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Yazar ve Eserleri Hakk›nda
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve
siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.
Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 30.000 resmin yer aldığı toplam 45.000
sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 41 farklı dile çevrilmiştir.
Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden
oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah'ın mührünün
kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür,
Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatemül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah'ın sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok
büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'ın mührü, bu son sözü söyleme
niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır.
Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konular
üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın
uygulamalarını gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan
İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın daha pek çok
ülkesinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça,
Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli,
Sırpça, Bulgarca,
Çince, Kishwahili

(Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivelhi
(Mauritus'ta kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.
Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır.
Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır
ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık
materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi
olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.
Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmelerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri
karmaşa meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada
güçlü ve keskin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise,
emek ve zaman kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği
açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır.
Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa
ortamı dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde
yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya külliyatı, Allah'ın
izniyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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● 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 iman›n›
kaybetmesine ya da kuﬂkuya düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin
tüm insanlar›m›za ulaﬂt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.
● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini 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 yetmiﬂe herkes taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden 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, karﬂ›l›kl› bir sohbet ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir
grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve
okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için
en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teﬂvik edilmesidir.
● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri taﬂ›yan ve
okumaktan hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine, ﬂüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara,
burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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“

özü düﬂünmek beni teorimden so¤uttu!" itiraf›nda bulunan Darwin'i bu

aç›klamaya zorlayan en önemli sebeplerden biri, teorisinin mükemmel yap›lar› ve komplekslikleri aç›klayam›yor oluﬂuydu. Hayali evrimin mekanizmalar›n›, bir gözü
oluﬂturmak için gerekli olan yerlere yerleﬂtiremiyordu. Bu
kompleks organ›n hayali evrimsel aﬂamalarla oluﬂtu¤unu
kan›tlayabilmesi için parçalar›n› basite indirgemesi gerekiyordu ama bunu yapam›yordu.
Bu kompleks organ›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n›n aç›klanamamas›, evrim teorisinin mimarlar› kadar günümüz evrim taraftarlar› için de büyük bir boﬂluktur. Darwinistler, komplekslikle karﬂ›laﬂt›klar›
her yerde, bu büyük boﬂlu¤u tekrar
tekrar yaﬂarlar. Acaba yaﬂand›¤›n›
iddia ettikleri evrimin milyonlarca y›ll›k hayali süreci içinde,
böyle bir komplekslik nas›l
geliﬂmiﬂ olabilir? Evrimciler
bu soruya cevap verecek
hiçbir mant›kl› senaryo
üretemezler.
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Darwin’in Anlayamad›¤› Kambriyen

Bilimsel bulgular›n ortaya ç›kard›¤› pek çok gerçek, teoriyi çöküntüye u¤ratmaya yeterlidir. Ancak teoriyi temelinden yok eden
öyle bir gerçek vard›r ki, Darwinistlerin aç›klamas›z kald›¤› hemen
her konuyu kapsamaktad›r: Bu, günümüzden yaklaﬂ›k 530 milyon
y›l önce, tüm yeryüzünde büyük bir ihtiﬂam içinde sergilenen canl›
çeﬂitlili¤i ve kompleksli¤idir. Evrimcilerin hakk›nda "geliﬂim senaryolar›" üretmeye çal›ﬂt›klar› göz, evrimcilere göre daha "göze benzer" bir organ›n olmamas› gereken bir dönemde, tüm kompleksli¤i
ile mevcuttur. Henüz tek hücreli canl›lar›n yaﬂamakta oldu¤u bir ortamda, birbirinden kompleks canl›lar, sözde atalar›na dair hiçbir kal›nt›ya sahip olmadan, adeta evrim teorisinin geçersizli¤ini ilan edercesine
aniden var olmuﬂlard›r.
Fosil kay›tlar› o kadar
güçlüdür ve olay evrimciler
aç›s›ndan o kadar dramatiktir
ki, bilim adamlar› bu dönemi
Kambriyen Patlamas› veya
"Biyolojik Big Bang" olarak
adland›r›rlar. O dönemden bu yana, bu canl›lar›n "atas›" olabilecek,
Kambriyen öncesi döneme ait yeni fosiller
bulma aray›ﬂ›n› sürdür-

H A R U N YA H YA

mektedirler. Ancak çabalar sürekli olarak tek bir gerçe¤i göstermektedir: Ani, kusursuz, birbirinden farkl› ve kompleks bir yarat›l›ﬂ...
Bu ani çeﬂitlili¤i çözebilmek için durmaks›z›n çabalayan evrimciler ﬂunu anlayamamaktad›rlar: Bu ola¤anüstü olay›n özel bir sebebi vard›r. Yeryüzünde yaﬂanan bu dönem, Kambriyen canl›lar› gibi,
yeryüzündeki tüm canl›lar›n "yarat›lm›ﬂ" olduklar›n› göstermek
içindir. Darwinistlerin, yarat›l›ﬂ gerçe¤ine karﬂ› verdikleri mücadeleye en güzel, en etkili ve en kesin cevaplardan biridir. Düzen kurucular›n en hay›rl›s› olan Allah, Kendi Yüce Varl›¤›'n›n ve üstün yaratma sanat›n›n delillerini bu örnekle sergilemiﬂtir. Yeryüzünün her
yan›n› büyük bir mükemmellik ve kusursuzlukla sarm›ﬂ olan üstün
yarat›l›ﬂ delillerini görmek istemeyenlere, yaklaﬂ›k 530 milyon y›l
önce yaﬂam›ﬂ olan yarat›l›ﬂ harikalar› delil olarak sunulmaktad›r.
Buna ra¤men Yüce Allah'a karﬂ› mücadele içinde olanlar ise, dünyada boﬂ bir oyalanma ve asla ulaﬂamayacaklar› bir büyüklük iste¤i
içindedirler:
E¤er kesin bir bilgiyle inan›yorsan›z (Allah), göklerin, yerin ve bu
ikisi aras›nda bulunanlar›n Rabbidir. O'ndan baﬂka ‹lah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiﬂ atalar›n›z›n da Rabbidir. Hay›r, onlar ﬂüphe içindedirler; oynay›p-oyalan›yorlar. (Duhan Suresi, 7-9)

Bu kitapta, insanlar› ayetlerde bildirilen bocalamadan kurtaracak ve Allah'›n sonsuz kudretini görmelerini sa¤layacak yarat›l›ﬂ
delilleri anlat›lmaktad›r. Günümüzden 530 milyon y›l önce yani
Kambriyen döneminde var olan canl›lar›n bugün dahi bilim adamlar›n› hayranl›k içinde b›rakan özelliklerine yer verilmektedir. Bu
yolla hayat›n kökeni ile ilgili tek geçerli aç›klaman›n yarat›l›ﬂ gerçe¤i oldu¤u, bir kez daha ak›l ve vicdan sahibi insanlar›n gözleri önüne serilmektedir.

Adnan Oktar
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eryüzünde yaﬂam, muhteﬂem bir çeﬂitlilik sergilemektedir. Gezegenimiz, ku-

tuplardan Amazonlara, yüksek da¤lardan okyanus
derinliklerine kadar çok çeﬂitli yaﬂam formlar›yla dolup
taﬂmaktad›r. Bakteriden solucana, kar›ncadan a¤aca,
mart›dan yunusa kadar çok çeﬂitli organizmalar; ola¤anüstü hassasl›kta iﬂleyen sistemler, muazzam kompleks
yap›larla donat›lm›ﬂlard›r. Bu sistemler sayesinde çevreleriyle mükemmel bir uyum içinde yaﬂamlar›n› sürdürebilmektedirler. Detaylar› biyologlarca keﬂfedilen bu sistemler,
insan› hayrete düﬂüren özellikler içermektedir.
Bilim adamlar› ve düﬂünürler, tarihin her döneminde
do¤ay› incelemiﬂ, kusursuz bir ahenk ve plan›n varl›¤›na ﬂahit olmuﬂ, ﬂu gibi sorulara cevap aram›ﬂlard›r:
◆ Bu kadar çok çeﬂitlilikte canl› yeryüzünde ilk olarak nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
◆ Bedenlerindeki mükemmel sistemlere nas›l
sahip olmuﬂlard›r?
◆ Bu canl›lar aras›ndaki uyum ve denge nas›l mümkün olabilmiﬂtir?
Bu sorular›n araﬂt›r›lmas›nda çok hücreli canl›-
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lar›n kökeni konusu özellikle öne ç›kmaktad›r. Çünkü yeryüzündeki biyolojik çeﬂitlili¤e, en büyük oranda onlar katk›da bulunmaktad›r. Tek hücrelilerin kendi içlerinde son derece kompleks canl›lar oldu¤u ve dünyada yaﬂam›n devam›na büyük katk›lar›n›n oldu¤u
tart›ﬂ›lmaz bir gerçektir. Ama yine de tek hücrelilerin sahip olduklar› yap›lar, çok hücrelilere oranla çok gerilerdedir. Çok hücrelilerin
sergiledi¤i çeﬂitlilik ve komplekslik öylesine ileri boyutlardad›r ki,
insan akl›n›n s›n›rlar›n› zorlamaktad›r.
Kambriyen dönemi, günümüzde yaﬂamakta olan tüm çok hücreli gruplar›n birdenbire ortaya ç›kt›¤› jeolojik dönemin ad›d›r. Bu
ortaya ç›k›ﬂ öylesine ani ve geniﬂ çapl› olmuﬂtur ki, bilim adamlar›
buna "Kambriyen patlamas›" ad›n› vermiﬂlerdir. Ünlü evrimci paleontolog Stephen Jay Gould bu olay› "yaﬂam›n tarihindeki en dikkate de¤er ve ﬂaﬂ›rt›c› olay" olarak nitelerken, evrimci zoolog Thomas
S. Ray, "çok hücrelilerin kökeni konusunun yaﬂam›n baﬂlang›c› kadar ola¤anüstü bir olay" oldu¤unu yazm›ﬂt›r.
Son 25 y›l içinde Kambriyen dönemiyle ilgili bilgilerde önemli
bir art›ﬂ yaﬂanm›ﬂ, Kambriyen patlamas›n›n s›ra d›ﬂ› özellikleri bilim
adamlar›n›n büyük ilgisini çekmiﬂtir. Bu konuda çeﬂitli disiplinlerden gelen bulgular› de¤erlendiren bilim adamlar›, bu olay›n tahmin
ettiklerinden de ani geliﬂen, son derece özgün bir olay oldu¤unu anlam›ﬂlard›r. Kambriyen patlamas›n›n özgün karakteristikleri hakk›ndaki anlay›ﬂ›n pekiﬂmesi, çok hücrelilerin ve genel olarak yaﬂam›n kökeni konusunda güvenilir ve kesin sonuçlar ortaya koyabilecek somut bilgiler sa¤lam›ﬂt›r. Modern bilimin ›ﬂ›¤›nda elde edilen
bu bilgiler, Allah'›n kusursuz yaratmas›n›n bu döneme ait delillerini
oluﬂturmaktad›r. Bizzat Darwin'in "ciddi bir zorluk" olarak tan›mlad›¤› bu olay, modern bilimin bulgular›yla evrim teorisinin sonunu
getirmiﬂtir.
Yeryüzünde yaﬂam›n kökeni konusu, Kambriyen patlamas›nda

16

H A R U N YA H YA

olup bitenler ö¤renilmezse tam olarak kavranamaz, eksik kal›r. Bu
nedenle Kambriyen dönemi bu kitapta tüm detaylar› ve delilleri ile
ortaya konulmuﬂtur. Kitab›n birinci bölümünde, Kambriyen dönemindeki canl›lar›n kompleks yap›lar›n›, fosil kay›tlar›yla ilgili Darwinist yorumlar›n geçersizli¤ini, evrimcilerin bilim d›ﬂ› inançlar›n›
ve içinde bulunduklar› çaresiz durumu; ikinci bölümünde ise evrim
teorisine meydan okuyan yaﬂayan fosilleri konu edindik.
Kambriyen patlamas›, modern bilimin Allah'›n ihtiﬂaml› yarat›ﬂ›n› keﬂfetti¤i alanlardan sadece biridir. Yüce Allah yaﬂam› ve canl›
formlar›n› "Ol" emriyle yoktan var etmiﬂtir. O'nun kusursuz yaratmas› bir ayette ﬂöyle bildirilir:
O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'ﬂekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde
ve yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.
(Haﬂr Suresi, 24)

Kambriyen, Evrim ve Yarat›l›ﬂ
Kambriyen patlamas›yla ilgili konulara geçmeden önce evrim
teorisi ve yarat›l›ﬂa göre fosil kay›tlar›ndan ne gibi özellikler beklenmesi gerekti¤i hakk›nda k›saca bir k›yas yapmak gerekir. Evrim teorisi, tüm yaﬂam formlar›n›n tek bir hücreden türedi¤ini iddia eder.
Buna göre milyonlarca canl› türü bu tek hücreden türemiﬂ olmal›, bu
ortak atadan kal›t›m›n izleri fosil kay›tlar›nda bulunmal›d›r. Evrimciler bir bal›ktan primata, bir böcekten ahtapota kadar tüm canl› türlerinin bu hayali ilk hücreyle ba¤lant›l› oldu¤unu iddia etmektedirler.
Böyle bir varsay›m›n fosil kayd›nda aranacak izleri ﬂunlar olmal›d›r:
1. Çok say›da ara form olmal›d›r.
2. Fosil kay›tlar›ndaki de¤iﬂim yavaﬂ ve kademeli olmal›d›r.
3. En erken canl›lar›n basit yap›da yaﬂama baﬂlam›ﬂ olmalar› ve
Adnan Oktar
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basitten komplekse do¤ru geliﬂim göstermiﬂ olmalar› gerekir.
4. Hayali ilk hücre zaman içinde geliﬂtikçe, yeni türler ortaya
ç›kmal›, bu türler zamanla giderek birbirlerinden uzaklaﬂmal›; geniﬂleyen canl›lar aleminde aile, tak›m, s›n›f gibi daha yüksek kategoriler ortaya ç›kmal›d›r.
Tüm bu gereklilikleri "süreklilik" ﬂart› alt›nda birleﬂtirmek
mümkündür. Çünkü evrimciler tüm canl› türlerinin hayali ilk hücreden itibaren birbirleriyle ba¤lant›l› oldu¤unu, türler aras›nda varsayd›klar› dönüﬂümün sürekli olarak devam etti¤ini iddia etmektedirler. Böyle bir süreklilik, mutlaka say›s›z ara formun yaﬂam›ﬂ olmas›n›, dolay›s›yla varsay›lan evrimsel geliﬂimin fosil kay›tlar›nda
izlenebilir olmas›n› gerektirir.
Buna karﬂ›n yarat›l›ﬂ gerçe¤i bunlar›n hiçbirini gerektirmez.
Canl›lar›n sahip olduklar› karakteristik özelliklerle, olduklar› gibi ve
kusursuz ﬂekilde Allah taraf›ndan yarat›ld›klar›n› ö¤retir. Dolay›s›yla belli bir yaﬂam formunun daha önce yaﬂam›ﬂ bir formdan daha
kompleks olmas› gibi bir ﬂart gerekmez. Çeﬂitli canl› gruplar› aras›nda izlenebilir aﬂamalar›n varl›¤› gerekli de¤ildir. Tam tersine, yarat›l›ﬂ gerçe¤i, özgün yap›lar›yla yarat›lm›ﬂ canl›lar›n, anatomik özellikleri aç›s›ndan, birbirlerinden ay›rt edilebilir gruplar oluﬂturmas›n›
öngörür.
Kambriyen dönemi, birbirinden çok belirgin farklarla ayr›lan canl›lar›n, oldukça kompleks yap›lar› ile,
hiçbir atalar› olmadan, aniden ortaya ç›kt›klar› bir
dönemdir. Bu canl›lar hiçbir ara geçiﬂ formu olmadan, fosil kay›tlar›nda kusursuz halleri ile ortaya
ç›km›ﬂlard›r. Bu, Allah'›n kusursuz yaratmas›d›r.
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Paleontoloji biliminin Kambriyen patlamas›yla ilgili olarak ortaya koydu¤u bilgilere bak›ld›¤›nda da, bu bilgilerin aç›kça yarat›l›ﬂ› kan›tlamakta, evrim teorisini çökertmekte oldu¤u görülmektedir.
Çünkü bu patlamayla; kendi aralar›nda birbirlerinden çok belirgin
farkl›l›klarla ayr›lan canl›lar ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu durum, Kambriyen
öncesinde yaﬂam›ﬂ canl›lar ve Kambriyen'de yaﬂam›ﬂ canl›lar aras›nda, hem soy ba¤› hem de komplekslik aç›s›ndan çok derin
boﬂluklar ortaya ç›karm›ﬂt›r. Bu boﬂluklar öylesine dikkat çekicidir
ki, canl› gruplar› aras›nda süreklilik kan›tlamas› gereken evrimciler,
bunlar aras›nda teorik düzeyde dahi akrabal›k iliﬂkileri kurabilmiﬂ
de¤illerdir.
Kambriyen dönemi, en erken hayvanlar›n dahi son derece
kompleks yap›larla aniden ortaya ç›km›ﬂ olduklar›n› göstermektedir, ki bu durum tam da yarat›l›ﬂ›n ö¤retti¤i bir gerçektir. Canl›lar›n
sahip oldu¤u mükemmel yap›lar›n kökeni Allah'›n yaratmas›d›r. Bu
mükemmel yap›lar, tesadüflere dayal› evrim teorisinin gerektirdi¤i
gibi eksik, yar›m ve iﬂlevsiz aﬂamalar sergilemeksizin, kusursuzca
fosil kay›tlar›nda belirmiﬂlerdir.
K›sacas› Kambriyen patlamas› fosil kay›tlar›na bariz bir süreksizlik motifi iﬂlemiﬂtir ve bu durum yarat›l›ﬂ›n en kesin kan›tlar›ndan birini oluﬂturmaktad›r.
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harles Darwin 1859 y›l›nda Türlerin Kökeni kitab›n› yay›nlad›¤›nda, türlerin kö-

kenine dair kendi inançlar›n› aç›klam›ﬂ ve hayali evrim
sürecinin çeﬂitli mekanizmalar yoluyla gerçekleﬂti¤ini
iddia etmiﬂti. ‹ddias›na göre bu mekanizmalar ile evrim,
türlerde küçük de¤iﬂikliklere yol açm›ﬂ, bunlar artarak büyümüﬂ ve yeryüzündeki canl› türleri ortak bir atadan, küçük de¤iﬂiklikler sonucunda türemiﬂlerdi. Teoriye göre,
canl› türleri birbirlerinden kesin farkl›l›klarla ayr›lmamakta, peﬂpeﬂe gelen küçük de¤iﬂikliklerle birbirlerinden farkl›laﬂmaya baﬂlamaktayd›lar.
Buna göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdi. Bir canl›
türü, milyonlarca senelik uzun
zaman dilimi boyunca tesadüfi ve kademeli de¤iﬂiklikler
yaﬂam›ﬂ ve en sonunda tamamen baﬂka bir türe
dönüﬂmüﬂtü. Bu durumda, iddia edilen uzun dönü-
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ﬂüm süreci içinde çeﬂitli ara türlerin yeryüzünde var olup yaﬂam›ﬂ
olmalar› ﬂartt›. Bu ara türler, bir çeﬂit geçiﬂ döneminde olduklar›ndan geliﬂimini tamamlamam›ﬂ, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›yd›lar. Bu sözde de¤iﬂim süreci milyonlarca sene sürdü¤ünden,
söz konusu ara formlar›n yeryüzünde var olduklar› sürenin de oldukça uzun olmas› ve bunlar›n formlar›n kal›nt›lar›n›n çok say›da
bulunmas› gerekiyordu.
Darwin buna inan›yordu. Zaman içinde çeﬂitli fosil araﬂt›rmalar›yla, söz konusu ara türlerin bulunaca¤›n› ve bu iddias›n›n kan›tlanaca¤›n› umuyordu. Teorisini de hiçbir bilimsel dayana¤› olmayan
bu inanca dayanarak ﬂekillendirmiﬂti.
Darwin'in teorisi, say›s›z ara formun yaﬂam›ﬂ olmas›n› gerektiriyordu. Darwin bunu ﬂu sözlerle ifade etmiﬂti:
Yaﬂayan veya soyu tükenmiﬂ tüm türler aras›ndaki ara geçiﬂ ba¤lant›lar›n›n say›s› inan›lmaz derecede büyük olmal›d›r.1

Darwin kitab›n›n baﬂka bölümlerinde de ayn› gerçe¤i
dile getirmiﬂti:
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E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara geçiﬂ çeﬂitleri mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.2

Ancak bu sat›rlar› yazan Darwin, bu ara formlar›n fosillerinin
bir türlü bulunamad›¤›n›n da fark›ndayd›. Bunun teorisi için büyük
bir açmaz oluﬂturdu¤unu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitab›n›n "Teorinin Zorluklar›" (Difficulties on Theory) adl› bölümünde
ﬂöyle yazm›ﬂt›:

Darwin'e göre, bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂti. Buna göre, bu hayali dönüﬂüm
sürecinde, çeﬂitli ara türlerin yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekiyordu. Ve bu canl›lar, geliﬂimlerini tamamlamam›ﬂ olduklar›ndan, sakat, eksik ve kusurlu canl›lar olmal›yd›lar. Ancak
Darwin yan›lm›ﬂt›. Çünkü fosil kay›tlar›, sürekli olarak kusursuz ve eksiksiz canl›lar›n
örneklerini vermekteydi. Bu gerçe¤in en belirgin örneklerinin sergilendi¤i Kambriyen
dönemi, tüm canl›lar› Allah'›n yaratt›¤›n› en kusursuz ﬂekli ile gösteriyordu.

