bi-

nan›n ismi yaz›lacak flekilde düzenlenir. Uzaktan veya tepeden bakt›¤›-

n›zda, çiçeklerle binan›n veya flirketin ad›n›n yaz›l› oldu¤unu hemen fark

edebilirsiniz. Bu, çiçeklerin orada rastgele büyümediklerinin, bahç›vanlar

ve peyzaj mimarlar› taraf›ndan tasarlanarak düzenlendiklerinin bir gös-

tergesidir. Siz bahç›vanlar› bu düzeni yaparken görmemifl olabilirsiniz,

ancak çiçeklerle yaz›lm›fl ismi gördü¤ünüzde bunu anlars›n›z.

Veya arkadafllar›n›zla kelime oyunu oynad›ktan sonra, harfleri ma-

san›n üzerinde kar›fl›k b›rak›p gitti¤inizi düflünelim. Geri geldi¤inizde

masan›n üzerindeki harflerle OYUNU BEN KAZANDIM yazd›¤›n› gör-

seniz, bunu yazan birinin oldu¤unu hemen anlars›n›z. Hiçbir zaman harf-

lerin rastgele yanyana gelerek bu anlaml› cümleyi tesadüfen oluflturdu-

¤unu düflünmezsiniz, ayn› bahçedeki çiçeklerin tesadüfi dizilimlerle bi-

nan›n ismini yazd›¤›n› düflünmeyece¤iniz gibi. K›sacas›, bir yerde bir

amaca yönelik bir tasar›m varsa, bunun mutlaka bir tasar›mc›s› oldu¤unu

bilirsiniz. Siz bu tasar›mc›y› görmemifl olabilirsiniz, ancak eserinden veya

ard›nda b›rakt›¤› izden onun varl›¤›n› ve amac›n› anlars›n›z. 

Bu örneklerle anlatmak istedi¤imiz fludur: E¤er bir yerde en ufak bir
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planlanm›fll›k varsa, orada mutlaka bir ak›l sahibinin izleri vard›r. Hiçbir

ak›l ürünü tesadüfen oluflmaz. Örne¤in bir da¤›n üzerine trilyonlarca kez

beyaz tafllar yuvarlasan›z, bir binan›n isminin tesadüfen olufltu¤unu gö-

remezsiniz. E¤er bir yerde bir kelime, cümle varsa, herkes kabul eder ki,

mutlaka o kelime biri taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Yazars›z kelime, tasar›mc›s›

olmayan tasar›m olmaz. 

‹nsan›n bedeni ise, bir bina isminden veya "Oyunu ben kazand›m"

cümlesinden trilyonlarca kez daha kompleks bir yap›ya sahiptir ve bu

karmafl›k yap›n›n kendili¤inden ya da "tesadüfen" oluflmufl

olmas› kesinlikle ve kesinlikle mümkün de¤ildir.

Üstelik milyonlarca y›ld›r, milyarlarca canl›n›n sa-

hip oldu¤u trilyonlarca DNA, hiçbir kusura sahip

olmadan, en mükemmel haliyle yaz›lmakta, gözle

görülmeyecek kadar küçük bir mekana s›¤d›r›l-

makta ve en ak›lc› flekilde kullan›lmaktad›r. Öyleyse

insan› da, onun hücresini de, DNA's›n› da kusursuz

ve mükemmel bir flekilde planlay›p düzenleyen

bir Yarat›c› vard›r. Bunun aksini iddia etmek, ak-

l›n s›n›rlar›n›n d›fl›na ç›karak, gerçeklere, akla ve

mant›¤a sald›rmak demektir. 

Oysa, ne yaz›k ki, harflerin kendi ken-

dilerine dizilip üç küçük kelimeyi bile ya-

zabilmelerinin imkans›z oldu¤unu bir

ç›rp›da söyleyecek birçok kifli, milyarlar-

Bir saatin resimde görülen parçala-

r›n› tasarlayan birinin oldu¤una da-

ir hiç kimsenin kuflkusu yoktur.

DNA'daki bilgilerin kodlan›fl› ise bir

saatin tasar›m›ndan çok daha ihti-

flaml›d›r. O halde bu bilgilerin tesa-

düfler sonucunda fluursuz atomla-

r›n karar almas›yla kendili¤inden

olufltu¤unu iddia etmek büyük bir

yaland›r.
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Bu resimdeki gibi bir yap-boz oyunu düflünün. Oyunun tamamlanmas› ve resmin ortaya

ç›kmas› için her parçan›n kendisi için ayr›lm›fl özel yerine konmas› gerekmektedir. T›pk› bu

oyunda oldu¤u gibi DNA molekülünde de bir canl›n›n eksiksizce oluflup hayat›n› devam et-

tirebilmesi için bütün nükleotidlerin kendileri için ayr›lm›fl özel s›ralamada bulunmalar› ge-

reklidir. 

Bütün parçalar› etrafa saç›lm›fl olan bir yap-boz oyununun tesadüflerin sonucunda kendi-

li¤inden afla¤›daki resmi oluflturdu¤unu düflünmek elbette saçmad›r. Ancak bir yap-boz

oyunuyla k›yaslanamayacak kadar kusursuz yarat›l›fla ve kompleks bir flifreleme sistemi-

ne sahip olan DNA'n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmek bundan çok daha mant›ks›zd›r.
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ca atomun tek tek planlanm›fl bir dizilimle biraraya gelip DNA gibi muh-

teflem ifller baflarabilen bir molekül oluflturmas›n›n "tesadüfler" sonucu

oldu¤u aldatmacas›n› itiraz etmeden dinleyebilmektedir. T›pk› hipnotize

edilen bir kiflinin yap›lan telkinle, kendisinin bir kap›, a¤aç ya da kerten-

kele oldu¤una itiraz etmemesi, kabul etmesi gibi...

DNA'daki kusursuz yarat›l›fl›n örnekleri bunlarla s›n›rl› de¤ildir.

Allah, bilgilerin DNA'da flifreleniflini çok muhteflem ve hayranl›k uyand›-

racak flekilde yaratm›flt›r.

DNA'n›n Alfabesi
Hücrenin çekirde¤inde bulunan DNA, sarmal bir yap›ya sahiptir. Bu

sarmal yap› aç›ld›¤›nda, DNA, yaklafl›k bir metre uzunlu¤unda ipince,

uzun bir flerit haline gelir. Yaklafl›k bir metre uzunlu¤undaki DNA'n›n, bir

küçücük hücre çekirde¤inin içinde paketlenmifl halde yer al›yor olmas›

ise üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir konudur.  

DNA'da atomlar›n kendine has dizilimi maksimum flifreyi, mini-

mum alanda tafl›yabilecek üstün bir yarat›l›fla sahiptir. Birbirine geçmifl

iki spiral merdivenin her basama¤›nda üç türlü element bulunur: fleker,

fosfat ve DNA'n›n flifrelerini oluflturan azotlu organik baz. Tüm insanlar-

da malzemelerin ve fonksiyonlar›n ayn› olmas›na ra¤men, birbirlerinden

farkl› olmalar›n› sa¤layan özel flifreler, iflte bu azot bazlar› taraf›ndan

oluflturulur. Dört farkl› çeflidi olan bu bazlar›n dizilifl s›ralar›ndaki farkl›-

l›klar insanlar aras›ndaki tüm farkl›l›klar›n sebebidir. Bu baz çeflitleri;

Adenin, Guanin, Sitozin ve Timin olarak adland›r›lm›flt›r. Bazlar belirli bir

kurala göre birbirlerine ba¤lan›r. Bilimadamlar›n›n yeni yeni çözmeye

bafllad›¤› yabanc› bir lisan gibi, belirli bir kod sistemine göre dizilmifl bu

dört çeflit azotlu organik bazda, biyolojik varl›¤›m›z›n tüm flifresi gizlidir. 

DNA molekülünü oluflturan bu bazlar, isimlerinin bafl harfleri ile

an›l›rlar; A, T, G ve C.  ‹flte çekirdekteki bilgi bankas›nda bilgiler bu flekil-

de 4 harften oluflan bir alfabe kullan›larak depolanm›flt›r. 

DNA molekülünün bir bölümü olan herbir gen insan vücudundaki

belli bir özelli¤i kontrol eder. Boyun uzunlu¤u, gözün rengi, burnun, ku-
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la¤›n, kafatas›n›n malzemesi, flekli

gibi say›s›z özellik ilgili genlerin

emriyle meydana gelir. Bu genlerin

herbirini bir kitab›n sayfalar›na ben-

zetebiliriz. Sayfalar›n üzerinde ise A- T-

G- C harflerinden oluflmufl yaz›lar vard›r. 

‹nsan hücresindeki DNA'larda 30.000 ci-

var›nda gen bulunur. Her gen, karfl›l›¤› oldu¤u

protein türüne göre, say›lar› 1000 ile 186.000 ara-

s›nda de¤iflen nükleotidlerin özel bir s›ralamada

dizilmesinden oluflur. Bu genler insan vücu-

dunda görev yapan yaklafl›k 200.000 civar›n-

daki proteinin kodlar›n› saklar ve bu protein-

lerin üretimini denetler.

Genlerin Düzenlenmesi
Moleküler biyolojinin en önemli buluflla-

r›ndan biri, baz› genlerin baz›lar› üzerinde daha

etkili oldu¤unun keflfedilmesidir. Bunun sebebi,

genlerin çok komplike bir s›ra ile organize olma-

lar›d›r. Genetik hiyerarflinin temelinde genellikle

tekrar eden belirli ifllevlerle görevlendirilmifl gen-

ler vard›r: hemoglobin yapmak, saç›n uzamas› ve-

ya sindirim enzimlerinin üretilmesi gibi. Bu mole-

küler iflçilerin üzerinde "düzenleyici" genler bulu-

nur, bunlar bu iflçi genleri çal›flt›r›r ve durdurur.

Örne¤in, çocukluk döneminde hemoglobin geni-

nin çal›flmas›n› durdurur. Hem iflçilerin, hem de

"orta dereceli yöneticilerin" üzerinde bir seri ana

kontrol geni bulunur. Bunlar›n kararlar› düzineler-

ce, hatta yüzlerce altbirimi etkiler. Bu genler o kadar

hayatidir ki, embriyo döneminde zarar görmeleri

ölümcül olabilir. 

Canl›l›¤›n Bilgi Kayna¤› DNA 27
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Bu, üzerinde dikkatle düflünülmesi gereken bir bilgidir. Genler,

atomlardan oluflan moleküllerdir. Peki bu moleküller, aralar›nda böylesi-

ne düzenli bir organizasyonu nas›l kurmufllard›r? Nas›l olup da, bir mo-

lekül bir insan›n art›k boyunun uzamas›n› durdurma karar› al›r, bu kara-

r›n› di¤erine iletir, di¤eri ise bu karar› nas›l anlay›p, itaat edip, uygulama-

ya koyar? Bu disiplinin kurucusu kimdir? Dahas›, milyonlarca y›ld›r, tril-

yonlarca gen, ayn› disiplin, itaat, ak›l ve fluurla görevini eksiksiz yerine

getirmektedir. 

Böyle bir sistemin tesadüfen olufltu¤unu iddia etmek, çok büyük bir

safsatad›r. Genleri, en ak›lc› ve en kusursuz biçimde programlayan flüp-

hesiz, herfleyin Rabbi olan Allah't›r. 

Tesadüflerle Aç›klanamayan DNA
Matematik bugün DNA'da yaz›l› bilgilerin oluflumunda tesadüfe yer

olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r. De¤il milyonlarca basamaktan oluflan DNA mo-

lekülünün, DNA'y› oluflturan 30.000 genden tek bir tanesinin bile tesadü-

fen oluflabilme ihtimali imkans›z tan›m›n›n dahi zay›f kald›¤› bir durum-

dur. Evrimci bir biyolog olan Frank B. Salisbury bu imkans›zl›kla ilgili

olarak flunlar› söylemifltir:

Orta büyüklükteki bir protein molekülü, yaklafl›k 300 amino asit içerir. Bunu

kontrol eden DNA zincirinde ise, yaklafl›k 1000 nükleotid bulunacakt›r. Bir

DNA zincirinde dört çeflit nükleotid bulundu¤u hat›rlan›rsa, 1000 nükleotid-

lik bir dizi, 4 üzeri 1000 farkl› flekilde olabilecektir. Küçük bir logaritma hesa-

b›yla bulunan bu rakam ise, akl›n kavrama s›n›r›n›n çok ötesindedir.3

Yani ortamda bütün gerekli nükleotidlerin bulundu¤unu, bunlar›n

aralar›nda ba¤lanmas› için gereken bütün kompleks moleküllerin ve ba¤-

lay›c› enzimlerin hepsinin haz›r oldu¤unu farzetsek bile bu nükleotidle-

rin istenen s›rada dizilmesi ihtimali 4 üzeri 1000'de 1, di¤er bir ifadeyle,

10 üzeri 600'de 1 ihtimal demektir. K›saca insan vücudundaki ortalama

bir proteinin DNA'daki flifresinin tesadüf sonucu, kendi kendine oluflma

ihtimali, 10'un yan›nda 600 tane s›f›r olan say›da 1'dir. Bu astronomik ol-

man›n da ötesindeki say› ise, pratik olarak "0" ihtimal anlam›na gelir. De-
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mek ki böyle bir dizilim ancak ak›ll› ve fluurlu bir gücün bilgi ve kontro-

lü alt›nda gerçekleflmek zorundad›r.

fiu anda okumakta oldu¤unuz yaz›y› düflünün. Harflerin (her harf

için farkl› bir bask› kal›b› kullan›larak) kendi kendilerine ve rastgele bira-

raya gelerek böyle bir yaz› oluflturduklar›n› iddia eden birisine ne gözle

bakard›n›z? Bu yaz› belli ki ak›l ve bilinç sahibi birisi taraf›ndan kaleme

al›nm›flt›r. ‹flte DNA'daki durum da bundan hiç farkl› de¤ildir.

DNA'n›n yap›s›n› keflfeden biyokimyac› Francis Crick, konu üzerin-

de yapt›¤› çal›flmalardan dolay› Nobel ödülü ald›. Crick koyu bir evrimci

olmas›na ra¤men DNA'n›n mucizevi yap›s›na flahit olduktan sonra yazd›-

¤› eserinde bu bilimsel  gerçe¤i flöyle ifade etmifltir: "Bugün sahip oldu¤u-

muz bilgiler ›fl›¤›nda, dürüst bir adam›n yapabilece¤i tek yorum, hayat›n

bir mucize eseri olarak ortaya ç›kt›¤›d›r."4 Crick'e göre hayat kesinlikle

dünya üzerinde kendili¤inden var olamazd›. Görüldü¤ü gibi DNA üze-

rinde en uzman kifli bile, bir evrimci olmas›na ra¤men,  yarat›l›flta tesadü-

fe yer vermemektedir. 

DNA'da yer alan bilgile-

rin ne kadar hassas bir düzen

ve dengeye sahip olduklar› gö-

zönünde bulunduruldu¤unda

ise, tesadüfen oluflumun ne

kadar imkans›z oldu¤u daha

da iyi anlafl›l›r. Üç milyar harf-

ten oluflan DNA'daki bilgiler,

A-T-G-C harflerinin birbiri ar-

d›na özel ve anlaml› bir s›ra

içinde dizilmesi ile oluflur. An-

cak bu s›ralamada tek bir harf

hatas›n›n dahi yap›lmamas›

gerekir. Ansiklopedide yanl›fl

yaz›lm›fl bir kelime ya da harf

hatas› önemsenmez, hatta ço-

¤u zaman fark edilmez bile.
Francis Crick ve James Watson DNA'daki

ihtiflaml› yap›y› keflferek Nobel ödülü ald›lar.

Canl›l›¤›n Bilgi Kayna¤› DNA 29
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Buna karfl›n, DNA'da herhangi bir ba-

samaktaki, örne¤in 1 milyar 719 mil-

yon 348 bin 632'nci basamaktaki bir

harfin yanl›fl kodlanmas› gibi bir

hata bile, hücre için, dolay›s›yla in-

san için korkunç sonuçlara yol aça-

bilir. Örne¤in çocuklarda görülen he-

mofili (kan kanseri) hastal›¤› bu tip bir

yanl›fl kodlanman›n sonucudur. Genetik

yap›daki çeflitli bozukluklar›n neden oldu-

¤u birçok kal›tsal hastal›k vard›r. Herbiri

çok ciddi olabilen bu hastal›klar›n tek nede-

ni, genetik flifredeki milyarlarca harften yal-

n›zca bir veya birkaç tanesinin yanl›fl yerde

bulunmas›d›r. Sözgelimi, Mongolizm veya

Down Sendromu oldukça yayg›nd›r. Nede-

ni ise her hücredeki 21. kromozom çiftinde

fazladan bir kromozom bulunmas›d›r. Bir di¤er örnek ise Huntigton ko-

residir. Hasta 35 yafl›na kadar sa¤l›kl›d›r, ama bu yafltan sonra birdenbire

kol, bacak ve yüz kaslar›nda denetlene-

meyen istemsiz kas›lmalar bafllar. Tedavi-

si olmayan bu ölümcül hastal›k beyni de

etkiledi¤inden hastan›n belle¤i ve düflün-

me yetileri de giderek zay›flar.

