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OKUYUCUYA

● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›-

n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›-

fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n ima-

n›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 hiz-

metin 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 ol-

sa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

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

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

lerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular,

okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

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

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

sinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddet-

me konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçekler-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mesidir.

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

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

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

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

kiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

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

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

lara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 



DNA'DAK‹
YARATILIfi
MUC‹ZES‹

HARUN YAHYA

‹NSAN GENOMU PROJES‹'N‹N 

ORTAYA KOYDU⁄U GERÇEK

Ekim 2000



VURAL YAYINCILIK

Çatalçeflme Sok. Üretmen Han

No: 27/13 Ca¤alo¤lu-‹stanbul

Tel: (0 212) 511 42 30

Bask›: SEÇ‹L OFSET 

100. Y›l Mahallesi MAS-S‹T Matbaac›lar Sitesi

4. Cadde No: 77 Ba¤c›lar-‹stanbul Tel: (0 212) 629 06 15

Bu çal›flmada kullan›lan ayetler Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

w w w. h a r u n y a h y a . o r g

w w w. h a r u n y a h y a . c o m

w w w. h a r u n y a h y a . n e t



‹Ç‹NDEK‹LER

G‹R‹fi: ‹NSANLIK TAR‹H‹NDE
ÖNEML‹ B‹R DÖNÜM NOKTASI   8

CANLILI⁄IN B‹LG‹ KAYNA⁄I 
DNA   11

CANLI YAPISINDAK‹ B‹LG‹ VE
MATERYAL‹ZM‹N SONU   52

MAYMUN-‹NSAN BENZERL‹⁄‹ 
B‹R MASAL!   56

‹NSAN GENOMU PROJES‹ HAKKINDA
DARW‹N‹ST-MATERYAL‹ST      

YANILGILAR   62

EVR‹M TEOR‹S‹'N‹N SON FOS‹L
‹DD‹ASI DA TAR‹HE KARIfiTI   68



‹ nsanl›k tarihinin önemli bir dönüm noktas›nda yafl›yoruz. Bu dö-

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

sellik maskesi alt›nda tüm dünyaya empoze edilen materyalist fel-

sefenin, bizzat bilim taraf›ndan y›k›lmas›d›r.  Materyalizm, yani herfleyin

maddeden ibaret oldu¤unu zanneden ve Allah'›n varl›¤›n› inkar eden fel-

sefe, asl›nda putperestli¤in ça¤dafl fleklidir. Bilindi¤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 yarat›ld›¤› inanc›na dayan-

maktad›r. Yani yine cans›z maddi varl›klar› "ilah" kabul etme söz konusu-

dur. Materyalizmdeki bu bat›l inanca göre, cans›z atomlar her nas›lsa te-

sadüfen kendi kendilerini düzenlemifller, zamanla hayat ve bilinç kazan-

m›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-
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¤umuz dönemde y›k›lmaktad›r. 

2000 y›l›n›n Haziran ay› içinde yaflanan baz› önemli geliflmeler, ma-

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. 

Bundan bir kaç hafta sonra, Darwinistler'in bir yüzy›l› aflk›n bir sü-

redir "en büyük fosil delilimiz" dedikleri Archaeopteryx adl› kufl fosi-

linin Darwinizm'e delil de¤il darbe oldu¤u ortaya ç›kt›. Ancak "kuflla-

r›n ilkel atas›" oldu¤u iddia edilen bu fosilden tam 75 milyon y›l daha es-

ki olan ve günümüz kufllar›ndan fark› olmayan bir fosil bulununca, ev-

rimciler flok geçirdiler.  Eski haberlerinde Archaeopteryx'i "kufllar›n ilkel

atas›" gibi gösteren ve "kufllar dinozorlardan evrimleflti" iddias›n› savu-

nan Milliyet gazetesi bile, 25 Haziran 2000  tarihli say›s›nda, "Kufllar›n

Atas› Kufl Ç›kt›" bafll›kl› haberi yay›nlamak zorunda kald›.
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Son olarak da, insan›n gen yap›s›n› çözmek için yürütülen ‹nsan Ge-
nomu 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 serildi. Bugün bu projenin sonuçlar›n› inceleyen, tek bir insan hüc-
resinde binlerce ansiklopedi sayfas›n› dolduracak kadar bilgi sakland›¤›-
n› ö¤renen her insan, bunun ne kadar büyük bir yarat›l›fl delili oldu¤unu
kavramaktad›r. 

Ancak evrimciler gerçekte kendi aleyhlerinde olan bu son geliflmeyi,
çarp›tmaya ve "evrim" delili gibi göstermeye çal›fl›yorlar. En küçük bir
bakterinin bile DNA zincirinin nas›l olufltu¤unu aç›klayamayan evrimci-
ler, "insan genleri hayvan genlerine benziyor" gibi bilimsel bir mana ifade
etmeyen, sadece toplumu yönlendirmek amac› güden mesajlar vermeye
çal›fl›yorlar. Baz› bas›n kurulufllar› ise, hem konu hakk›ndaki bilgisizlikle-
ri hem de önyarg›lar› nedeniyle, ‹nsan Genomu Projesi'nin "evrime kan›t"
sa¤lad›¤›n› zannediyor veya öyle göstermeye çal›fl›yorlar.

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. 
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G eliflen bilimin ortaya ç›kard›¤›
tablo, canl›lar›n asla tesadüflerle
ortaya ç›kamayacak kadar kusur-

suz bir düzenlili¤e ve son derece kompleks bir ya-
p›ya sahip oldu¤udur. Bu ise canl›lar›n üstün bir güç
ve bilgi sahibi olan bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›ld›kla-
r›n›n  delilidir. Örne¤in son dönemde, ‹nsan Genomu
Projesi vesilesi ile gündemde olan insan genindeki
kusursuz yap›, yani Allah'›n eflsiz yaratmas› bir
kere daha gözler önüne serilmektedir. 

Amerika'dan Çin'e kadar birçok ülkeden
bilim adamlar›, 10 y›ld›r DNA'da yer alan 3 mil-
yar kimyasal harfi okumak  ve s›ralar›n› belirle-
mek için u¤raflt›lar. Ve bunun sonucunda, insan
geninde yer alan bilgilerin %85'i do¤ru olarak dizi-
lebildi. Bu her ne kadar heyecan verici, önemli bir
geliflme olsa da, ‹nsan Genomu Projesi'nin bafl›nda bu-
lunan Dr. Francis Collins'in de "‹nsan›n kullan›m k›la-
vuzunda ilk defa bir bölümü tamamlayabildik" söz-
leriyle belirtti¤i gibi, DNA'daki bilginin deflifresi
için 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.

CANLILI⁄IN B‹LG‹ KAYNA⁄I

DNA
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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. 
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‹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 ansiklope-

dilerinden birisi olan 23 ciltlik "Encyclopedia Britannica"n›n bile toplam
25 bin sayfas› vard›r. Bu durumda, karfl›m›za inan›lmaz bir tab-

lo ç›kar. Mikroskobik hücrenin içindeki, ondan çok da-
ha küçük bir çekirdekte bulunan bir molekül-

de, milyonlarca bilgi içeren dünyan›n
en büyük ansiklopedisinin

40 kat› büyüklü¤ün-
de bir bilgi

Tek bir DNA molekü-

lünde 1000 kitab› doldura-

cak kadar bilgi bulunur. Bu

bilgi resimde görülen DNA

flifreleri ile kodlanm›flt›r. A,

T, C ve G harfleriyle sembo-

lize edilen bir tür alfabe ile

insan›n bütün özellikleri flif-

relenmifltir.
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deposu sakl› durmaktad›r. Bu da yaklafl›k 1000 ciltlik, dünyada baflka efli,
benzeri olmayan dev bir ansiklopedi demektir. Her gün, 24 saat boyunca,
hiç durmadan, her saniyede insan›n gen bilgilerinden bir tanesi okunacak
olsa, bu ifllemin tamamlanmas› için 100 y›l geçmesi gerekmektedir.
DNA'daki bilginin kitap haline getirildi¤ini varsayd›¤›m›zda ise, bu ki-
taplar› üst üste koydu¤umuz takdirde, kitaplar›n yüksekli¤i 70 metreye
eriflecektir. Yap›lan tesbitlere göre ise, bu dev ansiklopedi yaklafl›k 3 mil-
yar farkl› "konu"da bilgiye sahiptir. 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 muuzzam 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 et parças›d›r. Bu
küçücük et parças›n›n içinde, de¤il milyarlarca bilgi, tek bir bilginin var
olmas› ve onun bu bilgiyi muhafaza etmesi bile son derece hayret verici
bir mucizedir. 