Darwin’in Anlayamad›¤› Kambriyen

E¤er gerçekten türler öbür türlerden yavaﬂ geliﬂmelerle türemiﬂse, neden say›s›z ara geçiﬂ formuna rastlam›yoruz? Neden bütün do¤a bir
karmaﬂa halinde de¤il de, tam olarak tan›mlanm›ﬂ ve yerli yerinde?
Say›s›z ara geçiﬂ formu olmal›, fakat niçin yeryüzünün say›lamayacak
kadar çok katman›nda gömülü olarak bulam›yoruz... Niçin her jeolojik yap› ve her tabaka böyle ba¤lant›larla dolu de¤il? Jeoloji iyi derecelendirilmiﬂ bir süreç ortaya ç›karmamaktad›r ve belki de bu benim
teorime karﬂ› ileri sürülecek en büyük itiraz olacakt›r.3

Darwin'e göre, küçük de¤iﬂikliklerle tesadüfen geliﬂen türler,
önce aileleri, sonra düzenleri, sonra s›n›flar› ve sonra da canl›lar›, temel anatomik yap›lar›yla birbirinden ay›ran ve alemden sonra en
büyük s›n›f olan filumlar› oluﬂturmal›yd›.
Ancak fosil bulgular› Darwin'in teorisine uymad›.
Galler bölgesinde Cambria kayal›klar›nda bulunan Kambriyen
dönemine ait fosiller, Darwin'in, teorisini ﬂekillendirdi¤i s›ralamaya
büyük bir darbeydi. Dünya tarihinin en eski devri olan Kambriyen
dönemi (542-488 milyon y›l önce), tek hücreli canl›lar›n hüküm sürdü¤ü bir ortamda, tam geliﬂmiﬂ halleri ile pek çok hayvan filumu ve
s›n›f›n›n ani ortaya ç›k›ﬂ›n› temsil ediyordu. Baﬂka bir deyiﬂle, Darwin'in belirledi¤i sistematik s›ra, tam tersine iﬂlemiﬂti. Filumlar, türlerden çok daha önce belirmiﬂlerdi.
Bu durum, bir evrimci için kuﬂkusuz oldukça ﬂüpheliydi. Fosil
bulgular› ile ortaya ç›kan sonuçlar›n Darwin de fark›ndayd›. Bunu,
teorisi için olabilecek en büyük zorluklardan bir tanesi olarak tan›mlam›ﬂt›:
Sonuçta, e¤er benim teorim do¤ruysa, en eski Siluriyen* (Kambriyen)
tabakas›n›n oluﬂumundan önce, çok uzun zaman dilimleri geçmiﬂ olmal›, Siluryen devrinden bu güne kadar geçmiﬂ olan zaman kadar
uzun zaman dilimleri. Ve henüz bilinmeyen bu zaman dilimleri için*Darwin döneminde, Siluriyen tabakas›n›n, ﬂimdi Kambriyen olarak bildi¤imiz tabakay›
kapsad›¤› düﬂünülüyordu.
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de Dünya canl› yarat›klarla dolup taﬂm›ﬂ olmal›. Bu büyük zaman dilimlerine ait fosil kay›tlar›n› neden bulamad›¤›m›z sorusu karﬂ›s›nda
ise verebilecek tatmin edici bir cevab›m yok...4

Darwin, bilinen en eski fosil kayal›klar›nda hayvanlar aleminin
en temel s›n›flar›n›n baz›lar›n›n aniden göründü¤ünü ö¤rendi¤inde
ise, bunu oldukça "ciddi" bir problem olarak nitelendirmiﬂ ve "bu
durum ﬂu anda aç›klanamaz ﬂekilde kalmak zorundad›r. Ve burada
iddia edilen görüﬂlere karﬂ› geçerli bir delil olarak öne sürülebilir",
demiﬂti.5
Ancak Darwin'e göre bu, yine de görünürde bir problemdi.
Çünkü o, bu aç›k gerçe¤e "ileride" bir aç›klama getirilebilece¤ini düﬂünüyordu. ‹ﬂte bu nedenle, "Dünya tarihinin fosil bulgular›nda yeterince iyi saklanmad›¤›n›" iddia etti. Ona göre organik kompleks
varl›klar, Kambriyen tabakalar›n›n oluﬂumundan çok önce yeryüzünde belirmiﬂti ve bunlar›n fosil kal›nt›lar› da, Dünya tarihinin çok
eski ve hiç bilinmeyen bir ça¤›nda herhangi bir yerde çökelmiﬂ olmal›yd›.6 Kambriyen'den önceki fosil yataklar›n›n s›cakl›k ve bas›nç
nedeniyle de¤iﬂikli¤e u¤rad›¤›n›, bu nedenle tüm fosil izlerinin silinmiﬂ olabilece¤ini varsay›yordu. Bundan dolay› da bütün büyük
hayvan gruplar›n›n, "yanl›ﬂl›kla" Kambriyen'e ait olarak tan›t›ld›¤›n› iddia ediyordu. Darwin'e göre, yap›lacak olan detayl› fosil araﬂt›rmalar› ve kaz›lar, bu kay›p örnekleri ve verileri bir gün mutlaka
ortaya ç›karacakt›.7
Ancak Darwin yan›lm›ﬂt›.
Kambriyen öncesi ile ilgili ﬂu anki bilgilerimiz, Darwin'in dönemindekinden kuﬂkusuz çok daha iyidir. O dönemden bu yana,
Kambriyen öncesi döneme ait fosiller üzerine çok fazla araﬂt›rma
yap›ld›. Ortaya ç›kan sonuç ise, Darwin'in sorunlar›n› çözmektense,
evrimciler aç›s›ndan sorunlar› daha da zorlaﬂt›rd›. Kanada, Grönland ve Çin'de Kambriyen dönemine ait yeni fosil yataklar›na rastAdnan Oktar
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land›.8 Kambriyen öncesi dönem ile ilgili olarak ise, elde sadece tek
hücreli baz› organizmalar bulunuyordu. Kambriyen fosillerinin
benzerlerinden veya bu canl›lar›n atas› say›labilecek herhangi bir
canl›dan eser yoktu.
Kambriyen döneminin böylesine geniﬂ ve kompleks canl› örneklerini sunmas›, kuﬂkusuz Darwin'in türlerin kökeni iddialar›n›
temelinden çökertmeye yeterlidir. Darwin, kendi teorisi için büyük
bir trajedi olarak nitelendirilebilecek yeni fosil bulgular›ndan haberdar olamad›. Bu bulgular, as›l Darwin'in takipçileri için büyük bir

Darwin döneminde yaﬂam›n ciltler dolusu
ansiklopediyi dolduracak miktarda bilgiye
sahip oldu¤u bilinmiyordu. Canl› hücresi,
içi su dolu bir torbac›ktan ibaret san›l›yordu.
Darwin döneminde fosil bilgileri de oldukça
s›n›rl›yd›. Kambriyen
canl›lar›n›n detaylar›,
bunlar›n ani ortaya ç›k›ﬂlar› ve bu durumun
Darwinizm'e karﬂ› büyük bir meydan okuma
oldu¤u bilinmiyordu.
Aradan geçen 150 y›l,
canl›lar›n evrim geçirmediklerini hem bilimsel ilerlemeler, hem de
fosil kay›tlar› sayesinde aç›kça gösterdi.
Darwinizm, Darwin'den
sonraki 150 y›l içinde
aç›k bir ﬂekilde çökmüﬂtü.
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Darwin, ileride ortaya ç›kacak fosil bulgular›yla, teorisi için gerekli olan delillerin elde edilebilece¤ini düﬂünyordu. Ancak teknolojideki yenilikler, genetik, biyoloji,
biyokimya ve t›p alan›ndaki geliﬂmeler ve elde edilen oldukça geniﬂ kapsaml› fosil
bulgular›, Darwin'in teorisini tümüyle ortadan kald›racak gerçekleri sundular.

darbe niteli¤i taﬂ›yordu. Türlerin kökeni için ortaya at›lan iddialar,
Kambriyen yataklar›n›n getirdi¤i sonuçlarla altüst olmuﬂtu. Peki
Kambriyen dönemini di¤er dönemlerden ay›ran büyük fark neydi?
Kambriyen canl›lar›n›n evrimcileri bu büyük endiﬂeye sürükleyecek
üstünlükleri nelerdi?
Bunu farkl› baﬂl›klar alt›nda inceleyelim.

Fosillerin Yeterlili¤i
Darwin döneminde, canl› hücresi, içi su dolu bir torbac›ktan
ibaret san›l›yordu. Dönemin bilim adamlar› hücrenin organellerinden ve DNA'dan haberdar de¤illerdi. Yaﬂam›n, ciltler dolusu ansiklopediyi dolduracak miktarda bilgiye dayand›¤› bilinmiyordu.
Anormal do¤an bebekler, annelerinin do¤um s›ras›nda kap›ld›¤›
korkular›n bir sonucu zannediliyordu. Darwin döneminde, bir bölgede topra¤›n sabanla sürülmesinin, o bölgenin iklimini de¤iﬂtirece¤ine inan›l›yordu. Uzay› ise renksiz bir s›v› olan eterin kaplad›¤›
zannediliyordu. Birkaç nesil boyunca elleri kesilen kiﬂilerin çocuklaAdnan Oktar
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r›n›n elsiz do¤aca¤›na inan›l›yordu. Darwin döneminde (1859),
elektron mikroskobu henüz icat edilmemiﬂti. Elektron mikroskobu
bir yana, insanl›k henüz buzdolab› (1938), telefon (1876), daktilo
(1867) ve hatta tükenmez kalemle (1863) bile tan›ﬂmam›ﬂt›. Dönemin
araﬂt›rmac›lar›, pergel, pusula, termometre ve benzeri basit araçlar
kullanarak do¤ada olup biteni anlamaya çal›ﬂ›yorlard›.
Darwin döneminde, araﬂt›rmalar ve bu araﬂt›rmalar sonucunda ortaya ç›kan fosil bilgileri de oldukça s›n›rl›yd›.
Darwin döneminde, Kambriyen döneminin 60 milyon y›ldan
daha eskiye dayanmad›¤› hesaplanm›ﬂt›. Buna göre Dünya'n›n hesaplanan yaﬂ› ise 200 milyon y›ld›.9 (Dünya'n›n ﬂu an belirlenen yaﬂ› 4.6 milyar y›ld›r.)
Darwin döneminde, bilimin her dal› ciddi ﬂekilde gerideydi ve
bu nedenle hayali evrim süreci ile ilgili beklentiler, ilerleyen bilim ve
teknolojiye ve onlar›n insanlara sa¤layacaklar› imkanlar›n bulgular›na b›rak›lm›ﬂt›. Darwin'in döneminde, fosil bulgular›n›n bilinmeyen pek çok ﬂeyi ortaya ç›karaca¤› beklentisi ile, ortaya at›lan teoriler insanlara makul görünüyordu. Nitekim, o dönemden bu yana,
Kambriyen dönemindeki bu ani ortaya ç›k›ﬂ› aç›klayacak ara geçiﬂ
örneklerini bulma çal›ﬂmalar› sürdü gitti. Amaç, Kambriyen fosillerini and›ran Kambriyen öncesi döneme ait birkaç örnek bulabilmek,
önceki dönemleri bu döneme sözde evrimsel olarak iliﬂkilendirecek
bir ba¤lant› kurabilmekti.
Aradan 150 y›l geçti. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler insanlara çok önemli bilgiler verdi. Biyokimya, biyofizik, genetik ve moleküler biyoloji konular›ndaki geliﬂmeler, yeryüzündeki canl›larda
moleküler düzeyde bir mükemmelli¤in hakim oldu¤unu ve dolay›s›yla moleküler düzeyde bir evrimleﬂmenin mümkün olamayaca¤›n› gösterdi. Paleontoloji alan›ndaki bulgular ise, yer alt›nda sakl›
olan fosillerin büyük bir bölümünü ortaya ç›kartt› ve yeryüzünde
Adnan Oktar
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Darwin döneminde hücre yaln›zca bir su
damlas›ndan ibaret san›l›yordu. Hücrenin,
milyonlarca sayfal›k ansiklopediyi dolduracak bilgiye sahip oldukça kompleks bir
yap›s› oldu¤u bilinmiyordu. Laboratuvarlar
ve laboratuvarlarda kullan›lan gereçler son
derece ilkeldi. Genetik, t›p, biyoloji, biyokimya gibi bilim dallar› tan›nm›yordu.

Henüz proteinlerin bile keﬂfedilmedi¤i bu ortamda, Darwin, yaﬂam›n sahip oldu¤u kompleksli¤in fark›nda bile de¤ildi. Bu ﬂartlar alt›nda ortaya att›¤› evrim teorisinin zamanla geçerlili¤inin ortaya ç›kaca¤›n› zannetmiﬂti. Oysa bilimdeki ilerlemeler ve fosil bulgular›,
Darwin'in bu beklentisini tersine çevirdi.
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var oldu¤u iddia edilen hayali evrimsel geçmiﬂi
hakl› ç›karacak "tek bir ara geçiﬂ canl›s› bile olmad›¤›n›" gösterdi.
21. yüzy›l›n, paleontoloji konusunda
getirdi¤i en büyük gerçek buydu. Yeryüzünün büyük bir k›sm› kaz›lm›ﬂt›. Oldukça geniﬂ çapl› yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda, çok say›da fosil örne¤i elde edilmiﬂti. Darwin'in zamanla çözüme ulaﬂaca¤›n› düﬂündü¤ü Kambriyen'le ilgili kay›p
Stephen Jay Gould

ara fosiller konusunda ise Darwinistler aç›s›ndan ﬂaﬂ›rt›c› bir gerçek ortaya ç›km›ﬂt›: Günümüz-

den yar›m milyar y›l ve daha öncesine ait san›lan tüm kompleks
canl›lar›n kal›nt›lar› gerçekten de Kambriyen dönemine aittiler.
Kambriyen öncesine ait fosil yataklar›, Kambriyen'e geçiﬂi gösteren
hiçbir ara fosil örne¤i vermiyordu. Kambriyen döneminde, müthiﬂ
komplekslik ve çeﬂitlilik aniden ortaya ç›km›ﬂt› ve tüm bunlar
Kambriyen sonras›nda ortadan kaybolmuﬂtu. Bu, gerçekten ola¤anüstü bir olayd›.
Art›k Darwin'in takipçilerinin, hayali
"kay›p fosillerle" ilgili olarak "fosiller yetersizdir" iddialar›n›n hiçbir dayana¤› kalmam›ﬂ oluyordu. Harvard Üniversitesi'nden
evrimci paleontolog Stephen Jay Gould,
hiç çekinmeden bu önemli itirafta bulunmuﬂtu:
Böyle bir patlaman›n en ünlüsü,
Kambriyen patlamas›, modern çok
hücreli yaﬂam›n›n baﬂlang›c›na
damgas›n› vurmaktad›r. Birkaç
milyon y›l içinde, neredeyse
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tüm hayvan anatomilerinin her temel çeﬂidi ilk defa olarak fosil kay›tlar›nda ortaya ç›km›ﬂt›r… Prekambriyen (Kambriyen öncesi) kay›tlar
ﬂu anda yeterli derecede iyidir ve mükemmel ara geçiﬂ formlar›n›n
keﬂfedilmemiﬂ zincirleri ile ilgili eski iddia art›k inand›r›c› de¤ildir.10

Fosil kay›tlar›n›n günümüzde yeterince iyi olmas›, evrimci paleontologlar aç›s›ndan büyük bir hayal k›r›kl›¤›d›r. Üstelik elde edilen fosil kay›tlar›n›n, evrime bir delil vermemesinin yan› s›ra, öne
sürülen sahte delilleri de ortadan kald›rd›¤› bir gerçektir. Evrim teorisinin öne sürdü¤ü sahte ve yan›lt›c› evrim delilleri: (1) Ele geçen
yeni fosiller üzerindeki detayl› araﬂt›rmalar, (2) milyonlarca y›l öncesine ait örneklerin bulundu¤u "yaﬂayan fosiller" ve (3) ayn› canl›ya ait fosillerin farkl› zaman dilimlerinde ortaya ç›kmas› ile anlaﬂ›lan "stasis" (fosillerdeki dura¤anl›k) gerçe¤i sonucunda tamamen
ortadan kalkm›ﬂt›r. (www.yasayanfosiller.com) Yani fosil araﬂt›rmalar›, Darwin'in beklentilerini de¤il, Darwin'in hiç beklemedi¤i
gerçekleri sunmuﬂtur.
Chicago'daki The Field Do¤a Tarihi Müzesi'nin (The Field Museum of Natural History) eski müdürü, evrimci Dr. David
M. Raup bu konuyla ilgili olarak
ﬂunlar› söylemiﬂtir:
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ﬁu anda Darwin zaman›ndan 120 y›l ilerideyiz ve fosil kay›tlar› hakk›ndaki bilgimiz oldukça geliﬂti. ﬁu anda 250 bin türün fosil örneklerine sahibiz ama durum pek de de¤iﬂmemiﬂtir. Evrim kay›tlar› hala
ﬂaﬂ›rt›c› derecede düzensizdir ve ironik bir ﬂekilde, ﬂu anda Darwin'in
zaman›ndan daha az evrimsel ara form örne¤ine sahibiz. Bununla demek istedi¤im, fosil kay›tlar›ndaki Darwinist de¤iﬂikliklerin klasik örnekleri, örne¤in Kuzey Amerika'da at›n evrimi, daha detayl› bilgiler
sonucunda geçersizleﬂmiﬂ veya de¤iﬂime u¤ramak zorunda kalm›ﬂt›r.
Bundan daha az verilerin oldu¤u bir zamanda görünen ﬂey basit tatl›
ilerlemelerdi. Bunlar ﬂimdi çok daha kompleks ve daha az aﬂamal› gibi görünmektedir. Bu durumda Darwin'in problemi son 120 y›ld›r
azalmam›ﬂt›r.11

Evrimci zoolog David Kitts ise fosil kay›tlar›n›n sundu¤u bu
gerçekleri, evrimciler aç›s›ndan "bir zorluk" olarak yorumlam›ﬂt›r:

Günümüzden 1.2 milyar
y›l öncesi, tek bir çekirde¤e sahip tek hücreli
canl›lar›n yeryüzünde
hüküm sürdü¤ü bir ortamd›r. Kambriyen'in
baﬂlang›ç dönemlerine
do¤ru ise, içinde birkaç
farkl› hücre tipi bulunan
sünger tarz› canl›lar
karﬂ›m›za ç›kar. Kambriyen dönemi ise bu canl›lar›n sözde atalar›n›n
de¤il, bu canl›lardan tamamen ba¤›ms›z,
kompleks ve müthiﬂ çeﬂitlilikteki canl›lar›n ortaya ç›kt›¤› bir dönemdir. Darwinistlerin aç›klama getiremedikleri bu
üstün yarat›l›ﬂ, Allah'›n
kusursuz bir eseridir.
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Paleontoloji, zorluklar sunmuﬂtur. Bunlardan en kötüsü, fosil kay›tlar› içindeki boﬂluklard›r. Evrim, ara geçiﬂ formlar›n› gerektirir. Ama paleontoloji bunlar› sa¤lamamaktad›r.12

Paleontolojinin ortaya ç›kard›¤› gerçek ﬂudur: Prekambriyen
ad›n› verdi¤imiz Kambriyen öncesi dönem, fosil kay›tlar›na göre tümüyle tek hücreli canl›lar›n yaﬂad›¤› bir dönem olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Günümüzden 1.2 milyar y›l öncesi, içinde DNA bulunan
bir çekirde¤e sahip tek hücreli canl›lar›n yeryüzünde hüküm sürdü¤ü bir ortamd›r. Kambriyen'in baﬂlang›ç dönemlerine do¤ru gelindikçe, içinde birkaç farkl› hücre tipi bulunan sünger tarz› canl›lar
karﬂ›m›za ç›kar. Hücreler, kendi fonksiyonlar›n› yerine getiren özelleﬂmiﬂ durumdaki hücrelerdir. Ancak bu canl›lar, herhangi bir kapsaml› iç yap›ya sahip olmayan, sinir sistemleri
veya kas lifleri bulunmayan varl›klard›r.13 Yani
Kambriyen canl›lar›ndan oldukça farkl›d›rlar.
Fosil kay›tlar› Kambriyen'e ait olarak, bir anda ortaya ç›kan birbirinden ba¤›ms›z, müthiﬂ çeﬂitlilikteki canl›lar›n özelliklerini ortaya ç›karm›ﬂt›r, onlar›n atalar›n› de¤il! Kaliforniya Üniversitesi'nden evrimci biyolog James W. Valentine, bu konuyla ilgili olarak ﬂu itirafta bulunmaktad›r:
Fosil kay›tlar›, filum ve omurgas›z s›n›flar›n›n kökeni sürecine do¤rudan kan›t sa¤lama konusunda oldukça az yard›mc› olmaktad›r. Fosil kal›nt›lar›ndan söyleyebilece¤imiz
kadar›yla, fosil kay›tlar›ndaki her filum, ilk ortaya ç›kt›¤›nda,
karakteristik vücut plan› ile çoktan evrimleﬂmiﬂ haldedir.
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Hiçbir filum birbiri ile ara fosiller yoluyla ba¤lant›l›
de¤ildir. Gerçekten de, hiçbir omurgas›z s›n›f› bir
baﬂka s›n›f ile bir seri ara geçiﬂ canl›s› yoluyla ba¤lant›l› olamaz. Filum ve s›n›flar aras›ndaki iliﬂki
onlar›n benzerliklerine göre anlaﬂ›l›r. Ancak, filojeni analizlerinin en komplike teknikleri bile
filumlar aras›ndaki (ya da ayn› zamanda pek
çok s›n›f aras›ndaki) iliﬂki ile ilgili fikir ayr›l›klar›n› çözmekte baﬂar›l› olamamaktad›r.14

Valentine'›n itiraf etti¤i bu gerçek, fosil
kay›tlar›n›n evrime hiçbir kan›t sa¤lamad›¤›,
Bruce Runnegar

canl›lar›n bulunduklar› yerde aniden ortaya ç›k-

m›ﬂ olduklar› gerçe¤idir. Bir baﬂka deyiﬂle evrimci bilim adamlar›,
Kambriyen'le ilgili olarak bir evrimin gerçekleﬂmedi¤ini itiraf etmek
zorunda kalmaktad›rlar. Hayali Prekambriyen ara geçiﬂ fosilleri yerine, say›lar› artm›ﬂ kompleks Kambriyen canl›lar› ile karﬂ›laﬂ›lmas›,
Kaliforniya Üniversitesi paleontoloji profesörü evrimci Bruce Runnegar'›n da ﬂu itirafta bulunmas›na sebep olmuﬂtur:
Beklendi¤i gibi paleontologlar fosil kay›tlar› üzerinde yo¤unlaﬂt›lar
ve omurgas›z gruplar›n›n müthiﬂ çeﬂitlili¤inin erken tarihi ile ilgili çok
zengin bir bilgi toplad›lar. Ama onlar›n kökeni hakk›nda ö¤rendikleri
oldukça az.15