Tüm bu genetik hastal›klar›n göster-

di¤i önemli bir gerçek vard›r; genetik flif-

re o kadar hassas, dengeli ve kusursuzca

hesaplanarak planlanm›flt›r ki, bu düzen-

deki en küçük bir de¤ifliklik dahi ciddi

sorunlar oluflturabilmektedir. Sadece bir

harfin eksikli¤i veya fazlal›¤› ölümcül

hastal›klara veya hayat boyu sürecek cid-

di sakatl›klara neden olabilmektedir. Do-
21. kromozom çiftinde fazladan bir

kromozom bulunan Down sendrom-

lu bir çocuk. 

‹nsanda hücrelerindeki 46 kro-

mozom 23 çift halinde bulunur.

Her çift kromozom vücuttaki be-

lirli faaliyetlerin yerine getirilme-

sinden sorumludur. Bu kromo-

zom çiftlerindeki herhangi bir

bozukluk onar›lmaz hasarlar

meydana getirir.

DNA'n›n Darwin’e Uyar›s›

AAddnnaann  OOkkttaarr
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lay›s›yla böylesine hassas bir denge ve düzenin tesadüfen olufltu¤unu, ve

evrim teorisinin iddia etti¤i gibi mutasyonlar yoluyla geliflti¤ini söylemek

kesinlikle imkans›zd›r. Öyle ise, DNA'da yeralan muazzam bilgi ilk ola-

rak nas›l oluflmufl ve flifrelenmifltir? Hayat›n kökenini tesadüflere dayan-

d›ran evrimciler, hayat›n kökeni ile ilgili her soruda yan›ts›zd›rlar.

DNA'n›n, yani genetik flifrenin kökenini sordu¤unuzda da her birinden

ayn› cevab› al›rs›n›z. Örne¤in günümüzün en önde gelen evrimci biyo-

kimyac›lar›ndan olan Leslie E. Orgel, bu soruya flu yan›t› verir:

Genetik flifrenin kökeninin genel özelliklerini bile hala anlayabilmifl de¤i-

liz... Genetik flifrenin kökeni, hayat›n kökenleri probleminin en flafl›rt›c› yö-

nüdür. Sa¤lam bir ilerleme gerçeklefltirmeden önce as›l olan kavramsal ya

da deneysel bir bulufla ihtiyaç vard›r.5

Milyonlarca sayfa yer tutan, milyarlarca bilginin tesadüfen yaz›ld›¤›-

n› iddia edenler elbetteki bu flekilde cevaps›z kalacaklard›r. Nas›l ki her

eserin veya her bilginin bir yazar› ve sahibi varsa, DNA'daki bilginin de

bir sahibi ve yarat›c›s› vard›r; ve O Yarat›c›, üstün ve güçlü, sonsuz ilim ve

ak›l sahibi olan Rabbimiz Allah't›r. 

Benzersiz Bir Yarat›l›fl: 
DNA'n›n Kendini Efllemesi

Daha önce de de¤indimiz gibi hücreler bölünerek ço¤al›rlar. Öyle ki,

insan vücudu bafllang›çta tek bir hücre iken bu hücre bölünür ve sonuçta

2-4-8-16-32... oran›nda bir katlanmayla ço¤al›r.

Peki bu bölünme ifllemi sonucunda DNA'ya ne olur? Hücrede tek bir

DNA zinciri vard›r. Halbuki yeni do¤an hücrenin de bir DNA'ya ihtiyac›

olaca¤› aç›kt›r. Bu aç›¤› gidermek için DNA'da, her aflamas› ayr› bir muci-

ze olan ilginç bir seri ifllem bafllar. Sonuçta, hücrenin bölünmesinden k›sa

bir süre önce DNA'n›n bir kopyas› ç›kar›l›r ve bu kopya yeni hücreye ak-

tar›l›r!... 

Hücrenin bölünmesi ile ilgili yap›lan gözlemlerin gösterdi¤ine göre

hücre, bölünmeden önce belirli bir büyüklü¤e ulaflmak zorundad›r. Bu

belirli büyüklük s›n›r›n› aflt›¤› anda ise bölünme süreci kendili¤inden bafl-
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lar. Hücrenin flekli bölünmeye uygun flekilde yayvanlaflmaya bafllarken,

DNA da az önce belirtti¤imiz gibi kendini efllemeye bafllar.

Bunun anlam› fludur: Hücre bir bütün olarak bölünmeye adeta "ka-

rar vermekte" ve hücrenin içindeki farkl› parçalar bu bölünme karar›na

uygun olarak davranmaya bafllamaktad›rlar. Hücrenin böylesine kollektif

bir ifli baflaracak bilince sahip olmad›¤› aç›kt›r. Hücre bölünmesini sa¤la-

yan sistemi Allah kusursuz bir flekilde yarattm›flt›r. Bölünme ifllemi, tam

gerekli anda gelen bir emir ile bafllar ve baflta DNA olmak üzere hücrenin

tümü buna göre hareket eder.  

DNA, kendini ço¤altmak için önce karfl›l›kl› iki parçaya ayr›l›r. Bu

olay oldukça ilginç bir flekilde gerçekleflir. Yap›s› sarmal bir merdivene

benzeyen DNA molekülü, bu merdivenin basamaklar›n›n ortas›ndan fer-

muar gibi ikiye ayr›l›r. Art›k DNA iki yar›m parçaya bö-

lünmüfltür. Her iki parçan›n da eksik olan yar›-

lar› (efllenikleri) ortamda haz›r bulunan malze-

melerle tamamlan›r. Böylece iki yeni DNA mole-

külü üretilmifl olur. Operasyonun her kademe-

sinde enzim denilen ve adeta geliflmifl robotlar

gibi çal›flan uzman proteinler görev yapar. ‹lk

bak›flta basit gibi görünse de bu operasyon s›ra-

s›nda gerçekleflen ara ifllemler o kadar çok ve

karmafl›kt›r ki, olay› ayr›nt›lar›yla anlatmak say-

falar tutar.

Bu noktada flunu unutmamak gerekir.

Atomlar›n birlefliminden oluflan enzim-

ler, DNA sarmal›n›n yar›s›na bakar, ek-

sik bölümleri tespit eder, eksikleri ilgili

yerlerden temin ederek, en uygun yerle-

re eklerler. Bu flekilde DNA'n›n kopya-

lanmas› gerçekleflmifl olur. fiuursuz, ak›l

ve bilgisi olmayan küçücük yap›lar›n bu

kadar kompleks, bilgi, bilinç ve ak›l ge-

rektiren ifllemleri kusursuzca yerine ge-
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DNA efllenme ifllemi belirli bir nükleotid diziliminde bafllar. Bu özel bölümün ad› efl-

lenme merkezidir. Bu merkezde DNA'n›n sarmal kollar› DNA Helikaz adl› enzim tara-

f›ndan  aç›lmaya ve ard›ndan da  ayr›lmaya bafllar.  Ayr›lan kollar›n tekrar birbirine

dolanmamas› için sarmal› sabitleyen  özel proteinler görev al›r. Tam o s›rada ayr›lan

kollar›n aras›nda bafllang›ç (primer) RNA adl› özel bir RNA molekülü sentezlenir. Bu

molekül eflleme ifllemini yapacak olan DNA polimeraz enzimine ifllemin bafllayaca¤›

yeri gösterir. DNA polimeraz enzimi ayr›lan kollar›n karfl›s›na gelecek nükleotidleri

ba¤layarak yeni DNA kollar›n› oluflturmaya bafllar. Efllenme ifllemi her iki kolda da

ayn› anda ters yönlerde ilerler. Efllenme ifllemi tamamland›¤›nda ortaya iki yeni sar-

mal ç›km›fl olur. Her iki sarmalda da birer kol yeni efllenmifltir.

efllenme merkezi

bafllang›ç RNA

bafllang›ç RNA

iki yeni sarmal

efllenmenin yönü

DNA
helikaz

sarmal sabitleyen
proteinler

di¤er yönde de
aç›lma bafllayacak
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tirmeleri, okuyarak geçilecek bilgiler

de¤ildir. Bu bilgilerin insana gösterdi¤i

ve düflündürdü¤ü önemli gerçekler var-

d›r. 

Kopyalama s›ras›nda ortaya ç›kan

yeni DNA molekülleri denetleyici en-

zimler taraf›ndan defalarca kontrol edi-

lir. Yap›lm›fl bir hata varsa—ki bu hata-

lar son derece hayati olabilir—derhal

tespit edilir ve düzeltilir. Hatal› flifre ko-

part›l›p yerine do¤rusu getirilir ve mon-

te edilir. Bütün bu ifllemler öyle bafl

döndürücü bir h›zla yap›l›r ki, dakikada

3.000 basamak nükleotid üretilirken bir

yandan da tüm bu basamaklar görevli

enzimler taraf›ndan defalarca kontrol

edilir ve gereken düzeltmeler yap›l›r. 

DNA'n›n ço¤alt›lmas› iflleminin ne kadar büyük bir h›zda gerçeklefl-

ti¤ini daha iyi anlamak için flu bilgiler daha da aç›klay›c› olacakt›r: Bir

hücre bölünmesi 20 ila 80 dakika aras›nda sürer ve bu esnada DNA'daki

bilgi de kopyalanarak ço¤alt›lmal›d›r. Yani DNA'daki 3 milyar bilgi, 20 ila

80 dakika aras›ndaki bir sürede hiçbir hata, unutma veya eksiklik olma-

DNA'da bulunan bilgiler sayesinde vü-

cudumuzda say›s›z görevleri üstlenen

proteinler tam sahip olmalar› gereken

özelliklerle üretilirler.

Telomeraz adl› özel bir

enzim DNA'n›n efllenme-

si s›ras›nda DNA'n›n uç

bölgelerinde meydana

gelen baz kay›plar›n› en-

geller. Eksik olan bazlar›

tamamlar. Böylece hücre

bölünmelerinden sonra

ortaya ç›kan her hücre

orijinalinin ayn›s› olur.
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dan kopyalanabilmektedir. Bu, bir kütüphane dolusu bilginin veya 1000

kitab›n veya bir milyon sayfal›k yaz›n›n bu kadar k›sa sürede hiç hata ve

eksiklik olmadan ço¤alt›lmas› kadar mucizevi bir olayd›r. Ve dikkat edin,

bu ifllemi gerçeklefltirenler teknolojik aletler, üstün nitelikli fotokopi ma-

kinalar› de¤il, baz› atomlar›n birbirine eklenmesiyle oluflan enzimlerdir. 

Büyük bir h›zla üretilen yeni DNA molekülünde, d›fl etkiler sonu-

cunda normale göre daha fazla hatalar yap›labilir. Bu sefer hücredeki ri-

bozomlar, DNA'dan gelen emir do¤rultusunda DNA onar›m enzimleri

üretmeye bafllarlar. Böylece DNA kendi kendini korur ve hem kendisini

hem soyun devam›n› güvence alt›na al›r.

Hücreler de insanlar gibi do¤ar, ço¤al›r ve ölürler. Ancak hücrelerin

ömrü meydana getirdikleri insan›n ömründen çok daha k›sad›r. Örne¤in

alt› ay önce bedenimizi oluflturan hücrelerin bugün büyük bir ço¤unlu¤u

hayatta de¤ildir. Fakat zaman›nda bölünerek yerlerine yenilerini b›rakt›k-

lar› için, siz flu anda hayatta kalabilmektesiniz. Bu yüzden hücrelerin ço-

¤almas›, DNA'n›n kopyalanmas› gibi ifllemler—her ne kadar çok karma-

fl›k da olsalar—insan›n varl›¤›n› sürdürmesi aç›s›ndan en ufak bir hataya

yer verilmemesi gereken hayati ifllemlerdir. Ancak ço¤altma ifllemi o ka-

DNA kendi kendini tamir eder; hataya izin vermez.
DNA efllemesi ifllemi bitti¤inde her bin nükleotidde bir hata meydana gelebilir. Fakat bu hata

da düflünülmüfltür. DNA'da meydana gelen hatalar› tamir etmek üzere özel görevli olan bir

grup enzim vard›r. Bu enzimler fluurlu bir flekilde hatay› tespit ederler ve hatal› nükleotidi ye-

rinden ç›kar›rlar. Hatal› nükleotidin yerine yenisini sentezleyip koyarlar ve bu ifllem süresince

ortaya ç›kan k›r›lmalar› yap›flt›r›rlar.

1.kopya

2.kopya
baz çiftleri

1.kopya hatal› veya
zarar görmüfl zarar görmüfl bölge

kopar›l›r

fleker-fosfat
omurgas›

DNA polimeraz enzimi zarar
görmemifl 2.kopyadan 

1. kopyada zarar görmüfl
bölgeye karfl›l›k gelen yeri

tekrar oluflturur.

DNA Ligaz omurgay› yap›flt›-
r›r. Sonuçta 1.kopya hatas›z

olarak elde edilmifl olur.
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dar kusursuz ifller ki, hata oran› 3 milyar basamakta yaln›zca bir basa-

makt›r. Bu tek hata da herhangi bir probleme sebep olmadan vücuttaki

daha üst kontrol mekanizmalar› taraf›ndan yok edilir.

‹flin en ilginç yönü de, DNA'n›n hem üretimini sa¤layan hem de ya-

p›s›n› denetleyen bu enzimlerin, yine DNA'da kay›tl› olan bilgilere göre

ve DNA'n›n emir ve kontrolünde üretilmifl proteinler olmas›d›r. Ortada

içiçe geçmifl öyle muhteflem bir sistem vard›r ki, böyle bir sistemin kade-

me kademe oluflan tesadüflerle bu hale gelmesi hiçbir flekilde mümkün

de¤ildir. Çünkü enzimin olmas› için DNA'n›n olmas›, DNA'n›n olmas›

için de enzimin olmas›, her ikisinin olmas› içinse hücrenin de, zar›ndan

di¤er bütün kompleks organellerine kadar eksiksiz olarak var olmas› ge-

rekir. 

DNA'n›n efllen-

mesinde ve protein

üretiminde birçok

enzim DNA ile birlik-

te var olmak zorun-

dad›r. Resimde gö-

rülen k›rm›z› ve sar›

bölümler DNA'y›,

mavi bölümler ise

DNA ile birlikte

çal›flan enzimleri

göstermektedir.

AAddnnaann  OOkkttaarr



Canl›lar›n birbirini izleyen "yararl› tesadüfler" sonucunda "aflama

aflama" gelifltiklerini öne süren evrim teorisi, söz konusu DNA-enzim pa-

radoksu taraf›ndan kesin biçimde yalanlanmaktad›r. Çünkü DNA'n›n ve

enzimin de ayn› anda var olmas› gerekmektedir. Bu ise apaç›k bir yarat›-

l›fl›n varl›¤›n› gösterir.

Bütün bir gün, siz hiç fark›nda de¤ilken, vücudunuzda sizin yaflam›-

n›z›n problemsiz olarak devam etmesi için ak›l almaz bir titizlik ve so-

rumluluk anlay›fl› içinde say›s›z ifllemler ve denetimler yap›l›r, tedbirler

al›n›r. Herkes görevini eksiksiz olarak ve baflar›yla yerine getirir. Allah en

büyü¤ünden en küçü¤üne, en basitinden en karmafl›¤›na kadar say›s›z

atomu ve molekülü sizin yaflam›n›z› güzel ve sa¤l›kl› bir biçimde sürdür-

meniz için hizmetinize vermifltir. Yaln›zca bu lütuf ve nimet bile hiç dur-

madan flükretmeniz için yeterlidir. 

Allah, kendisinde sükun bulman›z için geceyi, ayd›nl›k olarak da gündü-

zü sizin için var etti. fiüphesiz Allah, insanlara karfl› (s›n›rs›z) bir fazl sa-

hibidir. Ancak insanlar›n ço¤u flükretmiyorlar. (Mü'min Suresi, 61)
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DARWIN‹ZM, DNA'DAK‹ B‹LG‹LER‹N 
KÖKEN‹N‹ VE HER TÜRDE FARKLI 

OLUfiUNU AÇIKLAYAMAZ

E
vrimciler DNA'n›n ilk olarak nas›l ortaya ç›kt›¤› konusuna kesinlikle

bir aç›klama getiremezlerken, DNA konusunda ç›kmaza girdikleri

önemli bir nokta daha vard›r: Bal›klar, sürüngenler, böcekler, bitkiler,

kufllar veya insanlar nas›l olup da, farkl› DNA'lara, farkl› genetik bilgile-

re sahip olabilmifllerdir?