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 milimetrenin milyar-

da biri kadard›r. Yaklafl›k 1 metre uzunlu¤undaki DNA molekülü bu küçücük bölge-

ye nas›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 dizayn edilmifltir. Nükleozomlar ucuca eklendi¤in-

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

maklar meydana getirirler. Ve böylece DNA molekü kendi uzunlu¤unun milyarda bi-

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

Bundan 30 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-

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

pasitesine uzaktan yak›ndan ulaflabilmifl de¤il. Böyle muazzam bir kapa-

siteye sahip olan DNA'n›n küçüklü¤ünü yans›tmas› aç›s›ndan, ünlü mik-

robiyoloji profesörü Michael Denton'›n yapt›¤› flu karfl›laflt›rma san›r›z ye-

terlidir:

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› milimetrenin milyarda biri büyüklü¤ün-

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

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

cudunuzdaki 100 trilyon hücreden her biri bir milyon sayfay› ezbere bili-

yorken, acaba siz zeki ve fluurlu bir insan olarak hayat›n›z boyunca kaç

ansiklopedi sayfas› ezberleyebilirsiniz? Daha da önemlisi, hücre bu bilgi-

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

yapmadan ilgili yerlerde kullan›r. Hatta daha insan var olmadan önce,

hücreleri 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 flansa veya tesadüfe dayal› bir

yar›fl de¤ildir, her aflamas› Allah taraf›ndan kaderde tespit edilerek yara-

t›lm›flt›r. Allah bir ayetinde 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)
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Baban›n sperm hücresi, annenin yu-
murta hücresini dölledi¤inde, do¤acak
bebe¤in bütün kal›tsal özelliklerini belir-
lemek üzere baban›n ve annenin genleri
birleflir. Bu binlerce genden her birinin
özel bir ifllevi vard›r. Saç ve göz rengini,
yüzünün biçimini, iskelet çat›s›ndaki, iç
organlardaki, beyin, sinirler ve kaslarda-
ki say›s›z ayr›nt›y› belirleyen genlerdir.

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 bilincinde,
yüksek bir fluurla hücre bölünmeye karar
verir. Bu yüksek fluur kendini bir sonraki
aflamada da belli eder. Hücreler bölün-
dükçe baflkalafl›r ve vücutta bulunmas›
gereken bölgelere giderler. Birbirinin ay-
n› 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 kafesindeki yerine gider
veya deri hücresi olarak bütün vücudu
kaplar. Tüm hücreler, oluflturacaklar› do-
kunun gerektirdi¤i kadar ço¤al›r ve bu
dokular da gerekli yap›y› oluflturmak
üzere yanyana gelerek organlar› olufltur-
maya bafllarlar. 

Bu baflkalafl›m ve yap›lanma koordi-
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nasyonu DNA molekülü taraf›ndan sa¤lan›r. fiunu unutmamak gerekir ki
DNA, ne en son teknolojiyle donat›lm›fl laboratuvarlarda çal›flan bir biyo-
kimyager, ne de saniyede trilyonlarca ifllem yapabilen bir süper-bilgisa-
yard›r. DNA, karbon, fosfor, azot, hidrojen ve oksijen gibi atomlardan olu-
flan bir moleküldür.

fiimdi düflünelim ve kendi kendimize soral›m: ‹nsan vücudunda bu-
lunan trilyonlarca hücre, bölünerek birbirinden ço¤al›yor. Ancak her hüc-
redeki farkl› gen farkl› zamanlarda aktive oluyor ve bu flekilde hücreler-
de baflkalafl›m sa¤lan›yor. Di¤er bir deyiflle, ilk hücreden sonra bölünerek
ço¤alan her hücrede, tüm genetik bilgi vard›r; yani her hücre asl›nda kalp
kas›, deri, alyuvar veya vücudun herhangi baflka bir dokusunu üretme
yetene¤ine sahiptir. Her hücre o vücut için tam bir DNA tarifine sahip ol-
sa da, geliflmenin farkl› aflamalar›nda ve farkl› organlarda sadece baz›
genler aktiftir. Örne¤in, böbrek oluflum ve fonksiyon kodlar› her hücrede
bulunur; ancak sadece ilgili genler, geliflme s›ras›nda, belirli zamanlarda,
bu organda aktif olur. Benzer olarak, belli enzimler-örne¤in, glükoz 6-fos-
fat esas olarak karaci¤erde bulunur, fakat di¤er organlar›n her hücresi bu
proteinin tarifine sahiptir, ama asla bu proteinin üretimini yapmaz. Örne-
¤in göz hücresi bu enzimi üretmez, göz için gerekli olanlar› üretir; sinir
hücreleri, beyin ve organlar aras›nda gidip gelen uyar› ve emirleri tafl›ya-
cak, karaci¤er hücreleri toksinleri zarars›z hale 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 iflbö-
lümünü kim yapmaktad›r? Hücrelere bölünme ve bölündükten sonra
farkl› konularda uzmanlaflma emrini kim vermektedir? Dahas›, tüm hüc-
reler itaat fluuruna nas›l sahiptirler ve kimi dinleyerek böylesine kusursuz
bir disiplin ve organizasyon içinde çal›flmaktad›rlar? Bunlar›n hiçbirinin
tesadüfen geliflen olaylar›n sonucunda oluflmufl tesadüfi sistemler olma-
d›¤› 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,
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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-

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›kca 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
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olufltursak, yine de ak›l elde edemeyiz. Bu moleküllerin büyük, küçük,
basit ya da karmafl›k olmas› da birfley de¤ifltirmez. Sonuçta, bilinçli ola-
rak 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 sa-
y›s›z karmafl›k ve farkl› ifllemleri kusursuz ve mükemmel olarak organi-
ze edebiliyorlar? Bunun cevab› çok basittir; ak›l, bu moleküllerde ya da
bunlar› içinde bar›nd›ran hücrede de¤il, bu molekülleri bu iflleri yapacak
flekilde programlanm›fl olarak var edenin Kendisi'ndedir. K›saca ak›l eser-
de de¤il, o eseri yaratanda bulunur. 

En geliflmifl bilgisayar bile, onu en ince ayr›nt›s›na dek di-
zayn eden, tasarlayan, onu çal›flt›racak programlar› ya-
z›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› iflleri ya-
ratan›n eserinden baflka birfley de¤ildirler.
Eser ne kadar mükemmel, kusursuz ve etki-
leyici olursa olsun, ak›l her zaman o eserin
sahibindedir. 

Masan›z›n üzerindeki deftere yaz›l-
m›fl tek bir anlaml› cümle dahi

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

düfen oluflamaz" yaz›s›n› görseniz bu

yaz›n›n mürekkebin dökülmesi ile

olufltu¤unu düflünmezsiniz. Ak›l sa-

hibi her insan bu yaz›y› yazan

birinin oldu¤unu düflünecek-

tir. Evrimcilerin DNA'daki

bilginin oluflumu ile ilgili

iddialar› ise, bu yaz›n›n te-

sadüfen olufltu¤unu iddia

etmekle k›yas dahi edile-

meyecek kadar büyük bir

mant›k bozuklu¤udur.



görseniz, bunun yazar›n›n kim oldu¤unu merak edersiniz. Defter ile ka-

lemin veya mürekkebin tesadüfen bir araya gelerek, rüzgar›n etkisiyle bu

cümleyi yazd›¤›n› kesinlikle düflünmezsiniz. DNA'da ise milyarlarca bil-

gi söz konusudur ve bu bilgilerin her biri bir insan için son derece hayati

öneme sahiptir. 

Peki ayn› soruyu neden hücre için sormuyoruz? Defterinizdeki veya

bilgisayar›n›zdaki bilgiler birileri taraf›ndan oraya yaz›lm›fl ise, bunlar-

dan çok daha üstün ve ileri bir teknolojiye sahip olan DNA, kim taraf›n-

dan en mükemmel flekilde tasarlan›p, yarat›l›p, kendisi de ayr› bir muci-

ze olan minicik hücrenin içine özenle yerlefltirilmifltir? Hem de binlerce

y›l öncesinden günümüze kadar hiçbir özelli¤ini kaybetmeden. Bu sat›r-

lar› 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 si-

zin 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 tasar›m, plan ve düzen

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

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

Hiçbir Tasar›m 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-
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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 planlanm›fll›k varsa, orada
mutlaka bir ak›l sahibinin izleri vard›r. Hiçbir ak›l
ürünü tesadüfen oluflmaz. Örne¤in bir da¤›n üzeri-
ne trilyonlarca kez beyaz tafllar yuvarlasan›z, bir bi-
nan›n isminin tesadüfen olufltu¤unu göremezsiniz.
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 ol-
maz. 