Evrim teorisinin dayand›¤› tek nokta fosil kay›tlar›d›r. Ancak
fosil kay›tlar›n›n yeterlili¤i, yeryüzünün oldukça büyük bir alan›n›n
kaz›l›p araﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, canl›lar›n evrim geçirmediklerinin aç›kça anlaﬂ›lmas› için yeterlidir. Yaﬂanm›ﬂ olan herhangi bir evrim süreci yoktur. Evrimcilerin, "fosil kay›tlar› yeterlidir ve ﬂu ana
dek hiçbir ara fosil canl›s›na rastlanmam›ﬂt›r" ﬂeklindeki aç›klamalar›, asl›nda "evrim teorisini destekleyecek tek bir delil bile yoktur" itiraf›ndan farkl› bir ﬂey de¤ildir. Ve bu gerçek, aç›kça, tüm delilleriyle Allah'›n Yüce Varl›¤›'n›, mükemmel yaratma sanat›n› ve üstün
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kudretini göstermektedir. Canl›lar, adeta birer sanat eseri gibi, sahip
olduklar› tüm hayranl›k uyand›r›c› özellikleriyle birlikte Allah'›n diledi¤i bir anda, Allah'›n dilemesiyle yarat›lm›ﬂlard›r.
Haberin olsun, göktekilerin ve yerdekilerin tümü gerçekten
Allah'›nd›r. Haberin olsun; ﬂüphesiz Allah'›n va'di hakt›r; ancak onlar›n ço¤u bilmezler. O, diriltir ve öldürür. Ve O'na döndürüleceksiniz. (Yunus Suresi, 55-56)

Kambriyen Öncesi Yeryüzü
550 milyon y›ldan daha yaﬂl› olmayan Kambriyen kayalar› en eski
hayvan fosillerini içeriyordu – arthropodlar, yumuﬂakçalar, brachiopodlar ve di¤erleri. Bunlar›n aﬂa¤›s›nda hiçbir hayvan fosili yoktu. Darwin'in kendisi de kabul etmekteydi ki, do¤al seleksiyon ile evrim teorisi, bütün bu canl›lar›n türedikleri önceki popülasyonlar› içine alan bir tarihe sahip olmal›yd›. Bilim adamlar› say›s›z önerilerle
geldiler; canl›lar›n evrimindeki bu kritik aral›kta bulunan fosilleri bar›nd›ran kayal›klar aﬂ›nm›ﬂ veya metamorfoza u¤ram›ﬂt›. Veya canl›lar taze su kaynaklar›n›n bulundu¤u göllerde ortaya ç›km›ﬂ ve hemen
arkas›ndan okyanuslara gitmiﬂlerdi. Bunlar›n hiçbiri tatmin edici de¤ildi. Ve Kambriyen döneminin baﬂlang›c›n› tan›mlayan zengin hayvan fosilleri, bir muamma olarak kald›.16

Prekambriyen dönemi (Kambriyen öncesi dönem), Dünya'n›n
oluﬂumundan Kambriyen dönemine kadar olan süreye verilen isimdir. Dünya'n›n yaﬂ›n›n yaklaﬂ›k 4.6 milyar y›l oldu¤u kabul edilmektedir. Bu dönemdeki en eski organizmalara ait do¤rudan kan›tlar ise
3.5 milyar y›l öncesine aittir. Bunlar siyanobakteri (cyanobacteria) ad›
verilen, denizlerde yaﬂayan ve fotosentez yapabilen bakteri kolonilerinin baz› katmanlarda bir hal› gibi serilmiﬂ kal›nt›lar›d›r. Siyanobakteriler, prokaryot tipi tek hücreli canl›lard›r. Yaklaﬂ›k 2 milyar y›l
kadar önce ökaryot tipi hücreler fosil kay›tlar›nda belirmiﬂtir. Bun-
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lar, hücrelerindeki DNA çekirdek içinde paketlenmiﬂ olan ve zarla
kapl› organellere sahip olan hücrelerdir (Bu özellikler prokaryotlarda bulunmaz). Yeryüzü, günümüzden 3.5 milyar ila 600 milyon y›l
önceki dönemde, sadece prokaryot ve ökaryot tipi tek hücreli organizmalara ev sahipli¤i yapm›ﬂt›r. Dolay›s›yla yaﬂam formlar›, yeryüzü tarihinin yaklaﬂ›k %85'inden fazlas›nda ancak tek hücreli canl›lardan ibarettir.
Çok hücreli organizmalar ise ilk olarak 600 milyon y›ll›k kayal›klarda ortaya ç›kmaktad›rlar. Bunlar›n ço¤u, yorumlanmalar› güç
olan ve varl›klar› çamur tabakalar›nda b›rakt›klar› kurumuﬂ izlerden
anlaﬂ›lan organizmalard›r. Yap› olarak genellikle yass›d›rlar. Görünürde hiçbir organa sahip de¤ildirler. Gözleri, hareket etmelerini sa¤layan uzant›lar›, k›sacas› kompleks fizyolojik sistemleri yoktur.
Dolay›s›yla Prekambriyen döneminde, yaﬂam formlar› çok geniﬂ zaman dilimleri boyunca tek hücreli canl›lar› bar›nd›rm›ﬂ, ancak
Prekambriyen'in sonunda -ço¤unun niteli¤i belirsiz- çok hücreliler
ortaya ç›km›ﬂt›r.
Kambriyen dönemi, Prekambriyen'in bu tekdüzeli¤ine k›yasla
geniﬂ çapl› ve ani bir yeﬂerme gibidir. Bu yeﬂerme, hiçbir organa sahip olmayan canl›lar›n hakim oldu¤u dönemin perdesini kapatm›ﬂ,
biyolojik kompleksli¤in ola¤anüstü boyutlarda art›ﬂ gösterdi¤i, ekosistemlere sahip, yepyeni bir dönem baﬂlatm›ﬂt›r. Bu dönemde, dünyan›n her yerinde, aﬂa¤› yukar› ayn› zamanda, kabuklu deniz omurgas›zlar›n›n mükemmel çeﬂitleri ortaya ç›km›ﬂt›r.
Ortaya ç›kan canl› gruplar› anatomik olarak birbirlerinden kolayl›kla ay›rt edilebilen, özgün beden yap›lar›na sahiplerdi. Bunlar,
günümüzde de örnekleri bulunan eklembacakl›lar, brachiopod'lar
(duyargalar›na yak›n kabuklar› bulunan omurgas›z) ve yumuﬂakçalar gibi filumlard›. Kambriyen'de ortaya ç›kan filum say›s›, yorumlara göre de¤iﬂmekle beraber, ortalama 50 civar›ndayd›. Kambriyen
Adnan Oktar
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canl›lar›n›n baz›lar›, daha önce yaﬂam›ﬂ hiçbir
canl›n›n sahip olmad›¤› göz, solungaç, duyarga, ayaklar, mide gibi kompleks organlar ve
kompleks fizyolojik sistemlerle donanm›ﬂt›. K›sacas›, günümüz okyanuslar›nda
gördü¤ümüz sert kabuklu omurgas›zlar›n tüm tipik formlar› ilk olarak Kambriyen denizlerinde belirmiﬂti.
Prekambriyen dönemini önemli k›lan,
evrimcilerin, Kambriyen patlamas› sonuNiles Eldredge

cunda ortaya ç›kan fosillerle ilgili bir ipucu
sa¤layacak, bunlar›n hiç gerçekleﬂmemiﬂ evrimleri

hakk›nda delil verebilecek bir dönem oldu¤unu düﬂünmeleriydi.
Evrimcilere göre, Kambriyen patlamas›n›n tüm delillerinin, Prekambriyen devrinde ortaya ç›kmalar› gerekiyordu. Kambriyen'e ait
canl›lar›n tüm hayali atalar›, Prekambriyen'de kendilerini göstermeliydiler. Aksi takdirde, canl›lar›n evrimi senaryosu, bir senaryo olmaktan öteye gidemeyecek ve rafa kald›r›lacakt›. Nitekim öyle de
oldu.
Kambriyen canl›lar›n›n özellikleri keﬂfedildikçe, Prekambriyen
devri çok daha büyük bir öneme sahip oldu. Ancak zamanla artan
araﬂt›rmalar, daha da artan bulgular, bu dönem ile ilgili olarak yaln›zca ﬂu bilgileri veriyordu: Prekambriyen döneminde tek hücreli
canl›lardan baﬂkas› yaﬂamam›ﬂt›. Yap›lan detayl› araﬂt›rmalar, bundan fazlas›n› göstermiyordu. Bulunan fosiller, yumuﬂak bedenlerinden örnekler b›rakm›ﬂ olan bu canl›lara aitti. Fosiller, kompleks canl›lar›n evrimsel atalar› ile ilgili herhangi bir bilgi vermiyor, durumu
evrimciler aç›s›ndan çok daha zorlaﬂt›r›yordu. Kaliforniya Üniversitesi'nden Botanik Profesörü evrimci Daniel I. Axelrod, Prekambriyen kayal›klar›n›n, arad›klar› fosilleri vermedi¤i gerçe¤ini ﬂu ﬂekilde aç›kl›yordu:
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Jeoloji ve evrimin çözülmemiﬂ en büyük problemlerinden biri, tüm k›talardaki alt Kambriyen kayalar›nda çeﬂitli, çok hücreli deniz omurgas›zlar›n›n ortaya ç›k›ﬂ› ve çok daha uzun bir dönem boyunca bunlar›n
kayal›klarda olmay›ﬂ›d›r.17

Söz konusu bulgular›n aç›¤a ç›kard›¤› gerçek ﬂudur: Evrimcilerin sürekli olarak karﬂ›laﬂt›klar› fosil kay›tlar›ndaki boﬂluk, Prekambriyen yataklar›nda tekrar karﬂ›lar›na ç›km›ﬂt›r. Siyaset bilimci
ve ayn› zamanda bir evrimci olan Robert G. Wesson, evrimcilerin
görmezden gelemeyecekleri fosil kay›tlar› gerçe¤i ile ilgili ﬂunlar›
söylemiﬂtir:
Fosil kay›tlar›ndaki boﬂluklar bir gerçektir. Herhangi bir önemli kolun
fosil kayd›n›n yoklu¤u, oldukça ﬂaﬂ›lacak bir ﬂeydir. Türler genellikle
veya hemen hemen dura¤and›r, (...) s›n›flar hiçbir zaman yeni türlere veya s›n›flara evrim göstermemekte, ama birbirlerinin yerine geçmekte ve bu de¤iﬂim neredeyse ani olmaktad›r.18

Fosil bilimcilerin ortaya ç›kard›klar› gerçek; dört milyar y›l önceki manzaran›n, bundan 600 milyon y›l öncesine kadar de¤iﬂmemiﬂ
oldu¤udur. Bu uzun dönem, tek hücrelilerin bar›nd›¤› ›ss›z bir dünya ortam›n› tarif eder. Evrimciler bu büyük boﬂlu¤a aç›klama getirebilmek için çok u¤raﬂm›ﬂlard›r. Ancak ﬂimdiye kadar getirilen tüm
iddialar geçersiz kalm›ﬂ ve Prekambriyen'e ait hayali ara geçiﬂ boﬂlu¤unu dolduracak herhangi bir delile rastlanmam›ﬂt›r.
Baz› evrimciler, kendileri aç›s›ndan zor olan bu durumu çeﬂitli
ﬂekillerde aç›klamaya çal›ﬂ›rlar. Örne¤in evrimci Niles Eldredge, ﬂu
aç›klaman›n ard›na s›¤›nm›ﬂt›r:
Erken Kambriyen'deki ara geçiﬂ formlar›yla ilgili pek fazla kan›t göremiyoruz, çünkü ara geçiﬂ formlar› yumuﬂak bedenli olmal› ve bu nedenle de fosil b›rakmalar› muhtemel olmamal›d›r.19

Asl›nda Eldredge'in veya herhangi baﬂka bilim adam›n›n bu
aç›klamay› yapm›ﬂ olmalar› ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Çünkü onlara göre, kabuklu
Adnan Oktar
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Kambriyen canl›lar›n›n hayali kökeni her ne ise, mutlaka kompleks
varl›klar olmal›d›r. Zorlukla bulunabilen yumuﬂak bedenli canl›lar
de¤il.
Üstelik, yap›lan bu aç›klama bir aldatmacadan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Çünkü Prekambriyen döneminde yaﬂam›ﬂ, tek hücreli canl›lara ait fosiller olduklar› gibi kalm›ﬂlar ve araﬂt›rmac›lara pek çok
örnekler sunmuﬂlard›r. Ayr›ca, Kambriyen canl›lar›n›n pek ço¤unun
sinir sistemleri de dahil olmak üzere yumuﬂak dokular›n›n büyük
bölümü fosil kal›nt›lar›nda kalm›ﬂ durumdad›r. Bu durumda, yumuﬂak yap›l› hayali ara geçiﬂ canl›lar›n›n fosil kal›nt›s› b›rakmad›klar› iddias›n›, Prekambriyen ve Kambriyen kayal›klar› baﬂtan geçersiz k›lmaktad›r.
Nitekim Eldredge, bu konu ile ilgili olarak ﬂu itirafta da bulunma ihtiyac› hissetmiﬂtir:
Çok hücreli yaﬂam›n ani çeﬂitlili¤i ile ilgili hala oldukça büyük bir
problem var. Bunda hiçbir ﬂüphe yok. Bu gerçekten ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey.20

Eldredge ile birlikte "s›çramal› evrim" teorisini gündeme getiren ve bu teori ile Kambriyen canl›lar›na aç›klama getirmeye çal›ﬂan
Stephen Jay Gould'un bu konudaki itiraf› ise, çok daha aç›klay›c›d›r:
Canl›l›¤›n tarihinde aç›k bir geliﬂme bulunamamas›n›, fosil kay›tlar›n›n en kafa kar›ﬂt›r›c› gerçe¤i olarak görüyorum.21

Olaylara objektif bakan ve mant›kl› düﬂünen bir insan için as-
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l›nda bunda ﬂaﬂ›rt›c› hiçbir yön yoktur. Yeryüzü, yaﬂanmam›ﬂ bir geçiﬂ süreci ile ilgili bilgi vermemektedir ve bu son derece do¤ald›r.
Çünkü evrim süreci diye bir ﬂey yoktur. Prekambriyen kayal›klar›nda tek hücreli canl›lar›n fosilleri ele geçmiﬂtir, çünkü o dönemde yaﬂayan yegane canl›lar onlard›r. Geride b›rakt›klar› kal›nt›lar ve o dönemde Dünya'n›n ve atmosferin özelliklerine dair veriler bu gerçe¤i
kan›tlamaktad›r.
Ne Prekambriyen dönemde ne de bu dönemin öncesinde ve
sonras›nda yaﬂanan bir evrim yoktur ve fosiller bunu en güzel ﬂekilde delillendirmektedirler. Fosiller, günümüzden milyonlarca y›l önce yaﬂam›ﬂ olan canl›lar›n birer yarat›l›ﬂ harikas› olduklar›n› ve
Allah'›n üstün gücü ile bir anda, kusursuz ﬂekilde var edildiklerini
göstermektedir. Evrimcilerin tek dayana¤› olan paleontoloji, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini kan›tlam›ﬂ ve evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lm›ﬂt›r.
(Detayl› bilgi için bkz. Ara Geçiﬂ Açmaz›, Harun Yahya, Araﬂt›rma Ya-

Fosil kay›tlar›nda, hiçbir ara geçiﬂ fosili
yoktur. Timsahlar timsah, sincaplar
sincap, tavﬂanlar da tavﬂan olarak
iz b›rakm›ﬂlard›r. Bu gerçek, evrimcilerin tüm canl›lar›n hayali
atalar›n›n oluﬂmas›n› bekledikleri Kambriyen dönemi için
de böyledir. Canl›lar, hiçbir
ara geçiﬂ özelli¤i göstermeden, hiçbir hayali ataya sahip olmadan, tam kompleks halleriyle fosil kay›tlar›nda bir anda
belirmiﬂlerdir.
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y›nc›l›k) Evrim savunucular›n›n bir k›sm› bunu kabul etmiﬂlerdir.
Fakat baz› evrimciler taraf›ndan bunun kabul edilmesi, zaman alacak gibi görünmektedir. Glasgow Üniversitesi'nden jeoloji profesörü evrimci Neville George, Prekambriyen canl›lar›n›n hiçbir ara geçiﬂ örne¤i sunmamas› gerçe¤inin, "özel bir yarat›l›ﬂ" d›ﬂ›nda hiçbir
aç›klamas› olmad›¤›n› ﬂu sözlerle itiraf eder:
Temel hayvan gruplar›n›n evrimsel bir kökeni oldu¤unu ve bunun
özel bir yarat›l›ﬂ olmad›¤›n› kabul etti¤imizde, Prekambriyen kayal›klar›nda filumlar›n tek bir üyesinin bile hiçbir ﬂekilde fosil kayd› b›rakmamalar›, Darwin döneminde oldu¤u gibi, ﬂu anda hala aç›klamas›zd›r.22

Prekambriyen döneminde yaﬂayan tek hücreli canl›lar› var
eden, onlar için bir yaﬂam tarz› belirleyen ve onlar›n tüm durumlar›n› bilen Allah't›r. Müthiﬂ çeﬂitlili¤e sahip Kambriyen canl›lar›n› ortaya ç›karan, onlara birbirinden farkl› özellikler verip onlar› birlikte
yaﬂatan da Allah't›r. Allah, tüm varl›klar›n Yarat›c›s›'d›r. Evrimciler
bu gerçe¤i görmedikleri, aç›kça kabul etmedikleri sürece, yeryüzü
tarihine ait tüm gerçekler onlar› ﬂaﬂ›rtmaya, onlar› çaresiz b›rakmaya devam edecektir. Allah bir ayetinde ﬂöyle buyurur:
Yaratmay› baﬂlatan, sonra onu
iade edecek olan O'dur; bu
O'na göre pek kolayd›r. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O, güçlü ve üstün oland›r, hüküm
ve hikmet sahibidir. (Rum Suresi, 27)
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Sahte Bir Ara-Geçiﬂ Faunas›*: Ediacaran
Kambriyen kayalar›n›n alt›ndaki kayalara Prekambriyen kayalar› ismi verilir. Bunlar›n baz›lar› binlerce metre kal›nl›ktad›r ve ço¤u yerinden oynamam›ﬂt›r, dolay›s›yla fosillerin korunumu için çok uygun koﬂullar sa¤lamaktad›rlar. E¤er mikroskobik, tek hücreli, yumuﬂak bedenli bakteri ve algleri bulmak mümkünse, bu organizmalarla kompleks omurgas›zlar aras›ndaki geçiﬂ formlar›n›n fosillerini bulmak da
kesinlikle mümkün olmal›d›r. Böylesine kompleks organizmalar›n
çeﬂitlili¤inin evrimleﬂmesi için gerekli çok uzun zaman diliminde milyar kere milyarlarca say›da ara formlar
yaﬂam›ﬂ ve ölmüﬂ olmal›d›rlar. Dünyan›n müzeleri, geçiﬂ formlar›n›n devasa koleksiyonlar›yla dolup taﬂ›yor olmal›d›r. Gerçekte, böyle tek bir fosil dahi bulunmuﬂ de¤ildir!

*Fauna: Bir yerde / dönemde yaﬂayan hayvanların tümü
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Kambriyen öncesi canl›lar›n kal›nt›lar›n›n bulundu¤u Avustralya'daki
Ediacara tepeleri.