Evrim teorisi, bu soruya cevap olarak, DNA'daki bilgilerin zaman

içinde gerçekleflen tesadüflerle artt›¤›n› ve çeflitlendi¤ini ileri sürerler. Sö-

zünü ettikleri tesadüfler "mutasyon"lard›r. Mutasyon DNA'da radyasyon

ya da kimyasal etkiler sonucunda meydana gelen de¤iflikliklerdir. Bazen

bir radyoaktif ›fl›n›m DNA zincirine isabet eder ve oradaki bir veya bir-

kaç basama¤› tahrip eder ya da yerini de¤ifltirir. Evrimcilere göre, canl›-

lar, tek bir DNA'n›n, bu mutasyonlar (yani kazalar) sonucunda farkl›lafl-

mas› ile bugünkü mükemmel hallerine ulaflm›fllard›r. 

Bu iddian›n ak›l d›fl› oldu¤unu göstermek için, DNA'y› yine bir ki-

taba benzetelim. DNA'n›n bir kitapta oldu¤u gibi yanyana dizilmifl harf-

lerden olufltu¤unu  söylemifltik. Mutasyonlar, bu kitab›n yaz›l›m› s›ras›n-

da meydana gelen harf hatalar›na benzerler. ‹sterseniz bu konuda bir de-

ney yapal›m. Kal›n bir dünya tarihi kitab›n›n bafltan sona bilgisayara ya-

z›lmas›n› isteyelim. Bu ifl yap›l›rken de bir kaç kez dizgiye müdahale ede-

lim ve dizgiyi yapan kifliye tufllardan birine gözü kapal› ve rastgele bas-

mas›n› söyleyelim. Bu flekilde yaz›lm›fl olan harf hatal› metni, bir baflka-

s›na verip yine ayn› fleyi yapt›ral›m. Bu yöntemle kitab› birkaç bin kez

bafltan afla¤› yazd›ral›m, her seferinde metne rastgele birkaç harf hatas›

ekleyerek...

Acaba tarih kitab› bu yöntemle geliflir mi? Örne¤in daha önce kitap-

ta var olmayan "Eski Çin Tarihi" gibi bir bölüm oluflabilir mi? 

Elbette ki kitaba ekledi¤imiz harf hatalar› kitab› gelifltirmez, aksine

tahrip eder, anlam›n› bozar. Hatal› kopyalama ifllemini ne kadar art›r›r-

sak, o kadar bozuk bir kitap elde ederiz. 

Ama evrim teorisinin iddias›, "harf hatalar›n›n bir kitab› gelifltirdi-

¤i" yönündedir. Evrime göre DNA'da meydana gelen mutasyonlar (hata-

lar) birikerek tesadüfen faydal› sonuçlara yol açm›fl, örne¤in canl›lara

göz, kulak, kanat, el gibi kusursuz organlar›; düflünmek, ö¤renmek, man-

t›k yürütmek gibi fluur gerektiren özellikleri kazand›rm›flt›r.



Kuflkusuz bu iddia, biraz önce söz etti¤imiz, bir dünya tarihi ki-

tab›na harf hatalar›n›n birikmesi sonucu "Eski Çin Tarihi" bölümü ek-

lenmesinden bile daha ak›ld›fl›d›r. (Kald› ki do¤ada, hata yapan dizgi-

ci örne¤inde oldu¤u gibi düzenli olarak mutasyonlar meydana getiren

bir mekanizma yoktur. Do¤adaki mutasyonlar bir kitab›n yaz›m› s›ra-

s›nda meydana gelebilecek harf hatalar›ndan çok daha nadir oluflur-

lar.)

Evrim teorisinin canl›l›¤›n kökeni hakk›nda getirmeye çal›flt›¤›

her türlü "aç›klama" iflte bu denli ak›l ve bilim d›fl› iddialard›r. Bu ger-

çe¤i kabul eden aç›k sözlü otoritelerden biri, Frans›z Bilimler Akade-

misi'nin eski baflkan› olan ünlü Frans›z zoolog Pierre Grassé'dir. Gras-

sé de bir evrimcidir, ancak Darwinist teorinin canl›l›¤› aç›klayamad›¤›-

n› savunmakta ve Darwinizm'in temelini oluflturan "tesadüf" mant›¤›

hakk›nda flunlar› söylemektedir:

fiansl› mutasyonlar›n havyanlar›n ve bitkilerin ihtiyaçlar›n›n kar-

fl›lanmas›n› sa¤lad›¤›na inanmak, gerçekten çok zordur. Ama

Darwinizm bundan fazlas›n› da ister: Tek bir bitki, tek bir ha-

yvan, binlerce ve binlerce tam olmas› gerekti¤i flekilde faydal› te-

sadüflere maruz kalmal›d›r. Yani mucizeler s›radan bir kural ha-

line gelmeli, inan›lmaz derecede düflük olas›l›klara sahip olaylar

kolayl›kla gerçekleflmelidir. Hayal kurmay› yasaklayan bir kanun

yoktur, ama bilim bu iflin içine dahil edilmemelidir.6

Gerçekten de, cans›z maddelerin kendi kendine bir araya gelip

DNA gibi muhteflem sistemlere sahip canl›lar› oluflturdu¤unu iddia

eden evrim teorisi, bilime ve akla tamamen ayk›r› olan bir hayalciliktir.

Tüm bunlar bizi apaç›k bir sonuca götürür. Yaflam›n bir plan› (DNA) ol-

du¤una ve tüm canl›lar bu plana göre yap›ld›klar›na göre, aç›kt›r ki bu

plan› ortaya ç›karan üstün bir Yarat›c› vard›r. Yani tüm canl›lar, sonsuz

bir güç ve ak›l sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›lm›fllard›r. Allah Ku-

ran'da bu gerçe¤i flöyle bildirmifltir:

O Allah ki, yaratand›r, kusursuzca varedendir, flekil ve suret ve-

rendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar›n

tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakim'dir. (Haflr Suresi,

24)

‹nsanlar›n bugün teknolojinin imkanlar›n› kullanarak baflard›kla-

r› ise, Allah'›n insan DNA's›nda tecelli eden ilminden bir parçay› olsun

anlayabilmek için çal›flmaktan ibarettir. 
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EVR‹MC‹LERDEN 
DNA ‹T‹RAFLARI

DNA gibi ola¤anüstü bir yarat›l›fla sa-

hip bir molekülün nas›l ortaya ç›kt›¤› soru-

su, buraya kadar inceledi¤imiz gibi evrimcile-

rin binlerce ç›kmaz›ndan biridir. Tüm canl›l›¤› "te-

sadüf" cevab›yla aç›klamaya kalkan evrim teorisi, DNA'da

özenle ve kusursuzca kodlanm›fl bulunan ola¤anüstü bilginin

kayna¤›n› asla izah edememektedir.

Kald› ki konu DNA zincirinin nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusundan ibaret

de¤ildir. Çünkü DNA zinciri, daha önce de belirtti¤imiz gibi, içindeki ola-

¤anüstü bilgi kapasitesi ile birlikte var olsa bile, bu tek bafl›na hiçbir fleye

yaramamaktad›r. Canl›l›ktan söz edilebilmesi için, mutlaka bir de bu

DNA zincirini okuyan, kopyalayan ve bu kopyalara göre proteinler üre-

ten enzimlerin bulunmas› gerekir. (Enzimler hücrede belirli görevler üst-

lenmifl ve bunlar› bir robot titizli¤inde yerine getiren büyük moleküller-

dir.) 

Yani canl›l›ktan söz edilmesi için, hem DNA ad› verdi¤imiz bilgi

bankas›n›n hem de bu bankadaki bilgileri okuyarak üretim yapacak ma-

kinalar›n var olmas› gerekmektedir.

‹flin daha da ilginç yan› ise, DNA'y› okuyup ona göre üretim yapan

enzimlerin kendilerinin de yine DNA'daki flifrelere göre üretilmeleridir!

Yani hücrenin içinde öyle bir fabrika vard›r ki, bu fabrika hem çok çeflitli

ürünler üretmekte, hem de bir taraftan bu üretimi yapan robot ve maki-

nalar› da infla etmektedir. Tek bir noktas›nda eksiklik olsa ifle yaramaya-

cak olan bu sistemin nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusu, evrim teorisini tek bafl›na

y›kmaya yeterlidir. 

Çeflitli alanlarda profesörlük yapan, Indiana Üniversitesi'nden,

Amerikal› bilim adam› Douglas R. Hofstadter, bu soru karfl›s›ndaki çare-

sizliklerini flöyle itiraf etmektedir:

Nas›l oldu da genetik bilgi, onu yorumlayan mekanizmalarla (enzimler ve



di¤er moleküler yap›larla) birlikte

ortaya ç›kt›? Bu soru karfl›s›nda ken-

dimizi bir cevapla de¤il, hayranl›k ve

flaflk›nl›k duygular› ile tatmin etmemiz ge-

rekiyor.7

Bir baflka evrimci otorite, dünyaca ünlü

moleküler biyolog Leslie Orgel, bu konuda biraz daha aç›k

sözlü davranmaktad›r:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan enzimlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmalar›

afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde et-

mek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla ‹NSAN, YAfiAMIN K‹MYASAL

YOLLARLA ORTAYA ÇIKMASININ ASLA MÜMKÜN OLMADI⁄I SONU-

CUNA VARMAK ZORUNDA KALMAKTADIR.8

"Hayat›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas› imkans›z" demek, "haya-

t›n kendi kendine oluflmas› imkans›z" demektir. Bu gerçek, canl›l›¤›n ku-

sursuz bir biçimde yarat›ld›¤›n›n aç›k bir ispat›d›r. Ancak evrimciler aç›k

delillerini gördükleri bu gerçe¤i, s›rf ideolojik nedenlerle kabul etmezler.

S›rf Allah'›n varl›¤›n› kabul etmemek için, imkans›z oldu¤unu kendileri-

nin de bildi¤i saçma senaryolara inan›rlar. 

Bir baflka evrimci Caryl P. Haskins ise DNA flifresinin tesadüfen olufl-

mas›n›n imkans›zl›¤›n› ve bu gerçe¤in Yarat›l›fl için güçlü bir delil oldu-

¤unu flöyle ifade eder:

Biyokimyasal genetik düzeyinde evrime ait en kapsaml› sorular hala cevap-

land›r›lmam›flt›r. Genetik flifre ilk kez nas›l ortaya ç›km›flt› ve nas›l evrimlefl-

miflti? Bugün yaflayan tüm organizmalarda hem DNA'n›n replikasyonu

hem de DNA flifresinin etkili bir flekilde çevirimi süreçleri, son derece kesin

enzimlere gereksinim duymaktad›r. Ayn› zamanda bu enzimlerin moleküler

yap›lar›n›n DNA'n›n kendisi taraf›ndan kesin bir flekilde belirtilmifl olmas›,

dikkate de¤er evrimci bir gizemi ortaya ç›karmaktad›r... fiifre ve flifreyi çe-

virme yollar› evrim sürecinde kendili¤inden mi ortaya ç›km›flt›? Böyle bir

rastlant›n›n gerçekleflmifl olabilece¤ine inanmak neredeyse ak›l almazd›r. Bu
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bulmaca Darwin'den önceki dö-

nemde oldu¤u gibi Darwin'den

sonra da evrimden kuflku duyanlar

taraf›ndan özel yarat›l›fl için en güçlü

kan›t türü olarak yorumlanm›flt›r.9

Evrim teorisinin geçersizli¤ini anla-

tan "Evolution: A Theory in Crisis" (Evrim:

Kriz ‹çinde Bir Teori) adl› kitab›n yazar› olan

ünlü moleküler biyolog Prof. Michael Denton, Darwi-

nistler'in bu ak›l d›fl› inanc›n› flöyle an-

lat›r:

Yüksek organizmalar›n genetik programlar›n›n

yap›s›, milyarlarca bit (bilgisayar birimi) bilgiye ya

da bin ciltlik küçük bir kütüphanenin içindeki tüm

harflerin dizilimine eflde¤erdir. Bu denli kompleks

organizmalar› oluflturan trilyonlarca hücrenin geli-

flimini belirleyen, emreden ve kontrol eden say›s›z

karmafl›k ifllevin tamamen rastlant›ya dayal› bir

süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmek ise, ‹N-

SAN AKLINA YÖNEL‹K B‹R SALDIRIDIR. AMA

B‹R DARW‹N‹ST, BU DÜfiÜNCEY‹ EN UFAK B‹R fiÜPHE BEL‹RT‹S‹ B‹LE

GÖSTERMEDEN KABUL EDER!10

Gerçekten de Darwinizm, akla tamamen ayk›r›, bat›l bir inançtan

baflka bir fley de¤ildir. Ak›l sahibi olan her insan ise, ister DNA'ya isterse

tabiat›n baflka herhangi bir yönüne baks›n, o büyük gerçe¤in kan›tlar›n›

görür: ‹nsan ve tüm canl›lar, Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah taraf›ndan

yarat›lm›flt›r. 

Prof. Michael Denton
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Evrimcilerin Çaresizli¤ine Bir Örnek Daha:
"RNA Dünyas›" Senaryosu
Evrimciler, ilk canl› hücrenin nas›l var oldu¤u sorusu üzerinde 20.

yüzy›l›n bafl›ndan itibaren çeflitli teoriler gelifltirdiler. Bu konuda ilk ev-

rimci tezi öne süren Rus biyolog Oparin, yüzmilyonlarca y›l önceki ilkel

dünyada birtak›m tesadüfi kimyasal reaksiyonlarla ilk önce proteinlerin

olufltu¤unu, bunlar›n birleflmesiyle de hücrelerin do¤du¤unu ileri sürdü.

Oparin'in 1930'l› y›llarda ortaya att›¤› bu iddian›n en temel varsay›mlar›-

n›n bile yanl›fl oldu¤u ise 1970'li y›llardaki bulgularla anlafl›ld›: Oparin'in

"ilkel dünya atmosferi" senaryosunda organik moleküllerin oluflmas›na

imkan verebilecek metan ve amonyak gazlar› yer al›yordu. Ama gerçek

atmosferin metan ve amonyak temelli olmad›¤›, aksine bir de organik mo-

lekülleri parçalayan oksijen gaz›ndan bol miktarda içerdi¤i anlafl›ld›. 

Bu durum moleküler evrim teorisi için büyük bir darbe oldu. Miller,

Fox, Ponnamperuma gibi evrimcilerin "ilkel atmosfer deneyleri"nin tü-

münün geçersiz oldu¤u anlafl›ld›. Bu nedenle 80'li y›llarda baflka evrimci

aray›fllar geliflti. Bunun sonucunda, ilk önce proteinlerin de¤il, proteinle-

rin bilgisini tafl›yan RNA molekülünün olufltu¤unu öne süren "RNA Dün-

yas›" senaryosu ortaya at›ld›.  1986 y›l›nda Harvard'l› kimyac› Walter Gil-

bert taraf›ndan ortaya at›lan bu senaryoya göre, bundan milyarlarca y›l

önce, her nas›lsa kendi kendisini kopyalayabilen bir RNA molekülü tesa-

düfen kendili¤inden oluflmufltu. Sonra bu RNA molekülü çevre flartlar›-

n›n etkisiyle birdenbire proteinler üretmeye bafllam›flt›. Daha sonra bilgi-

leri ikinci bir molekülde saklamak ihtiyac› do¤mufl ve her nas›lsa DNA

molekülü ortaya ç›km›flt›. 