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

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 tasar›ma ve kompleks bir flifreleme sistemi-

ne sahip olan DNA'n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmek bundan çok daha mant›ks›zd›r.



hip oldu¤u trilyonlarca DNA, hiçbir kusura sahip olmadan, en mükem-
mel haliyle yaz›lmakta, gözle görülmeyecek kadar küçük bir mekana s›¤-
d›r›lmakta 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, akl›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 kendilerine dizilip üç küçük keli-
meyi bile yazabilmelerinin imkans›z oldu¤unu bir ç›rp›da söyleyecek bir-
çok kifli, milyarlarca atomun tek tek planlanm›fl bir dizilimle biraraya ge-
lip DNA gibi muhteflem ifller baflarabilen bir molekül oluflturmas›n›n "te-
sadüfler" sonucu oldu¤u aldatmacas›n› itiraz etmeden dinleyebilmekte-
dir. T›pk› hipnotize edilen bir kiflinin yap›lan telkinle, kendisinin bir kap›,
a¤aç ya da kertenkele oldu¤una itiraz etmemesi, kabul etmesi gibi...

DNA'daki kusursuz tasar›m›n örnekleri bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Bil-
gilerin DNA'da flifrelenifli çok daha muhteflem ve hayranl›k uyand›racak
flekilde tasarlanm›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 tasar›ma sahiptir. Birbirine geçmifl iki
spiral merdivenin her basama¤›nda üç türlü element bulunur: fleker, fos-
fat ve DNA'n›n flifrelerini oluflturan azotlu organik baz. Tüm insanlarda
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
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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 flekilde
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, kula¤›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 harflerin-
den oluflmufl yaz›lar vard›r. 

‹nsan hücresindeki DNA'larda 200.000 civar›nda
gen bulunur. Her gen, karfl›l›¤› oldu¤u protein türüne
göre, say›lar› 1000 ile 186.000 aras›nda de¤iflen nükle-
otidlerin özel bir s›ralamada dizilmesinden oluflur. Bu
genler insan vücudunda görev yapan yaklafl›k 200.000 ci-
var›ndaki proteinin kodlar›n› saklar ve bu proteinlerin üre-
timini denetler.

Genlerin Düzenlenmesi

Moleküler biyolojinin en önemli bulufllar›ndan biri, ba-
z› genlerin baz›lar› üzerinde daha etkili oldu¤unun keflfedil-
mesidir. Bunun sebebi, genlerin çok komplike bir s›ra ile or-
ganize olmalar›d›r. Genetik hiyerarflinin temelinde genellik-
le tekrar eden belirli ifllevlerle görevlendirilmifl genler var-
d›r: hemoglobin yapmak, saç›n uzamas› veya sindirim en-
zimlerinin üretilmesi gibi. Bu moleküler iflçilerin üzerinde
"düzenleyici" genler bulunur, bunlar bu iflçi genleri çal›flt›r›r
ve durdurur. Örne¤in, çocukluk döneminde hemoglobin geni-
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nin çal›flmas›n› durdurur. Hem iflçilerin, hem de "orta dereceli yöneticile-

rin" üzerinde bir seri ana kontrol geni bulunur. Bunlar›n kararlar› düzine-

lerce, hatta yüzlerce altbirimi etkiler. Bu genler o kadar hayatidir ki, emb-

riyo döneminde zarar görmeleri ölümcül olabilir. 

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 200.000 genden tek bir tanesinin bile tesa-

düfen oluflabilme ihtimali imkans›z tan›m›n›n dahi zay›f kald›¤› bir du-

rumdur. Evrimci bir biyolog olan Frank B. Salisbury bu imkans›zl›kla il-

gili 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,
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10 üzeri 600'de 1 ihtimal demektir. K›saca insan vücudundaki ortalama
bir proteinin DNA'daki flifresinin flans eseri, kendi kendine oluflma ihti-
mali, 10'un yan›nda 600 tane s›f›r olan say›da 1'dir. Bu astronomik olma-
n›n da ötesindeki say› ise, pratik olarak "0" ihtimal anlam›na gelir. Demek
ki böyle bir dizilim ancak ak›ll› ve fluurlu bir gücün bilgi ve kontrolü al-
t›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¤in-
den var olamazd›. Görüldü¤ü
gibi DNA üzerinde en uzman
kifli bile, bir evrimci olmas›na
ra¤men,  yarat›l›flta tesadüfe
yer vermemektedir. 

DNA'da yer alan bilgile-
rin ne kadar hassas bir düzen
ve dengeye sahip olduklar›
gözönünde bulunduruldu-
¤unda ise, tesadüfen oluflu-
mun ne kadar imkans›z oldu-

Francis Crick ve James Watson DNA'daki

ihtiflaml› yap›y› keflferek Nobel ödülü ald›lar.
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¤u daha da iyi anlafl›l›r. Üç milyar harf-
ten oluflan DNA'daki bilgiler, A-T-G-C

harflerinin birbiri ard›na özel ve an-
laml› bir s›ra içinde dizilmesi ile
oluflur. Ancak bu s›ralamada tek bir
harf hatas›n›n dahi yap›lmamas› ge-

rekir. Ansiklopedide yanl›fl yaz›lm›fl
bir kelime ya da harf hatas› önemsen-

mez, hatta ço¤u zaman fark edilmez bi-
le. Buna karfl›n, DNA'da herhangi bir basa-

maktaki, örne¤in 1 milyar 719 milyon 348 bin
632'nci basamaktaki bir harfin yanl›fl kod-
lanmas› gibi bir hata bile, hücre için, dolay›-
s›yla insan için korkunç sonuçlara yol açabi-
lir. Örne¤in çocuklarda görülen hemofili
(kan kanseri) hastal›¤› bu tip bir yanl›fl kod-
lanman›n sonucudur. Genetik yap›daki çe-

flitli bozukluklar›n neden oldu¤u birçok kal›tsal hastal›k vard›r. Herbiri
çok ciddi olabilen bu hastal›klar›n tek nedeni, genetik flifredeki milyarlar-
ca harften yaln›zca bir veya birkaç tanesi-
nin yanl›fl yerde bulunmas›d›r. Sözgelimi,
Mongolizm veya Down Sendromu ol-
dukça yayg›nd›r. Nedeni ise her hücrede-
ki 21. kromozom çiftinde fazladan bir
kromozom bulunmas›d›r. Bir di¤er örnek
ise Huntigton koresidir. Hasta 35 yafl›na
kadar sa¤l›kl›d›r, ama bu yafltan sonra
birdenbire kol, bacak ve yüz kaslar›nda
denetlenemeyen istemsiz kas›lmalar bafl-
lar. Tedavisi olmayan bu ölümcül hastal›k
beyni de etkiledi¤inden hastan›n belle¤i
ve düflünme yetileri de giderek zay›flar.

Tüm bu genetik hastal›klar›n göster-
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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.



di¤i önemli bir gerçek vard›r; genetik flifre o kadar hassas, dengeli ve ku-

sursuzca hesaplanarak planlanm›flt›r ki, bu düzendeki en küçük bir de¤i-

fliklik dahi ciddi sorunlar oluflturabilmektedir. Sadece bir harfin eksikli¤i

veya fazlal›¤› ölümcül hastal›klara veya hayat boyu sürecek ciddi sakat-

l›klara neden olabilmektedir. Dolay›s›yla böylesine hassas bir denge ve

düzenin tesadüfen olufltu¤unu, ve evrim teorisinin iddia etti¤i gibi mu-

tasyonlar yoluyla geliflti¤ini söylemek kesinlikle imkans›zd›r. Öyle ise,

DNA'da yeralan muazzam bilgi ilk olarak nas›l oluflmufl ve flifrelenmifl-

tir? Hayat›n kökenini tesadüflere dayand›ran evrimciler, hayat›n kökeni

ile ilgili her soruda yan›ts›zd›rlar. DNA'n›n, yani genetik flifrenin kökeni-

ni sordu¤unuzda da her birinden ayn› cevab› al›rs›n›z. Örne¤in günümü-

zün en önde gelen evrimci biyokimyac›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 sayfal›k, milyarlarca bilginin tesadüfen yaz›ld›¤›n› iddia

edenler elbetteki bu flekilde cevaps›z kalacaklard›r. Nas›l ki her eserin ve-

ya 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 sa-

hibi 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, her aflamas› ayr› bir mucize

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

süre önce kendisinin bir kopyas›n› ç›kar›r ve bunu yeni hücreye aktar›r!... 
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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-
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 "karar ver-
mekte" 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. Bölünme ifllemi, gizli 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 or-
tas›ndan fermuar gibi ikiye ayr›l›r. Art›k DNA iki ya-
r›m parçaya bölünmüfltür. Her iki parçan›n da eksik

olan yar›lar› (efllenikleri) ortamda haz›r bulunan malze-
melerle tamamlan›r. Böylece iki yeni DNA molekülü

üretilmifl olur. Operasyonun her kademesinde enzim
denilen ve adeta geliflmifl robotlar gibi çal›flan uzman
proteinler görev yapar. ‹lk bak›flta basit gibi görünse
de bu operasyon s›ras›nda gerçekleflen ara ifllemler o
kadar çok ve karmafl›kt›r ki, olay› ayr›nt›lar›yla anlat-

mak sayfalar tutar.
Bu noktada flunu unutmamak gerekir. Atomla-

r›n birlefliminden oluflan enzimler, DNA sarma-
l›n›n yar›s›na bakar, eksik bölümleri tespit eder,
eksikleri ilgili yerlerden temin ederek, en uy-
gun yerlere eklerler. Bu flekilde DNA'n›n kop-
yalanmas› gerçekleflmifl olur. fiuursuz, ak›l ve

bilgisi olmayan küçücük yap›lar›n bu kadar
kompleks, bilgi, bilinç ve ak›l gerektiren ifllemleri

kusursuzca yerine getirmeleri, okuyarak geçile-
cek bilgiler de¤ildir. Bu bilgilerin insana göster-

DNA'daki Yarat›l›fl Mucizesi30



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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di¤i ve düflündürdü¤ü önemli gerçek-
ler vard›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
monte edilir. Bütün bu ifllemler öyle bafl
döndürücü bir h›zla yap›l›r ki, dakika-
da 3.000 basamak nükleotid üretilirken
bir yandan da tüm bu basamaklar gö-
revli 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-
dan kopyalanabilmektedir. Bu, bir kütüphane dolusu bilginin veya 1000

DNA'daki Yarat›l›fl Mucizesi32

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.