Baﬂlang›çtan beri denizanalar› denizanas›, trilobitler trilobit, süngerler sünger ve salyangozlar da salyangoz kalm›ﬂlard›r. Dahas›, örne¤in,
deniztara¤› ve salyangoz; sünger ve denizanas›; veya trilobit ve yengeçleri birbirine ba¤layan tek bir fosil bulunmuﬂ de¤ildir.23 (Kaliforniya Üniversitesi Biyokimya profesörü Duane Gish)

Ediacaran faunas›, Prekambriyen'in sonunda günümüzden
yaklaﬂ›k 620 ila 543 milyon y›l önceki dönemde yaﬂam›ﬂ çok hücreli
canl›lar› temsil eder. Prekambriyen'in sonlar›na do¤ru, Avustralya'n›n Ediacara tepelerinde, yaklaﬂ›k 600 milyon y›l öncesine ait olarak bulunan fosiller, daha önceki bulgulardan herhangi bir sonuca
ulaﬂamam›ﬂ evrimci çevreler için, bir umut ›ﬂ›¤› olarak kabul edilmiﬂtir. Çok hücreli canl›larda görülen çeﬂitlilik evrimciler taraf›ndan, Kambriyen canl›lar›na ulaﬂan bir evrimsel süreç olarak de¤erlendirilmek istenmiﬂtir. Günümüz evrimci bilim adamlar› bu fosillerden yola ç›karak, Kambriyen döneminin aç›klanabilece¤ini iddia
etmiﬂler ve çeﬂitli teoriler üretmiﬂlerdir. Ancak bu yönde gösterilen
çabalar da, hiçbir bilimsel bulgu ile delillendirilememiﬂ ve sonuçsuz
kalm›ﬂt›r.
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1946 y›l›nda Avustralyal› jeolog Reginald Spriggs'in, Avustralya Flinders S›rada¤lar›'ndaki Ediacara tepelerinde buldu¤u fosiller,
580-560 milyon y›l öncesini temsil ediyordu. Bilim adamlar› Paleozoik dönemden önce gelen bu döneme Ediacaran dönemi ad›n›
vermiﬂlerdir. Ediacaran faunas›n›n özelli¤i, bu dönemde aniden ortaya ç›kan baz› çok hücreli canl›lar›n varl›¤› nedeniyle, evrimci bilim
adamlar› taraf›ndan büyük bir heyecanla sahte bir ara geçiﬂ faunas›
olarak kabul edilmesiydi. Kambriyen dönemine yak›nl›¤› nedeniyle
bu fosiller, evrimciler için büyük önem taﬂ›maktayd›lar. Avustralya'da bu döneme ait pek çok fosil bulunmas›n›n ard›ndan, Güney
Namibya, Rusya, ‹ngiltere, ‹sveç, Kanada ve Amerika'da da bu dönem fosil örneklerine rastland›. Bütün bu araﬂt›rmalar sonucunda
ele geçen sonuç ﬂuydu: Ediacara bölgesinde rastlanm›ﬂ olan yaklaﬂ›k 16 de¤iﬂik tür, arkalar›nda hiçbir sert doku kal›nt›s› b›rakmam›ﬂlard›.24 Bir baﬂka deyiﬂle, bu canl›lar›n tamam› yumuﬂak vücutlu idi.
Prekambriyen dönemin hemen ard›ndan Ediacaran dönemi yataklar›nda, aniden, büyük bir çeﬂitlilikte çok hücreli canl›lar›n ortaya ç›kt›¤› do¤rudur. Fakat bunlar, Kambriyen canl›lar›ndan tamamen farkl›, kendilerine özgü biçimleriyle ortaya ç›karlar. Bu canl›lar,
Kambriyen canl›lar›nda oldu¤u gibi sert dokulara ve çeﬂitli kompleks yap› ve organlara sahip de¤ildirler. Bunlar, genellikle tüylü e¤relti otuna, keseye ve diske benzer ﬂekillere sahip canl›lard›r. Çeﬂitli
hassas uzant›lara sahip olan bu organizmalar›n hiçbirinin baﬂ k›s›mlar› veya dolaﬂ›m, sinir ya da sindirim sistemleri yoktur. Kompleks
fizyolojik sistemlere sahip de¤ildirler ve nitelikleri genel olarak belirsizdir.
Bu çok hücreli yaﬂam formlar›n›n Kambriyen'in hemen öncesinde ortaya ç›kmas›, bu canl›lar üzerinde oldukça fazla spekülasyon yap›lmas›na neden olmuﬂtur. Kambriyen canl›lar›na aç›klama
getirmeye çal›ﬂan hemen her evrimci bilim adam›, Ediacaran döneAdnan Oktar
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mi canl›lar› üzerinde teoriler üreterek Kambriyen'e bir "ata" bulmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Örne¤in, evrimci paleontolog Martin Glaessner ve çal›ﬂma arkadaﬂlar›, Ediacaran faunas›nda, günümüz filumlar›na ait
baz› özellikler tespit edebileceklerini, ancak bu fosillerin, özellikleri
tan›mlayabilecek kadar iyi muhafaza olmad›klar›n› iddia etmiﬂlerdir. Yine bir evrimci olan paleontolog Dolf Seilacher ise, asl›nda günümüz denizanalar›na benzer canl›lar›n o dönemde yaﬂad›klar›n›,
ama k›y›ya ç›kt›klar›nda kumun üzerindeki çukurlar haline geldiklerini iddia etmiﬂtir. Ona göre, bu durum baz› hayvanlar›n suyun
içinde yüzmek yerine, çamurun alt›nda yaﬂad›klar› izlenimini de
vermiﬂtir.25 Alman paleontolog Adolf Seilacher ve Harvard Üniversitesi'nden Stephen Jay Gould için bu fosiller, tek hücreliden Kambriyen'deki müthiﬂ çeﬂitlili¤e geçiﬂ s›ras›nda yaﬂanan "baﬂar›s›z deneylerdir". Oregon Üniversitesi'nden paleontolog Gregory Retallack
için ise, Ediacaran fosilleri hayvan bile de¤ildirler. Ona göre bunlar,
birer liken örne¤idirler. (Liken: Mantarlarla alglerin ortak yaﬂamas›ndan ortaya ç›kan yeni canl› türü.) Fotosentez yolu ile beslenebilmiﬂler ve 5 km'ye varan kayal›klar›n alt›nda olduklar› gibi kalm›ﬂlard›r.26
Görüldü¤ü gibi Ediacaran konusunda evrimcilerin kendi aralar›nda bile bir fikir birli¤i yoktur. As›l önemli olan ise; bu iddialar›n
hiç birinin, Kambriyen dönemindeki ani canl› patlamas›n›n nas›l
meydana geldi¤ine bir aç›klama getirememesidir. Hiçbiri, Kambriyen canl›lar›n›n sözde atalar›n›n nerede olduklar›na dair bir ipucu
vermemektedir. Ayr›ca, Ediacaran faunas›nda bulunan ve Kambriyen canl›lar›ndan farkl› ﬂekillerde nitelendirilen bu yeni formlar›n
da kökeninin ne oldu¤unun aç›klanmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla
Ediacaran canl›lar›, evrimciler için bir umut ›ﬂ›¤› de¤il, aç›klanmas›
gereken bir baﬂka önemli sorundur.
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Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nin Paleontoloji Müzesi isimli internet sayfas›nda bu dönem canl›lar› hakk›nda ﬂunlar söylenmektedir:
Bu fosillerin ne oldu¤u sorusu hala herkesi tatmin edecek ﬂekilde cevaplanm›ﬂ de¤il; çeﬂitli zamanlarda yosun, liken, dev tek hücreli hayvanlar ve hatta günümüzde yaﬂayanlarla hiçbir ba¤lant›s› bulunmayan ayr› bir hayvan alemi olduklar› tahmin edildi. Bu fosillerin baz›lar› yorumlanmas› zor olan basit lekeler ve bunlar neredeyse herﬂeyi
temsil ediyor olabilirler. Baz›lar› en çok nayderyanlara, solucanlara
veya eklembacakl›lar›n yumuﬂak bedenli akrabalar›na benziyor. Di¤erlerinin yorumlanmas› daha az kolay ve bunlar soyu tükenmiﬂ filumlara ait olabilirler. Ancak Vendian kayalar› yumuﬂak bedenli fosillerin yan› s›ra, muhtemelen çamur üzerinde sürünen solucan benzeri
hayvanlar›n b›rakt›¤› iz fosilleri de içeriyor.27

Ediacaran faunas›na ait birkaç fosil üzerine spekülasyonlar›n›
sürdüren evrimciler için durum, Ediacaran dönemine ait fosil türlerinin, Dünya'n›n baﬂka yerlerinde de bulunmaya baﬂlamas›yla daha
da zorlaﬂm›ﬂt›r. Bulunan yeni fosiller, öncekilerden daha kompleks
özellikler sergilemekte, ancak bunlar yine Kambriyen canl›lar› ile
hiçbir ﬂekilde iliﬂkilendirilememekte ve bu durum, söz konusu dönemde de bir hayvan çeﬂitlili¤inin meydana geldi¤ini göstermektedir.

Ediacaran Dönemi Canl› Çeﬂitlili¤i ve Evrimcilerin
Çeliﬂkileri
Kambriyen'den önce veya Kambriyen s›ras›nda ortaya ç›kan tüm hayvan filumlar›n›n birbirlerinden farkl› olduklar›n› kabul etmek daha
makuldür. Çünkü tamamen son hallerinde ortaya ç›km›ﬂlard›r ve bir
türü di¤erine ba¤layacak hiçbir ara form yoktur.28 (New York Üniversitesi Evrimsel Biyoloji Profesörü evrimci Douglas Futuyma)
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Ediacaran dönemi canl›lar›, kendilerinden önceki ve sonraki
canl›lardan farkl› özelliklere sahip ilginç canl›lard›. Yaklaﬂ›k yar›m
metre uzunlu¤unda Dickinsonia, ezilmiﬂ bir görünüme sahip süngerimsi bir canl› olan Palaeophragmodictya, disk ﬂeklinde, üzerinde küçük oluklar bulunan Aspidella, Ediacaran dönemi canl›lar›ndan birkaç›yd›. Bunlar›n bir k›sm›, ﬂu anki yaﬂayan hiçbir canl›ya da benzemiyordu. Ancak birkaç› da, günümüz denizy›ld›zlar›na, denizanalar›na, süngerlere ve denizkalemlerine benzer özellik gösteriyorlard›.
Bu ilginç görünüﬂlü canl›lar›n ortaya ç›kmas›yla, evrimciler aras›nda büyük bir fikir ayr›l›¤› baﬂlad›. Cambridge ÜniversitesinEdiacaran canl›lar›, kendilerinden önceki tek hücrelilerden farkl›, ilginç görünümlü canl›lard›. Ancak bunlar, Kambriyen canl›lar›yla hiçbir benzerlik göstermiyorlard›. Ediacaran canl›lar› nas›l birdenbire ortaya ç›kt›larsa, Kambriyen canl›lar› da o ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›.

Dickisonia
Aspidella
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den evrimci Simon Conway Morris, bu konuyla ilgili olarak, "Problem, ayn› fosillerin, farkl› kiﬂiler taraf›ndan tamamen farkl› ﬂekillerde yorumlan›yor olmas›d›r." demiﬂti.29
Ancak daha sonra Rusya'da ele geçen bulgular, bunlar›n gerçekten baz› kompleks özelliklere sahip çok hücreli canl›lar oldu¤unu onaylad›. Çeﬂitli Dickinsonia örnekleri ve gözyaﬂ› damlas›na benzeyen ve kenarlar› f›rf›r ﬂeklinde olan Kimberella canl›lar›n›n örnekleri bulundu. Kimberella'n›n geride b›rakt›¤› izler, bu canl›n›n hareket
edebildi¤ini gösteriyordu. Yani bu canl›lar, kendilerinden önceki tek
hücreliler gibi bulunduklar› yerde yaﬂay›p ço¤alm›yorlard›. Yürümelerini sa¤layabilecek organlara ve uzant›lara sahiptiler.30 ‹ngiltere Newfouldland'da bulunan Ediacaran fosilleri ise çal› biçiminde,
tüye benzer ﬂekillere sahiptiler ve bunlar çeﬂitli kolonilerden oluﬂuyordu. Bu canl›lar›n tüye benzer uzant›lar›n›n her biri en az üç ayr›
parçaya bölünmüﬂtü. Ve bunlar›n uç k›s›mlar› öne do¤ru e¤im-

Ediacaran canl›lar›ndan örnekler:
En sol: Dickinsonia
Sol alt ve soldaki çizim: Kimberella
Sa¤daki çizim ve yan›ndaki fosil:
Spriggnia
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liydi. Bu canl›lar›n en küçüklerinde bile söz konusu mikroskobik
uzant› öbekleri görülebiliyordu.31 Dolay›s›yla Ediacaran canl›lar›,
baz› bilim adamlar›n›n zannettikleri gibi içi su dolu s›radan hücre
topluluklar›ndan ibaret de¤ildi.
Evrimciler, ayn› dönemde ortaya ç›km›ﬂ olan bu birbirinden
farkl› canl›lara bir evrim senaryosu oluﬂturabilmek için çok u¤raﬂt›lar. Fosillerin her biri için farkl› s›ralamalar yapt›lar. Ancak ne Namibya'da bulunanlar ‹skoçya'dakilere uyuyor, ne de Rusya'da ele
geçenler, ‹ngiltere'dekilere uyuyordu. Aralar›nda bir bütünlük sa¤layamad›klar› bu fosilleri, Kambriyen canl›lar›na iliﬂkilendirme çabalar› ise, evrimciler aç›s›ndan büyük bir hayal k›r›kl›¤› oldu. Kambriyen canl›lar›n›, onlardan önceki organizmalara ba¤layan herhangi
bir fosil kan›t› yoktu. Eldeki gayet muntazam kaydedilmiﬂ Kambriyen öncesi fosillerin kal›nt›lar›, Darwin teorisinin öngördü¤ü ad›m
ad›m de¤iﬂimin uzun tarihini yalanlamaktayd›.32
Simon Conway Morris, bu aç›k gerçe¤i ﬂu sözlerle itiraf ediyordu:
Ama yine de, Ediacaran ve Kambriyen dönemi faunalar› aras›ndaki
farklar, iki dönem aras›ndaki benzerliklerden çok daha dikkat çekicidir. Bu farklar, Kambriyen'deki yeni canl› toplulu¤u taraf›ndan Ediacaran bileﬂenlerinin seyreltilmesi yoluyla aç›klanamaz. Daha çok, bu
iki fauna aras›nda meydana gelen de¤iﬂiklik, bir 'eskilerin yerini yenilerin almas›' olay›na benzemektedir.33

Gerçekten de, Kambriyen'de ortaya ç›kan formlar, Ediacaran'da ortaya ç›kanlardan tamamen farkl› canl›lard›. Bu gerçe¤in ortaya ç›kmas›yla baz› evrimciler, Kambriyen canl›lar›n›n sözde "atalar›n›n" bulunamamas›n›n sebebini, da¤›lm›ﬂ fosil kay›tlar›na ba¤lad›lar. Baz›lar›, Kambriyen canl›lar›n›n sözde atalar›n›n ya çok küçük
olduklar›ndan ya da yumuﬂak yap›ya sahip olduklar›ndan "fosilleﬂemediklerini" iddia ediyordu. Baz›lar› ise, çeﬂitli moleküler karﬂ›Adnan Oktar
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Darwinistler, Kambriyen canl›lar›n›n "hayali atalar›n›n" yumuﬂak dokulu olduklar› için kal›nt› b›rakmam›ﬂ olduklar›n› iddia ederler. Oysa 3.5 milyar y›l öncesine ait en eski bakteri fosilleri, evrimcilerin bu aldat›c› iddialar›n› ortadan kald›rmaktad›r.

laﬂt›rmalarla, Kambriyen'den milyonlarca yüzy›l önce var olan hayali bir atadan bahsediyordu.
Kuﬂkusuz bu ve bunun gibi iddialar›n hiçbiri, bilimsel bir temele dayanm›yor, varsay›mdan öteye gidemiyordu. "Da¤›n›k fosil
kay›tlar›" iddias› pek çok paleontolog taraf›ndan reddedildi. Kambriyen öncesi döneme ve Kambriyen'e ait yeterince fosil bulunmuﬂtu
ve bunlar, e¤er herhangi bir yerde bir "ata" olsa, bunun keﬂfedilmiﬂ
olaca¤›na dair paleontologlar› ikna etmiﬂlerdi.
Kambriyen öncesi döneme ait fosillerin, küçük ve yumuﬂak dokulu olduklar› için iz b›rakmad›klar› iddias› ise, daha önce de belirtti¤imiz gibi son derece gerçek d›ﬂ› bir iddiad›r. ‹ddian›n geçersizli¤ini görebilmek için, neredeyse 3 milyar y›l önceki kayalarda, bakterilerin mikrofosillerinin bulundu¤u gerçe¤ini dikkate almak yeterlidir.34 Buna göre e¤er Ediacaran döneminde, Kambriyen canl›lar›na
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benzer komplekslikte yumuﬂak yap›ya sahip canl›lar yaﬂam›ﬂ olsayd›, kuﬂkusuz bunlar›n da fosil izleri b›rakm›ﬂ olmalar› gerekirdi. Ancak Ediacaran ile ilgili olarak elimizde olan, çeﬂitli çok hücreli yap›lardan ibarettir. Ancak bunlar, sonradan ortaya ç›kacak olan filumlardan tam anlam›yla farkl› ve ba¤›ms›zd›rlar.
Ve bunlar, yumuﬂak dokular›na ra¤men, fosil kay›tlar›nda izlerini b›rakm›ﬂlard›r.
Simon Conway Morris, bu konuyla ilgili olarak ﬂunlar› söylüyordu:
(Alman paleontolog Adolf) Seilacher, radikal bir alternatife öncülük
etti. Ediacaran fosillerinin kesin olarak cnidarian, arthropod ve anne-

lid hatta metezoan bile olmad›klar›n› iddia etti. Onun do¤ru söylemiﬂ
olabilece¤ini düﬂündüren sebeplerden biri, bu fosillerin normal olmayan bir düzen içinde saklanm›ﬂ olmas›d›r. Neredeyse hepsi yumuﬂak
dokulu olmalar›na ra¤men, Ediacaran fosilleri tipik bir ﬂekilde kaba
katmanlar (balç›k taﬂlar› ve kumtaﬂlar›) üzerinde korunmuﬂlar, s›¤,
hareketli sular üzerinde kal›nt› b›rakm›ﬂlard›. Bu bölgeler paleontologlar›n, yumuﬂak dokular›n korunmas›n› bekledikleri veya korunmuﬂ yumuﬂak dokular arad›klar› en son yerdi.35

1984 y›l›nda Natural History dergisinde, Stephen Jay Gould'un
Avustralya'daki Ediacaran fosilleri ile ilgili uzun bir makalesi yay›nland›. Gould, burada bulunan canl›lar›n, Kambriyen'de oldu¤u gibi
kendilerine has özel yap›lara sahip temel modelleri paylaﬂt›klar›n›
belirtiyordu. Kambriyen canl›lar›, Ediacaran canl›lar›n›n yerini alm›ﬂ yeni varl›klard› ve henüz Kambriyen'dekiler ortaya ç›kmadan
Ediacaran canl›lar›n›n nesli tükenmiﬂti. Kambriyen canl›lar›, Ediacaran'dakilerin geliﬂmiﬂ halleri de¤illerdi. Dolay›s›yla Ediacaran formlar›, Kambriyen canl›lar›n›n atas› olamazd›. Yumuﬂak bedenli ve
kendilerine özgü yap›lar› olan Ediacaran canl›lar›, sert bedenli ve
çok daha kompleks olan Kambriyen canl›lar›yla büyük bir farkl›l›k
Adnan Oktar
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gösteriyordu.36 Bu önemli gerçek karﬂ›s›nda Gould, ﬂu itirafta bulunmak zorunda kalm›ﬂt›:
Ediacaran dönemine ait çok hücreli komplekslili¤inin baﬂlang›c›ndan
beri yaﬂam›n tarihini inceledi¤imiz her zaman, bir konu daima en ﬂaﬂ›rt›c› gerçek olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r – omurgas›z deniz canl›lar› faunas›na uzanan zaman içinde, aç›k bir düzen ve süreçten yoksun
oldu¤umuz gerçe¤i.37

Simon Conway Morris'in konuyla ilgili itiraf› ise ﬂöyleydi:
Birkaç Ediacaran kal›nt›s› d›ﬂ›nda, Ediacaran'›n ilginç yaﬂam› ile nispeten tan›d›k Kambriyen fosilleri aras›nda keskin bir s›n›r var gibi gözükmektedir.38

1983 y›l›nda Kambriyen'in kökeni sorununu çözebilmek için
bir seri konferans düzenlendi. Science News dergisinin, International
Geological Correlation Project (Uluslararas› Jeolojik ‹liﬂkiler Projesi)
komitesi ile birlikte gerçekleﬂtirdi¤i bu oturum, 4. gününde, Kamb-
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riyen-Prekambriyen s›n›r› hakk›nda gelecekteki tüm çal›ﬂmalar için
bir referans noktas› bulabilmek amac›yla bilim adamlar›n›n oylar›
ile belirsiz bir zamana ertelendi. Amerika Jeological Society'den
(Amerikan Jeoloji Kurumu) Allison Palmer, oturumun ertelenmesi
sonras›nda, "Bizi kolay günlerin bekledi¤ini sanm›yorum. Her birimiz birbirinden farkl› derecelerde mutsuz olaca¤›z," aç›klamas›n›
yap›yordu.39
Bundan sonra yap›lacak oturumlar veya verilecek konferanslar
da bir sonuç vermeyecekti. Çünkü Ediacaran canl›lar›n› Kambriyen'e ba¤layan herhangi bir delil yoktu. Bu canl›lar›n evrimleﬂtikle-
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rine dair bir delil de yoktu. Yeryüzünde gerçekleﬂen bir evrim süreci hiçbir zaman olmam›ﬂt›. Evrimci bilim adamlar›, günlerce, y›llarca hiç yaﬂanmam›ﬂ, yeryüzünde hiçbir delili olmayan bir ﬂeyi ar›yorlar, asla sonuçland›ramayacaklar› bir iﬂe giriﬂiyorlard›.
Dahas›, Kambriyen canl›lar›n›n kökenini çözme konusunda bir
buçuk as›rd›r adeta can çekiﬂen evrimcilerin art›k Ediacaran'da ortaya ç›kan kompleks canl›lar›n kökenine de bir aç›klama bulmalar› gerekiyordu. Büyük bir beklenti içinde araﬂt›rd›klar› tüm katmanlar,
bulduklar› tüm fosiller, sürekli olarak evrimcilerin aleyhine delil veriyordu.
Moskova Paleontoloji Enstitüsü Prekambriyen Organizmalar›
Laboratuvar›'n›n baﬂ› Rus paleontolog Mikhail Fedonkin, bu konuyla ilgili olarak ﬂunlar› söylemiﬂti:
Durumumuz ﬂu anda Charles Darwin'in 150 y›l önce içinde bulundu¤u durum ile ayn›d›r. Darwin, Kambriyen omurgas›zlar›n›n atalar›n›n
yoklu¤u karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂmüﬂtü. Ve bu gerçe¤i, türlerin aﬂamalarla evrimleﬂmesi teorisine karﬂ› güçlü bir argüman olarak de¤erlendiriyordu. ﬁu anda Vendian (Ediacaran) faunas›n›n da atalar›n› bilemiyoruz. Bu fauna da, Kambriyen'de oldu¤u gibi 'tamamlanm›ﬂ hali' ile aniden ortaya ç›km›ﬂt›r.40

Evrimcilerin anlamay› reddettikleri gerçek, canl› varl›klar›n
belli bir süreç sonras›nda "tamamlanm›ﬂ" bir hal almaya ihtiyaç duymamalar›d›r. Çünkü canl›lar, kendilerine verilmiﬂ özel vücut yap›lar›, mükemmel metabolik sistemleri, kusursuz iﬂlev ve genetik
uyumlar› ile bir anda yarat›lm›ﬂlard›r. Onlar› yaratan yüce Allah,
sonsuz ilme, sonsuz akla, sonsuz güzellikler sunan üstün yaratma
sanat›na sahiptir. Bir canl›n›n var olmas› için, Allah'›n dilemesi yeterlidir. Yerde ve gökte olanlar›n tümü Allah'a aittir ve evreni, gezegenleri, insan› yaratan, say›s›z güzelli¤i ve nimeti hiç durmadan bize sunan Allah için tüm bunlar› yaratmak kuﬂkusuz çok kolayd›r.
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anl›lar biyologlar taraf›ndan çeﬂitli s›n›flara ayr›l›rlar. "Taksonomi"

ya da "sistematik" olarak adland›r›lan bu s›n›fland›rma içindeki hiyerarﬂik kategoriler canl›lar›n çeﬂitli
özelliklerine göre belirlenmiﬂtir.