Her aflamas› ayr› bir imkans›zl›klar zinciri olan bu hayal etmesi bile

güç senaryo, hayat›n bafllang›c›na aç›klama getirmek yerine, sorunu daha

da büyütmüfl, pek çok içinden ç›k›lmaz soruyu gündeme getirmiflti: 

1— Daha, RNA'y› oluflturan nükleotidlerin tek birinin bile oluflmas›

kesinlikle rastlant›larla aç›klanamazken, acaba hayali nükleotidler nas›l

uygun bir dizilimde biraraya gelerek RNA'y› oluflturmufllard›? Evrimci

biyolog John Horgan RNA'n›n tesadüfen oluflmas›n›n imkans›zl›¤›n› flöy-

le kabullenir:
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Araflt›rmac›lar RNA dünyas› kavram›n› detayl› biçimde inceledikçe gide-

rek daha fazla sorun ortaya ç›k›yor. RNA ilk olarak nas›l olufltu? RNA ve

onun parçalar›n›n laboratuvarda en iyi flartlarda sentezlenmesi bile son de-

rece zor iken, bunun prebiyotik (yaflam öncesi) ortamda gerçekleflmesi nas›l

olmufltur?11

2— Tesadüfen olufltu¤unu farzetsek bile, yaln›zca bir nükleotid zin-

cirinden ibaret olan bu RNA hangi bilinçle kendisini kopyalamaya karar

vermifl ve ne tür bir mekanizmayla bu kopyalamay› baflarm›flt›? Kendisi-

ni kopyalarken kullanaca¤› nükleotidleri nereden bulmufltu? Evrimci

mikrobiyologlar Gerald Joyce ve Leslie Orgel, durumun ümitsizli¤ini flöy-

le dile getirmekteler:  

Tart›flma, içinden ç›k›lmaz bir noktada odaklafl›yor: Karmakar›fl›k bir poli-

nükleotid çorbas›ndan ç›k›p, birdenbire kendini kopyalayabilen o hayali

RNA'n›n efsanesi... Bu kavram, yaln›zca bugünkü prebiotik kimya anlay›-

fl›m›za göre gerçek d›fl› olmakla kalmamakta, ayn› zamanda RNA'n›n ken-

dini kopyalayabilen bir molekül oldu¤u fleklindeki afl›r› iyimser düflünceyi

de y›kmaktad›r.12

3— Kald› ki e¤er ilkel dünyada kendini kopyalayan bir RNA olufltu-

¤unu ve ortamda RNA'n›n kullanaca¤› her çeflit amino asitten say›s›z

miktarlarda bulundu¤unu farzetsek ve bütün bu imkans›zl›klar›n bir fle-

kilde gerçekleflmifl oldu¤unu düflünsek bile, bu durum yine de tek bir

protein molekülünün oluflabilmesi için yeterli de¤ildir. Çünkü RNA, sa-

dece proteinin yap›s›yla ilgili bilgidir. Amino asitler ise hammaddedir.

Ancak ortada proteini üretecek "mekanizma" yoktur. RNA'n›n varl›¤›n›

protein üretimi için yeterli saymak, bir araban›n ka¤›t üzerine çizilmifl ta-

sar›m›n› o arabay› oluflturacak binlerce parçan›n üzerine at›p sonra araba-

n›n kendi kendine montajlan›p ortaya ç›kmas›n› beklemekle ayn› derece-

de saçmad›r. Ortada fabrika ve iflçiler yoktur ki, bir üretim gerçekleflsin.

Bir protein, hücre içindeki son derece karmafl›k ifllemler sonucunda

pek çok enzimin yard›m›yla ribozom ad› verilen fabrikada üretilir. Ribo-

zom ise yine proteinlerden oluflmufl karmafl›k bir hücre organelidir. Dola-

y›s›yla bu durum, ribozomun da ayn› anda tesadüfen meydana gelmifl ol-

mas› gibi bir ak›lalmaz varsay›m› daha beraberinde getirecektir. Evrimin



Hücrede bir proteine ihtiyaç duyuldu¤u zaman DNA molekülüne bu ihtiyac› bildiren bir sinyal gönde-

rilir. Bu sinyali alan DNA hangi proteine ihtiyaç duyuldu¤unu anlar. Ve ard›ndan bu proteinin amino asit

diziliminin bilgisinin bulundu¤u bölümün bir kopyas›n› ç›kar›r. Bu kopyalanan bilgi üretilecek proteinin

bilgisini tafl›yan Mesajc› RNA'd›r. Mesajc› RNA kopyaland›ktan sonra çekirdekten ç›karak proteinin üre-

tim fabrikalar› olan Ribozomlara do¤ru yola koyulur. Ayn› anda DNA'dan koplanm›fl olan bir di¤er RNA

amino asitleri tafl›yarak ribozomlara getirir. Her amino asit kendisine özel bir tafl›y›c› RNA ile tafl›n›r.

Üretilecek olan proteine ait amino asit diziliminin bilgisini tafl›yan mesajc› RNA ribozomun üretim böl-

ges‹ne yerleflir. Tafl›y›c› RNA getirdi¤i amino asitlerle birlikte mesajc› RNA'da bildirilen s›raya uygun

flekilde karfl›s›na geçer. Yine DNA'dan kopyalanan bir baflka RNA molekülü mesajc› RNA ile tafl›y›c›

RNA'n›n birbirine ba¤lanmas›n›  sa¤lar. Yanyana gelen tafl›y›c› RNA'lar›n getirdi¤i amino asitler arala-

r›nda peptid ba¤› olflturarak protein zincirlerini meydana getirirler. Ve getirdi¤i yükü boflaltm›fl olan ta-

fl›y›c› RNA'lar da ribozomdan ayr›l›r. Daha  sonra üretilen protein de kullan›laca¤› yere do¤ru yola ç›kar.

DNA'n›n üzerinden mRNA sentezlenir.

mRNA çekirdek zar›ndan si-
toplazmaya yani ribozomlara
gider.

ribozom protein
üretmek üzere
haz›rlan›r.

mRNA ribozomla-
r›n protein üretim
birimine yerleflir.

tafl›y›c› RNA sitoplazma-
dan amino asitleri yakalar
ve ribozoma getirir.

ribozomlarda mesajc› RNA ile tafl›y›c› RNA karfl› karfl›ya
gelir ve ba¤lan›r. Yanyana gelen aminoasitler birbirine
peptid ba¤›yla ba¤lanarak proteinleri oluflturur.

tafl›y›c›
RNA stop-
lazmaya
da¤›l›r.
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en fanatik savunucular›n-

dan Nobel ödüllü Jacques

Monod bile protein sente-

zinin yaln›zca nükleik

asitlerdeki bilgiye indir-

genmesinin mümkün ol-

mad›¤›n› flu flekilde aç›k-

lamaktad›r:

fiifre (DNA ya da RNA'daki

bilgi), aktar›lmad›kça anlam-

s›zd›r. Günümüz hücresinde-

ki flifre aktarma mekanizma-

s› en az 50 makromoleküler

parçadan oluflmaktad›r ki,

bunlar›n kendileri de

DNA'da kodludurlar. fiifre

bu birimler olmadan aktar›lamaz. Bu döngünün kapanmas› ne zaman ve

nas›l gerçekleflti? Bunun hayali bile afl›r› derecede zordur.13

‹lkel dünyadaki bir RNA zinciri hangi iradeyle böyle bir karar alm›fl

ve hangi yöntemleri kullanarak, 50 özel görevli parçac›¤›n iflini tek bafl›na

yaparak protein üretimini gerçeklefltirmifltir? Evrimcilerin bu sorulara ge-

tirebildikleri hiçbir aç›klama yoktur. 

San Diego California Üniversitesi'nden Stanley Miller'›n ve Francis

Crick'in çal›flma arkadafl›

olan ünlü evrimci Dr. Leslie

Orgel, "hayat›n RNA dün-

yas› ile bafllayabilmesi" ihti-

mali için "senaryo" deyimi-

ni kullanmaktad›r. Orgel,

Urey-Miller deneyinin geçersiz

oldu¤unun anlafl›lmas› ile evrim-

ciler yeni aray›fllara girmek zo-

runda kald›lar.

Yukar›daki resimde ribozomda

üretilen protein zincirleri gö-

rülmektedir.
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bu RNA'n›n hangi özelliklere sahip olmas› ge-

rekti¤ini ve bunun imkans›zl›¤›n›, American Sci-
entist'in Ekim 1994 say›s›ndaki "The Origin of

Life on the Earth" bafll›kl› makalede flöyle ifade

eder:

Bu senaryonun oluflabilmesi için, ilkel dünya-

daki RNA'n›n bugün mevcut olmayan iki

özelli¤inin olmufl olmas› gerekmektedir: Prote-

inlerin yard›m› olmaks›z›n kendini kopyala-

yabilme özelli¤i ve protein sentezinin her afla-

mas›n› gerçeklefltirebilme özelli¤i.14

Aç›kça anlafl›laca¤› gibi Orgel'in, "olmazsa olmaz" flart›n› koydu¤u

bu iki kompleks ifllemi RNA gibi bir molekülden beklemek, ancak evrim-

ci bir hayal gücü ve bak›fl aç›s›yla mümkün olabilir. Somut bilimsel ger-

çekler ise, hayat›n rastlant›larla do¤du¤u iddias›n›n yeni bir versiyonu

olan "RNA Dünyas›" tezinin, kesinlikle imkans›z bir masal oldu¤unu or-

taya koymaktad›r.

Cans›z Moleküllerin Biraraya Gelmesi 
Canl›l›¤› Aç›klayamaz
Buraya kadar bahsetti¤imiz bütün imkans›zl›klar› ve mant›ks›zl›kla-

r› bir an için unutal›m ve ilkel dünya koflullar› gibi olabilecek en uygun-

suz ortamda bir protein molekülünün tesadüflerle meydana geldi¤ini

varsayal›m.

Tek bir proteinin oluflmas› da yetmeyecek, söz konusu proteinin, bu

kontrolsüz ortamda bafl›na hiçbir fley gelmeden kendi gibi tesadüfen olu-

flacak baflka proteinleri beklemesi gerekecekti.... Ta ki hücreyi meydana

getirecek milyonlarca uygun ve gerekli protein hep "tesadüfen" ayn› yer-

de yanyana oluflana kadar. Önceden oluflanlar o ortamda ultraviyole ›fl›n-

lar›, fliddetli mekanik etkilere ra¤men hiçbir bozulmaya u¤ramadan, sa-

b›rla hemen yan›bafllar›nda di¤erlerinin tesadüfen oluflmas›n› bekleme-

liydiler. Sonra yeterli say›da ve ayn› noktada oluflan bu proteinler anlam-

l› flekillerde biraraya gelerek hücrenin organellerini oluflturmal›yd›lar.

Dr. Leslie Orgel
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Aralar›na hiçbir yabanc› madde, zararl› molekül, ifle yaramaz protein zin-

ciri kar›flmamal›yd›. Sonra bu organeller son derece planl›, düzenli,

uyumlu ve ba¤lant›l› bir biçimde biraraya gelip, bütün gerekli enzimleri

de yanlar›na al›p bir zarla kaplansalar, bu zar›n içi de bunlara ideal orta-

m› sa¤layacak özel bir s›v›yla dolsayd›, tüm bu "imkans›z ötesi" olaylar

gerçekleflseydi bile bu molekül y›¤›n› canlanabilir miydi? 

Cevap, "hay›r"d›r! Çünkü araflt›rmalar göstermifltir ki, hayat›n bafl-

lamas› için yaln›zca canl›larda bulunmas› gereken maddelerin biraraya

gelmifl olmas› yeterli de¤ildir. Yaflam için gerekli tüm proteinleri topla-

y›p bir deney tüpüne koysak yine de canl› bir hücre elde etmeyi baflara-

may›z. Bu konuda yap›lan tüm deneyler baflar›s›z olmufltur. Bütün deney
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ve gözlemler ise hayat›n ancak hayattan

geldi¤ini göstermifltir. Hayat›n cans›z

maddelerden ç›kt›¤› iddias›, bu bölümün

en bafl›nda da belirtti¤imiz gibi, sadece ev-

rimcilerin hayallerinde yer alan, tüm göz-

lem ve deneylere ayk›r› bir masald›r.

Bu durumda, yeryüzündeki ilk haya-

t›n da ancak bir Hayat'tan gelmifl olmas›

gerekir. ‹flte bu, "Hayy" (Hayat Sahibi)

Allah'›n yaratmas›d›r. Hayat ancak O'nun

dilemesiyle bafllar, sürer ve sona erer. Ev-

rim ise, canl›l›¤›n nas›l bafllad›¤›n› aç›kla-

mak flöyle dursun, canl›l›k için gerekli malzemenin nas›l olufltu¤unu ve

biraraya geldi¤ini bile aç›klayamamaktad›r.

Cardiff Üniversitesi'nden, Uygulamal› Matematik ve Astronomi Pro-

fesörü Chandra Wickramasinghe hayat›n tesadüflerle do¤du¤una on y›l-

lar boyunca inand›r›lm›fl bir bilim adam› olarak karfl›laflt›¤› bu gerçe¤i

flöyle anlat›r:

Bir bilim adam› olarak ald›¤›m e¤itim boyunca, bilimin herhangi bir bilinç-

li yarat›l›fl kavram› ile uyuflamayaca¤›na dair çok güçlü bir beyin y›kamaya

tabi tutuldum. Bu kavrama karfl› fliddetle tav›r al›nmas› gerekiyordu... Ama

flu anda, Tanr›'ya inanmay› gerektiren aç›klama karfl›s›nda, öne sürülebile-

cek hiçbir ak›lc› argüman bulam›yorum... Biz hep aç›k bir zihinle düflünme-

ye al›flt›k ve flimdi yaflama getirilebilecek tek mant›kl› cevab›n yarat›l›fl ol-

du¤u sonucuna var›yoruz, tesadüfi karmaflalar de¤il.15

Prof. Chandra Wickramasinghe
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Fizi¤in en temel kanunlar›ndan birisi

olan "Termodinami¤in ‹kinci Kanunu", ev-

rende kendi haline, do¤al flartlara b›rak›-

lan tüm sistemlerin, zamanla do¤ru oran-

t›l› olarak düzensizli¤e, da¤›n›kl›¤a ve bo-

zulmaya do¤ru gidece¤ini söyler. Canl›,

cans›z bütün herfley zaman içinde afl›n›r,

bozulur, çürür, parçalan›r ve da¤›l›r. Bu, er

ya da geç her varl›¤›n karfl›laflaca¤› mutlak

sondur ve söz konusu kanuna göre bu ka-

ç›n›lmaz sürecin geri dönüflü yoktur.

Bu gerçek hepimizin yaflamlar› s›ras›nda

da yak›ndan gözlemledi¤i bir durumdur.

Örne¤in bir otobüsü çöle götürüp b›rak›r

ve aylar sonra durumunu kontrol ederse-

niz, elbette ki onun eskisinden daha gelifl-

mifl, daha bak›ml› bir hale gelmesini bekle-

yemezsiniz. Aksine lastiklerinin patlam›fl,

camlar›n›n k›r›lm›fl, kaportas›n›n paslan-

m›fl, motorunun çürümüfl oldu¤unu gö-

rürsünüz. Ayn› kaç›n›lmaz süreç canl› var-

l›klar için çok daha h›zl› ifller. 

‹flte Termodinami¤in ‹kinci Kanunu bu

do¤al sürecin, fiziksel denklem ve hesap-

lamalarla ifade edilifl biçimidir. 

Bu ünlü fizik kanunu, "Entropi Kanunu"

olarak da adland›r›l›r. Entropi, fizikte bir

sistemin içerdi¤i düzensizli¤in ölçüsüdür.

Bir sistemin düzenli, organize ve planl› bir

yap›dan düzensiz, da¤›n›k ve plans›z bir

hale geçmesi o sistemin entropisini artt›r›r.

Bir sistemdeki düzensizlik ne kadar faz-

laysa, o sistemin entropisi de o kadar yük-

sek demektir. Entropi Kanunu, tüm evre-

nin geri dönüflü olmayan bir flekilde sü-

rekli daha düzensiz, plans›z ve da¤›n›k bir

yap›ya do¤ru ilerledi¤ini ortaya koymufl-

tur. 