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

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

nülmüfltür. 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 yerinden 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 böl-
geye karfl›l›k gelen yeri tek-

rar oluflturur.

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

olarak elde edilmifl olur.
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yer verilmemesi gere-
ken hayati ifllemler-

dir. Ancak ço¤altma iflle-
mi o kadar kusursuz ifller
ki, hata oran› 3 milyar
basamakta yaln›zca bir

basamakt›r. Bu tek hata da
herhangi bir probleme sebep olmadan vücut-

taki daha üst kontrol mekanizmalar› taraf›ndan yok edilir.
‹flin en ilginç yönü de, DNA'n›n hem üretimini sa¤layan hem de

yap›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 siste-
min kademe 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 hüc-
renin de, zar›ndan di¤er bütün kompleks organellerine kadar eksiksiz
olarak var olmas› gerekir. 

Canl›lar›n birbirini izleyen "yararl› tesadüfler" sonucunda "aflama
aflama" gelifltiklerini öne süren evrim teorisi, söz konusu DNA-enzim

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.



paradoksu taraf›ndan kesin biçimde yalanlanmaktad›r. Çünkü DNA'n›n
ve enzimin de ayn› anda var olmas› gerekmektedir. Bu ise bilinçli bir ya-
rat›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)

Canl›l›¤›n Bilgi Kayna¤› DNA 35



DARWIN‹ZM, DNA'DAK‹ B‹LG‹LER‹N KÖKEN‹N‹ VE
HER TÜRDE FARKLI OLUfiUNU AÇIKLAYAMAZ

Evrimciler 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 tasar›ma
sahip bir molekülün nas›l ortaya ç›kt›¤› so-

rusu, buraya kadar inceledi¤imiz gibi evrim-
cilerin binlerce ç›kmaz›ndan biridir. Tüm canl›-

l›¤› "tesadüf" 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 iba-

ret 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 fle-
ye 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. 

Alman evrimci Douglas R. Hofstadter, bu soru karfl›s›ndaki çaresiz-
liklerini 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 kendimi-



zi bir cevapla de¤il, hayranl›k ve

flaflk›nl›k duygular› ile tatmin etme-

miz gerekiyor.7

Bir baflka evrimci otorite, dünyaca ün-
lü moleküler biyolog Leslie Orgel, bu konuda
biraz daha aç›k sözlü davranmaktad›r:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan enzimle-

rin ve nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zaman-

da rastlant›sal olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama

bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›-

s›yla ‹NSAN, YAfiAMIN K‹MYASAL YOLLARLA ORTAYA ÇIKMASININ

ASLA MÜMKÜN OLMADI⁄I SONUCUNA VARMAK ZORUNDA KAL-

MAKTADIR.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 bi-
linçli 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

bulmaca Darwin'den önceki dönemde oldu¤u gibi Darwin'den sonra da ev-
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rimden kuflku duyanlar taraf›n-

dan özel yarat›l›fl için en güçlü ka-

n›t türü olarak yorumlanm›flt›r.9

Evrim teorisinin geçersizli¤i-
ni anlatan "Evolution: A Theory in Cri-

sis" (Evrim: Kriz ‹çinde Bir Teori) adl› ki-
tab›n yazar› olan ünlü moleküler biyolog

Prof. Michael Denton, Darwinistler'in bu ak›l
d›fl› inanc›n› flöyle anlat›r:

Yüksek organizmalar›n genetik prog-

ramlar›n›n yap›s›, milyarlarca bit (bilgisayar

birimi) bilgiye ya da bin ciltlik küçük bir kütüp-

hanenin içindeki tüm harflerin dizilimine eflde¤er-

dir. Bu denli kompleks organizmalar› oluflturan

trilyonlarca hücrenin geliflimini belirleyen, emre-

den ve kontrol eden say›s›z karmafl›k ifllevin tama-

men rastlant›ya dayal› bir süreç sonucunda olufltu-

¤unu iddia etmek ise, ‹NSAN AKLINA YÖNEL‹K

B‹R SALDIRIDIR. AMA B‹R DARW‹N‹ST, BU DÜ-

fiÜNCEY‹ 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



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
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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.

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.

DNA'n›n üzerinden mRNA sentezlenir.



en fanatik savunucular›ndan
Nobel ödüllü Jacques Monod
bile protein sentezinin yaln›z-
ca nükleik asitlerdeki bilgiye
indirgenmesinin mümkün ol-
mad›¤›n› flu flekilde aç›kla-
maktad›r:

fiifre (DNA ya da RNA'daki bil-

gi), aktar›lmad›kça anlams›zd›r.

Günümüz hücresindeki flifre ak-

tarma mekanizmas› en az 50

makromoleküler parçadan olufl-

maktad›r ki, bunlar›n kendileri

de DNA'da kodludurlar. fiifre bu birimler olmadan aktar›lamaz. Bu dön-

günün 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 dünyas› ile bafllayabilmesi" ihtimali için "senaryo" deyimini kullan-
maktad›r. Orgel, bu RNA'n›n hangi özelliklere sahip olmas› gerekti¤ini ve

bunun imkans›zl›¤›n›, Ameri-
can Scientist'in Ekim 1994 sa-
y›s›ndaki "The Origin of Life
on the Earth" bafll›kl› maka-
lede flöyle ifade eder:
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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 görülmektedir.



Bu senaryonun oluflabilmesi için, ilkel dünya-

daki RNA'n›n bugün mevcut olmayan iki

özelli¤inin olmufl olmas› gerekmektedir: Pro-

teinlerin yard›m› olmaks›z›n kendini kopya-

layabilme özelli¤i ve protein sentezinin her

aflamas›n› gerçeklefltirebilme özelli¤i.14

Aç›kça anlafl›laca¤› gibi Orgel'in, "olmaz-
sa olmaz" flart›n› koydu¤u bu iki kompleks ifl-
lemi RNA gibi bir molekülden beklemek, an-
cak evrimci bir hayal gücü ve bak›fl aç›s›yla
mümkün olabilir. Somut bilimsel gerçekler 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 ortaya 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.
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

Dr. Leslie Orgel
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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

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¤i-

miz gibi, sadece evrimcilerin hayallerinde yer alan, tüm gözlem ve deney-

lere ayk›r› bir masald›r.

Bu durumda, yeryüzündeki ilk hayat›n da ancak bir Hayat'tan gel-
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mifl olmas› gerekir. ‹flte bu, "Hayy" (Hayat
Sahibi) Allah'›n yaratmas›d›r. Hayat ancak
O'nun dilemesiyle bafllar, sürer ve sona er-
er. Evrim ise, canl›l›¤›n nas›l bafllad›¤›n›
aç›klamak flöyle dursun, canl›l›k için ge-
rekli malzemenin nas›l olufltu¤unu ve bi-
raraya geldi¤ini bile aç›klayamamaktad›r.

Cardiff Üniversitesi'nden, Uygulama-
l› Matematik ve Astronomi Profesörü
Chandra Wickramasinghe hayat›n tesa-
düflerle do¤du¤una on y›llar 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

Canl›l›¤›n Bilgi Kayna¤› DNA 47



F izi¤in en temel kanunlar›ndan birisi
olan "Termodinami¤in ‹kinci Kanunu",

evrende kendi haline, do¤al flartlara b›rak›-
lan tüm sistemlerin, zamanla do¤ru orant›-
l› olarak düzensizli¤e, da¤›n›kl›¤a ve bozul-
maya 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 kaç›n›lmaz sü-
recin geri dönüflü yoktur.

Bu gerçek hepimizin yaflamlar› s›ra-
s›nda da yak›ndan gözlemledi¤i bir du-
rumdur. Örne¤in bir otobüsü çöle götürüp
b›rak›r ve aylar sonra durumunu kontrol
ederseniz, elbette ki onun eskisinden daha
geliflmifl, daha bak›ml› bir hale gelmesini
bekleyemezsiniz. Aksine lastiklerinin patla-
m›fl, camlar›n›n k›r›lm›fl, kaportas›n›n pas-
lanm›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 he-
saplamalarla ifade edilifl biçimidir. 