Canl›lar›n Sistemati¤i
Buna göre canl›lar ilk önce alemler olarak s›n›fland›r›l›rlar. Daha sonra filumlara ayr›l›r ve filumlar da birtak›m
alt gruplara çeﬂitlenirler. Söz konusu hiyerarﬂik s›n›fland›rma, ﬂu ﬂekilde belirlenmiﬂtir:
Alem (Kingdom)
Filum (Phylum, ço¤ulu Phyla)
S›n›f (Class)
Tak›m (Order)
Aile (Family)
Cins (Genus, ço¤ulu Genera)
Tür (Species)
Bilim adamlar›, hayvanlar alemini beﬂ aleme (son zamanlarda bu say›, baz› s›n›fland›rmalara göre 6 baz›lar›na göre ise 3
olarak belirlenmiﬂtir), bunlar›
da 25 ila 35 filuma
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bölerler. Filumu belirleyen faktörler oldukça temeldir: Bunlar, organlar›n ve dokular›n say›lar› ve çeﬂitleri, beden simetrisi ve beden
çukurlar›n›n yeri ve özelli¤i gibi detaylard›r.41 Buradan yola ç›karak, filumu belirleyen faktörlerin d›ﬂ özelliklerden çok, iç organizasyon oldu¤unu anlar›z. Örne¤in solucan ﬂekli pek çok filum taraf›ndan paylaﬂ›lan bir özelliktir. Ancak solucan görünümündeki farkl›
canl›lar, benzer bir özelli¤i taﬂ›malar›na ra¤men, farkl› filumlara dahil birbiriyle ba¤lant›s›z canl›lar olarak de¤erlendirilirler. Çünkü iç
yap›lar› tümüyle farkl›d›r. ‹ç organizasyon ise, canl›n›n bedeninde
oksijen-karbondioksit gibi gazlar›n de¤iﬂimi, g›dalar›n al›m› ve çiftleﬂme gibi özelliklerin nas›l gerçekleﬂti¤i ile ilgilidir. Örne¤in Arthropodlar (böcekler, örümcekler ve di¤er eklembacakl›lar) tümüyle
ayr› bir filumu temsil eder. Chordata ise, notochorda (embriyonun
s›rt taraf›nda omurgay› oluﬂturacak olan hücre kümesinin oluﬂtur-
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du¤u uzun kordon) veya daha çok omurili¤e sahip olan canl›lar› bar›nd›r›r. Kuﬂlar, bal›klar, sürüngenler, memeliler gibi omurili¤e sahip canl›lar›n tümü bu filuma dahildir. Yumuﬂakçalar ayr› bir filumdur. Deniztara¤›, istiridye, sümüklü böcek bu filuma dahildir. Di¤er
bir filum annelid'lerdir. Bu kategoriye solucanlar girer. Tüm filumlar›n en büyü¤ü ise kabuklu hayvanlard›r. Yaklaﬂ›k 35 hayvan filumuna, baz› yumuﬂak bedenli canl›lar› bar›nd›ran Molluska filumu veya
yuvarlak solucanlar› bar›nd›ran Nemotada filumu gibi oldukça çeﬂitli filumlar da dahildir.
Filumlar› belirleyen iç organizasyon, pek çok gen taraf›ndan
kontrol edilir. Bunun anlam› ﬂudur: Bir canl›n›n bir baﬂka canl›ya
dönüﬂecek ﬂekilde evrim geçirebilmesi ve birbirinden farkl› iki filumun oluﬂabilmesi için, canl›n›n iç yap›s›n›n tüm detaylar›n›n birer
birer tam teﬂekküllü olarak de¤iﬂmesi, bunun için de bütün bu gen-
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Genler, mutasyon geçirerek
tekrar iﬂlev görebilir baﬂka
genler haline dönüﬂemezler.
De¤iﬂerek, kol yerine kanat
gibi apayr› organlar› meydana getiremezler. Bir canl›da,
bir iç özelli¤in kendi kendine
ortaya ç›kma ihtimali, bin defa att›¤›m›z bir zar›n her defas›nda 6 gelme olas›l›¤› kadar yani 1 trilyarda 1 ihtimaldir. Bu ihtimal matematiksel
olarak s›f›rd›r.
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lerin ayn› anda mutasyona u¤ramas› gerekmektedir. Gerçekleﬂen bu
rastgele mutasyonlar›n her birinin de fayda getirmesi gerekmektedir. Bilimsel olarak böyle bir de¤iﬂimin oluﬂmas› imkans›zd›r. Mutasyonlar, %99 zarar getiren etkenlerdir. %1'lik k›sm› ise etkisizdir. ‹ç
özellikler ise aﬂamalarla meydana gelemeyecek kadar komplekstirler. Genler de¤iﬂerek, tekrar iﬂlev görebilir ﬂekle dönüﬂemez, yeni
özellikler meydana getiren baﬂka canl›lara ait genler haline gelemezler. Ayn› ﬂekilde canl›lar d›ﬂ etkenlerden de çok az etkilenirler. ‹ki
canl›n›n, çeﬂitli ﬂartlara ba¤l› olarak, birbirine benzer, ortak bir iç
özelli¤i, d›ﬂ etkenlerle kendi kendine geliﬂtirmesi mümkün de¤ildir.
Böyle bir ihtimal, bin defa att›¤›m›z bir zar›n, her defas›nda 6 gelme
olas›l›¤› kadar yani 1.000.000.000.000.000.000'de (1 trilyarda) 1 ihtimaldir.42 (Detayl› bilgi için bkz. Hayat›n Gerçek Kökeni, Harun Yahya)
Bu önemli bilgiler, canl›lar›n birbirlerinden ne kadar farkl› oldu¤unu genel hatlar›yla gösterebilmek için verilmiﬂtir. Birbirinden
farkl› özellikler taﬂ›yan canl›lar, rastgele etkiler sonucunda kendilerinde daha önce olmayan bir özelli¤i geliﬂtiremez, olmayan bir organ› meydana getiremezler. Bu, canl›lar›n sistemati¤indeki en küçük
birim olan "türler" için bile geçerli olan bir gerçektir. Türler, baﬂka
türlere dönüﬂemezler. Bu imkans›zd›r. Kambriyen döneminde ortaya ç›km›ﬂ olan canl› çeﬂitlili¤ini ise, türlerden çok, birbirinden
farkl› "filumlar" oluﬂturur. Kambriyen dönemi, günümüzde
var olan 35 filum da dahil olmak üzere 50 ayr› filumun aniden ortaya ç›kt›¤› bir dönemdir. Evrimcilerin Kambriyen dönemi ile ilgili aç›klama getiremedikleri çok fazla detay vard›r. Ancak, birbirinden farkl› yüzlerce, hatta belki daha da çok özelli¤i
içinde bar›nd›ran, dev hayvan çeﬂitlili¤ine sahip "filum"lar›n
aniden ortaya ç›kmas›, üstelik günümüzdekinden fazla say›da
olmas›, evrimciler aç›s›ndan gerçekten de aç›klanmas› imkans›z bir
durumdur. Fosil kay›tlar› evrim teorisi aç›s›ndan bu büyük y›k›m›
Adnan Oktar
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aç›kça göstermiﬂtir.
Ünlü Frans›z zoolog Pierre Grassé, bu konuda ﬂunlar› söyler:
Do¤a bilimciler unutmamal›d›rlar ki, evrim süreci sadece fosil kay›tlar› arac›l›¤›yla aç›¤a ç›kar. Sadece paleontoloji (fosil bilimi) evrim konusunda delil oluﬂturabilir ve evrimin geliﬂimini ve mekanizmalar›n›
gösterebilir.43

Paleontolojinin evrim hakk›nda gösterdi¤i gerçek, evrimin do¤a
tarihinde yeri olmad›¤›d›r. Ana canl› gruplar›, Kambriyen patlamas›nda yaﬂama aniden ve kusursuz beden yap›lar›yla baﬂlam›ﬂt›r. Evrimciler yo¤un çabalar›na ra¤men bunlar aras›nda hiçbir ara form
bulamam›ﬂlar, paleontoloji bilimi Darwinizm'in çöküﬂünü getirmiﬂtir. Bu çöküﬂ süreci, 1909 y›l›nda Kanada'da yap›lan "sessiz" bir keﬂifle baﬂlam›ﬂt›r.

Filum nedir?
Filum, hayvanlar aleminde canl›lar› s›n›fland›rmak için kullan›lan en büyük kategoridir. En çok
bilinen filumlar aras›nda; omurgal›lar› da içeren
kordata, tüm böcekleri içeren artropoda, tüm kabuklu yumuﬂak hayvanlar› içeren molluska say›labilir. Bu filumlar›n hepsinin kendine has vücut
planlar› vard›r. Filumlar da baﬂka birtak›m alt
gruplara ayr›l›rlar. Söz konusu hiyerarﬂik s›n›fland›rma, büyükten küçü¤e do¤ru ﬂu ﬂekilde belirlenmiﬂtir:
Alem > Filum > S›n›f > Tak›m > Aile > Cins > Tür

70

71

Darwin’in Anlayamad›¤› Kambriyen

Bir Mucizenin Keﬂfi: Burgess Shale Faunas›
Kambriyen'de ortaya ç›kan canl›lar›n aras›ndaki farklar oldukça büyüktür. Bu farklar bazen öylesine büyüktürler ki, baz› canl›lar tek bir
türe özeldir. Bunun gibi bir ﬂey daha önce olmam›ﬂt›r ve bundan sonra da gözlemlenmemiﬂtir.44

Charles Doolittle Walcott, ABD'nin ünlü müzelerinden Smithsonian Institution'da görevli yönetici (1907-1927) ve bir paleontologdu. Kanada'n›n Rocky Da¤lar› civar›ndaki Burgess bölgesinde çal›ﬂan demiryolu iﬂçilerinin, çeﬂitli fosiller buldu¤una dair duyumlar
ald›. 1907 y›l›n›n Temmuz ay›ndan itibaren konuyu araﬂt›rmak için
bölgeye ziyaretler gerçekleﬂtirdi ve sözü edilen fosillerden örnekler
aramaya baﬂlad›. 31 A¤ustos 1909 günü, tecrübeli paleontolo¤un yi-

Kanada’daki Burgess
Shale Faunas›
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ne Burgess'te fosil araﬂt›rmas› için bulundu¤u günlerden biriydi.
Ancak bir farkla: Walcott, baﬂlang›çta s›radan görünen o günkü
araﬂt›rmas›n›n›n k›sa bir süre sonra paleontoloji tarihinin en büyük
bulgular›ndan birini verece¤inden habersizdi.
Burgess'teki kayalar, ﬂist ad› verilen kaya tipindeydi ve ince ince tabakalardan meydana geliyordu. Böyle bir kaya üzerindeki tabakalar, kayaya uygun aç›dan vuruldukça birbirinin üzerinden kay›yor, bar›nd›rd›klar› fosil izler gün ›ﬂ›¤›na ç›k›yordu. Walcott, böyle
bir Burgess Shale kayas›nda o gün ilk Kambriyen fosilini ele geçirdi.
Detayl› kaz›lara daha sonra baﬂlamak üzere fosillerin yerini iﬂaretledi. Araﬂt›rmalar›na yeniden baﬂlad›¤›nda, paleontolojik de¤eri adeta bir alt›n madeni olan bulgular ele geçirmiﬂti.
Walcott, o y›llarda yapt›¤› incelemelerde, ilk bak›ﬂta gizemli görünen baz› yumuﬂak vücutlu canl›lar›n izlerine rastlam›ﬂt›. Bu canl›lar› tan›maya, onlar›n neden burada olduklar›n› anlamaya çal›ﬂt›. O
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ana kadarki bilgilere göre, bunlar›n hiçbirinin burada olmamas› gerekiyordu. Bulgular›n›n ola¤anüstü öneme sahip olduklar›n› fark
eden Walcott, örnekleri hemen incelemeye ald›.
Bu bölge, ﬂaﬂ›lacak derecede iyi korunmuﬂ Kambriyen fosilleriyle dolu bir faunayd›. Hayvan fosillerini bar›nd›ran en eski fosil
katmanlar› buradayd› ve bu katmanlar müthiﬂ bir çeﬂitlilik ve
komplekslik sergiliyor, yüzmilyonlarca y›l öncesi döneme bir pencere aç›yordu. Bulunan fosiller, yumuﬂak bedenli canl›lara ait olmalar›na ra¤men çok iyi korunmuﬂlard›. ‹nce kaya tabakalar›n›n aras›ndaki fosiller sanki yumuﬂak dokular›n dahi detay›n› gösteren minyatür birer röntgen filmi gibi duruyorlard›. Walcott, kolsu ayakl›lar,
solucanlar ve eklem bacakl›lar gibi çok çeﬂitli gruplardan hayvanlar›n fosillerini buldu. Bunlar, birço¤u yumuﬂak bedenli olan çok say›da deniz canl›s›yd›.
Peki ama yüz milyonlarca y›l önce deniz taban›nda yaﬂam›ﬂ
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olan canl›lar›n fosilleri Rocky da¤lar›n›n deniz seviyesinden yaklaﬂ›k
3000 metre yüksekli¤inde ne ar›yordu? Anlaﬂ›l›yordu ki, bu canl›lar›n üzeri, yüzmilyonlarca y›l önce deniz taban›nda meydana gelen
bir kayma sonucunda kumla örtülmüﬂ, bu tortullu tabaka, sonraki jeolojik hareketlerle yükselerek Rocky da¤lar›na oturmuﬂtu. Böylelikle
en eski kompleks canl›lar›n son derece iyi korunmuﬂ fosillerinin Walcott'un gözlerinin önünde belirmesi mümkün olabilmiﬂti.
Walcott bölgeyi, yak›ndaki Burgess da¤›ndan esinlenerek Burgess Shale (Burgess ﬁisti) olarak isimlendirdi ve 1910 - 1917 y›llar›
aras›nda burada yaklaﬂ›k 65.000 fosil örne¤i toplad›.45
Walcott toplad›¤› fosillerin hangi filumlara ait oldu¤una bakt›¤›nda çok ﬂaﬂ›rd›. Çünkü buldu¤u fosil tabakas› çok eskiydi ve bundan daha eski tabakalarda kayda de¤er bir yaﬂama rastlanmam›ﬂt›;
ama bu tabakada bilinen filumlar›n neredeyse tamam›na ait canl›lar
vard›. Dahas› hiç bilinmeyen filumlara ait fosiller de bulmuﬂtu. Bu,
hayvanlar alemindeki tüm vücut yap›lar›n›n, ayn› jeolojik devirde,
Burgess Shale bölgesinde, en eski kompleks canl›lar›n yaklaﬂ›k 65.000 kadar örne¤ini toplayan Charles Doolittle Walcott, tarihin en büyük bilim sahtekarl›klar›ndan
bir di¤erinin sahibiydi. Buldu¤u fosillerin evrim teorisini tümüyle ortadan kald›racak büyük bir delil oldu¤unu bildi¤inden, bunlar› tam 70 y›l, müdürü oldu¤u Smithsonian Müzesinde saklad›. Ancak Kambriyen gerçe¤i örtbas edilecek gibi de¤ildi.
Dünyan›n çok çeﬂitli yerlerinde ortaya ç›kan yeni fosiller, Kambriyen döneminde bir
canl› patlamas› oldu¤unu aç›kça gösteriyordu. 70 y›l sonra ortaya ç›kar›lan Burgess
Shale fosilleri de bu gerçe¤i en mükemmel ﬂekilde ilan etmiﬂti.
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bir arada ortaya ç›kt›klar›n› gösteriyordu.
Bu ise Darwin'in teorisi için y›k›c› bir darbe oluﬂturuyordu.
Çünkü Darwin canl›lar›n yavaﬂ yavaﬂ dallanan bir a¤ac›n kollar› gibi geliﬂti¤ini ileri sürmüﬂtü. Darwin'in kurgulad›¤› evrim a¤ac›na
göre, yeryüzünde ilk baﬂta tek bir filum olmal›, sonra uzun zaman
dilimleri içinde farkl› filumlar yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›kmal›yd›. Oysa
Walcott, tüm filumlar›n ayn› anda ve aniden ortaya ç›kt›klar›n› gösteren kan›tlarla yüz yüzeydi. Bu, "evrim a¤ac›"n›n tamamen tersine
dönmesi anlam›na geliyordu. A¤ac›n en uç dallar›n› sembolize eden
ve türlerin ard›ndan en son oluﬂmas› gereken filumlar, canl› tarihinin daha en baﬂ›nda ortaya ç›km›ﬂlard›.
Walcott'un bu bulgular› kuﬂkusuz oldukça önemliydi. Ama
Darwinizm'e yönelik bu büyük darbenin aç›¤a ç›kmas› için 70 y›l
beklemek gerekecekti.
Fosil kay›tlar›, Walcott gibi sahtekarlar taraf›ndan saklanmaya çal›ﬂ›lsa da, yeryüzü
tarihinde hakim olan büyük gerçek, çeﬂitli delillerle sürekli olarak evrimcilerin karﬂ›s›na ç›kmaktad›r: Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i. Fosil kay›tlar› bu gerçe¤i sürekli olarak ilan etmekte, Allah'›n kusursuz yaratmas› sürekli olarak sergilenmektedir. Evrimciler aksini kan›tlamak için ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler, Walcott örne¤inde oldu¤u gibi, sahtekarl›k yöntemleri daima baﬂar›s›zl›kla sonuçlanacakt›r.
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Çünkü Walcott, elde etti¤i fosilleri bilim dünyas›na açmak yerine, gizlemeye karar verdi. Washington D.C.'deki ünlü Smithsonian Müzesi'nin müdürü olan Walcott koyu bir Darwinistti. Evrim teorisine göre bu denli eski kayalarda nispeten basit yap›da fosillerin
bulunmas› beklenirdi. Oysa buldu¤u fosillerin komplekslik aç›s›ndan günümüzde yaﬂamakta olan yengeç, denizy›ld›z›, solucan gibi
canl›lardan hiçbir fark› yoktu. ‹ﬂin Darwinistler aç›s›ndan en endiﬂe
verici yan› ise, Burgess Shale'de de, daha eski kayalarda da, bu canl›lar›n atas› olabilecek hiçbir fosil örne¤inin bulunamam›ﬂ olmas›yd›. Bu açmazlarla karﬂ›laﬂan Walcott, elde etti¤i fosillerin evrim teorisine büyük bir sorun oluﬂturaca¤›ndan emin oldu¤u için, bunlar›
aç›klamak yerine, çekti¤i baz› foto¤raflar›, birtak›m notlarla birlikte
Smithsonian Institution'a yollad›. Fosiller burada yetmiﬂ y›l kadar
unutulacaklar› çekmecelere kilitlendiler. Burgess Shale fosillerinin
gün ›ﬂ›¤›na ç›kmas›, ancak 1985 y›l›nda, müzenin arﬂivlerinin yeniden incelenmesi sayesinde oldu. ‹srailli bilim adam› Gerald Schroeder bu konuda ﬂu yorumu yapar:
E¤er Walcott isteseydi, fosiller üzerinde çal›ﬂmak üzere bir ordu dolusu ö¤renciyi görevlendirebilirdi. Ama evrim gemisini bat›rmamay›
tercih etti. Bugün Kambriyen devri fosilleri Çin'de, Afrika'da, ‹ngiliz
Adalar›'nda, ‹sveç'te ayr›ca Grönland'da da bulunmuﬂ durumdad›r.
(Kambriyen devrindeki) Patlama, dünya çap›nda yaﬂanm›ﬂ bir olayd›r. Ama bu ola¤anüstü patlaman›n do¤as›n› tart›ﬂmak mümkün olmadan önce, bilgi gizlenmiﬂtir.46

Burgess Shale fosilleri Walcott'un ölümünden on y›llar sonra
yeniden incelendi. "Cambridge grubu" olarak an›lan ve Harry
Blackmore Whittington, Derek Briggs ile Simon Conway Morris'ten
meydana gelen uzmanlar ekibi, 1980'lerde fosilleri detayl› bir ﬂekilde analiz ettiler. Ve faunan›n Walcott'un belirledi¤inden çok daha
çeﬂitli ve s›rad›ﬂ› oldu¤u sonucuna vard›lar. Fosillerin, günümüzde
Adnan Oktar
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bilinen canl› kategorileri alt›nda s›n›fland›r›lamayaca¤› yönünde görüﬂ bildirdiler. Canl›lar, 542–490 milyon y›l öncesinde süregelmiﬂ
Kambriyen döneminde, olduklar› geliﬂmiﬂ ve kompleks halleri ile
aniden ortaya ç›km›ﬂlard›.
Ortaya ç›kan sonuç öylesine beklenmedikti ki, bilim adamlar›
bu ani hareketi bir "patlama" olarak adland›rd›lar. "Kambriyen Patlamas›", bilim tarihinin en benzersiz, evrimci bilim adamlar› için ise
en aç›klamas›z olaylar›n›n baﬂ›nda geliyordu. Kendi döneminde
Kambriyen bulgular›n›n fark›nda olan Darwin bile, bu önemli olaya
aç›klama getirilemedi¤i sürece, teorisinin geçerlili¤inin ﬂüphede
olabilece¤i gerçe¤ini kabul etmiﬂti.47
Bilim dünyas›n›n, Burgess Shale fosilleriyle gecikmeli tan›ﬂmas› böyle gerçekleﬂti. Burgess Shale, çok iyi korunmuﬂ fosilleriyle yüz
milyonlarca y›l önceki Kambriyen ekosistemlerine aç›lan bir pencere gibiydi. Bu yüzden bilim adamlar› aras›nda giderek artan bir ilginin oda¤› oldu. 1980'li y›llarda yeni Kambriyen fosil alanlar›n›n ortaya ç›kar›lmas›, Kambriyen patlamas›na olan merak› daha da art›rd›. Yeni paleontolojik bulgular, patlaman›n çap›n›n tahmin edilenin
çok ötesinde oldu¤unu gösteriyor, durumu evrimciler ad›na çok daha vahim bir hale sokuyordu. Walcott'un endiﬂeleri yerini bulmuﬂtu. Kambriyen patlamas›yla ilgili bilgi ak›ﬂ›, Darwinist teori üzerinde bir "asit etkisi" meydana getirmekte gecikmedi. Kambriyen patlamas›yla ilgili anlay›ﬂ geliﬂtikçe Darwinizm'in temel varsay›mlar›n›n çürüklü¤ü kesin ve net bir ﬂekilde ortaya ç›kt›.
Kitab›n ﬂimdiye kadarki k›sm›nda, Kambriyen öncesi dönemi
ve o dönem canl›lar›n› inceledik. Kitab›n bundan sonraki k›sm›nda
ise, göz kamaﬂt›r›c› bir canl› çeﬂitlili¤inin ortaya ç›kt›¤› ve sergilendi¤i Kambriyen dönemi sürecini inceliyor olaca¤›z. Bu amaçla biyolojik çeﬂitlili¤in Kambriyen öncesi ve sonras› dönemlerdeki seyrini
ele alaca¤›z. Bu bize canl› kategorilerinin ortaya ç›k›ﬂ› hakk›nda ge-
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nel bir fikir verecektir. Daha sonra Kambriyen dönemindeki ola¤anüstü kompleksli¤i inceleyecek, bu canl›lardaki üstün yap› ve sistemlerin evrimciler için ne denli büyük bir problem oluﬂturdu¤una
bakaca¤›z. Komplekslikle ilgili bölümden sonra fosil kay›tlar›n›n ortaya koydu¤u tabloyu Darwinizm'in varsay›mlar›yla karﬂ›laﬂt›racak, Darwinizm'in neden "y›k›ma u¤ram›ﬂ" bir teori oldu¤unu gösterece¤iz. Bu noktada, ana beden kategorilerinin (filumlar›n), fosil
tabakalar›nda ortaya ç›k›ﬂ›yla ilgili genel tabloyu 3 maddede özetleyerek baﬂlayabiliriz:
1. Kambriyen dönemi öncesindeki milyarlarca y›l boyunca
yeryüzü sadece tek hücreli organizmalara ve kompleks sistemlere
sahip olmayan baz› çok hücrelilere ev sahipli¤i yapm›ﬂt›r. Bu canl›lar›n oluﬂturdu¤u filum say›s› sadece 3'tür.
2. Canl›lar aleminin birçok filumu, Kambriyen döneminin sadece 5-10 milyon y›ll›k bir döneminde aniden ve kusursuz beden
yap›lar›yla ortaya ç›km›ﬂt›r. Dönemin sonu geldi¤inde ortaya ç›km›ﬂ
olan filum say›s› 50'yi bulmuﬂ, canl›lar aleminin tüm filumlar›n›n fosil kay›tlar›nda belirmesi -bir istisna ile- tamamlanm›ﬂt›r.
3. Ana beden yap›lar› aç›s›ndan Kambriyen dönemi sonras›nda fosil kay›tlar›na damgas›n› vuran olgu 'dura¤anl›k' olmuﬂtur.
Darwinist beklentilerin tam aksine, filum gibi yüksek kategorilerin
say›s›nda art›ﬂ olmam›ﬂ, hatta bir k›s›m filumlar›n soyunun tükenmesiyle bunlar›n say›s›nda azalma olmuﬂtur. Dolay›s›yla Kambriyen devri, ana beden yap›s› seviyesinde günümüze oranla daha
komplekstir.