Termodinami¤in ‹kinci Kanunu ya da

di¤er ad›yla Entropi Kanunu, do¤rulu¤u

teorik ve deneysel olarak kesin biçimde

kan›tlanm›fl bir kanundur. Öyle ki yüzy›l›-

m›z›n en büyük bilim adam› kabul edilen

Albert Einstein, bu kanunu "bütün bilim-

lerin birinci kanunu" olarak tan›mlam›flt›r:

Entropi Kanunu, tarihin bundan sonraki

ikinci devresinde, hükmedici düzen flek-

linde kendini gösterecektir. Albert Eins-

tein, bu kanunun bütün bilimlerin birin-

ci kanunu oldu¤unu söylemifltir; Sir Art-

hur Eddington ondan, bütün evrenin en

üstün metafizik kanunu olarak bahse-

der.1

Evrim teorisi ise, bütün evreni kapsayan

bu temel fizik kanununu bütünüyle gözar-

d› ederek ortaya at›lm›fl bir iddiad›r. Evrim

bu kanunla temelinden çeliflen tam tersi

bir mekanizma öne sürer. Evrime göre, da-

¤›n›k, düzensiz, cans›z atomlar ve mole-

küller, zamanla kendi kendilerine tesadüf-

lerle biraraya gelerek düzenli ve planl›

proteinleri, DNA, RNA gibi son derece

kompleks moleküler yap›lar›, ard›ndan da

çok daha ileri düzenlere, organizasyonlara

ve tasar›mlara sahip milyonlarca canl› tü-

rünü ortaya ç›karm›fllard›. Evrime göre,

her aflamada daha planl›, daha düzenli,

daha kompleks ve daha organize bir yap›-

ya do¤ru ilerleyen bu hayali süreç, Entro-

pi Kanunu'nun ortaya koydu¤u gerçeklere

bütünüyle ayk›r›d›r. Bu nedenle evrim gi-

bi bir sürecin, en bafl›ndan en sonuna ka-

dar varsay›lan hiçbir aflamas›n›n gerçek-

leflmesi mümkün de¤ildir. Evrimci bilim

adamlar› da bu aç›k çeliflkinin fark›ndad›r-

lar. J. H. Rush flöyle der:

Evrimin kompleks süreci içinde yaflam,

Termodinami¤in ‹kinci Kanunu'nda be-

TERMOD‹NAM‹⁄‹N ‹K‹NC‹ KANUNU



Bir otobüsü çölde kendi haline b›rak›rsan›z zamanla özelliklerini kaybederek bozulmaya

u¤rar. Bir süre sonra bakt›¤›n›zda otobüsün lastiklerinin patlam›fl, camlar›n›n k›r›lm›fl, ka-

portas›n›n paslanm›fl, motorunun çürümüfl oldu¤unu görürsünüz. Bu kaç›n›lmaz süreç

canl› varl›klar için çok daha h›zl› ifller. Ayn› flekilde bilinçli bir müdahale olmad›¤› sürece

evrendeki tüm sistemler bozulmaya u¤rar.

lirtilen e¤ilime belirgin bir çeliflki olufl-

turur.2

Evrimci bilim adam› Roger Lewin de bir

baflka bilimsel dergi olan Science'daki bir

makalesinde evrimin termodinamik aç-

maz›n› flöyle dile getirmektedir:

Biyologlar›n karfl›laflt›klar› problem, ev-

rimin Termodinami¤in ‹kinci Kanu-

nu'yla olan aç›k çeliflkisidir. Sistemler

zamanla daha düzensiz yap›lara do¤ru

bozulmal›d›rlar.3

Bir evrimci olan George Stavropoulos,

canl›l›¤›n kendili¤inden oluflmas›n›n ter-

modinamik aç›dan imkans›zl›¤›n› ve foto-

sentez gibi kompleks canl› mekanizmala-

r›n kökenini do¤a kanunlar›yla aç›klama-

n›n mümkün olmad›¤›n›, ünlü evrimci ya-

y›n American Scientist'te flu ifadelerle ka-

bul etmektedir:

Normal flartlarda, Termodinami¤in

‹kinci Kanunu do¤rultusunda, hiçbir

kompleks organik molekül hiçbir zaman

kendi kendine oluflamaz, tersine parçala-

n›r. Gerçekte, bir fley ne kadar kompleks

olursa o kadar karars›zd›r ve kesin olarak

eninde sonunda parçalan›r, da¤›l›r. Foto-

sentez, bütün yaflamsal süreçler ve yafla-

m›n kendisi, karmafl›k veya kas›tl› olarak

karmafl›klaflt›r›lm›fl aç›klamalara ra¤men,

halen termodinamik ya da bir baflka kesin

bilim dal› vas›tas›yla anlafl›lamam›flt›r.4

Görüldü¤ü gibi, evrim iddias› bütünüy-

le fizik yasalar›na ayk›r› olarak ortaya at›l-

m›fl bir iddiad›r. Termodinami¤in ‹kinci

Kanunu, evrim senaryosu karfl›s›na bilim-

sel ve mant›ksal aç›dan afl›lmas› imkans›z

bir fiziksel engel oluflturmaktad›r. Bu en-

geli aflacak hiçbir bilimsel ve tutarl› aç›kla-

ma getiremeyen evrimciler ise bunu ancak

hayal güçlerinde aflabilmektedirler. Örne-

¤in, ünlü evrimcilerden Jeremy Rifkin, ev-

rimin, bu fizik kanununu sihirli bir güçle

aflt›¤›na inand›¤›n› belirtmektedir:

Entropi Kanunu, evrimin bu gezegen-

deki yaflam için mevcut olan tüm enerji-

yi da¤›taca¤›n› söyler. Bizim evrim anla-



y›fl›m›z ise bunun tam tersidir. Biz evri-

min sihirli bir flekilde yeryüzünde daha

büyük bir de¤er ve düzen art›fl› sa¤lad›-

¤›na inan›yoruz.5

Bu sözler evrimin tamamen dogmatik

bir inanç oldu¤unu çok iyi ifade etmekte-

dir. 

Aç›k Sistem Çarp›tmas›
Evrimciler, tüm bu aç›k gerçekler karfl›-

s›nda, Termodinami¤in ‹kinci Kanu-

nu'nun yaln›zca "kapal› sistemler" için ge-

çerli oldu¤u, "aç›k sistemler"in bu kanu-

nun d›fl›nda oldu¤u gibi bir çarp›tmaya

baflvururlar. 

Aç›k sistem, d›flar›dan enerji ve madde

girifl-ç›k›fl› olan bir termodinamik sistem-

dir. Evrimciler de dünyan›n bir aç›k sis-

tem oldu¤unu, Günefl'ten sürekli bir ener-

ji ak›fl›na maruz kald›¤›n›, dolay›s›yla Ent-

ropi Kanunu'nun dünya için geçersiz ol-

du¤unu, düzensiz, basit, cans›z yap›lar-

dan düzenli, kompleks canl›lar›n oluflabi-

lece¤ini öne sürmektedirler. 

Oysa burada aç›k bir çarp›tma vard›r.

Çünkü bir sisteme d›flar›dan enerji girme-

si, o sistemi düzenli hale getirmek için ye-

terli de¤ildir. Bu enerjiyi kullan›labilir ha-

le getirecek özel mekanizmalar gerekir.

Örne¤in bir araban›n, benzindeki enerjiyi

ifle dönüfltürmesi için motora, transmis-

yon sistemlerine ve bunlar› idare eden

kontrol mekanizmalar›na ihtiyaç vard›r.

Böyle bir enerji dönüfltürücü sistem olma-

sa, araban›n benzindeki enerjiyi kullana-

bilmesi mümkün olmayacakt›r. 

Ayn› durum canl›l›k için de geçerlidir.

Evet, canl›l›k enerjisini Günefl'ten almak-

tad›r. Fakat Günefl enerjisi, ancak canl›lar-

daki inan›lmaz komplekslikteki enerji dö-

nüflüm sistemleri (örne¤in bitkilerdeki fo-

tosentez, insan ve hayvanlardaki sindirim

sistemleri) sayesinde kimyasal enerjiye

çevrilebilmektedir. Bu enerji dönüflüm sis-

temleri olmasa hiçbir canl› varl›¤›n› de-

vam ettiremez. Günefl'in, enerji dönüflüm

sistemi olmayan bir canl› için, yak›c›, eriti-

ci ve parçalay›c› bir enerji kayna¤› olmak-

tan baflka bir anlam› yoktur. 

Görüldü¤ü gibi herhangi bir enerji dö-

nüfltürücü mekanizmas› olmayan bir sis-

tem, aç›k da olsa kapal› da olsa, evrim için

hiçbir avantaj teflkil etmemektedir. ‹lkel

dünya flartlar›nda do¤ada böyle komp-

leks ve bilinçli mekanizmalar›n bulundu-

¤unu ise hiç kimse iddia etmemektedir.

Zaten evrimciler aç›s›ndan bu noktadaki

problem, bitkilerdeki fotosentez mekaniz-

mas› gibi modern teknoloji taraf›ndan bile

taklit edilemeyen kompleks enerji dönü-

flüm mekanizmalar›n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›

sorusudur. 

‹lkel dünyaya d›flar›dan giren Günefl

enerjisinin de bu yüzden hiçbir flekilde

düzenlilik meydana getirecek etkisi yok-

tur. Çünkü s›cakl›k ne kadar artarsa arts›n

amino asitler düzenli dizilimlerde ba¤

yapmaya karfl› direnç gösterirler. Amino

asitlerin çok daha karmafl›k moleküller

olan proteinleri ve proteinlerin de kendi-

lerinden daha kompleks ve planl› yap›lar

olan hücre organellerini oluflturmalar› için

de yine yaln›zca enerji yeterli de¤ildir.

As›l olarak gereken etken, yarat›l›flt›r. 

Kaos Kuram› Kaç›fl›
Termodinami¤in ‹kinci Kanunu'nun ev-

rimi imkans›z k›ld›¤›n›n fark›nda olan ba-



z› evrimci bilim adamlar› yak›n geçmiflte

Termodinami¤in ‹kinci Kanunu ve Evrim

Teorisi aras›ndaki uçurumu kapatabil-

mek, evrime bir yol açabilmek amac›yla

çeflitli spekülasyonlar üretme gayretine

girmifllerdir. Yaln›zca bu gayretler dahi

evrim teorisinin gözard› edilemeyen bir

açmaz karfl›s›nda oldu¤unu aç›kça göster-

mektedir.

Termodinami¤i ve evrimi uzlaflt›rma

umuduyla ortaya at›lan iddialarla en fazla

ad› duyulmufl olan kifli ise Belçikal› bilim

adam› Ilya Prigogine'dir. 

Prigogine, Kaos Kuram›'ndan hareket

ederek kaostan (karmafladan) düzen olu-

flabilece¤ine dair birtak›m varsay›mlar or-

taya atm›flt›r. Oysa bütün çabalar›na ra¤-

men, Prigogine termodinami¤i ve evrimi

uzlaflt›rmay› baflaramam›flt›r. Bu durum

afla¤›daki ifadelerinde de aç›kça görül-

mektedir:

Yüzy›l› aflk›n bir süredir akl›m›za tak›-

lan bir soru var: Termodinami¤in tan›m-

lad›¤› ve sürekli artan bir düzensizli¤in

hüküm sürdü¤ü bir dünyada, canl› bir

varl›¤›n evriminin nas›l bir  anlam› ola-

bilir?6

Moleküler düzeyde üretti¤i teorilerin,

canl› sistemler için, örne¤in bir canl› hüc-

resi için geçerli olmad›¤›n› bilen Prigogine

bu problemi flöyle ifade etmektedir:

Kaos Teorisi ve... canl›lar›n oldukça dü-

zenli olan hücreleri ele al›nd›¤›nda,

bunlardaki biyolojik düzenlilik, teorinin

karfl›s›na net bir problem olarak ç›k-

maktad›r.7

‹flte Kaos Kuram› ve buna dayal› spekü-

lasyonlar›n vard›¤› son nokta budur. Evri-

mi destekleyen, do¤rulayan, evrim ile

Entropi Kanunu ve di¤er fizik yasalar›

aras›ndaki çeliflkiyi ortadan kald›ran hiç-

bir somut sonuç elde edilememifltir.

Bütün bu kaç›n›lmaz gerçeklere ra¤men

evrimciler, "canl›lar oluflmuflsa, demek ki

evrim olmufl" gibi ucuz kaçamaklara s›-

¤›nmaya çal›fl›rlar. Fakat, aç›k ve net bi-

limsel gerçekler, canl›lar›n ve canl›lardaki

düzenli, planl› ve kompleks yap›lar›n ke-

sinlikle evrimin iddia etti¤i gibi tesadüf-

lerle ve do¤a flartlar›yla oluflamayaca¤›n›

göstermektedir. Bu durum da canl›lar›n

varl›¤›n›n ancak do¤aüstü bir gücün mü-

dahalesiyle aç›klanabilece¤ini ortaya ko-

yar. Do¤aüstü müdahale, bütün evreni

yoktan var eden Allah'›n yaratmas›d›r. Bi-

lim, her alanda oldu¤u gibi termodinamik

aç›dan da evrimin imkans›z oldu¤unu ve

canl›l›¤›n varoluflunun Yarat›l›fl d›fl›nda

bir aç›klamas› olamayaca¤›n› gözler önü-

ne sermifltir.
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ew, New York: Viking Press, 1980, s. 6.
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5 Jeremy Rifkin, Entropy: A New World Vi-
ew, s. 55.

6 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Order
Out of Chaos, New York: Bantam Books,
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7 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Order
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vrim teorisinin temelinde materyalist felsefe yatmaktad›r.

Materyalizm, var olan herfleyin sadece madde oldu¤u varsa-

y›m›na dayan›r. Bu felsefeye göre, madde sonsuzdan beri

vard›r, hep var olacakt›r ve maddeden baflka bir fley de yok-

tur. Materyalistler, bu iddialar›na destek sa¤lamak için, "in-

dirgemecilik" olarak adland›r›lan bir mant›k kullan›rlar. ‹ndirgemecilik,

madde gibi görünmeyen fleylerin de asl›nda maddesel etkenlerle aç›kla-

nabilece¤i düflüncesidir.

Bunu aç›klamak için zihin örne¤ini verelim. Bilindi¤i gibi insan›n

zihni "elle tutulur, gözle görülür" bir fley de¤ildir. Dahas› insan beyninde

bir "zihin merkezi" de yoktur. Bu durum bizi ister istemez, zihnin madde-

ötesi bir kavram oldu¤u sonucuna götürür. Yani "ben" dedi¤imiz, düflü-

nen, seven, sinirlenen, üzülen, zevk alan ya da ac› çeken varl›k, bir koltuk,

bir masa ya da bir tafl gibi maddesel bir varl›k de¤ildir. 

Materyalistler ise, zihnin "maddeye indirgenebilir" oldu¤u iddias›n-

dad›rlar. Materyalist iddiaya göre, bizim düflünmemiz, sevmemiz, üzül-

memiz ve tüm di¤er zihinsel faaliyetlerimiz, asl›nda beynimizdeki atom-

lar aras›nda meydana gelen kimyasal reaksiyonlardan ibarettir. Bir insan›

sevmemiz, beynimizdeki baz› hücrelerdeki bir kimyasal reaksiyon, bir

olay karfl›s›nda korku duymam›z bir baflka kimyasal reaksiyondur. Ünlü

materyalist filozof Karl Vogt, bu mant›¤› "karaci¤er nas›l öd s›v›s› salg›-

l›yorsa, beyin de düflünce salg›lar" fleklindeki ünlü sözüyle ifade etmifl-

tir.16 Oysa elbette öd s›v›s› bir maddedir, ama düflüncenin madde oldu¤u-

nu gösterecek hiçbir kan›t yoktur.

‹ndirgemecilik bir mant›k yürütmedir. Ancak bir mant›k yürütme

do¤ru temellere de dayanabilir, yanl›fl temellere de. Bu nedenle bizim için

CANLI YAPISINDAK‹ B‹LG‹

VE MATERYAL‹ZM‹N SONU

E



flu anda önemli olan soru fludur: Materyalizmin temel mant›¤› olan "in-

dirgemecilik", bilimsel verilerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ortaya hangi sonuç

ç›kar?

19. yüzy›l›n materyalist bilim adamlar› ya da düflünürleri, bu soruya

kolayl›kla "bilim indirgemecili¤i do¤rular" cevab›n›n verilebilece¤ini sa-

n›yorlard›. Ama 20. yüzy›l bilimi, ortaya çok farkl› bir gerçek ç›karm›flt›r. 

Bu gerçek, do¤ada var olan ve asla maddeye indirgenemeyecek olan

"bilgi"dir.

Madde Bilgi Üretemez
Canl›lar›n DNA'lar›nda inan›lmaz derecede kapsaml› bir bilgi oldu-

¤una önceki bölümlerde de¤inmifltik. Milimetrenin yüz binde biri kadar

küçük bir yerde, bir canl› bedeninin bütün fiziksel detaylar›n› tarif eden

adeta bir "bilgi bankas›" vard›r. Dahas› canl› vücudunda bir de bu bilgiyi

okuyan, yorumlayan ve buna göre "üretim" yapan bir sistem bulunur. Bü-

tün canl› hücrelerinde, DNA'da bulunan bilgi, çeflitli enzimler taraf›ndan

"okunur" ve bu bilgiye göre protein üretilir. Vücudumuzda her saniye ge-

reken yer için gerekli türde milyonlarca protein üretilmesi, bu sistemle

gerçekleflir. Bu sistem sayesinde, ölen göz hücrelerimiz yine göz hücrele-

ri, kan hücrelerimiz yine kan hücreleri ile yenilenirler. 

Bu noktada materyalizmin iddias›n› düflünelim: Acaba DNA'daki

bilgi, materyalistlerin iddia etti¤i gibi, maddeye indirgenebilir mi? Ya da

bir baflka deyiflle, DNA'n›n sadece bir madde y›¤›n› oldu¤u ve içerdi¤i

bilginin de maddenin rastgele etkileflimleri ile ortaya ç›kt›¤› kabul edile-

bilir mi?