Bu ünlü fizik kanunu, "Entropi Kanu-
nu" olarak da adland›r›l›r. Entropi, fizikte
bir sistemin içerdi¤i düzensizli¤in ölçüsü-
dür. Bir sistemin düzenli, organize ve plan-
l› bir yap›dan düzensiz, da¤›n›k ve plans›z
bir hale geçmesi o sistemin entropisini art-
t›r›r. Bir sistemdeki düzensizlik ne kadar
fazlaysa, o sistemin entropisi de o kadar
yüksek demektir. Entropi Kanunu, tüm ev-
renin 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 ka-
n›tlanm›fl bir kanundur. Öyle ki yüzy›l›m›-
z›n en büyük bilim adam› kabul edilen Al-
bert Einstein, bu kanunu "bütün bilimlerin
birinci kanunu" olarak tan›mlam›flt›r:

Entropi Kanunu, tarihin bundan sonraki
ikinci devresinde, hükmedici düzen flek-
linde kendini gösterecektir. Albert Einste-
in, bu kanunun bütün bilimlerin birinci
kanunu oldu¤unu söylemifltir; Sir Arthur
Eddington ondan, bütün evrenin en üs-
tün metafizik kanunu olarak bahseder.1

Evrim teorisi ise, bütün evreni kapsa-
yan bu temel fizik kanununu bütünüyle gö-
zard› ederek ortaya at›lm›fl bir iddiad›r. Ev-
rim bu kanunla temelinden çeliflen tam ter-
si 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› pro-
teinleri, DNA, RNA gibi son derece komp-
leks moleküler yap›lar›, ard›ndan da çok
daha ileri düzenlere, organizasyonlara ve
tasar›mlara sahip milyonlarca canl› türünü
ortaya ç›karm›fllard›. Evrime göre, her afla-
mada daha planl›, daha düzenli, daha
kompleks ve daha organize bir yap›ya do¤-
ru ilerleyen bu hayali süreç, Entropi Kanu-
nu'nun ortaya koydu¤u gerçeklere bütü-
nüyle ayk›r›d›r. Bu nedenle evrim gibi bir
sürecin, en bafl›ndan en sonuna kadar var-
say›lan hiçbir aflamas›n›n gerçekleflmesi
mümkün de¤ildir. Evrimci bilim adamlar›
da bu aç›k çeliflkinin fark›ndad›rlar. J. H.
Rush flöyle der:

Evrimin kompleks süreci içinde yaflam,
Termodinami¤in ‹kinci Kanunu'nda be-
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lirtilen e¤ilime belirgin bir çeliflki olufltu-
rur.2

Evrimci bilim adam› Roger Lewin de
bir baflka bilimsel dergi olan Science'daki bir
makalesinde evrimin termodinamik açma-
z›n› flöyle dile getirmektedir:

Biyologlar›n karfl›laflt›klar› problem, evri-
min Termodinami¤in ‹kinci Kanunu'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› mekanizmalar›n
kökenini do¤a kanunlar›yla aç›klaman›n
mümkün olmad›¤›n›, ünlü evrimci yay›n
American Scientist'te flu ifadelerle kabul et-
mektedir:

Normal flartlarda, Termodinami¤in
‹kinci Kanunu do¤rultusunda, hiçbir
kompleks organik molekül hiçbir zaman
kendi kendine oluflamaz, tersine parçalan›r.
Gerçekte, bir fley ne kadar kompleks olursa

o kadar karars›zd›r ve kesin olarak eninde
sonunda parçalan›r, da¤›l›r. Fotosentez, bü-
tün yaflamsal süreçler ve yaflam›n kendisi,
karmafl›k veya kas›tl› olarak karmafl›klaflt›-
r›lm›fl aç›klamalara ra¤men, halen termodi-
namik ya da bir baflka kesin bilim dal› vas›-
tas›yla anlafl›lamam›flt›r.4

Görüldü¤ü gibi, evrim iddias› bütü-
nüyle fizik yasalar›na ayk›r› olarak ortaya
at›lm›fl bir iddiad›r. Termodinami¤in ‹kinci
Kanunu, evrim senaryosu karfl›s›na bilimsel
ve mant›ksal aç›dan afl›lmas› imkans›z bir
fiziksel engel oluflturmaktad›r. Bu engeli
aflacak hiçbir bilimsel ve tutarl› aç›klama
getiremeyen evrimciler ise bunu ancak ha-
yal güçlerinde aflabilmektedirler. Örne¤in,
ünlü evrimcilerden Jeremy Rifkin, evrimin,
bu fizik kanununu sihirli bir güçle aflt›¤›na
inand›¤›n› belirtmektedir:

Entropi Kanunu, evrimin bu gezegendeki
yaflam için mevcut olan tüm enerjiyi da¤›-
taca¤›n› söyler. Bizim evrim anlay›fl›m›z
ise bunun tam tersidir. Biz evrimin sihirli
bir flekilde yeryüzünde daha büyük bir

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,

kaportas›n›n paslanm›fl, motorunun çürümüfl oldu¤unu görürsünüz. Bu kaç›n›lmaz sü-

reç canl› varl›klar için çok daha h›zl› ifller. Ayn› flekilde bilinçli bir müdahale olmad›¤› sü-

rece  evrendeki tüm sistemler bozulmaya u¤rar.



de¤er ve düzen art›fl› sa¤lad›¤›na inan›-
yoruz.5

Bu sözler evrimin tamamen dogma-
tik bir inanç oldu¤unu çok iyi ifade etmek-
tedir. 

Aç›k Sistem Çarp›tmas›

Evrimciler, tüm bu aç›k gerçekler kar-
fl›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 mad-
de girifl-ç›k›fl› olan bir termodinamik sis-
temdir. Evrimciler de dünyan›n bir aç›k
sistem oldu¤unu, Günefl'ten sürekli bir
enerji ak›fl›na maruz kald›¤›n›, dolay›s›yla
Entropi Kanunu'nun dünya için geçersiz
oldu¤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 girmesi,
o sistemi düzenli hale getirmek için yeterli
de¤ildir. Bu enerjiyi kullan›labilir hale geti-
recek özel mekanizmalar gerekir. Örne¤in
bir araban›n, benzindeki enerjiyi ifle dö-
nüfltürmesi için motora, transmisyon sis-
temlerine ve bunlar› idare eden kontrol
mekanizmalar›na ihtiyaç vard›r. Böyle bir
enerji dönüfltürücü sistem olmasa, araba-
n›n benzindeki enerjiyi kullanabilmesi
mümkün olmayacakt›r. 

Ayn› durum canl›l›k için de geçerli-
dir. Evet, canl›l›k enerjisini Günefl'ten al-
maktad›r. Fakat Günefl enerjisi, ancak can-
l›lardaki inan›lmaz komplekslikteki enerji
dönüflüm sistemleri (örne¤in bitkilerdeki

fotosentez, insan ve hayvanlardaki sindi-
rim sistemleri) sayesinde kimyasal enerjiye
çevrilebilmektedir. Bu enerji dönüflüm sis-
temleri olmasa hiçbir canl› varl›¤›n› devam
ettiremez. Günefl'in, enerji dönüflüm siste-
mi olmayan bir canl› için, yak›c›, eritici ve
parçalay›c› bir enerji kayna¤› olmaktan
baflka bir anlam› yoktur. 

Görüldü¤ü gibi herhangi bir enerji
dönüfltürücü mekanizmas› olmayan bir
sistem, aç›k da olsa kapal› da olsa, evrim
için hiçbir avantaj teflkil etmemektedir. ‹l-
kel 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 dü-
zenlilik meydana getirecek etkisi yoktur.
Çünkü s›cakl›k ne kadar artarsa arts›n ami-
no asitler düzenli dizilimlerde ba¤ yapma-
ya karfl› direnç gösterirler. Amino asitlerin
çok daha karmafl›k moleküller olan prote-
inleri ve proteinlerin de kendilerinden da-
ha kompleks ve planl› yap›lar olan hücre
organellerini oluflturmalar› için de yine
yaln›zca enerji yeterli de¤ildir. As›l olarak
gereken etken, bilinçli bir tasar›m, di¤er bir
ifadeyle yarat›l›flt›r. 

Kaos Kuram› Kaç›fl›

Termodinami¤in ‹kinci Kanunu'nun
evrimi imkans›z k›ld›¤›n›n fark›nda olan
baz› evrimci bilim adamlar› yak›n geçmifl-



te Termodinami¤in ‹kinci Kanunu ve Evrim
Teorisi aras›ndaki uçurumu kapatabilmek,
evrime bir yol açabilmek amac›yla çeflitli
spekülasyonlar üretme gayretine girmifller-
dir. Yaln›zca bu gayretler dahi evrim teorisi-
nin gözard› edilemeyen bir açmaz karfl›s›n-
da oldu¤unu aç›kça göstermektedir.