Göz Kamaﬂt›r›c› Bir Canl› Çeﬂitlili¤i: Kambriyen
Patlamas›
Kambriyen dönemi, kayal›klar›nda birbirinden çok farkl› ve
kompleks yap›da çok hücreli organizmalar bar›nd›ran en eski jeoloAdnan Oktar
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jik dönemdir. Bu döneme ait kayal›klar ilk olarak 1835 y›l›nda ‹ngiliz jeolog Adam Sedgwick taraf›ndan Kuzey Galler'de bulunmuﬂtur.
Sedgwick, dönemi, Galler'in Latincedeki ismi olan Cambria'dan
esinlenerek isimlendirmiﬂtir. Uluslararas› Global Stratigrafi Alt Komisyonu'nun 2002 y›l›nda yay›nlad›¤› tarihlere göre, Kambriyen döneminin günümüzden 545 milyon y›l önce baﬂlay›p 490 milyon y›l
kadar önce sona erdi¤i kabul edilmektedir. Erken Kambriyen (542513 milyon y›l önce), Orta Kambriyen (513-501 milyon y›l önce) ve
Geç Kambriyen (501-490 milyon y›l önce) olarak üç alt döneme ayr›lmaktad›r.48
Dönemi do¤a tarihi aç›s›ndan önemli k›lan en büyük olay,
"Kambriyen patlamas›"d›r. Bu, Kambriyen öncesi dönemden Kambriyen dönemine geçiﬂte (Erken Kambriyen'de) yaﬂanan bir patlamad›r ve hiçbir atalar› olmayan kompleks organizmalar›n dünya çap›nda son derece ani bir ﬂekilde ortaya ç›kmas›n› ifade etmektedir.
Biyolojik çeﬂitlilik ve komplekslik aç›s›ndan Kambriyen öncesi dönemle Kambriyen dönemi aras›nda öylesine büyük bir farkl›l›k var-
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d›r ki, bu olay, canl›lar›n bu ani varoluﬂunu ifade etmek için bir "patlama" olarak isimlendirilmiﬂtir. Evrimci yazar Richard Monestarsky,
literatürde "biyolojik Big Bang" olarak da an›lan bu olay› ﬂu sözlerle
tarif etmektedir:
Hayvanlar, Kambriyen dönemi 544 milyon y›l önce baﬂlamadan evvel,
k›s›tl› hareket sa¤layan, oldukça basit bedenlere sahipti. Kambriyen
öncesi dönemin kapan›ﬂ›ndaki hayvanat bahçesi, denizanalar› ve mercanla ba¤lant›l› ve nispeten s›radan, bir dizi canl› sergiliyordu; bunlar
Hayvanlar aleminin tüm anatomik çeﬂitlili¤inin sadece 5 milyon y›ll›k bir dönemde ortaya
ç›km›ﬂ olmas›, gerçekten de ola¤anüstü bir durumdur. Bunu bir kitap benzetmesiyle daha
yak›ndan görebiliriz: E¤er 4.6 milyar y›ll›k yeryüzü tarihini 920 sayfal›k kal›n bir kitap gibi
düﬂünecek olursak, bu kitab›n ilk 814 sayfas› neredeyse tamamen boﬂtur. Buna karﬂ›n 5
milyon y›l› temsil eden tek bir sayfada, "815" numaral› sayfadaki rengarenk resimlerde bir
anda hayvanlar aleminin tüm anatomik zenginliklerinin ortaya ç›kt›¤›n› görürüz. Kitab›n
sonraki sayfalar›nda var olan birbirinden çarp›c› güzellikler, bu tek sayfadaki temel beden
yap›lar› üzerine kuruludur. Sonraki tüm sayfalar› dolduran göz, bacak, anten vs. gibi tüm
organlar ilk kez bu tek sayfada ve kusursuz olarak çizilmiﬂtir. Aﬂa¤›daki grafik, tek bir
"an"dan ibaret olan Kambriyen patlamas›nda ortaya ç›kan biyolojik zenginli¤i gözler önüne sermektedir. (Grafikte yeﬂille gösterilen bant, yaﬂam›n tüm tarihini, turuncuyla gösterilen dar k›s›m ise Kambriyen patlamas›n› temsil etmektedir.)
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aras›nda en ilgi çekici denebilecekler, deniz taban›nda kayarak ilerleme yetenekleriyle di¤erlerinden ayr›lan solucan benzeri hayvanlard›.
Ancak Kambriyen döneminin baﬂ›nda, yaﬂam aniden komplekse do¤ru bir yön ald›. Jeolojik olarak tek bir 'an'› temsil eden birkaç milyon
y›ll›k jeolojik zaman dilimi içinde, geliﬂmiﬂ beden yap›lar›na sahip
canl›lar denizleri doldurdu. Kambriyen patlamas› ad› verilen bu biyolojik patlama, ilk iskelet ve sert kabuklar›, antenleri, bacaklar›, eklem
ve çeneleri üretti.49

Kambriyen patlamas›, günümüzde var olan 35 filumu içine
alan yaklaﬂ›k 50 ayr› filumun aniden ortaya ç›kt›¤› bir "Big Bang"dir.
Bu, son derece önemli bir bilgidir. Çünkü verilen bu bilgi, günümüz
canl›lar›n›n tüm özelliklerinin hatta soyu tükenmiﬂ daha fazlas›n›n
ilk olarak ve oldukça ani bir biçimde, bundan yaklaﬂ›k 530 milyon
y›l önce ortaya ç›kt›¤›n› ifade eder. Kambriyen döneminden sonras›na ait 14 küçük filumun daha ortaya ç›kt›¤› iddia edilmiﬂ, ancak
bunlar da sahip olduklar› özellikler dikkate al›narak günümüzde
var olan 35 filuma dahil edilmiﬂtir. Bunun anlam› ﬂudur: Önceki
sayfalarda da belirtti¤imiz gibi, Darwinist beklentilerin tam aksine,
Kambriyen'den bu yana filum gibi yüksek kategorilerin say›s›nda
art›ﬂ olmam›ﬂ, hatta bir k›s›m filumlar›n soyunun tükenmesiyle
bunlar›n say›s›nda azalma olmuﬂtur. Dolay›s›yla Kambriyen devri,
filumlar› belirleyen temel yap›lar anlam›nda günümüze oranla daha
komplekstir.
Bilim adamlar›n›n karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› bu sonuç, gerçek anlamda ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Çünkü önceki sat›rlarda detaylar›n› anlatt›¤›m›z
gibi, Kambriyen'den biraz öncesinde, yumuﬂak dokulardan oluﬂan
canl›lar yaﬂam›ﬂt›r. Bu dönemde canl›lar›n oluﬂturdu¤u filum say›s›
sadece 3'tür. Biraz daha geriye gitti¤imizde ise, yeryüzü üzerinde
tek hücreli varl›klardan baﬂka bir ﬂey yoktur. Ancak Kambriyen dönemi, tüm kompleks anatomileriyle, var olan tüm filumlar› belirle-
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yen mükemmel iç ve d›ﬂ yap›lar›yla yepyeni canl›lar›n aniden belirdi¤i bir dönemdir.
Science dergisinde yay›nlanan 2002 tarihli bir makalede Kambriyen patlamas›
ﬂu ﬂekilde tan›t›l›r:
Fosil kay›tlar›na göre yeryüzünde yaﬂam 3.5 milyar y›l önce küçük fotosentetik bakterilerle baﬂlad›. 3 milyar y›la yak›n süre gezegen, bakteri, plankton ve
mikroskobik deniz bitkilerinden daha büyük bir canl›ya sahip de¤ildi. Sonra birdenbire,
540 milyon y›l kadar önce, okyanusun karanl›k

Ernst Mayr

derinliklerinde, çok zengin bir hayvanlar toplulu¤u var oldu. Uzun dikenli solucanlardan a¤›zlar› için yakalama kancalar› bulunan beﬂ gözlü yarat›klara kadar, 10 milyon y›ll›k bir süre
için okyanus zeminini tamamen de¤iﬂtirdiler. Bunlar hayvanlar›n bilinen tüm büyük gruplar›n›n ilk temsilcileriydiler ve hatta baz›lar›
sonradan yok olacak daha baﬂka gruplara dahildiler.50

Evrimci Ernst Mayr ise, This Is Biology kitab›nda bu büyük olay› ﬂu ﬂekilde anlatm›ﬂt›r:
Yaﬂam›n tarihinde, içte bir uyumun gerçek varl›¤›n› gösteren pek çok
fenomen vard›r. Prekambriyen'in sonunda ve Kambriyen'in baﬂ›nda
birbirinden farkl› yap›lar›n aniden ortaya ç›k›ﬂ› nas›l aç›klanabilir? Tamamlanmam›ﬂ fosil kay›tlar›nda bile, ﬂu anda var olan 30 ya da daha
fazla filumla karﬂ›laﬂt›r›l›nca o dönemdeki 60 ila 80 aras› morfotipler
ay›rt edilebilir. (...) Deneysel olarak, baz›lar› baﬂar›l› olamam›ﬂ ve nesli tükenmiﬂ olan çok say›daki yeni türlerin, modern chordata, echinoderm, arthropod ve daha pek çok canl›y› temsil etti¤i ve bunlar›n her
geçen gün daha da sabit hale geldi¤i deneysel olarak söylenebilir. Erken Paleozoikten beri, yeni tek bir büyük vücut plan›n›n meydana
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geldi¤i görülmemiﬂtir. Sanki orada bulunanlar orada olduklar› gibi
'kat›laﬂm›ﬂ', yani birbiriyle ba¤lant›l› sabit bir iç yap› kazanm›ﬂlard›r.51

Kambriyen döneminde ortaya ç›kan yeni türlerin temel anatomik dizaynlar çerçevesinde, çeﬂitlilik ortaya koymalar› gerçe¤ini,
Stephen Jay Gould ﬂu ﬂekilde tarif etmiﬂtir:
Anatomik çeﬂitlili¤in boyutlar›, çok hücreli hayvanlar›n ilk çeﬂitlili¤inden hemen sonra maksimuma ulaﬂt›. Yaﬂam›n sonraki tarihi, geniﬂlemeyle de¤il, elemeyle devam etti. Yeryüzü ﬂu anda daha önceleri oldu¤undan daha fazla tür bar›nd›r›yor olabilir ama bunlar›n ço¤u
birkaç temel anatomik tasar›m üzerindeki tekrarlamalard›r. (Taksonomistler yar›m milyondan fazla k›nkanatl› türü tan›mlam›ﬂlard›r ama
bunlar›n neredeyse tamam› tek bir temel plan›n çok az de¤iﬂmiﬂ fotokopileridir.) Asl›nda türlerin say›s›n›n zaman içindeki muhtemel art›-

Çin'in Chengjang bölgesinde ortaya ç›kar›lan Kambriyen canl›lar›ndaki çeﬂitlilik ve
özel yap›lar oldukça dikkat çekicidir. Bu canl›lar, çeﬂitli bölümlerden oluﬂmuﬂ bedenlere, özel fonksiyonlara sahip antenlere, avlanma yetene¤ine ve oldukça kompleks anatomik yap›lara sahiptirler. Yaklaﬂ›k yar›m milyar y›l önce böyle canl›lar›n yaﬂam›ﬂ olduklar› gerçe¤i, evrim teorisini tümüyle ortadan kald›rmaktad›r.
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ﬂ› bilmece ve paradoksun alt›n› çizmektedir. Burgess denizleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda günümüz okyanuslar› çok daha az say›da anatomik
plan üzerine kurulu çok daha fazla say›da tür bar›nd›rmaktad›r.52

Burada Stephen Jay Gould'un bahsini etti¤i "eleme" Kambriyen
devrinde aniden filumlar›n ortaya ç›kmas› ve bu filumlar›n say›s›n›n zamanla azalmas›d›r ki bu, evrim teorisinin, say›s› zamanla artan türlerin filumlar›n da say›s›n› art›raca¤› iddias› ile tamamen tezat oluﬂturmaktad›r.
Bu konuyu ﬂöyle bir örnekle aç›klayabiliriz: Kara, hava ve deniz taﬂ›tlar›, insanlar›n ulaﬂ›m için kulland›¤› araçlar›n ana kategorilerini oluﬂturur. Otomobil, traktör, planör, bot vs. ise bunlar içindeki daha alt kategorilerdir. Bu alt kategorilerin çeﬂit ve say›s› zaman
içinde artm›ﬂt›r. Ancak bu art›ﬂ karﬂ›s›nda kara, hava ve deniz taﬂ›tlar› ﬂeklindeki 3 ana kategorinin say›s› yine de sabit kalm›ﬂt›r.
Birbirinden oldukça farkl› özelliklere sahip salyangozlar, trilobitler, süngerler, solucanlar, denizanalar›, denizy›ld›zlar›, yüzücü
kabuklular, denizzambaklar› 530 milyon y›l öncesine ait fosil kay›tlar›nda bedenlerinin büyük bir bölümünün izlerini b›rakm›ﬂlard›r.
Bu izler o kadar belirgin ve mükemmeldirler ki, canl›lar›n iç organlar›na hatta dolaﬂ›m sistemlerine ait kal›nt›lar oldu¤u gibi durmakta, yumuﬂak dokular, canl›n›n yaﬂam sistemlerini aç›kça ortaya ç›karacak ﬂekilde görülebilmektedir. ‹lginç olan, bu tabakadaki canl›lar›n ço¤unda, günümüz canl›lar›ndan neredeyse hiçbir fark› olmayan göz, solungaç, dolaﬂ›m ve boﬂalt›m sistemi gibi yap›lar›n, ileri
fizyolojik özelliklerin bulunmas›d›r. Kambriyen kayal›klar›nda bulunan bu fosiller güçlü iskeletlere, kaslara, yiyeceklerini depo edebilecekleri bölmelere, kabuklara ve yiyeceklerini kesebilecek sert organlara sahip son derece kompleks canl›lard›r.53 Science News dergisinin yazarlar›ndan Earth Sciences dergisinin editörü, evrimci Richard Monestarsky, konuyla ilgili olarak ﬂunlar› söylemektedir:
Adnan Oktar
85

Darwin’in Anlayamad›¤› Kambriyen

Yar›m milyar y›l önce... Bugün görmekte oldu¤umuz oldukça kompleks hayvan formlar› aniden ortaya ç›km›ﬂlard›r. Bu an, 550 milyon y›l
önce, Kambriyen devrin tam baﬂ›na rastlar ki, denizlerin ve yeryüzünün ilk kompleks yarat›klarla dolmas› bu patlamayla baﬂlam›ﬂt›r. Günümüzde Dünya'n›n her yan›na yay›lm›ﬂ olan omurgas›z tak›mlar› erken Kambriyen devrinde zaten vard›r ve yine bugün oldu¤u gibi birbirlerinden çok farkl›d›rlar.54

Darwinizm'in en ateﬂli savunucular›ndan ‹ngiliz biyolog Richard Dawkins ise, Kambriyen gerçe¤ini ﬂu ﬂekilde ifade etmek zorunda kalm›ﬂt›r:
...Kambriyen katmanlar›, baﬂl›ca omurgas›z gruplar›n›n ço¤unu buldu¤umuz en eski katmanlard›r. Bunlar, ilk olarak ortaya ç›kt›klar› halleriyle, oldukça evrimleﬂmiﬂ bir ﬂekildeler. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan, o halde, orada meydana gelmiﬂ gibiler.55

Kambriyen kayal›klar›, hayvanlar aleminin temel vücut plan›n›n üçte ikilik bir k›sm›n› sergilemektedir. Ancak bu vücut planlar›
o kadar belirgindir ki, omurgas›z canl›lar›n mineralleﬂmiﬂ iskeletleri büyük ölçüde korunmuﬂtur. Arthropod alt filumuna dahil edilen
trilobitler, birazdan detaylar›n› inceleyece¤imiz son derece kompleks canl›lard›r.
Kabuklu canl›lar, sert dokular›ndan dolay› kuﬂkusuz fosil kay›tlar›nda daha çok iz b›rak›rlar. Ancak, Kambriyen canl›lar›n›n çok
fazla say›da bulundu¤u hem Kanada'daki Burges Shale fosil yataklar›nda hem de Çin'deki Chengjiang faunas›nda, sert dokular›n yan› s›ra mükemmel ﬂekilde korunmuﬂ yumuﬂak dokular›n kal›nt›lar›
da bulunmuﬂtur. Hatta Chengjiang'daki fosiller, sadece yumuﬂak
dokulardan oluﬂan canl›lar›n izlerini bile oldu¤u gibi sergilemektedir. Chengjiang'da oldukça büyük öneme sahip organlardan göz,
ba¤›rsak, mide, sindirim organlar›, deri, pul, a¤›z ve sinir sistemi gibi bölgeleri detayl› incelemek mümkün olmuﬂtur.
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Kambriyen devri, evrimsel bir geçmiﬂ için delil ve zamana ihtiyaç duyan evrimciler için, son derece y›k›c› bir sonuç getirmiﬂtir. Bu
çarp›c› gerçek, kendilerinin de aç›kça kabul etmek zorunda kald›klar› gibi evrim teorisinin aleyhinde büyük bir meydan okumad›r.
Canl›lar evrimleﬂmemiﬂ, yarat›lm›ﬂlard›r. Kambriyen dönemine ait
canl›lar incelendikçe, evrimin, yaﬂanm›ﬂ bir süreç de¤il, sadece bir
aldatmaca oldu¤u çok aç›k olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Fosiller ‹nceleniyor
1980'li y›llarda Burgess Shale'den elde edilen fosillerin, Harry
Wittington, Derek Briggs ve Simon Conway Morris taraf›ndan incelemeye al›nmas›yla evrimciler, Burgess Shale ile ilgili olarak önemli
bir gerçekle karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂlard›. 530 milyon y›l önce biyolojik
bir patlama gerçekleﬂmiﬂti ve bunu görmezden gelmenin art›k imkan› yoktu.
Yaﬂam formlar›n›n Kambriyen patlamas›nda sergiledi¤i yap›lar› detaylar›yla inceleyen ve Burgess Shale'i konu alan Wonderful Life
isimli kitab›yla ödül alm›ﬂ olan Stephen J. Gould, bu önemli keﬂfin
ortaya ç›kard›¤› gerçe¤i ﬂu ﬂekilde aç›kl›yordu:
ﬁunu anlamal›y›z ki, zaman›n ço¤unda hiçbir ﬂey olmam›ﬂt›r. Bunu
anlayam›yoruz çünkü bizim hikayelerimiz bu temay› itiraf etmiyor.
Burgess Shale'in bize ö¤retti¤i ﬂudur ki, temel anatomik dizaynlar›n
tarihinde, neredeyse her ﬂey, tek bir jeolojik anda meydana gelmiﬂtir ve bundan 500 milyon y›l öncesinde neredeyse hiçbir ﬂey yoktur.56