20. yüzy›lda yap›lan bütün bilimsel araflt›rmalar, bütün deney sonuç-

lar› ve bütün gözlemler, bu soruya kesinlikle "hay›r" cevab› verilmesi ge-

rekti¤ini göstermektedir. Alman Federal Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nün

yöneticisi Prof. Dr. Werner Gitt, bu konuda flunlar› söyler:

Bir kodlama sistemi, her zaman için zihinsel bir sürecin ürünüdür. Bir nok-

taya dikkat edilmelidir; madde bir bilgi kodu üretemez. Bütün deneyimler,

bilginin ortaya ç›kmas› için, özgür iradesini, yarg›s›n› ve yarat›c›l›¤›n› kulla-

Canl› Yap›s›ndaki Bilgi ve
Materyalizmin Sonu
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nan bir akl›n var oldu¤unu göster-

mektedir... Maddenin bilgi ortaya

ç›karabilmesini sa¤layacak hiçbir

bilinen do¤a kanunu, fiziksel süreç

ya da maddesel olay yoktur... Bilgi-

nin madde içinde kendi kendine or-

taya ç›kmas›n› sa¤layacak hiçbir do-

¤a kanunu ve fiziksel süreç yoktur.17

Werner Gitt'in sözleri, ayn›

zamanda, son 20-30 y›l içinde ge-

liflen ve termodinami¤in bir par-

ças› olarak kabul edilen "Bilgi

Teorisi"nin vard›¤› sonuçlard›r.

Bilgi teorisi, evrendeki bilginin yap›s›n› ve kökenini araflt›r›r. Bilgi teoris-

yenlerinin uzun araflt›rmalar› sayesinde var›lan sonuç ise fludur: "Bilgi,

maddeden ayr› bir fleydir. Maddeye asla indirgenemez. Bilginin ve mad-

denin kayna¤› ayr› ayr› araflt›r›lmal›d›r."

Örne¤in bir kitab›n kayna¤›n› düflünelim. Bir kitap, ka¤›ttan, mürek-

kepten ve içindeki bilgiden oluflur. Dikkat edilirse, ka¤›t ve mürekkep

maddesel birer unsurdurlar. Kaynaklar› da yine maddedir: Ka¤›t selüloz-

dan, mürekkep ise çeflitli kimyasallardan yap›l›r. Ama kitaptaki bilgi,

maddesel bir fley de¤ildir ve maddesel bir kayna¤› olamaz. Her kitaptaki

bilginin kayna¤›, o kitab› yazm›fl olan yazar›n zihnidir. 

Dahas› bu zihin, ka¤›t ve mürekkebin nas›l kullan›laca¤›n› da belir-

ler. Bir kitap, önce o kitab› yazan yazar›n zihninde oluflur. Yazar zihninde

mant›klar› kurar, cümleleri dizer. Bunlar› ikinci aflamada maddesel bir

flekle sokar. Yani bir daktilo ya da bilgisayar kullanarak zihnindeki bilgi-

Bilgi içeren bir madde, bu bilgiye sahip

olan bir ak›l taraf›ndan düzenlenmifltir.

DNA'daki bilgi ise benzeri olmayan bir

akl›n sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›l-

m›flt›r.
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yi harflere dönüfltürür. Sonra da bu harfler matbaaya girerek ka¤›t ve mü-

rekkepten oluflan kitaba dönüflürler. 

Buradan da flu genel sonuca varabiliriz: "E¤er bir madde bilgi içeri-

yorsa, o zaman o madde, söz konusu bilgiye sahip olan biri taraf›ndan

düzenlenmifltir. Önce bilinç sahibi bir kifli vard›r. O bilinç sahibi kifli, bil-

giyi maddeye dökmüfl ve ortaya bir tasar›m ç›karm›flt›r."

Do¤adaki Bilginin Kayna¤›
Bilimin ortaya ç›kard›¤› bu sonucu do¤aya uyarlad›¤›m›zda ise çok

önemli bir sonuçla karfl›lafl›r›z. Çünkü do¤a, DNA örne¤inde oldu¤u gi-

bi, muazzam bir bilgiyle doludur ve bu bilgi maddeye indirgenemeyece-

¤ine göre, madde-ötesi bir kaynaktan gelmektedir.

Evrim teorisinin yaflayan en önde gelen savunucular›ndan biri olan

olan George C. Williams, ço¤u materyalistin ve evrimcinin görmek iste-

medi¤i bu gerçe¤i kabul eder. Williams, materyalizmi uzun y›llar boyu

kat› bir biçimde savunmufltur, ama 1995 tarihli bir yaz›s›nda, herfleyin

madde oldu¤unu varsayan materyalist (indirgemeci) yaklafl›m›n yanl›fll›-

¤›n› flöyle ifade etmektedir:

Evrimci biyologlar, iki farkl› alan üzerinde çal›flmakta olduklar›n› flimdiye

kadar fark edemediler; bu iki alan madde ve bilgidir... Bu iki alan, "indirge-

mecilik" olarak bildi¤imiz formülle asla biraraya getirilemezler... Genler, bi-

rer maddesel obje olmaktan çok, birer bilgi paketçi¤idir... Biyolojide genler,

genotipler ve gen havuzlar› gibi kavramlardan söz etti¤inizde, bilgi hakk›n-

da konuflmufl olursunuz, fiziksel objeler hakk›nda de¤il... Bu durum, bilgi-

nin ve maddenin varoluflun iki farkl› alan› oldu¤unu göstermektedir ve

bu iki farkl› alan›n kökeni de ayr› ayr› araflt›r›lmal›d›r.18

Dolay›s›yla, do¤adaki bilginin kayna¤› da, materyalistlerin sand›¤›-

n›n aksine maddenin kendisi olamaz. Bilginin kayna¤› madde de¤il, mad-

de-ötesi üstün bir Ak›l'd›r. Bu Ak›l, maddeden önce vard›r. Madde O'nun-

la var olmufl, O'nunla flekil bulmufl ve düzenlenmifltir. Bu akl›n sahibi tüm

alemlerin Rabbi olan Allah't›r. 

Canl› Yap›s›ndaki Bilgi
ve Materyalizmin Sonu
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zun zamand›r evrimciler, "insanlar ve flempanzeler

aras›nda sadece % 1'lik bir genetik farkl›l›k vard›r" id-

dias›yla evrim propagandas› yap›yorlard›. ‹nsan ve

flempanze genleri aras›nda kesin bir karfl›laflt›rma ya-

p›lmam›fl olmas›na ra¤men, Darwinist ideoloji onlar›

bu iki tür aras›nda çok küçük bir farkl›l›k oldu¤unu

varsaymaya yöneltiyordu. Ancak bilimsel alandaki geliflmeler, aynen di-

¤er evrimci propagandalarda oldu¤u gibi, bu iddian›n da as›ls›z bir çar-

p›tmadan ibaret oldu¤unu ortaya koydu.

‹nsan ve flempanze aras›nda sadece %1'lik fark oldu¤unu iddia eden

eski araflt›rmalar, her iki canl›n›n gen dizilimlerinin bütünsel de¤il, k›smi

karfl›laflt›rmalar›na dayan›yordu. Çünkü bilim adamlar› flempanze geno-

munu henüz deflifre etmifl de¤illerdi. Yapt›klar› karfl›laflt›rma çal›flmalar›,

baz› temel proteinlerindeki aminoasit diziliminden yola ç›k›larak yap›lan

çal›flmalard›.

Evrimciler bu iki canl›n›n genomlar›n› ancak k›smen temsil eden

%98.5, %99 gibi benzerlik oranlar›n› elde ettiler. ‹lerleyen ony›llarda bu

yüksek oranlar› insan›n flempanzeyle ortak bir atadan evrimleflti¤i senar-

yosunun kan›t› gibi yayg›nlaflt›rd›lar. Bu hileli propaganda, iki kal›n kita-

b›n sadece üç-befl cümlesini birbirine benzer bulup bu kitaplar›n neredey-

se tamamen ayn› oldu¤unda ›srar etmekten farks›z, saçma bir iddiayd›. 

Evrimcilerin bu çarp›tmalar›, DNA analiz tekniklerindeki ilerlemele-

EVR‹MC‹LER ‹T‹RAF ETT‹: 

fiEMPANZELERLE % 99 

BENZERL‹K PROPAGANDASI

ASILSIZ!
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rin yan›s›ra insan ve flempanze genomlar›n›n deflifre edilmesi sürecinde

iyice ortaya ç›kt›. Evrimciler iki canl› aras›nda daha önce propagandas›n›

yapt›klar› %1 ila 1,5 farkl›l›k oranlar›n›n gerçekleri yans›tmad›¤›n›, bunla-

r›n kendi ifadeleriyle "üzücü biçimde yanl›fl" olduklar›n› itiraf ettiler. Bu

sürecin önemli geliflmeleri flunlar oldu: 

1. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde R.J. Brit-

ten taraf›ndan yay›nlanan 2002 tarihli yaz›: 'Divergence between samples

of chimpanzee and human DNA sequences is 5% counting indels (‹ndel-

ler* Hesaba Kat›ld›¤›nda ‹nsan ve fiempanze DNA Örneklerinin Dizilim-

leri Aras›ndaki Fark %5)' (Proceedings of the National Academy of Sciences

99:13633-13635)

California Teknoloji Enstitüsü'nden genetikçi Roy Britten, iki canl›-

dan ald›¤› (735.000 baz çiftinden meydana gelen) DNA örneklerini sade-

ce farkl› nükleotid noktalar› (SNP) aç›s›ndan de¤il, birbirlerine göre dizi-

59

Modern laboratuvarlarda yap›lan araflt›rmalar evrimcilerin hayat›n kökeni ile ilgili iddiala-

r›n›n birer masal oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r.

fiempanzelerle %99 Benzerlik
Propagandas› As›ls›z
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ler halinde eksik ya da fazla olduklar› bölgeler (*indel: insertions and de-

letions, yani eklenmeler ve eksilmeler) aç›s›ndan da inceledi.

Britten, indeller önemli yer tuttu¤u halde önceki çal›flmalarda gözö-

nüne al›nmad›klar›n›, bunlar hesaba kat›larak yap›lan karfl›laflt›rmalar›n

benzerlik oran›n› önemli ölçüde düflürdü¤ünü göstermifl oldu. Britten, in-

celedi¤i DNA örnekleri aras›ndaki benzerli¤in ancak %95 oldu¤u sonucu-

na vard›. Darwinizm'e olan koyu ba¤l›l›¤› ile tan›nan ‹ngiliz bilim dergisi

New Scientist de ayn› konuyu 23 Eylül 2002 tarihli internet haberinde "Hu-

man-Chimp DNA Difference Trebled" (‹nsan-fiempanze Genetik Fark›

Üç Kat›na Ç›kt›) bafll›¤›yla haber yapt› ve evrimci yan›lg›y› flu sözlerle iti-

raf etti: 

‹nsan ve flempanze DNA'lar› aras›nda yap›lan yeni karfl›laflt›rmalara göre,

eskiden düflünüldü¤ünden daha eflsiziz. Uzun bir süre, en yak›n akrabala-

r›m›z ile genetik yap›m›z›n 98.5% benzeflti¤i görüflü savunuldu. fiimdi bu-

nun yanl›fl oldu¤u ortaya ç›k›yor. Gerçekte, genetik yap›m›z›n %95'den da-

ha az k›sm›n› paylafl›yoruz , flempanzeler ile aram›zdaki farkl›l›k düflünül-

dü¤ünden 3 kat daha fazla.19

2. 2003 Nisan›'nda Meksika'n›n Cancun kentinde gerçeklefltirilen ‹n-

san Genomu Cemiyeti Toplant›s›'na sunulan bir araflt›rmada Japonya'n›n

Gazetelerde yer alan genetik benzerlik haberlerinden bir örnek. Bu gibi haberler

genetik benzerlik kavram›n› evrim teorisine bir delil olarak gösterme çabas›n›n

örnekleridir. Ancak genetik benzerlik hiçbir zaman evrime delil teflkil etmez.
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Yokohama kentindeki RIKEN Genomik Bilimler Merkezi'nden Todd Tay-

lor baflkanl›¤›ndaki ekip flempanzenin 22. kromozomuyla insan›n 21. kro-

mozomunu karfl›laflt›rd›lar. 

Nature dergisinin haber sitesinde Taylor'un görüflleri flöyle aktar›l›-

yordu: 

"Daha önce, insan ve flempanzenin genetik dizilimlerinin DNA'da sadece

birkaç farkl› harf ortaya koydu¤u ve birbirine %99 oran›nda benzedikleri

söyleniyordu. Asl›nda, benzerlik oran› %94-95 kadar düflük olabilir, diyor Todd

Taylor."20

Yaz›da karfl›laflt›rma tekniklerinden de söz ediliyor, bu tekniklerin

güvenilirli¤i hakk›nda evrimcilerin bile emin olmad›klar›n› gösteren bir

yorum yer al›yordu. Önceki ve yeni teknikler k›saca belirtildikten sonra

flu ifadelere yer veriliyordu: "Ne kadar benzer oldu¤umuzu gösterebilme-

nin hala iyi bir yolu yok, diye itiraf ediyor Taylor".

3. 2003 y›l›nda Genome Research dergisinde yay›nlanan bir yaz›: "Ge-

nomic DNA Insertions and Deletions

Occur Frequently Between Hu-

mans and Nonhuman Primates

(‹nsanlar ve Di¤er Primatlar Ara-

s›nda Genomik DNA Ekle-

me ve Eksilmeleri S›kça

Ortaya Ç›k›yor)" (Kelly A.

Frazer, Xiyin Chen, David

A. Hinds, P.V. Krishna

Pant, Nila Patil, and David

R. Cox. Genome Research,

2003 13: 341-346) 

California'da kurulu

Perlegen Sciences kuruluflun-

da görev yapan Kelly Frazer bafl-

kanl›¤›nda yap›lan bir araflt›rmada

insan›n 21. kromozomu; orangutan, re-

61fiempanzelerle %99 Benzerlik
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sus makaklar›, flempanze ve yünlü maymunun karfl›l›k gelen genetik ma-

teryaliyle karfl›laflt›r›ld›. Var›lan sonuçlar Britten'›n vard›¤› sonuçlara pa-

raleldi: ekleme ve eksilmeler (indel) insan› bu maymunlardan önemli öl-

çüde ay›r›yordu. 

New Scientist dergisi haberi "Maymunlardan Derin Bofllukla Ayr›l›-

yoruz (Yawning Gap Divides Monkeys and Us)" bafll›¤›yla verdi.21

4. Nature dergisinin 27 May›s 2004 tarihli say›s›nda yay›nlanan A. Fu-

jiyama'ya ait makale: "DNA sequence and comparative analysis of chim-

panzee chromosome 22", (Nature 429, 27 May›s 2004, sf. 382 - 388)

‹ngiliz bilim dergisi Nature'da yay›nlanan bu araflt›rmada, flempan-

zenin 22. kromozomunun dizilimi ile bunun insanda karfl›l›¤› olan 21.

kromozomunun dizilimi karfl›laflt›r›ld›. fiempanzenin 22. Kromozomu

Uluslararas› Konsorsiyumu taraf›ndan gerçeklefltirilen araflt›rma, önemli

farkl›l›klar ortaya ç›kard›. Nature dergisinin haber servisi bu araflt›rmay›,

"fiempanze kromozomu flaflk›nl›k yaratt›" bafll›¤›yla duyurdu ve haberde,

"yap›lan ilk detayl› karfl›laflt›rma, flempanze ve insan genlerini beklenme-

dik flekilde farkl› ç›kard›" yorumuna yer verdi.22 Ayn› yaz›da, Fransa'n›n

Evry kentindeki Ulusal Dizilim Merkezi'nde görevli Dr. Jean Weissen-

bach'›n "22. kromozomun, genomun %1'ini temsil etti¤i, flempanze ile in-

sanda farkl›l›k gösteren binlerce gen olabilece¤i" sözleri de aktar›ld›. 

5. fiempanze genomunun bütünsel analizinin yap›ld›¤› ilk çal›flma,

evrimcilerin benzerlik iddialar›n›n abart›l› oldu¤unu ortaya koydu. (The

Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium 2005. "Initial sequen-

ce of the chimpanzee genome and comparison with the human genome,"

Nature 437:69-87)

Nature dergisinin haber servisince yay›nlanan ve University of Was-

hington School of Medicine'dan Evan Eichler'in yorumlar›na da yer veri-

len bir haber yaz›da bu konuda flu ifadelere yer verildi: 

"‹nsan ve flempanze, önceden zannedilen yak›n kuzenler de¤iller. DNA'm›z

üzerinde geçmiflte yap›lan yüzeysel karfl›laflt›rmalar dizilimlerimizin %98.5

ila %99 ayn› oldu¤unu gösteriyordu. Say›ca 35 milyon olan ve toplam geno-
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mun %1.2'sine denk gelen tek harf de¤iflimleri tek bafllar›na ele al›nd›klar›n-

da bu ç›kabiliyor. Ama baflka farkl›l›klar da var', diyor Eichler. Ayr› bir yaz›-

da, duplike olmufl parçalar›n iki canl›ya ait dizilimlerde farkl› biçimlerde ya-

y›ld›¤›n› yaz›yor. Bu bölgeler çeteleye %2.7'lik farkl›l›k daha ilave ediyor.