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 olufla-
bilece¤ine dair birtak›m varsay›mlar ortaya
atm›flt›r. Oysa bütün çabalar›na ra¤men,
Prigogine termodinami¤i ve evrimi uzlafl-
t›rmay› baflaramam›flt›r. Bu durum afla¤›da-
ki ifadelerinde de aç›kça görülmektedir:

Yüzy›l› aflk›n bir süredir akl›m›za tak›lan
bir soru var: Termodinami¤in tan›mlad›¤›
ve sürekli artan bir düzensizli¤in hüküm
sürdü¤ü bir dünyada, canl› bir varl›¤›n
evriminin nas›l bir  anlam› olabilir?6

Moleküler düzeyde üretti¤i teorilerin,
canl› sistemler için, örne¤in bir canl› hücre-
si 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, bun-
lardaki biyolojik düzenlilik, teorinin kar-
fl›s›na net bir problem olarak ç›kmakta-
d›r.7

‹flte Kaos Kuram› ve buna dayal› spe-
külasyonlar›n vard›¤› son nokta budur. Ev-
rimi destekleyen, do¤rulayan, evrim ile
Entropi Kanunu ve di¤er fizik yasalar› ara-
s›ndaki çeliflkiyi ortadan kald›ran hiçbir so-
mut 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 bilim-
sel gerçekler, canl›lar›n ve canl›lardaki dü-
zenli, planl› ve kompleks yap›lar›n kesinlik-
le evrimin iddia etti¤i gibi tesadüflerle ve
do¤a flartlar›yla oluflamayaca¤›n› göster-
mektedir. Bu durum da canl›lar›n varl›¤›n›n
ancak do¤aüstü bir gücün müdahalesiyle
aç›klanabilece¤ini ortaya koyar. Do¤aüstü
müdahale, bütün evreni yoktan var eden
Allah'›n yaratmas›d›r. Bilim, her alanda ol-
du¤u gibi termodinamik aç›dan da evrimin
imkans›z oldu¤unu ve canl›l›¤›n varoluflu-
nun Yarat›l›fl d›fl›nda bir aç›klamas› olama-
yaca¤›n› gözler önüne sermifltir.

1 Jeremy Rifkin, Entropy: A New World Vi-
ew, New York: Viking Press, 1980, s. 6.
2 J. H. Rush, The Dawn of Life, New York:
Signet, 1962, s. 35.
3 Roger Lewin, "A Downward Slope to Gre-
ater Diversity", Science, Cilt 217, 24 Eylül
1982, s. 1239.
4 George P. Stavropoulos, "The Frontiers
and Limits of Science", American Scientist,
Cilt  65, Kas›m-Aral›k 1977, s. 674.
5 Jeremy Rifkin, Entropy: A New World View,
s. 55.
6 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Order
Out of Chaos, New York: Bantam Books,
1984, s. 129.
7 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Order
Out of Chaos, s. 175



Evrim 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 var-

d›r, hep var olacakt›r ve maddeden baflka bir fley de yoktur. Materyalist-

ler, bu iddialar›na destek sa¤lamak için, "indirgemecilik" olarak adland›-

r›lan bir mant›k kullan›rlar. ‹ndirgemecilik, madde gibi görünmeyen fley-

lerin de asl›nda maddesel etkenlerle aç›klanabilece¤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

flu anda önemli olan soru fludur: Materyalizmin temel mant›¤› olan "in-
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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-

nan bir akl›n var oldu¤unu göstermektedir... Maddenin bilgi ortaya ç›kara-

bilmesini sa¤layacak hiçbir bilinen do¤a kanunu, fiziksel süreç ya da

Canl› Yap›s›ndaki Bilgi ve
Materyalizmin Sonu
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maddesel olay yoktur... Bilginin

madde içinde kendi kendine ortaya

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. Bil-
gi teorisyenlerinin uzun araflt›r-
malar› sayesinde var›lan sonuç
ise fludur: "Bilgi, maddeden ayr›

bir fleydir. Maddeye asla indirgenemez. Bilginin ve maddenin 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-
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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 tasar-

lanm›fl ve yarat›lm›flt›r.



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 bir ak›l taraf›ndan
düzenlenmifltir. Önce bir ak›l vard›r. O ak›l sahip oldu¤u bilgiyi 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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Bugün insan›n gen haritas›n›n ç›kar›lm›fl olmas› "insan ile maymun akra-

bad›r" gibi bir sonuç ortaya koymam›flt›r. Evrimcilerin her yeni bilimsel geliflme-

yi oldu¤u gibi bunu da istismar etmeye çal›flmalar›na aldanmamak gerekir. 

Bilindi¤i gibi içinde bulundu¤umuz günlerde ‹nsan Genomu Proje-
si çerçevesinde insanl›¤›n gen haritas›n›n ç›kar›lmas› önemli bir bilimsel

geliflme olmufltur. Ancak bu projenin baz› sonuçlar› baz› evrimci yay›nlar-

da çarp›t›lmaktad›r. fiempanzelerin genlerinin insan genleri ile yüzde
98 benzerlik gösterdi¤i iddia edilmekte ve bunun maymunlar›n insana

yak›n oldu¤unun ve dolay›s›yla evrim teorisinin bir delili oldu¤unu ileri

sürülmektedir. Gerçekte bu, evrimcilerin, toplumun bu konulardaki bilgi-

sizli¤inden faydalanarak ortaya att›klar› "sahte" bir delildir. 

% 98 Benzerlik ‹ddias› Yan›lt›c› Bir Propagandad›r

Öncelikle belirtmek gerekir ki evrimcilerin insan ve flempanze

DNA'lar› hakk›nda s›k s›k ileri sürdükleri % 98 benzerlik kavram› alda-
t›c›d›r. 

‹nsanla flempanzenin genetik yap›s›n›n %98 birbirine benzer oldu¤u-

nu iddia etmek için flu anda insan›nkinin oldu¤u gibi flempanzenin de ge-

netik haritas›n›n ç›kar›lmas›, ikisinin karfl›laflt›r›lmas› ve bu karfl›laflt›rma

sonucunun elde edilmifl olmas› gerekir. Oysa elde böyle bir sonuç yoktur.

Çünkü, flu ana kadar yaln›zca insan›n genetik haritas› ç›kart›lm›flt›r. fiem-

panze içinse henüz böyle bir çal›flma yap›lmam›flt›r. 

Gerçekte, zaman zaman gündeme gelen insan ve maymun genleri-

nin % 98 benzerli¤i y›llar önce kas›tl› üretilmifl propaganda amaçl› bir slo-

gand›r. Bu benzerlik insanda ve flempanzede bulunan 30-40 civar›ndaki
baz› temel proteinin amino asit dizilimlerinin benzerli¤inden yola ç›k›la-

MAYMUN-‹NSAN BENZERL‹⁄‹

B‹R MASAL!



rak yap›lm›fl ola¤anüstü abart›l› bir genellemedir.  Bu proteinlere karfl›l›k

gelen DNA dizilimleri üzerinde "DNA hibridizasyonu" ad› verilen bir

yöntemle "sekans analizi" (sequence analysis) yap›lm›fl, ve sadece bu s›-

n›rl› say›daki proteinler karfl›laflt›r›lm›flt›r.

Oysa insanda yüz bin civar›nda gen ve dolay›s›yla bu genlerin kod-

lad›¤› 100 bin kadar protein vard›r. Bu yüzden, 100 bin proteinin sadece

40 tanesinin benzemesiyle insan ve maymunun bütün genlerinin %98

ayn› oldu¤unu iddia etmenin hiçbir bilimsel dayana¤› yoktur.

Kald› ki, söz konusu 40 protein üzerinde yap›lan DNA karfl›laflt›rma-

s› da tart›flmal›d›r. Bu karfl›laflt›rma, 1987 y›l›nda Sibley and Ahlquist adl›

iki biyolog taraf›ndan yap›lm›fl ve Journal of Molecular Evolution dergisin-

de yay›nlanm›flt›r.19 Oysa daha sonra bu ikilinin verilerini inceleyen Sa-

rich isimli bilim adam›, kulland›klar› yöntemin güvenilirli¤inin tart›fl-

mal› oldu¤u ve verilerin abart›l› yorumland›¤› sonucuna varm›flt›r.20

Maymun-‹nsan
Benzerli¤i Bir Masal
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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.
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‹nsan DNA's›, Solucan, Sinek veya Tavu¤a da 

Benzemektedir!

Bu temel proteinler di¤er pek çok farkl› canl›larda da bulunan ortak

hayati moleküllerdir. Yaln›zca flempanzede de¤il, bütünüyle farkl› canl›-

larda bulunan ayn› tür proteinlerin de yap›s› insandakilerle çok benzerdir. 