Simon Conway Morris ise, Burgess Shale "probleminin" evrime
getirdi¤i zorlu¤u ﬂu ﬂekilde tarif etmiﬂti:
Baz› paleontologlar, Burgess Shale probleminin varl›¤›n›n, evrim
teorisinin önemli bir parças›n› y›kmas› konusunda bir tehdit oldu¤unu hala tart›ﬂ›p dururken, nas›l iyimser olabiliriz?57
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Evrimci bilim adamlar› Burgess Shale yataklar›na bir
aç›klama getiremezken, 1980'lerde Burgess Shale'e benzer
iki fosil alan› daha keﬂfedildi: Kuzey Grönland'daki Sirus
Passet ve Güney Çin'deki Chengjiang. Kambriyen
döneminde yaﬂam›ﬂ ﬂaﬂ›rt›c› çeﬂitlilikteki hayvanlar, bu
bölgelerde de çok daha detayl› ﬂekilde kendilerini gösteriyorlard›. Özellikle Chengjiang'da ortaya ç›kan fosiller
o kadar iyi muhafaza edilmiﬂlerdi ki, fosillerin tüm özelliklerini ay›rt edebilmek mümkündü. Hatta bu fosil katmanlar›, ilk omurgal›lara bile sahipti.58
Chengjiang'daki fosillerde; sinirler, iç organlar bile
aç›kça görülebiliyordu. Di¤er hiçbir yerde bulunmayan
fosil detaylar›, burada tüm detaylar›yla ortadayd›.
Denizanalar›na benzer canl›lar›n bedenlerindeki su yollar› bile oldu¤u gibi kalm›ﬂt›. Çin'de bulunan bu fosiller
ile tespit edilen tür say›s› 100'ü geçmiﬂti ve bunlar, toplam
37 ayr› filumun varl›¤›n› gösteriyordu. Di¤er bölgelerde
bulunan fosillerle birlikte bu say› 50'yi bulmuﬂtu.
Çin'deki Kambriyen kayal›klar›n› araﬂt›ran, San Francisco Biyoloji departman›n›n baﬂ› Dr. Paul Chien'in
deyimiyle, "baﬂlang›çta, yani hayvan yaﬂam›n›n ilk fosillerini buldu¤umuz yerde, ﬂu an oldu¤undan çok daha
fazla filum bulunuyordu."59
Filum ve di¤er biyolojik kategorilerin hiçbir ara
form olmaks›z›n, aniden ortaya ç›k›ﬂ›, evrim teorisinin
geçersizli¤ini baﬂl› baﬂ›na ortaya koyan bir gerçektir. Ancak burada Darwinizm'in geçersizli¤inin çok önemli bir
belgesi daha vard›r: Kambriyen döneminde ana beden
yap›lar› say›ca fazla, tür say›s› ise günümüze k›yasla azd›r. Günümüzde ise ana beden yap›lar› Kambriyen döne-
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mine oranla az, türlerin say›s› ise fazlad›r. ‹lerleyen sayfalarda
de¤inece¤imiz gibi, bu durum, filumlar›n say›s›n›n zamanla artaca¤› yönündeki Darwinist iddiay› kesinlikle geçersiz k›lm›ﬂ, türlerin kökeniyle ilgili Darwinist teorinin bir hayalden ibaret oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Kambriyen fosilleri üzerine yapt›¤› araﬂt›rmalarla tan›nan,
Kambriyen patlamas›n›n konu al›nd›¤› In the Blink of an Eye (Bir Göz
K›rpmas›yla) kitab›n›n yazar› Oxford Üniversitesi'nden Andrew
Parker, bir röportaj›nda Chengjiang'daki çeﬂitlili¤i ﬂu ﬂekilde anlat›yordu:
Bunlar, çok fazla filumu ve ﬂu anda nesli tükenmiﬂ olan hayvanlar›n
temel gruplar›n› temsil ediyorlar. Tüm kabuklu s›ralamalar›, solucanlar ve denizanalar› ve hatta ilk omurgal›lar, Chengjiang'daki fosillerde ortaya ç›km›ﬂt›r. Türler aras›ndaki bütün bu çeﬂitlilik, zaman›n
sadece bir an›nda saklanm›ﬂlard›r. Böylelikle onlar› birlikte yaﬂarlarken görebiliyor, onlar›n nas›l birbirlerini etkilediklerini anlayabiliyoruz. Her birinin sert kabuklar› oldu¤unu biliyoruz, hatta
ekolojilerini bile tahmin edebiliyoruz. Çünkü bunlar›n tamam› ayn›
resim içindeler.60

Andrew Parker'›n bu sözlerle üstü kapal› ﬂekilde anlatmaya
çal›ﬂt›¤› "evrim açmaz›n›", Kaliforniya Üniversitesi'nden Darwinist
paleontolog James Valentine çok daha aç›k bir ﬂekilde itiraf ediyordu:
Kambriyen kayal›klar›nda ortaya ç›kan iskeletli filumlar›n pek ço¤u,
birbirinden farkl› pek çok alt grup, s›n›f ve düzen taraf›ndan temsil
edilirler. Ve bunlar hiçbir bilinen ara geçiﬂ formlar› olmadan aniden
ortaya ç›km›ﬂlard›r.61

Chengjiang'da bulunan fosiller, Kambriyen canl›lar›n›n müthiﬂ
çeﬂitlili¤ini ve Valentine'›n da belirtti¤i gibi hiçbir ara geçiﬂ canl›s›
kal›nt›s› bulunmad›¤›n› aç›kça onaylamaktayd›. Onbinlerce fosil
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aras›ndan, evrimcilerin ›srarla bekledikleri, canl›lar›n birbirlerinden
evrimleﬂti¤ini gösteren tek bir ara geçiﬂ canl›s› fosili bulunamam›ﬂt›. Çünkü yeryüzünde evrim yaﬂanmam›ﬂt›. Hayali ara geçiﬂ canl›lar›n›n bulunmas› imkans›zd›. Chengjiang'daki bulgular büyük
önem taﬂ›yordu, çünkü Burgess Shale'de ortaya ç›kan mükemmel
durumdaki fosiller, daha önce de belirtti¤imiz gibi, neredeyse 70
sene görmezden gelinmiﬂti. Dr. Paul Chien, bu konuyla ilgili olarak
ﬂunlar› söylüyordu:
(Chengjiang'da bulunan fosiller karﬂ›s›nda) Bilim adamlar› gelip ﬂöyle diyebilirlerdi: 'Evet, bunu daha önce duymuﬂtuk. Bu Burgess
Shale'e oldukça benziyor.' Ama Burgess Shale hikayesinden y›llar
boyunca hiç bahsedilmemiﬂti. Burgess Shale ilk olarak 1909 y›l›nda
Charles Walcott taraf›ndan bulunmuﬂtu. Acaba neden bu hikaye
1980'lere kadar halka bildirilmedi?
‹lk baﬂlarda bunun, onlar için bir problem oldu¤unu düﬂündüm.

Çin'in Chengjiang bölgesinde bulunan yeni Kambriyen fosilleri, 70 y›l görmezden gelinilen Burgess Shale fosillerini onaylar nitelikteydi. Bulunan yeni fosillerle, Kambriyen'e ait filum say›s› daha da artm›ﬂ, bu canl›lar›n tüm dünyaya
yay›lm›ﬂ olduklar› anlaﬂ›lm›ﬂt›.
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Neler oldu¤unu anlayam›yorlard›, çünkü ﬂu anki hayvan gruplar› ve
filumlarla hiçbir benzerlik içermeyen bir ﬂeyler bulmuﬂlard›. Walcott
bu gruplar›, ﬂu an var olanlarla iliﬂkilendirmeye çal›ﬂt› ama çabas› hiçbir zaman tatmin edici olmad›.
Bu ilk baﬂlarda oldukça ﬂüpheliydi çünkü baﬂlang›çta ﬂu ankinden
çok daha fazla kompleksli¤in oldu¤unu kabul etmeyi reddediyorlard›. Onlar›n gördükleri ﬂey, ﬂu an sahip oldu¤umuz 38 filuma karﬂ›l›k
50'den fazla filum idi. (Asl›nda 50 say›s› ilk baﬂlarda 100 olarak ifade
edildi. Ancak daha sonra görüﬂ birli¤i ile bunun 50'den fazla olmas›na
karar verildi.) Ancak sorun ﬂu ki, ne yapacaklar›n› bilmedikleri bir ﬂey
görmüﬂlerdi. Kendilerini güvenilir bir bilimsel konumun içinde bulmuﬂlard›. Daha sonra, bütün bunlar›n Darwinist beklentilerle ayn› olmad›¤›n› anlamaya baﬂlad›klar›nda, art›k susmaya baﬂlad›lar.62

Dr. Chien'in aç›kça bildirdi¤i ﬂey, evrime meydan okuyan bu
ola¤anüstü keﬂfin, yaklaﬂ›k 70 y›l boyunca evrimci bilim adamlar›
taraf›ndan örtbas edilmeye çal›ﬂ›lmas›d›r. Büyük bir sessizlik içinde,
hayali evrim tarihinin gerçekleﬂmemiﬂ oldu¤unu saklamaya çal›ﬂm›ﬂlar, paleontoloji tarihinin tart›ﬂmas›z en büyük buluﬂunu görünmez hale getirmeye u¤raﬂm›ﬂlard›r. Ancak fosiller, o kadar büyük
bir alana yay›lm›ﬂ ve geride o kadar fazla örnek b›rakm›ﬂlard›r ki,
bunlar›n tümünü görünmez k›lmak imkans›z olacakt›r. Aradan
geçen yaklaﬂ›k yüzy›ll›k zaman içinde, olay› önemsiz gösterebilmek için ellerinden geleni yapm›ﬂ,
fakat sonunda kaç›n›lmaz gerçe¤i kabul etmek zorunda kalm›ﬂlard›r. Yeryüzünde, evrimcilere göre kompleks canl›lar›n olmamas› gereken bir dönemde, günümüz
filumlar›n›n ve daha da fazlas›n›n temsilDr. Paul Chien
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cileri yaﬂam›ﬂ, yüzy›llarca varl›klar›n› sürdürmüﬂ, sonra da bunlar›n
bir k›sm› ortaya ç›k›ﬂlar› kadar ani bir ﬂekilde ortadan kaybolmuﬂlard›r. Geçmiﬂlerine de, kendilerinden sonraki dönemlere de adapte
edilebilecek bir evrim yoktur. ‹ﬂte bu önemli gerçe¤i gizlemek için
evrimci bilim adamlar›n›n söz konusu önemli bulgular konusunda
sessiz kalmalar›, bu konuda hiçbir detayl› araﬂt›rmaya giriﬂmemeleri, savunduklar› iddian›n bilimsel de¤il, tümüyle sahte
temellere oturdu¤unu bir kez daha belgelemektedir.

Bir Göz K›rpmas›yla
Kambriyen dönemini temsil eden 543 – 490 milyon y›l öncesi,
baﬂlarda, Kambriyen canl›lar›n›n ortaya ç›kt›klar› dönem olarak
kabul ediliyordu. Ancak fosiller araﬂt›r›ld›kça, bu canl›lar›n çok daha k›sa bir dönem içinde var olduklar› anlaﬂ›ld›. Bilim adamlar›, önce Kambriyen canl›lar›n›n 70 milyon y›ll›k bir dönem içinde

Çin'in Chengjiang Bölgesinde bulunan Kambriyen fosilleri, yaklaﬂ›k 530 milyon y›l
önce günümüz kompleks canl›lar›ndan farks›z canl›lar›n yaﬂad›¤›n› aç›kça ortaya
koymaktad›r.
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yaﬂad›klar›n› zannettiler. Erken Kambriyen faunalar›ndaki zirkon
minerali üzerinde yap›lan tarihlendirmeler, bu patlaman›n süresinin
yaklaﬂ›k 5 milyon, en fazla 10 milyon y›l sürdü¤ünü kan›tl›yordu.
1995 y›l›nda yay›nlanan bir Time makalesinde yap›lan bu
hesaplama ﬂu ﬂekilde anlat›lm›ﬂt›:
Zirkon tarihlendirmesinde, bir fosilin yaﬂ›, kristallerindeki uranyum
ve kurﬂunun oransal miktar› ölçülerek hesaplan›r. Bu tarihlendirme
yöntemi, Kambriyen'in süresini bir süredir yontmaktad›r. Örne¤in
1990 y›l›nda, dünyan›n de¤iﬂik bölgelerindeki erken Kambriyen alanlar›ndan al›nan yeni tarihler, biyolojinin Big Bang'ini 600 milyon y›ldan 560 milyon y›la çekti. Art›k, Sibirya'dan elde edilen zirkonlar›n
kurﬂun içeriklerine dayand›r›lan bilgilere göre hemen hemen herkes,
Kambriyen'in neredeyse kesinlikle 543 milyon y›l önce baﬂlad›¤›na; ve
daha da ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde biri hariç tüm filumlar›n, ilk 5 ila 10 milyon y›ll›k sürede ortaya ç›kt›¤› konusunda mutab›kt›r.63

Jeolojik anlamda 5 milyon y›l, adeta bir göz k›rpmas› kadar
k›sad›r. Bu k›sa süre, pek çok yönden geçersiz k›l›nm›ﬂ hayali evrimin sürecini, tam anlam›yla imkans›zlaﬂt›rmaktayd›. Bu gerçek,
evrimcilerin "aç›klanamayan canl› çeﬂitlili¤i" sorununa "aç›klanamayan süre" sorununu eklemiﬂti.
M.I.T.'den Samuel Bowring, Time dergisine verdi¤i bir röportajda ﬂunlar› söylüyordu:
Art›k 'h›zl›'n›n ne kadar h›zl› oldu¤unu biliyoruz. Benim biyolog arkadaﬂlar›ma sormak istedi¤im ﬂey ise ﬂu: Kendilerini rahats›z hissetmeleri için evrimin ne kadar h›zl› gerçekleﬂmesi gerekiyor?64
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Yaklaﬂ›k 50 ayr› filumun, ﬂu an bildi¤imiz ve bilmedi¤imiz canl› çeﬂitlili¤inin hiçbir uyar›c›, hat›rlat›c› unsur olmadan, birdenbire
ortaya ç›kmas› için bu süre, ﬂaﬂ›rt›c› derecede k›sa bir süredir.
5 milyon y›l, bir insan hayat› ile k›yasland›¤›nda kuﬂkusuz
uzun bir süredir. Ancak evrimcilerin, canl›lar›n çeﬂitlenmesi ve
kompleks özelliklere kavuﬂmalar›n› sa¤layacak olan hayali
aﬂamalar›n gerçekleﬂmesi için ihtiyaç duyduklar›n› iddia ettikleri
süre, milyonlarca, hatta milyarlarca y›ld›r. Dünya'n›n ﬂu an kabul
edilen 4.6 milyarl›k yaﬂ› göz önüne al›nd›¤›nda, beﬂ milyon y›l, Dünya'n›n 0.001'i kadarl›k bir aral›¤›d›r ve bu gerçekten de sadece bir
"an"d›r.65
Jonathan Wells, bu oldukça k›sa süreyi ﬂu ﬂekilde tarif eder:
Kambriyen patlamas›n› gösteren hayvan fosillerindeki büyük art›ﬂ
yaklaﬂ›k 530 milyon y›l öncesine dayanmaktad›r ve maksimum 5 ile
10 milyon y›l sürmüﬂtür. 10 milyon y›l insan için uzun bir süredir ama
jeolojik aç›dan k›sad›r ve Kambriyen döneminin baﬂ›ndan itibaren
geçen zaman›n %2'sinden daha az›na tekabül etmektedir.66

Harvard Üniversitesi'nden Stephen Jay Gould ise bu ola¤anüstü h›z›, ﬂu ﬂekilde tan›mlam›ﬂt›r:
H›zl›, art›k bizim düﬂündü¤ümüzden daha h›zl›. Ve bu, gerçekten
ﬂaﬂ›lacak derecede ilginç bir durum.67

Gould, Scientific American dergisinde yay›nlanan makalesinde
ise, evrimcilerin tümünün kabul etmek zorunda kald›klar› beﬂ milyon y›ll›k Kambriyen gerçe¤ini ﬂu sözlerle ifade etmiﬂtir:
Adnan Oktar
95

Darwin’in Anlayamad›¤› Kambriyen

[Bu konuda] en ihtiyatl› görüﬂ dahi kabul etmektedir ki, (Kambriyen'den) sonraki 500 milyon y›ll›k f›rsatlar dönemi, sadece beﬂ milyon
y›lda elde edilen Kambriyen kapsam›n› geniﬂletmemiﬂtir. Kambriyen
patlamas› yaﬂam›n tarihinde en dikkate de¤er ve ﬂaﬂ›rt›c› olayd›r.68

Kambriyen kayal›klar›nda ortaya ç›kan canl›lar›n sahip olduklar› kompleks özelliklerin yan› s›ra, evrimcilerin, bu canl›lar›n sözde
evrim sürecinin uzun aﬂamalar›n› yaﬂayamayacak kadar k›sa sürede
nas›l var olduklar›n› da aç›klamalar› gerekmektedir. Acaba hangi
evrimsel aﬂama, birkaç küçük, çok hücreli canl›n›n yaﬂad›¤› ortamda, sert kabuklular›, mükemmel gözleri, dolaﬂ›m ve sindirim sistemlerini, avlar› ve avc›lar›, birbirinden çeﬂitli ve farkl› özelliklere sahip
binlerce canl›y› dünyada yaﬂanan tüm zaman›n 0.001'i kadar bir zaman aral›¤›nda meydana getirebilmiﬂtir? Bu hayali sürecin nas›l iﬂledi¤i, imkans›zlar› nas›l baﬂarm›ﬂ olabilece¤i bir yana, canl›lar›n bu
k›sa süre içinde ortaya ç›kmalar›, evrimin kendi tezi ve iddialar› ile
uyumsuzluk göstermektedir. Bu ola¤anüstü k›sa süre, kitab›n ilerleyen sayfalar›nda inceleyece¤imiz gibi, evrimciler taraf›ndan çeﬂitli ﬂekillerde aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, ancak hiçbir aç›klama tutars›zl›ktan öteye gidememiﬂtir.
Burada ﬂunu hat›rlatmakta fayda vard›r: Kambriyen canl›lar›n›n 5 milyon y›l içinde ortaya ç›k›ﬂlar›, 5 milyon y›ll›k dönem
içinde her birinin farkl› zamanlarda bir anda yarat›lm›ﬂ olduklar›n›
anlatmaktad›r. Canl› tarihinin hiçbir aﬂamas›nda gerçekleﬂmedi¤i
gibi, söz konusu 5 milyon y›l içinde de evrim gerçekleﬂmemiﬂtir.
Böylesine k›sa bir süre içerisinde meydana ç›kan canl› yaﬂam›n› tarif
ederken, birbirlerinden farkl› türdeki canl›lar›n, bu k›sa zaman aral›¤› içinde yeryüzüne yerleﬂtirildikleri kastedilmektedir. Allah, bu
canl›lar›, yaln›zca tarihin bu s›n›rl› dönemi için yaratm›ﬂ, onlar› yoktan var etmiﬂ ve diledi¤i bir anda onlar› yok etmiﬂtir. Nitekim,
Kambriyen filumlar› dahilinde sonradan ortaya ç›kan kategoriler
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birbirlerinden türeyerek de¤il, "aniden" ortaya ç›km›ﬂlard›r. Fosil
kay›tlar› bunu aç›kça göstermektedir. Bunlar aras›nda evrimsel seri
göstergesi olabilecek hiçbir fosil kan›t yoktur. Ünlü evrimci paleontolog George G. Simpson ise bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf etmiﬂtir:
Her paleontolo¤un bildi¤i gibi, ﬂu bir gerçektir ki yeni türlerin ço¤u,
cinsler ve aileler ve aile üzerindeki yaklaﬂ›k tüm kategoriler fosil
kay›tlar›nda aniden ortaya ç›kar ve bunlara do¤ru giden, bilinen,
kademeli ve tamamen sürekli geçiﬂ serileri yoktur.69

Yeni türler aniden ortaya ç›kt›klar› gibi, yeryüzündeki varl›klar› boyunca sahip olduklar› karakteristikleri korumuﬂ, hiçbir
de¤iﬂim göstermemiﬂlerdir. Gould, bu sebeple Kambriyen sonras›
dönemde "neredeyse hiçbir ﬂey olmad›¤›n›" yazm›ﬂt›r:
Burgess Shale'in bize ö¤retti¤i ﬂudur ki, temel anatomik dizaynlar›n
tarihinde, neredeyse her ﬂey, tek bir jeolojik anda meydana gelmiﬂtir
ve bundan sonraki 500 milyon y›l› biraz aﬂk›n dönemde neredeyse
hiçbir ﬂey olmam›ﬂt›r."70

Simpson ve Gould'un bu sözlerle özetledi¤i Kambriyen sonras› fosil kayd›, Darwinizm'in kademeli geliﬂim iddias›yla temelden
çeliﬂen iki gerçek ortaya koymaktad›r. Bunlar ani ortaya ç›k›ﬂ ve dura¤anl›kt›r. Gould bu iki kavram› ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
Fosilleﬂmiﬂ türlerin ço¤unun tarihi, kademeli evrimle çeliﬂen iki farkl› özellik ortaya koymaktad›r:
1. Dura¤anl›k: Ço¤u tür, dünya üzerinde var oldu¤u süre boyunca
hiçbir yönsel de¤iﬂim göstermez. Fosil kay›tlar›nda ilk ortaya ç›kt›klar› andaki yap›lar› ne ise, kay›tlardan yok olduklar› andaki yap›lar›
da ayn›d›r. Morfolojik (ﬂekilsel) de¤iﬂim genellikle s›n›rl›d›r ve belirli
bir yönü yoktur.
2. Aniden ortaya ç›k›ﬂ: Herhangi bir lokal bölgede, bir tür, atalar›ndan kademeli farkl›laﬂmalara u¤rayarak aﬂama aﬂama ortaya ç›kmaz;
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bir anda ve "tamamen ﬂekillenmiﬂ" olarak belirir.71

K›sacas› Kambriyen sonras› dönemde, filum seviyesindeki
anatomik çeﬂitlilikte herhangi bir art›ﬂ olmam›ﬂt›r. Daha sonra ortaya
ç›kan kategoriler, mevcut ana beden yap›lar› içinde tekrarlamalardan
ibaret kalm›ﬂt›r. Bu yeni kategoriler de, filumlar gibi, aniden ve kusursuz yap›lar›yla ortaya ç›km›ﬂt›r. Ve yeryüzündeki varl›klar› boyunca
hiçbir evrimsel de¤iﬂim göstermemiﬂ, milyonlarca y›l boyunca bedensel karakteristiklerini korumuﬂ, dura¤anl›k ortaya koymuﬂlard›r.
ﬁunu önemle belirtmek gerekir ki, Kambriyen canl›lar›n›n tüm
çeﬂitlilik ve kompleksli¤iyle dünya çap›nda, hiçbir evrimsel ata
bulunmaks›z›n, bir "an"da ortaya ç›kmas›, canl›lar›n kökenine dair
evrimsel yaklaﬂ›mlar için olabilecek en kesin ve net yalanlamad›r.
Evrimciler, kendi ﬂart koﬂtuklar› "zaman içinde aﬂamal› evrimsel
geliﬂim" teorisi ile iddialar›n› geçersiz k›lm›ﬂlard›r. Kambriyen
döneminde ne aﬂamal› bir geliﬂim ne de gerekti¤i kadar uzun bir zaman vard›r. Var olan tek ﬂey, geliﬂmiﬂ ve kompleks halleri ile oldukça k›sa bir zaman içinde ortaya ç›km›ﬂ canl›lard›r.
Allah, Darwinistlerin kendi iddialar›n› temelinden y›kacak bir
mucize yaratm›ﬂt›r. Bu, tüm güçleri ile Allah'›n yarat›ﬂ›na karﬂ› aç›klama arayanlara ders olacak, onlar› tamamen aç›klamas›z b›rakacak
benzersiz bir mucizedir. Kambriyen kayal›klar›nda sergilenen ﬂey,
ola¤anüstü bir sanat, bir yarat›l›ﬂ harikas›d›r. Kambriyen mucizesi,
Yüce Allah'›n kusursuz bir eseri, sonsuz akl›n›n ve gücünün muhteﬂem bir tecellisidir.
ﬁüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün art
arda geliﬂinde, insanlara yararl› ﬂeyler ile denizde yüzen gemilerde,
Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra
diriltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmiﬂ bulutlar› evirip çevirmesinde düﬂünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Bakara
Suresi, 164)