'Dolay›s›yla, %1.2 oran› üzüntü verici bir flekilde hatal›' diyor Eichler." 23

Bir evrim propagandas›n›n daha 
bilgisizli¤e dayand›¤› anlafl›ld›
Yukar›daki çal›flmalar bir kez daha göstermifltir ki, bir yanda bilim-

sel bilgide kazanç yaflan›rken, öteki yanda evrimciler kay›p yaflam›fllard›r.

Körelmifl organ ve hurda DNA iddialar›n›n sonu böyle olmufltu. Bu iddi-

alar, "Bunlar›n fonksiyonlar›n› bilmiyoruz, o halde fonksiyonlar› olmama-

l›" fleklinde bozuk bir mant›¤a dayal›yd›. Ancak bu konularda bilimsel an-

lay›fl ilerledikçe evrimcilerin iddialar›n›n cehalete dayal› büyük yan›lg›lar

oldu¤u anlafl›ld›. (Detayl› bilgi için bkz. Hayat›n Gerçek Kökeni, Harun Yah-

ya, Araflt›rma Yay›nc›l›k) fiimdi, genetik benzerlik propagandas› da ayn›

süreçten geçiyor. Bilim adamlar› genetik benzerlikle ilgili önceki evrimci

yorumlar›n yüzeysel ve yan›lt›c› bir yaklafl›ma dayand›¤›n› görüyorlar.

Kald› ki, insan ve flempanze aras›ndaki genetik benzerlik oran› ne

olursa olsun, bu oranlar› evrim kan›t› olarak öne sürmek Darwinizm ad›-

na hiçbirfleyi do¤rulamamaktad›r. Yaln›zca flempanzede de¤il, bütünüyle

farkl› canl›larda bulunan genler de insandakilerle benzerlik göstermekte-

dir. 

‹nsan DNA's›, Solucan, Sinek veya
Tavu¤a da Benzemektedir!
Örne¤in, New Scientist dergisinde aktar›lan genetik analizler, nema-

tod solucanlar› ve insan DNA'lar›nda %75'lik bir benzerlik ortaya koy-

mufltur.24

Öte yandan geçti¤imiz y›llarda Türk medyas›na da yans›yan bir bul-

gu, Drosophila türüne ait meyve sineklerinin genleri ile insan genleri kar-

fl›laflt›r›ld›¤›nda, % 60'l›k bir benzerlik ç›kt›¤› yönündedir.25

63
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Öte yandan baz› proteinler üzerinde yap›lan analizler de, insan› çok

daha farkl› canl›lara yak›n gibi göstermektedir. Cambridge Üniversite-

si'ndeki araflt›rmac›lar›n yapt›¤› bir çal›flmada, kara canl›lar›n›n baz› pro-

teinleri karfl›laflt›r›lmaktad›r. Hayret verici bir flekilde, yaklafl›k bütün ör-

neklerde insan ve tavuk, birbirlerine en yak›n akraba olarak eflleflmifller-

dir. Bir sonraki en yak›n akraba ise timsaht›r.26

Bu örnekler, genetik benzerlik kavram›n›n evrim teorisine bir delil

oluflturmad›¤›n› göstermektedir. Çünkü genetik benzerlikler iddia edilen

evrim flemalar›na uymamakta, aksine bunlara tamamen ters sonuçlar ver-

mektedir.

Genetik Benzerlikler, Kurulmak ‹stenen 
"Evrim fiemas›"n› Alt-Üst Etmektedir
Olaya bir bütün olarak bak›ld›¤›nda, "biyokimsayal benzerlikler" ko-

nusunun evrime delil olmad›¤›, aksine teoriyi çaresiz b›rakt›¤› görülmek-

tedir. South Carolina Üniversitesi T›p Fakültesi'nden biyokimya araflt›r-

mac›s› Dr. Christian Schwabe, moleküler alanda evrime delil bulabilmek

için uzun y›llar›n› vermifl evrimci bir bilim adam›d›r. Özellikle insülin ve

relaxin türü proteinler üzerinde incelemeler yaparak canl›lar aras›nda ev-

rimsel akrabal›klar kurmaya çal›flm›flt›r. Fakat çal›flmalar›n›n hiçbir nok-

tas›nda evrime herhangi bir delil elde edemedi¤ini pek çok kereler itiraf

etmek zorunda kalm›flt›r. Bir makalesinde flöyle demektedir:

"Moleküler evrim, evrimsel akrabal›klar›n ortaya ç›kar›lmas› için neredeyse

paleontolojiden daha üstün bir metod olarak kabul edilmeye baflland›. Bir

moleküler evrimci olarak bundan gurur duymam gerekirdi. Ama aksine,

türlerin düzenli bir geliflme kaydetti¤ini göstermesi gereken moleküler ben-

zerliklerin pek çok istisnas› olmas› oldukça can s›k›c› görünüyor. Bu istisna-

lar o kadar çok ki, gerçekte, istisnalar›n ve tuhafl›klar›n daha önemli bir me-

saj tafl›d›klar›n› düflünüyorum."27

Ünlü biyokimyac› Prof. Michael Denton da moleküler biyoloji ala-

n›nda elde edilen bulgulara dayanarak flu yorumu yapar:

"Moleküler düzeyde, her canl› s›n›f›, özgün, farkl› ve di¤erleriyle ba¤lant›-
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s›zd›r. Dolay›s›yla moleküller, ayn› fosiller gibi, evrimci biyoloji taraf›ndan

uzun zamand›r aranan teorik ara geçifllerin olmad›¤›n› göstermifltir... Mole-

küler düzeyde hiçbir organizma bir di¤erinin "atas›" de¤ildir, di¤erinden

daha "ilkel" ya da "geliflmifl" de de¤ildir... E¤er bu moleküler kan›tlar bun-

dan bir as›r önce var olsayd›... organik evrim düflüncesi hiçbir zaman kabul

görmeyebilirdi."28

Sonuç: Benzerlikler, Evrimin De¤il 
Yarat›l›fl›n Delilidir
Bütün bunlar, benzerli¤in evrime delil olmad›¤›n› aç›kça göstermek-

tedir. Evrimcilerin bu konuda yapt›klar› fley, binlerce farkl› bilimsel bul-

gudan sadece ifllerine yarayan tek bir tanesini ön plana ç›kararak toplu-

mu aldatmaya çal›flmaktad›r. Örne¤in maymun ile insan proteinlerinin

baz›lar› birbirine benzerdir. ‹flte sadece bunlar› gösterip "bak›n maymun

insana benzerdir, demek ki onun atas›d›r" demektedirler. Oysa bir baflka

proteine bak›ld›¤›nda, bu kez insan tavu¤a veya solucana benzer ç›kabil-

mektedir. Tabloya bir bütün olarak bak›ld›¤›nda ise, Prof. Denton'›n üst-

te de ifade etti¤i sonuç ortaya ç›kmaktad›r: Moleküler düzeyde hiçbir or-

ganizma bir di¤erinin "atas›" de¤ildir, di¤erinden daha "ilkel" ya da "ge-

liflmifl" de de¤ildir...

Elbete insan bedeninin di¤er canl›larla moleküler benzerlikleri ola-

cakt›r; çünkü ayn› elementlerden oluflmakta, ayn› suyu ve atmosferi kul-

lanmakta, ayn› moleküllerden oluflan besinleri tüketmektedir. Elbette ki

metabolizmalar› ve dolay›s›yla genetik yap›lar› birbirine benzeyecektir.

Ama bu "ortak malzeme", bir evrimin de¤il "ortak yarat›l›fl›n", hepsinin

ayn› plan üzerine Allah taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar›n›n sonucudur.

Bir örnek konuyu aç›klayabilir: Dünya üzerindeki tüm inflaatlar da

benzer malzemelerlerle (tu¤la, demir, çimento vs.) yap›l›l›r. Ama bu du-

rum bu binalar›n birbirlerinden "evrimlefltikleri" anlam›na gelmez. Ortak

bir malzeme kullan›larak, ayr› ayr› infla edilirler. Canl›lar›n durumu da

böyledir. 

Canl›l›k evrimin iddia etti¤i gibi bilinçsiz rastlant›larla de¤il, sonsuz

bir bilgi ve ak›l sahibi olan Yüce Allah'›n yaratmas›yla meydana gelmifltir.

fiempanzelerle %99 Benzerlik
Propagandas› As›ls›z
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nsan Genomu Projesi'nde gelinen son noktan›n aç›klanmas› ile,

Türkiye'de baz› yay›n organlar›, evrim teorisinin içinde bulundu¤u

ç›kmaz›n daha fazla ortaya ç›kmamas› için, yan›lt›c› mesajlar yay›n-

lamaya ve halk› yanl›fl bilgilendirmeye bafllad›lar. 

Evrimcilerin "genetik benzerlikler" konusunda kulland›klar›

yan›lt›c› mesajlara, bu benzerliklerin tarafl› yorumlar oldu¤una ve evrim

teorisi lehinde bir delil de¤eri tafl›mad›¤›na önceki sayfalarda de¤inmifl-

tik. Darwinist-materyalist bas›n›n, en çok gündeme getirdi¤i ve farkl› slo-

gan ve bafll›klarla ifade etti¤i konu ise, gen haritas›n›n keflfinin Allah'›n

yaratt›¤› kadere karfl› gelinebilece¤ini gösterdi¤i iddias›d›r. Bu, ülkemiz-

de belirli kesimlerce öne sürülen çok büyük bir yan›lg› ve aldatmacad›r.

Son zamanlarda gazete sayfalar›nda yer alan ve televizyon programlar›-

na tafl›nan bafll›klar, sinsice yap›lan bir telkin görüntüsü vermektedir: "‹n-

san art›k kaderine yenilmeyecek" gibi mesajlar›n insan›n gen haritas› hak-

k›ndaki bilgilerle birlikte insanlara sunuluyor olmas› büyük bir hatad›r.

Çünkü, gerçekte, insan›n gen haritas›n›n ç›kar›lmas›, insan›n kaderinin

ak›fl›n› kesinlikle de¤ifltirmez çünkü bu da insan›n kaderindedir.

Kaderin Ak›fl› De¤ifltirilemez
Kader, Allah'›n geçmifl ve gelecek tüm olaylar› tek bir an olarak bil-

mesidir. Allah yaflanmam›fl olaylar›n da tümünü önceden bilir. ‹nsanlar›n

önemli bir bölümü, Allah'›n henüz yaflanmam›fl olaylar› önceden nas›l bil-

di¤i konusunu, yani kader gerçe¤ini anlayamazlar. Oysa insan›n henüz

karfl›laflmad›¤› bir olay kendisi aç›s›ndan yaflanmam›fl bir olayd›r. "Sonu-

I
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cu bilinmeyen" olarak nitelendirilen bütün

olaylar sadece bizim için "bilinmez"dir.

Sonsuz bir ilmin sahibi olan Allah ise za-

mana ve mekana ba¤l› de¤ildir; zaten za-

man› ve mekan› yaratan Kendisi'dir. Bu ne-

denle Allah için geçmifl, gelecek ve flu an

hepsi birdir. Allah Kat›nda bizim flu an ya-

flamakta oldu¤umuz  ve ileride yaflanacak

olan herfley olup bitmifltir. Tüm insanlar

Allah'›n kendileri için yaratt›¤› kadere, za-

man› geldi¤inde tan›k olurlar.

Film karelerini eline alan bir insan›n

filmin bafl›n›, sonunu, arada geliflen olayla-

r› bir bütün olarak, tek bir anda görebilme-

si gibi Allah da yaratm›fl oldu¤u tüm in-

sanlarla ilgili herfleyden haberdard›r. Her-

fleyi tek bir an olarak bilen Allah, bu tek bir

anda yani sonsuz küçük zamanda sonsuz-

lu¤u yani sonsuz büyük zaman› yaratarak

gücünün s›n›rs›zl›¤›n› bize göstermektedir.

Allah gelmifl geçmifl bütün insanlar›n

hayatlar›n› tüm ayr›nt›lar›yla birlikte yara-

tand›r. Bir insan›n do¤umundan ölümüne

kadar karfl›laflaca¤› olumlu ya da olumsuz

gibi görünen bütün olaylar Allah'›n bilgisi

dahilinde gerçekleflir. En'am Suresi'nde

yeryüzünde meydana gelen küçük büyük

tüm olaylar›n Allah'›n dilemesiyle gerçek-

leflti¤i flu flekilde ifade edilir:

Gayb›n anahtarlar› O'nun Kat›ndad›r,

O'ndan baflka hiç kimse gayb› bilmez.

Karada ve denizde olanlar›n tümünü O

‹nsan Genomu Projesi Hakk›nda 
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bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düflmez; yerin karanl›klar›ndaki bir

tane, yafl ve kuru d›flta olmamak üzere hepsi (ve herfley) apaç›k bir kitap-

tad›r. (En'am Suresi, 59)

Her insan ve her olay için bu durum geçerlidir. Hiç kimsenin Allah'›n

kendisi için yaratt›¤› kadere müdahale etmesi, olaylar›n ak›fl›nda herhan-

gi bir de¤ifliklik yapmas› mümkün de¤ildir. Örne¤in Allah her insan› bel-

li bir ömür ile yaratm›flt›r ve her insan›n ölüm an› Allah Kat›nda yer, za-

‹nsan›n yaflam›nda gerçekleflen her türlü olay; beklenmedik kazalar, hastal›klar, tedaviler,

iyileflmeler k›sacas› iyi ya da kötü gibi görünen herfley Allah'›n belirledi¤i kader dahilinde

gerçekleflir. Resimlerde görülen kiflinin iyileflip iyileflmeyece¤i hastaland›¤› an zaten bel-

lidir. Ayn› flekilde hangi hastanede ne kadar kalaca¤›, nas›l bir tedavi görece¤i de Allah Ka-

t›nda önceden belirlenmifltir. Bu insan bir gün teknolojinin imkanlar›yla sa¤l›¤›na kavuflu-

yorsa, bu, onun kaderindedir. Allah herfleyi yaratan ve herfleyden haberdar oland›r. 
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man ve flekil olarak da bellidir. Örne¤in bir insan›n yakaland¤› hastal›k o

insan›n kaderinde, kendisi do¤madan milyarlarca y›l öncesinde bellidir.

O hastal›ktan kurtulup kurtulmayaca¤› da, Allah taraf›ndan kaderinde

belirlenmifltir. Hatta iyileflmesine vesile olacak olan doktorlar, hemflireler,

hastane, ilaçlar, tedavi yöntemlerine kadar Allah Kat›nda önceden yaz›l-

m›flt›r. Dolay›s›yla, e¤er bir insan iyileflirse, bu, onun kaderini yendi¤i an-

lam›na gelmez, kaderinde iyileflmek yaz›l› oldu¤u anlam›na gelir. 

E¤er gelecekte bir gün, bir insan›n ömrü genlerine yap›lan do¤ru

müdahalelerle uzat›l›rsa, bu olay da söz konusu kiflinin kendi kaderini

yendi¤i anlam›na gelmez. Bunun anlam› fludur: Allah bu insan› uzun bir

ömürle yaratm›flt›r ve gen haritas›n›n ç›kart›lm›fl olmas›n› da bu insan›n

ömrünün uzun olmas›na vesile etmifltir. Gen haritas›n›n bulunmas› da, bu

kiflinin genlerle ilgili teknolojik geliflmelerin yafland›¤› bir dönemde yafla-

mas› da, yine o insan›n ömrünün t›bbi imkanlarla uzat›lmas› da onun ka-

derindedir; tümü Allah Kat›nda daha o insan dünyaya gelmeden önce

bellidir.

Ayn› flekilde bu proje çerçevesinde yap›lan bulufllar neticesinde

ölümcül hastal›¤› tedavi edilen insan da, yine kaderini de¤ifltirmemifltir.

Çünkü bu insan›n kaderinde, geçirdi¤i hastal›ktan bu projenin vesilesi ile

kurtulmak vard›r. Sonuçta, insan›n gen haritas›n›n ç›kart›lm›fl olmas› ve

insano¤lunun genetik programa müdahale edebilecek imkanlar› elde et-

mesi, Allah'›n yaratt›¤› kadere karfl› gelmek demek de¤ildir. Aksine, bu

flekilde insanl›k Allah'›n kendileri için yaratt›¤› geliflmeleri izlemekte,

Allah'›n yaratt›¤› bilgiyi keflfetmekte ve kullanmaktad›r. E¤er bir insan bu

bilimsel geliflmeler sayesinde 120 sene yaflarsa, bu Allah'›n onun için ön-

ceden takdir etti¤i bir yaflt›r, onun için ömrü bu kadar uzun olur. Allah,

her insan›n ömrünün Kendi Kat›ndaki bir kitapta belirli oldu¤unu bir

ayetinde flöyle bildirir:

Allah sizi topraktan yaratt›, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi çift çift

k›ld›. O'nun bilgisi olmaks›z›n, hiçbir difli gebe kalmaz ve do¤urmaz da.

Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen k›salt›lmas› da mutlaka

bir kitapta (yaz›l›)d›r. Gerçekten bu, Allah'a göre kolayd›r. (Fat›r Suresi,

11)
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Senelerce üniversite s›nav›na giren ve baflar›l› olamayan ancak en so-

nunda diledi¤i yere girmeyi baflaran bir ö¤renci, flirketini iflastan kurta-

ran bir ifladam›, son anda uça¤› kaç›rd›klar› için kazadan kurtulan kifliler

ve benzer olaylardaki kifliler hep kaderlerini yaflamaktad›rlar. Bu insanla-

r›n hiçbiri kaderlerini de¤ifltiremezler, ayn› flekilde baflkalar› da bu insan-

lar›n kaderlerine müdahale ederek de¤ifltirme gücüne sahip de¤ildir.

K›sacas› "kaderimi yendim", "kaderimi de¤ifltirdim", "kadere müda-

hale ettim" gibi ifadeler, kader gerçe¤ini bilmemenin getirdi¤i cehaletten

kaynaklanmaktad›r. Ve bir insan›n bu ifadeleri kullanarak konuflmas› da

onun kaderinde önceden belirlenmifltir. Kiflinin bu cümleyi nerede, ne za-

man, hangi flartlar alt›nda kullanaca¤› dahi Allah Kat›nda tespit edilmifl-

tir. Allah herfleyden haberdar oland›r.

Allah, herfleyin Kat›nda bir kitapta yaz›l› oldu¤unu bildirmifltir. Biz-

ler, bu kitapta yaz›l› olanlar›n ayn›s›n›,  hiçbir eksiklik veya fazlal›k olma-

dan yaflar›z.

… Göklerde ve yerde zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley O'ndan uzak (sakl›) kal-

maz. Bundan daha küçük olan› da, daha büyük olan› da, istisnas›z, mut-

laka apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r." (Sebe Suresi, 3)

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir mu-

sibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yaz›l›) olmas›n.

fiüphesiz bu, Allah'a göre pek kolayd›r. (Hadid Suresi, 22)
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‹nsan› veya Herhangi Bir Canl›y› Kopyalamak 
Onu Yaratmak De¤ildir
Baz› yay›n organlar›nda ise, genetik biliminin ilerlemesi ile insan›n da

kopyalanabilece¤i ve böylece insan›n insan yaratabilece¤i ileri sürülmüfltür.

Bu da son derece çarp›k ve gerçeklerden uzak bir mant›kt›r. Çünkü yarat-

mak, bir fleyi yoktan var etmektir ve bu fiil sadece Allah'a mahsustur. Ge-

netik bilginin kopyalanmas›yla, bir canl›n›n ayn›s›ndan oluflturulmas› bu

canl›n›n yarat›lmas› manas›na gelmez. Çünkü, insan veya baflka bir canl›

kopyalan›rken, bir canl›n›n hücreleri al›nmakta ve kopyalanmaktad›r. An-

cak hiçbir zaman, yoktan bir tek canl› hücresi bile oluflturulamam›flt›r. Bu

konuda yap›lan çal›flmalar ise sonuçsuz kald›¤› için durdurulmufltur. 

Sonuç olarak, insan›n genetik yap›s›n›n keflfedilmesi insan›n kaderine

karfl› geliflini gösteren bir olay de¤ildir, olamaz da. Her olay, her konuflma

ve her geliflme, Allah Kat›nda çok önceden belli bir kader üzerinde belirlen-

mifltir. Buna teknolojinin ilerlemesi, bilimsel geliflmeler ve bu geliflmelerin

insan hayat›na getirece¤i yenilikler de dahildir. Allah herfleyden haberdar

olan ve herfleyi bilgisiyle sar›p kuflatand›r. Küçük büyük her türlü olay›n,

Allah'›n bilgisi dahilinde gerçekleflti¤i gerçe¤i ise Kuran'da flöyle haber ve-

rilir:

Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun hakk›nda Kur'an'dan oku-

du¤un herhangi bir fley ve sizin iflledi¤iniz herhangi bir ifl yoktur ki, ona

(iyice) dald›¤›n›zda, Biz sizin üzerinizde flahidler durmufl olmayal›m. Yer-

de ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley Rabbinden uzakta (sakl›) kalmaz.

Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apaç›k bir kitapta (ka-

y›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini red-

detmek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olama-

m›fl bilim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir.

Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu

iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucize-

vi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat

edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl

oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini

ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel

gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü al-

t›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünya-

s›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden

sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤u-

nu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile geti-

rilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl›

alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini

görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›r-

lar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok ça-

l›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyo-

ruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vard›r.

DARWIN‹ZM'‹N
ÇÖKÜfiÜ

D



Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a ka-

dar uzanan bir ö¤reti olmas›na karfl›n,

kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›l-

d›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemi-

ne sokan en önemli geliflme, Charles

Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan

Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin

bu kitapta dünya üzerindeki farkl› can-

l› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤›

gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre,

tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve

zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fl-

lard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Dar-

win'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti-

¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›-

laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu.

Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umut-

lar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rak-

m›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incele-

nebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›kla-

yamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrim-

lefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.
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Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l ön-

ce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia et-

mektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türü-

nü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden

bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤›

sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin

ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l or-

taya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul

etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olma-

dan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia

eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl›

bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunla-

r›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir ya-

p›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane

jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böcekle-

rin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir dü-

flünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir pa-

çavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›-

fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine

bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki

kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› göz-

le görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakteri-

lerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n

DNA'n›n Darwin’e Uyar›s›74



bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›n-

dan befl y›l sonra, ünlü Frans›z biyolog Louis

Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc›

kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun

çal›flma ve deneyler sonucunda vard›¤› so-

nucu flöyle özetlemiflti: 

Cans›z maddelerin hayat oluflturabi-

lece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe

gömülmüfltür.29

Evrim teorisinin savunucular›, Paste-

ur'ün bulgular›na karfl› uzun süre direndiler. An-

cak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›-

n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden olufla-

bilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› bir-

tak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat et-

meye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin

flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en ka-

ranl›k noktay› oluflturmaktad›r.30

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözü-

me kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü,

Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi.

Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney

düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin

yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin ge-

çerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›n-

HARUN YAHYA

Frans›z biyolog

Louis Pasteur
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dan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya

ç›kacakt›.31

Uzun süren bir sessizlikten sonra Mil-

ler'in kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›-

n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.32

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak

için 20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm ev-

rimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›.

San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü je-

okimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisin-

de 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu ger-

çe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala,

20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu¤umuz

en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzün-

de nas›l bafllad›?33

Hayat›n Kompleks Yap›s› 
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki

bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler bi-

raraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla

aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan protein-

lerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir

protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›k-

lar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve ge-

netik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r.

‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er

sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

AAddnnaann  OOkkttaarr

Rus biyolog

Alexander Oparin
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Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.

Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için iki-

sinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden

olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisi-

nin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asit-

lerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak

oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olma-

dan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, ya-

flam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤›

sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. 34

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise,

bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek ge-

rekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini

aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

HARUN YAHYA

Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen ve ilkel

dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluflabilece¤ini düflünme-

leridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllard›r. Ancak bi-

limsel bulgular karfl›s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen

sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaflam›n oluflmas› için

hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.
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Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir ev-

rimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. Darwin, ortaya

att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤la-

m›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anla-

fl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücade-

lesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› dü-

flüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir

geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böyle-

ce geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu

mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne-

¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici güce

sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni ad-

l› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiç-

bir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.35

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog La-

marck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklik-

leri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonu-

cunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için ça-

balarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› ki-

tab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara

dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.36

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle

AAddnnaann  OOkkttaarr
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kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin

sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›k-

t›. Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla

tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Dar-

winizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "fay-

dal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde

radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bo-

zulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan  model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organ-

lar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonu-

cunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir

bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her

zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak mey-

dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutas-

yonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir.

Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebi-

HARUN YAHYA

Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlardan türediklerine inan›-

yordu. Ona göre otlara uzanmaya çal›flan bu canl›lar›n zaman içinde

boyunlar› uzam›fl ve zürafalara dönüflüvermifllerdi. Mendel'in 1865 y›-

l›nda keflfetti¤i kal›t›m kanunlar›, yaflam s›ras›nda kazan›lan özellikle-

rin sonraki nesillere aktar›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›flt›r.

Böylece Lamarck'›n zürafa masal› da tarihe kar›flm›flt›r.
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lecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya et-

kisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol

saatinde meydana gelecek rasgele

bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeye-

cektir. Ona büyük ihtimalle zarar

verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz

olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifl-

tirmez, ona y›k›m getirir. 37

Nitekim bugüne kadar hiçbir

yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi.

Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin

"evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sa-

dece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyo-

nun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekaniz-

ma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de ka-

bul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada

hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekaniz-

mas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun en

aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Ön-

ceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün

türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz mil-

yonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe

ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

Rastgele mutasyonlar insanlara ve di¤er tüm

canl›lara her zaman zarar verirler. Yandaki

resimde mutasyona u¤rad›¤› için befl ayakl›

do¤mufl bir kuzu görülüyor. 
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türler"in oluflmufl ve yaflam›fl ol-

malar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k

özelliklerini tafl›malar›na ra¤-

men, bir yandan da baz› sürün-

gen özellikleri kazanm›fl olan

yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar

yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yandan da

baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r.

Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar

olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu teorik

yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›la-

r›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu

ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çe-

flitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n

kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. 38

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastla-

namam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgu-

lar, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire,

eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

mas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

HARUN YAHYA

Sa¤da, 150-200 milyon y›ll›k yusufçuk

fosili (Jurassic-Recent dönem), üstün-

de ise günümüzde yaflayan ve bu fosil

ile birebir ayn› özelliklere sahip olan

yusufçuk. 
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Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,

türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle

karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde olu-

flan gruplar görürüz.39

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Dar-

win'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›kla-

r›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden

evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›k-

mas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü ev-

rimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek

yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mü-

kemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle ol-

mam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendi-

lerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana

gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde or-

taya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yara-

t›lm›fl olmalar› gerekir. 40

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in

sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, in-

san›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan

modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-

5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atala-

r› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle

hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis
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3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar ger-

çekte soyu tükenmifl bir maymun türünden  baflka bir fley de¤ildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dün-

yaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar›

çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir

maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›k-

lar›n› göstermifltir.41

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani in-

san olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Austra-

lopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fo-

silleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema

hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki

oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli

savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir ger-

çekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. 42

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sa-

piens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas›

oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgele-

rinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.43

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sa-

piens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllard›r.44

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleonto-

loglar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n,

Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-

n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,
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bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.45

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m

"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilim-

sel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim

adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, orta-

da maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤›

sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na

kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bi-

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpa-

zede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yel-

pazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama"  kavramlar› ve bir de

Evrim yanl›s› gazete ve der-

gilerde ç›kan haberlerde

yandakine benzer hayali "il-

kel" insanlar›n resimleri s›k-

l›kla kullan›l›r. Bu hayali re-

simlere dayanarak oluflturu-

lan haberlerdeki tek kaynak,

yazan kiflilerin hayal gücü-

dür. Ancak evrim bilim karfl›-

s›nda o kadar çok yenilgi al-

m›flt›r ki art›k bilimsel dergi-

lerde evrimle ilgili haberlere

daha az rastlan›r olmufltur.

DNA'n›n Darwin’e Uyar›s›84



"insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsa-

y›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tari-

hinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir

kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine

kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda ka-

bul etmeleri bile mümkündür.46

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birta-

k›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlama-

lar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz

evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bi-

le anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-

lay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er

canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n

yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya ge-

tirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse

geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile

getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu ka-

r›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varille-

re eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri

kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein

doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bun-

lar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dün-
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yan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤u-

la, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca se-

ne sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi

flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest ol-

sun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›-

kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa-

¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muz-

lar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›,

incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk

renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini olufl-

turamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunla-

r›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka

kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n›

bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak

Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim

teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤›

iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu

gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›sa-

ca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak dü-

fler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltü-

rülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir nok-

taya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu

merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bulun-

du¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n
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asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir.

Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tekno-

lojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu

anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kal-

d›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu gö-

rüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size

dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televiz-

yon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflma-

ya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›r-

malar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ek-

ran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük

bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki

boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspekti-

fi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televiz-

yon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu gör-

mek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bu-

lan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü-

¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda

da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n

tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda du-

ran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu

görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce

kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet te-

sadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadü-

fen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl

kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a ile-

tir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç

kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönde-
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rir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma mer-

kezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de

kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›la-

n›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz,

kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir

cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli-

¤in hakim oldu¤u görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle

teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdü-

rülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi

alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm tek-

nolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men

kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. 

En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini

düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da

Gözü ve kula¤›, kamera ve ses kay›t cihazlar› ile k›yaslad›¤›m›zda, bu organlar›m›z›n

söz konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha baflar›l›, çok daha

kusursuz tasar›mlar oldu¤unu görürüz.
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olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik

bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki tek-

nolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan ku-

la¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›la-

maz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yara-

t›ld›¤› günden bu yana böyledir. fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiç-

bir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›-

lay›c› olamam›flt›r. Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesin-

de, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve 
Duyan fiuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuflla-

r›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

r›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursu-

nuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-

mazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

rak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duyma-

dan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücre-

lerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememek-

tedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntü-

yü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunla-

r›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

HARUN YAHYA

Darwinizm'in Çöküflü 89



Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n köke-

ni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

r›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara

formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim te-

orisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nite-

kim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bi-

limin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gün-

deminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bili-

me sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getiri-

lebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir

genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin,

"önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edil-

mifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir

aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de-

¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dün-

yaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kav-

ramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre

de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.47

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yafla-

t›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka

hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz madde-

nin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in

kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçek-

lerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle,

yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤u-
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DNA'n›n Darwin’e Uyar›s›90



nu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür.

Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye gir-

memesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve ak-

la sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillen-

diren Allah't›r.

HARUN YAHYA

Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çiçekler,

dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n hepsi

beynimizde oluflur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler var-

d›r. Beyinde bulunabilecek tek fley elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elekt-

rik sinyallerinin oluflturdu¤u bir dünyada yaflar›z. Bu bir görüfl veya varsay›m de¤il, dün-

yay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r. 

Darwinizm'in Çöküflü 91



Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 
En Etkili Büyüsüdür
Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bi-

lim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisi-

nin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir vari-

lin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n ka-

r›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörlerin,

üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Si-

natra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon

a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma id-

diaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r.

Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyü-

sü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanla-

r›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan

tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri

görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrika-

l› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹bra-

him'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›n-

dan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir

körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›k-

t›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmek-

ten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetler-

den baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez;

inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir; gözleri-

nin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azap onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla

görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir,

hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah baflka ayetlerde de, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:
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Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler

de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir toplulu-

¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insan-

lar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün

bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir du-

rumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k

ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünya-

n›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir ka-

rarla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur

gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her

türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle

donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka

bir aç›klamas› yoktur. Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunu-

cusu olan baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini

Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz.

Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin

büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini

sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyü-

leyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getir-

mifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifller-

dir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u de-

lil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani

etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir

de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böy-

lece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›.

Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.

(Araf Suresi, 117-119)

HARUN YAHYA
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Ayette de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen

bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile, söz

konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün etki-

siyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bun-

lar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezler-

se gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" kü-

çük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi sa-

vunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Mal-

colm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöy-

le aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, ge-

lece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri

olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir

hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›laya-

cakt›r. 48

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya

tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlana-

cakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insan-

lar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤re-

nen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla dü-

flünmektedir.

Geçmifl zamanlarda tim-

saha tapan insanlar›n

inan›fllar› ne derece ga-

rip ve ak›l almazsa gü-

nümüzde Darwinistlerin

inan›fllar› da ayn› dere-

cede ak›l almazd›r. Dar-

winistler tesadüfleri ve

cans›z fluursuz atomlar›

yarat›c› güç olarak ka-

bul ederler hatta bu

inanca bir dine ba¤lan›r

gibi ba¤lan›rlar.
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