Örne¤in, New Scientist dergisinde aktar›lan genetik analizler, nema-

tod solucanlar› ve insan DNA'lar›nda %75'lik bir benzerlik ortaya koy-

mufltur.21 Bu, elbette insan ile bu solucanlar aras›nda sadece %25'lik bir

fark bulundu¤u anlam›na gelmemektedir! E¤er evrimcilerin kurgulad›¤›

soya¤ac›na bak›l›rsa, insan›n dahil edildi¤i Chordata filimu ile Nematoda

filumlar›n›n 530 milyon y›l önce bile birbirlerinden ayr› olduklar› görülür. 

Öte yandan geçti¤imiz aylarda Türk medyas›na da yans›yan bir bul-

gu, Drosophila türüne ait meyve sineklerinin genleri ile insan genleri

karfl›laflt›r›ld›¤›nda, % 60'l›k bir benzerlik ç›kt›¤› yönündedir.22

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-

teinlerini karfl›laflt›rmaktad›r. Hayret verici bir flekilde, yaklafl›k bütün ör-

neklerde insan ve tavuk, birbirlerine en yak›n akraba olarak eflleflmifl-

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.



lerdir. Bir sonraki en yak›n akraba ise timsaht›r.23

Evrimcilerin "insan ile maymun aras›ndaki genetik benzerlik" konu-
sunda kulland›klar› bir di¤er örnek ise insanda 46, flempanze ve goriller-
de ise 48 kromozom bulunmas›d›r. Evrimciler, kromozom say›lar›n›n ya-
k›nl›¤›n› evrimsel bir iliflkinin göstergesi sayarlar. Oysa e¤er evrimcilerin
kulland›¤› bu mant›k do¤ru olsayd›, insan›n flempanzeden çok daha ya-
k›n bir akrabas› olmas› gerekirdi: "Patates"! Çünkü patatesin kromozom
say›s› insan›nkiyle ayn›d›r: 46.  

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

Nitekim olaya bir bütün olarak bak›ld›¤›n-
da, " biyokimsayal benzerlikler"
konusunun evrime delil olmad›¤›,
aksine teoriyi çaresiz b›rakt›¤› gö-
rülmektedir. South Carolina
Üniversitesi T›p Fakülte-
si'nden biyokimya araflt›r-
mac›s› Dr. Christian
Schwabe, moleküler alan-
da evrime delil bulabil-
mek için uzun y›llar›n› ver-
mifl evrimci bir bilim ada-
m›d›r. Özellikle insülin ve
relaxin türü proteinler üze-
rinde incelemeler yaparak can-
l›lar aras›nda evrimsel akrabal›k-
lar kurmaya çal›flm›flt›r. Fakat çal›fl-

Maymun-‹nsan
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malar›n›n hiçbir noktas›nda evrime herhangi bir delil elde edemedi¤ini
pek çok kereler itiraf etmek zorunda kalm›flt›r. Science dergisindeki 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

benzerliklerin pek çok istisnas› olmas› oldukça can s›k›c› görünüyor. Bu

istisnalar o kadar çok ki, gerçekte, istisnalar›n ve tuhafl›klar›n daha önemli

bir mesaj tafl›d›klar›n› düflünüyorum.24

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›s›z-

d›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.25

Benzerlikler, Evrimin De¤il Yarat›l›fl›n Delilidir

Elbete insan bedeninin di¤er canl›larla moleküler benzerlikleri ola-
cakt›r; çünkü ayn› moleküllerden oluflmakta, ayn› suyu ve atmosferi kul-
lanmakta, ayn› moleküllerden oluflan besinleri tüketmektedir. Elbette ki
metabolizmalar› ve dolay›s›yla genetik yap›lar› birbirine benzeyecektir.
Ancak bu, onlar›n ortak bir atadan evrimlefltiklerinin bir delili de¤ildir.

Ama bu "ortak malzeme", bir evrimin de¤il "ortak tasar›m›n", yani
hepsinin ayn› plan üzerine 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›r. Ama bu durum
bu binalar›n birbirlerinden "evrimlefltikleri" anlam›na gelmez. Ortak bir
malzeme kullan›larak, ayr› ayr› infla edilirler. Canl›lar›n durumu da böy-
ledir. 



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.

Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratand›r. O'nun nas›l bir çocu-

¤u olabilir? O'nun bir efli (zevcesi) yoktur. O, herfleyi yaratm›flt›r. O, her-

fleyi bilendir. ‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baflka ilah yoktur.

herfleyin yarat›c›s›d›r, öyleyse O'na kulluk edin. O, herfleyin üstünde bir

vekildir. (En'am Suresi, 101-102

Sonuç

Buraya kadar anlatt›¤›m›z tüm bu bilgilerin ard›ndan çok önemli bir
gerçe¤e daha dikkat çekmekte yarar görüyoruz. 

Aradaki yüzeysel benzerlik d›fl›nda maymunun insanlara di¤er hay-
vanlardan daha fazla bir yak›nl›¤› söz konusu de¤ildir. Hatta zeka aç›s›n-
dan k›yaslan›rsa, bir geometri mucizesi olan pete¤i üreten ar› veya bir
mühendislik harikas› olan a¤› üreten örümcek insana maymundan daha
yak›nd›r. Hatta baz› yönlerden üstün oldu¤unu bile söyleyebiliriz.

Ama, insanla maymun aras›nda, evrimci iddialarla, masallarla kapa-
t›lamayacak çok büyük bir fark vard›r. Maymun bir hayvand›r, bilinç aç›-
s›ndan bir attan ya da bir köpekten fark› yoktur. ‹nsan ise bilinçli, irade
sahibi, düflünebilen, konuflabilen, akledebilen, karar verebilen, muhake-
me yapabilen bir varl›kt›r. Bütün bu özellikler de onun sahip oldu¤u
"ruh"unun ifllevleridir. ‹nsanla, hayvanlar aras›ndaki uçurumu do¤uran
en önemli fark da iflte bu "ruh"tur. Hiçbir fiziki benzerlik, insan ile di¤er
bir canl› aras›ndaki bu en büyük fark› kapatamaz. Do¤ada ruhu olan tek
canl› insand›r. 

Kuran'da, insan›n sahip oldu¤u ve onu di¤er canl›lardan ay›ran bu
üstün özellik flöyle haber verilmifltir:

Sonra onu 'düzeltip bir biçime soktu' ve ona ruhundan üfledi. Sizin için

de kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az flükrediyorsunuz? (Secde Su-

resi, 9)

Maymun-‹nsan
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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›nlamaya 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¤inmifltik. Dar-
winist-materyalist bas›n›n, en çok gündeme getirdi¤i ve farkl› slogan 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, ülkemizde belirli
kesimlerce öne sürülen çok büyük bir yan›lg› ve aldatmacad›r. Son za-
manlarda gazete sayfalar›nda yer alan ve televizyon programlar›na tafl›-
nan bafll›klar, sinsice yap›lan bir telkin görüntüsü vermektedir: "‹nsan ar-
t›k kaderine yenilmeyecek" gibi mesajlar›n insan›n gen haritas› hakk›nda-
ki 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› ke-
sinlikle 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

‹NSAN GENOMU PROJES‹

HAKKINDA DARWIN‹ST-

MATERYAL‹ST YANILGILAR
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karfl›laflmad›¤› bir olay kendisi aç›s›ndan
yaflanmam›fl bir olayd›r. "Sonucu bilinme-
yen" olarak nitelendirilen bütün olaylar sa-
dece bizim için "bilinmez"dir. Sonsuz bir il-
min sahibi olan Allah ise zamana ve meka-
na ba¤l› de¤ildir; zaten zaman› ve mekan›
yaratan Kendisi'dir. Bu nedenle Allah için
geçmifl, gelecek ve flu an hepsi birdir. Allah
kat›nda bizim flu an yaflamakta oldu¤umuz
ve ileride yaflanacak olan herfley olup bit-
mifltir. Tüm insanlar Allah'›n kendileri için
yaratt›¤› kadere, zaman› geldi¤inde tan›k
olurlar.

Film karelerini eline alan bir insan›n
filmin bafl›n›, sonunu, arada geliflen olaylar›
bir bütün olarak, tek bir anda görebilmesi
gibi Allah da yaratm›fl oldu¤u tüm insanlar-
la ilgili herfleyden haberdard›r. Herfleyi tek
bir an olarak bilen Allah, bu tek bir anda ya-
ni sonsuz küçük zamanda sonsuzlu¤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 Su-
resi'nde yeryüzünde meydana gelen küçük büyük tüm olaylar›n Allah'›n
dilemesiyle gerçekleflti¤i flu flekilde ifade edilir:

Gayb›n anahtarlar› O'nun kat›ndad›r, O'ndan baflka hiç kimse gayb› bil-

mez. Karada ve denizde olanlar›n tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yap-

rak dahi düflmez; yerin karanl›klar›ndaki bir tane, yafl ve kuru d›flta olma-

mak üzere hepsi (ve herfley) apaç›k bir kitaptad›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-

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
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‹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. 



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 bel-
lidir.

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 aye-
tinde 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)

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

‹nsan Genomu Projesi Hakk›nda 
Darwinist-Materyalist Yan›lg›lar
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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)

‹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 sürül-

müfltür. Bu da son derece çarp›k ve gerçeklerden uzak bir mant›kt›r. Çün-

kü yaratmak, bir fleyi yoktan var etmektir ve bu fiil sadece Allah'a mah-

sustur. Genetik bilginin kopyalanmas›yla, bir canl›n›n ayn›s›ndan olufltu-

rulmas› bu canl›n›n yarat›lmas› manas›na gelmez. Çünkü, insan veya bafl-

ka bir canl› kopyalan›rken, bir canl›n›n hücreleri al›nmakta ve kopyalan-

maktad›r. Ancak hiçbir zaman, yoktan bir tek canl› hücresi bile oluflturu-

lamam›flt›r. Bu konuda yap›lan çal›flmalar ise sonuçsuz kald›¤› için dur-

durulmufltur. 

Sonuç olarak, insan›n genetik yap›s›n›n keflfedilmesi insan›n kaderi-



ne karfl› geliflini gösteren bir olay de¤ildir, olamaz da. Her olay, her konufl-
ma ve her geliflme, Allah kat›nda çok önceden belli bir kader üzerinde be-
lirlenmifltir. Buna teknolojinin ilerlemesi, bilimsel geliflmeler ve bu geliflme-
lerin insan hayat›na getirece¤i yenilikler de dahildir. Allah herfleyden ha-
berdar 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 ha-
ber verilir:

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. Yerde

ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley Rabbinden uzakta (sakl›) kalmaz. Bu-

nun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apaç›k bir kitapta (kay›tl›)

olmas›n. (Yunus Suresi, 61)
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Evrim teorisi, genler DNA, hücre sistemleri gibi biyokimyasal

konular›n yan›s›ra, paleontolojide, yani fosil biliminde de bü-

yük bir yenilgi yaflam›flt›r. Fosiller, canl› türlerinin birbirlerin-

den evrimleflmedikleri, aksine hepsinin kendi özgün yap›lar›yla ayr› ayr›

yarat›ld›klar›n› göstermektedir. 

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 yüzmil-

yonlarca senelik uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe

ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini hala tafl›malar›na ra¤men, bir

yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürün-

gen 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, ku-

surlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inan-

d›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›-

lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ama

iflte Darwinizm bu noktada y›k›lm›flt›r. Çünkü iddia edilen bu hayali "ara

geçifl formlar›ndan" tek bir eser bile yoktur. 

Bu gerçek çok uzun süredir bilinmekteydi. Ancak evrimciler, sadece

bir kaç fosil hakk›nda spekülasyonlar yaparak bunlar› "ara geçifl formu"

EVR‹M TEOR‹S‹'N‹N SON FOS‹L

‹DD‹ASI DA TAR‹HE KARIfiTI



Evrim teorisinin geçersizli¤ini aç›klayan di¤er eserlerimizde, Archaeopteryx'in kufl-dino-

zor aras› bir canl› olmad›¤›, günümüz kufllar› gibi uçabilen soyu tükenmifl bir kufl türü ol-

du¤u delilleriyle izah edilmiflti. Türkiye'deki ve dünyadaki evrimci yay›nlar ise bu gerçe¤i

görmezden gelerek, Archaeopteryx'i "kufllar›n ilkel atas›" saymaya ve "kufllar›n atas› dino-

zorlard›r" masal›n› tekrarlamaya devam ettiler. Yukar›da, çeflitli evrimci yay›nlar›n Archa-

eopteryx hakk›ndaki söz konusu yan›lt›c› haberleri görülüyor. Ancak sonunda gerçekler

aç›kça ortaya ç›kt› ve evrimci yay›n organlar› bizzat kendileri Archaeopteryx efsanesinin

çöküflünü kabul etmek zorunda kald›. 

Evrim Teorisi'nin Son Fosil ‹ddias›
da Tarihe Kar›flt›
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gibi göstermeye ve "sadece bir kaç
ara form bulunabildi, ama ilerde

hepsi bulanacak" manas›nda avuntu-
lara s›¤›nmaya çal›fl›yorlard›. Ara

form olarak göstermeye çal›fl-
t›klar› en önemli fosil ise Arc-
haeopteryx adl› 150 milyon

y›ll›k soyu tükenmifl bir kufl fo-
siliydi. Evrimciler bu kuflun sürüngenlere

benzeyen özellikleri oldu¤unu iddia ediyorlard›. ‹d-
dialar› somut bilimsel verilerle tek tek çürütülmesi-
ne, Archaeopteryx'in bir ara geçifl formu olmad›¤›,

uçucu bir kufl türü oldu¤u ispatlanmas›na ra¤men, ellerinde kalan bu son
fosile mecburen körü körüne sar›ld›lar.

"Kufllar›n Atas› Kufl Ç›kt›"

Ama sonunda geçti¤imiz haftalarda bulunan bir fosil, evrimcilerin
iddialar›n› kesin biçimde çürüttü. Öyle ki, bizzat evrimci kaynaklar›n ifa-
desiyle, kufllar›n en eski atas›n›n dinozor veya bir baflka canl› de¤il, yine
kufl oldu¤unu gösteren bir fosil bulundu. 

Bununla ilgili haber, Türk medyas›nda ilk kez 25 Haziran 2000 tarih-
li Milliyet Gazetesi'nde, "Kufllar›n Atas› Kufl Ç›kt›" bafll›¤›yla yay›nland›.
Söz konusu haber Orta Asya'da yeni bulunan bir kufl fosili hakk›ndayd›.
Science ve Nature gibi ünlü bilim dergileri ve dünyaca tan›nm›fl BBC tele-
vizyonu taraf›ndan duyurulan bu geliflme flöyle: "Orta Asya'da bulunan ve

günümüzden 220 milyon y›l önce yaflad›¤› anlafl›lan söz konusu fosilin tüm vü-

cudunun tüylerle kapl› oldu¤u, kufllar›n atas› oldu¤u iddia edilen Archaep-

toryx'de ve günümüz kufllar›nda oldu¤u gibi bir lades kemi¤ine sahip oldu¤u ve

tüylerinde ise içi bofl saplar›n bulundu¤u tespit edildi. Bu ise, ARCHAEOP-

TERYX'IN KUfiLARIN ATASI OLDU⁄U ‹DD‹ALARINI GEÇERS‹ZLEfiT‹R‹-

YOR. Çünkü bulunan fosil Archaeopteryx'ten 75 milyon y›l daha yafll›; yani KUfi-

LARIN ATASI OLDU⁄U ‹DD‹A ED‹LEN CANLIDAN 75 M‹LYON YIL ÖNCE

DE TÜM ÖZELL‹KLER‹YLE TAM B‹R KUfi YAfiIYORDU." 

Hayali Archaeopteryx 

resmi



Paleontoloji Tarihinde Bir Dönüm Noktas›

Archaeopteryx'in evrime delil oluflturacak bir "ara geçifl formu" ol-

mad›¤›n›n bizzat evrimciler taraf›ndan da kabul edilmesi, paleontoloji ta-

rihinde önemli bir dönüm noktas›d›r. Çünkü Archaeopteryx, 150 y›ld›r

evrimcilerin ileri sürebildikleri bir kaç "ara geçifl formu" iddias› aras›nda

her zaman en iddial›s› olmufltur. Ancak bu kaç›fl yolu da art›k kapanm›fl

ve paleontoji dünyas› gerçeklerle yüzyüze gelmifltir: Evrime delil olufltu-

ran tek bir fosil bile yoktur. 

Bunun gösterdi¤i sonuç ise aç›kt›r. Milliyet Gazetesi de bunu kabul

etmifl ve "kufllar›n atas› kufl ç›kt›" diye bafll›k atm›flt›r. Evet, kufllar›n en es-

ki atas› da bir kufltur. Bal›klar›n en eski atas› bal›k, atlar›n en eski atas› at,

Yukar›daki ve yan-

daki haberler ile bu-

lundu¤u duyurulan

fosil evrimcilerin

bütün ümitlerini bo-

fla ç›kard›.

Evrim Teorisi'nin Son Fosil ‹ddias›
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kangurular›n en eski atas› kanguru ve insanlar›n en eski atas› da insand›r.
Yani, tüm farkl› canl› s›n›flamalar›, yeryüzündeki bugünkü farkl›, öz-
gün ve kusursuz yap›lar›yla ortaya ç›km›fllard›r. Bir baflka deyiflle,
Allah taraf›ndan yarat›lm›fllard›r. 

Evrimcilerin bu apaç›k gerçe¤e karfl› gösterdikleri tutucu direnifl,
böylece son dayanaklar›n› da kaybetmifltir. 

Dediler ki: "Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim

hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olans›n.

(Bakara Suresi, 32)
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