98

Anomalocaris

M

ilyarlarca y›l boyunca ›ss›z ve sessiz bir ﬂekilde varl›¤›n› sürdürmüﬂ

bir yeryüzü... Etrafta yürüyen, avlanan, ses ç›karan,
besin tüketen hiçbir canl› yoktu. Var olanlar sadece bakteriler ve di¤er tek hücrelilerdi. Mikroorganizmalarla geçen milyonlarca y›l›n ard›ndan bu defa yumuﬂak bedenli,
birden fazla hücreden oluﬂmuﬂ küçük canl›lar devreye girdi.
Tek hücreli mikroorganizmalar ve çok hücreli yumuﬂakçalar... Sonra aniden yeryüzünde bir hareketlilik baﬂ gösterdi.
Yeryüzünün büyük bir k›sm›, birbirinden tamamen farkl› ve
günümüzdekilere benzer komplekslikte özellikler gösteren
deniz canl›lar›yla dolup taﬂm›ﬂ durumdayd›. Yeryüzünde yürüyen, avlanan, gören, hisseden, bir sosyal hayatlar› ve yaﬂama ﬂekilleri olan canl›lar hüküm sürmekteydi. Öyle ki, bu
canl›lardan hiçbiri di¤erinin özelliklerini taﬂ›mayacak kadar farkl›yd›. Bu öylesine büyük bir farkl›l›kt› ki, bir canl›, di¤eriyle kategorize edilemeyecek kadar büyük bir
de¤iﬂiklik göstermekteydi.
Tüm bu çeﬂitlili¤in ortaya ç›k›ﬂ› sadece
5 milyon y›l sürmüﬂtü. Ard›ndan bir k›sm›
yok oldular. Sahip olduklar› tüm özellikleri yaﬂad›klar› denizlerin
diplerinde b›rakarak...
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Bir canl›n›n tüm özelliklerinin taﬂ zemin üzerinde kalabilmesi,
Allah'›n yaratt›¤› çok büyük bir mucizedir. Ölümünün ard›ndan çürüyüp gitmesi, topra¤a kar›ﬂ›p yok olmas› gereken bir canl›, kimi zaman, sahip oldu¤u dokungaçlara, sindirim sisteminden sinir uzant›lar›na kadar tüm detaylar› ard›nda b›rakm›ﬂt›r. Varl›¤›n›n tüm delilleri milyonlarca y›ll›k kayalar üzerinde sergilenmektedir. Allah'›n muhteﬂem yarat›ﬂ› ve hayranl›k uyand›r›c› sanat›, Allah'›n diledi¤i ﬂekilde
gözler önündedir. Bu mükemmel sanat›n en büyük delillerinden baz›lar›n› Allah, Kambriyen canl›lar›yla vermiﬂtir.
De ki: "En 'üstün ve apaç›k' delil Allah'›nd›r. E¤er O dileseydi elbette tümünüzü hidayete yöneltip-iletirdi." (Enam Suresi, 149)

Korunmuﬂ Fosillerden Baz›lar›
Bu bölümde, Kambriyen katmanlar›nda bulunmuﬂ yaklaﬂ›k
530 milyon y›l öncesine ait canl›lar›n özellikleri ele al›nacakt›r. Canl›lar›n Latince isimleri genel bir bilgi verebilmek için belirtilmiﬂtir.
As›l önemli olan, bu dönemde ortaya ç›km›ﬂ olan canl›lar›n çeﬂitli
kompleks özelliklere sahip olduklar›n›, günümüz canl›lar›na çok
benzeyen, hatta bazen daha ayr›cal›kl› ve özel parçalara sahip olduklar›n› gösterebilmektir. Günümüzden yaklaﬂ›k 530 milyon y›l
öncesinde yaﬂam›ﬂ olan bu canl›lar›n, çok mükemmel detaylar ve
güzelliklerle yarat›lm›ﬂ olduklar›n› delillendirebilmektir. Onlar›n,
evrim teorisinin iddialar›n› tam anlam›yla çürüten, ola¤anüstü eserler olduklar›n›n görülmesini sa¤lamakt›r.
Fosillerin özellikleri, temelde bu amaç için verilmektedir. Yüce
Allah'a iman edenler için elbette, böyle canl›lar› 500 milyon y›l önce
de, ﬂimdi de görmek ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Sonsuz bir ilim ve güç sahibi
olan Allah, onlar› diledi¤i zamanda, diledi¤i ﬂekilde ve diledi¤i yerde yaratmaya kuﬂkusuz kadirdir.

102

H A R U N YA H YA

Allah bir ayetinde bu gerçe¤i ﬂöyle haber vermiﬂtir:
Allah, her canl›y› sudan yaratt›. ‹ﬂte bunlardan kimi karn› üzerinde
yürümekte, kimi iki aya¤› üzerinde yürümekte, kimi de dört (aya¤›) üzerinde yürümektedir. Allah, diledi¤ini yarat›r. Hiç ﬂüphesiz
Allah, herﬂeye güç yetirendir. (Nur Suresi, 45)

Bu canl›lar›n varl›klar›n›n üzerinde durmam›z›n ve özelliklerini belirtmemizin bir di¤er amac› da, Kambriyen canl›lar›n›n 500 milyon y›l önce ortaya ç›k›ﬂlar›na ﬂaﬂ›ran evrimcilerin, gerçe¤i görmelerini sa¤lamak ve onlara körü körüne uyan insanlar› ayd›nlatmakt›r.
Canl›lar›n tarihinde gerçekleﬂen herhangi bir evrim süreci yoktur.
Özelliklerini sayaca¤›m›z canl›lar›n tümü, hiçbir atalar› olmadan ortaya ç›kan, hiçbir geliﬂim aﬂamas› göstermeden kompleks özelliklere sahip olan canl›lard›r.
Kambriyen canl›lar›n›n fosillerinin özelliklerinden biri, çok iyi
saklanm›ﬂ olmalar›d›r. Normal ﬂartlarda meydana gelen fosilleﬂmelerde, canl›lar›n d›ﬂ kabuklar›ndaki kitin ve kalsiyumdan oluﬂan sert
k›sm›n da¤›lmas› gerekmektedir. Fakat Kambriyen katmanlar›ndan
toplanan örneklerin büyük bir k›sm›nda d›ﬂ iskeletin neredeyse tamam› orijinal görüntüyü korumakta, bunun d›ﬂ›nda canl›lar›n en temel iç sistemleri aç›kça görülebilmektedir.
Çeﬂitli bölgelerde yap›lan araﬂt›rmalar, Kambriyen'e ait olarak
bulunan tüm fosillerin, farkl› özelliklerini ortaya ç›karacak niteliktedir. (www.yasayanfosiller.com) Bu canl›lar›n kafalar›, gövdeleri, çeﬂitli
kompleks parçalardan oluﬂan mide ve ba¤›rsak sistemleri bulunmaktad›r. Baz›lar›n›n dört aya¤›, baz›lar›n›n ise bir düzine aya¤› vard›r. Baz›lar›n›n kabuklar›, baz›lar›n›n antenleri, baz›lar›n›n solungaçlar› bulunmaktad›r. K›sacas›, günümüz canl›lar›na benzeyen hemen her vücut ﬂekli ve nesli tükenmiﬂ daha fazlas›, müthiﬂ kapsaml› görünümleri ve tüm kompleks özellikleriyle, Kambriyen dönemi
denizlerinde varl›k göstermiﬂtir. Bu fosillerden baz›lar› ﬂunlard›r:
Adnan Oktar
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Marella

Walcott taraf›ndan dantelli yengeç olarak adland›r›lan Marella,
Burgess Shale fosilleri aras›nda en fazla bulunanlardand›r. Sadece
Walcott Quarry'de (Walcott'un isminin verildi¤i fosil alan›) 15.000
Marella örne¤i toplanm›ﬂt›r. Marella, üç boyutlu olarak neredeyse
tüm özellikleri ile bilinmektedir. Marella'n›n ilginç kafa k›sm›, d›ﬂar›ya do¤ru k›vr›lan iki uzant›ya sahiptir. Bu uzant›lar canl›n›n bütün
vücudu boyunca uzanacak büyüklüktedir. ‹ki çift anteni vard›r.
Bunlardan bir tanesi küçük parçalardan oluﬂmuﬂ birer uzant›d›r. Di¤eri ise, çal› ﬂeklinde incelen uçlara sahiptir. Marella'n›n vücudu gittikçe küçülen halkalar ﬂeklinde parçalardan oluﬂur ve bu parçalar›n
her birinden bir çift ayak uzanmaktad›r. Küçük organik maddeler ve
küçük canl›larla beslendi¤i san›lan bu canl›n›n antenleri muhtemelen suyun yüzeyindeki bu küçük parçac›klar› toplamak içindir. Bacaklar›n d›ﬂ k›sm›ndaki tüylü uzant›lar ise, solunum için kullan›lmaktad›r.72

Marella'n›n temsili resmi
Marella fosili

Canadaspis

Canadaspis, neredeyse sahip oldu¤u tüm özelliklerle birlikte korunmuﬂ bir fosildir. Canl›n›n, iki taraf›ndan adeta menteﬂe ile tuttu-
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Canadaspis fosili

Temsili Canadaspis resmi

rulmuﬂ gibi duran, iki havaland›rma kapakç›¤› bulunmaktad›r. Kar›n k›sm› ve g›rtlak bölgesi oldu¤u gibi görünmektedir. Mide ba¤›rsak sistemi de oldukça belirgindir. Canadaspis'in bacaklar› iki bölüme ayr›lm›ﬂt›r. ‹ç bölüm, parçalar halindedir ve yürümek için kullan›lmaktad›r. Burada bulunan ayaklar›n uç k›s›mlar› küçük k›skaçlar
ﬂeklinde k›vr›lmaktad›r. Kanata benzer di¤er d›ﬂ bölüm ise, karn›n
bulundu¤u bölgedeki havaland›rma kapakç›klar›n›n oradan d›ﬂar›ya do¤ru ç›km›ﬂ durumdad›r. Bu kanats› ç›k›nt›lar, yüzmek ve ayn›
zamanda da oksijen solunumu yapmak için kullan›lmaktad›r. Ayaklar›n, küçük organik parçac›klar› bulabilmek amac›yla topra¤› kazmak için kullan›ld›¤› düﬂünülmektedir.73
Hallucigenia

Sahip oldu¤u dikenler nedeniyle bu canl›, Burgess Shale fosillerinin en ilginçlerinden biridir. Hallucigenia'n›n gövdesinin çeﬂitli
k›s›mlar›nda, tüycüklerden oluﬂan uzant›lar bulunmaktad›r. Bundan farkl› olarak canl›, dip k›s›mlar›nda yuvarlak kabart›lar bulunan dikenlere sahiptir. Canl›n›n sahip oldu¤u tüm uzant›lar, mideye
dar bir boru ile ba¤lanmaktad›r. Bu borular, gövde boyunca ilerlemektedir. Son derece kompleks bir yap›ya sahip Hallucigenia, Kambriyen canl›lar›n›n günümüz canl›lar›ndan ne kadar farkl› oldu¤unu
Adnan Oktar
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Hallucigenia fosili
Hallucigenia’n›n temsili resmi

gösteren en belirgin örneklerdendir.
Çin'de bulunan Hallucigenia örnekleri ise, bu canl›n›n yeni ve
çok daha ilginç özelliklerinin bulunmas›na neden olmuﬂtur. Burada
bulunan Hallucigenia fosilleri, z›rhl› loblar içermektedirler. Hallucigenia, yukar›daki resimlerde de görüldü¤ü kadar›yla, üzerinde yuvarlak uzant›lar› ve s›rt k›sm›nda izole tabakalar bulunan t›rt›la benzer
bir canl›d›r. Yeni tan›mlanan özellikler, Hallucigenia'n›n s›rt›ndaki dikene benzer yap›lar›n, koruma amaçl› oldu¤unu do¤rulamaktad›r.
Alt k›s›mda ise, k›skaç ﬂeklini alan yedi çift ayak bulunmaktad›r.74
Odaraia

Odaraia, fonksiyonel özellikleri nedeniyle Burgess Shale canl›lar›n›n en dikkate de¤er olanlar›ndand›r. Canl›n›n oldukça büyük
iki gözü vard›r. ‹ki havaland›rma kapakç›¤› kar›n k›sm›n›n yan›ndad›r. Kuyruk k›sm›nda, üçlü pervaneye benzer uzant›lar bulunmaktad›r. Hava kapakç›klar›, ön k›s›mda gözlerin bulundu¤u yeri açmak için aniden dururlar. Bu canl›n›n aktif bir yüzücü oldu¤u ve büyük gözlerini, beslenmek amac›yla canl› küçük organizmalar ara-
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Odaraia fosili
Odaraia’n›n temsili resmi

mak için kulland›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Odaraia, muhtemelen yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru yüzebilecek yetene¤e sahiptir. Böylelikle sürtünme, sahip oldu¤u büyük hava kapakç›klar› nedeniyle minimum seviyededir. Sahip oldu¤u uzant›lar sayesinde canl› yüzebilmektedir.
Odaraia'n›n baﬂ k›sm›ndaki ç›k›nt›lar küçüktür. Bu da küçük antenlerin ve güçlü alt çenenin bir kan›t›d›r.75
Anomalokarid

Anomalokarid, en büyük Burgess Shale canl›lar›ndand›r. Yaklaﬂ›k 45-60 cm'ye varan boyu, kimi zaman 1 hatta 2 metreye kadar
ulaﬂmaktad›r. Ananasa benzer a¤›z yap›s›yla bu canl›, av›n› yakalamaya yard›mc› olan uzant›lara sahiptir. En büyük uzant›lar, baﬂ›n
ön k›sm›ndan d›ﬂar› do¤ru ç›kanlard›r ve bunlar muhtemelen avlar› yakalamak için kullan›lmaktad›r. Anomalokarid, güçlü çenesinde
özel s›ral› diﬂlere sahiptir. Bulunan en büyük uzant›lara sahip Anomalokarid'in bu uzant›lar› yaklaﬂ›k 20 cm boyundad›r. Çene, av› yakalayabilecek ﬂekilde aç›labilmekte ve av›n a¤za al›nabilmesini sa¤layacak çeﬂitli donan›mlarla çal›ﬂmaktad›r. Anomalokarid'in yan k›sAdnan Oktar
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Anomalokarid'in temsili resmi

Anomalokarid fosili

m› yuvarlak bölümlerden oluﬂmuﬂtur, bunlar muhtemelen yüzmeyi
sa¤lamaktad›rlar.76
Günümüzün köpek bal›klar› gibi Anomalokaridler de kendi ortamlar›na mükemmel uyumlu avc›lardand›. Bilim adamlar›, yok
olup giden Anomalokaridler'i herhangi bir filum ile ba¤daﬂt›rabilmek
için çok u¤raﬂt›lar. Ancak tüm tart›ﬂmalar›n sonras›nda, Anomalokaridler de kendi filumlar›na dahil edildiler.77
Pikaia

Pikaia, Walcott taraf›ndan ilk olarak bir deniz solucan› olarak
tan›mlanm›ﬂt›r. Ancak sahip oldu¤u çeﬂitli özellikler nedeniyle,
omurgal›lar›n da dahil oldu¤u Chordata filumuna dahil edilmiﬂtir.
Bu filumun Kambriyen'de bilinen ilk temsilcisidir. Canl›n›n ön k›sm›nda bir çift k›sa dokungaç bulunmaktad›r. Gövde k›sm› "S" biçiminde k›vr›labilmeyi sa¤layan kal›n kas bloklardan oluﬂmuﬂtur.
Kuyruk, yüzgeç ﬂeklinde aç›lm›ﬂt›r. Pikaia, yerin hemen üzerinde
yüzmektedir. Kaslar›n› kullanarak kendisini dalgaland›rmakta ve
bu ﬂekilde hareket etmektedir. Yüzgeçleri hareket ettiren özel bir sisteme de sahip oldu¤u san›lmaktad›r.78
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Pikaia fosili
Pikaia'n›n temsili resmi

Opabinia

Opabinia, fosilleri erken Kambriyen yataklar›nda ele geçirilen,
di¤erlerinden farkl› özelliklere sahip bir canl›d›r. Bedeni bölmelerden oluﬂuyordu ve yumuﬂak bir kabu¤a sahipti. Kafas›nda tam beﬂ
tane göz bulunuyordu. Daha da ilginci burnunda, hortum gibi bir
organa ve bunun ucunda bir yengecinkine benzer k›skaçlara sahipti. Bunu muhtemelen avlar›n› yakalamak için kullan›yordu.79 Bedeninin bölümlerinin her biri bir çift solungaca sahipti. En arka üç parça, kuyru¤u oluﬂturuyordu. Bilim adamlar›, Opabinia sayesinde, yumuﬂak bedenli Burgess Shale faunas›n›n zannedilenden çok daha
kompleks ve çeﬂitli oldu¤unu anlam›ﬂlard›r.

Opabinia'n›n temsili resmi

Opabinia fosili

Adnan Oktar
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Insolicorypha

Sadece tek bir örne¤i bulunan bu
Burgess Shale fosili, oldukça ince olmas›na ra¤men zaman içinde hayret uyand›r›c› derecede iyi saklanm›ﬂt›r. Baﬂ k›s›m, ilginç bir ﬂekilde iki ayr› parçaya ayr›l›r. Bu
uzant›lar›n ikisinin de hissetmeye yara-

Insolicorypha fosili

yan k›s›mlar oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Gövde
k›sm› 19 parçadan oluﬂur. Gövde k›sm›n-

da üç tane dokungaça benzer ç›k›nt› bulunmaktad›r. Insolicorypha'n›n gövde k›sm›ndan ç›kan uzant›lar›n her biri 30-40 tüycükle donat›lm›ﬂt›r. Insolicorypha'n›n etraf›nda fana benzer tüylü uzant›lar›n
bulunmas› da bu canl›n›n aktif yüzücü oldu¤unu göstermektedir.
Canl›n›n aktif yüzücü olmas›, ayn› zamanda, onun nadir bulunuﬂunun da aç›klamas›d›r. Çünkü aktif yüzücüler, genellikle deniz diplerinde yaﬂamad›klar›ndan, h›zla hareket edip yer de¤iﬂtiren katmanlar ve kum tabakalar›n›n aras›nda kal›nt› b›rakmayabilirler. Bu canl›, günümüz canl›lar›yla iliﬂkilendirilemedi¤inden, kendine ait bir
aile olan Insolicoryphidae'ye dahil edilmiﬂtir.80
Branchiocaris

Branchiocaris, iki parçadan oluﬂan sert bir kabu¤a sahiptir. Vücudun ön k›sm›, sanki menteﬂelerle gövdeye ba¤lanm›ﬂt›r. Gövde
k›sm› 40 bölümden oluﬂmuﬂtur. Bu bölümler, halka ﬂeklindeki yap›lard›r.
Branchiocaris'in üzerindeki çeﬂitli uzant›lar, büyük kanat ﬂeklinde parçalardan
meydana gelir. Gövde üzerindeki baz›
uzant›lar›n da bacaklar oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Ayn› zamanda mide ve ba¤›rsak
sistemi de aç›kça görülebilmektedir.
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Branchiocaris'in baﬂ k›sm›nda dokungaçlar bulunmaktad›r. Oldukça sa¤lam olan bu k›sa uzant›lar, d›ﬂa do¤ru k›vr›lm›ﬂ durumdad›rlar. Bundan daha uzun olan bir çift baﬂka uzant› ise antenleri
oluﬂturmaktad›r ve antenler bir k›skaç ﬂeklinde son bulmaktad›r.
Uzun yass› uzant›lardan meydana gelen kabuk k›sm› belirgindir.
Muhtemelen deniz dibine yak›n yüzen bir canl›d›r. Bazen at›klarla,
bazen de sabit duran küçük canl›larla beslenmektedir. Tepedeki k›skaçlar›n›, yiyecekleri do¤rudan a¤z›na götürebilmek için kullanmaktad›r. Bu özelliklerinden dolay› arthropodlara dahil edilmiﬂtir.81
Buraya kadar verilen örneklerde de görüldü¤ü gibi Kambriyen
döneminde yaﬂayan canl›lar, ﬂu an yaﬂayan pek çok canl› kadar
kompleks özelliklere sahip ve kendi ekosistemleri içinde mükemmel ﬂekilde yaﬂayan kusursuz canl›lard›. Bu dönemde yaﬂam›ﬂ olan
trilobitin türüne dahil edilen ve ilerleyen sat›rlarda detaylar›na de¤inece¤imiz Phacops, yine üstün yap›ya sahip gözleri ile günümüz
canl›lar›ndan farks›zd›.
Kambriyen canl›lar› ile ilgili bu detaylar bizlere bir kez daha,
Darwinizm'in tümüyle ortadan kalkm›ﬂ oldu¤unu göstermektedir.
Omurgas›z deniz canl›lar›n›n her türlü örne¤i ile karﬂ›laﬂ›lan böyle
bir dönemde ortaya ç›kan çeﬂitli kompleks yap›lar, evrimcilerin
aç›klayamad›klar› baﬂl›ca konulardand›r. Aniden omurgal›lar›n ortaya ç›kmas› ise, evrimcilerin içinde bulunduklar› zor durumu, daha da karmaﬂ›k hale getirmiﬂtir.
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Evrimcilerin Beklemedikleri Omurgal›lar!
Omurgal›lar, bir omurgaya, omur ili¤ine, kemik veya k›k›rdaktan meydana gelen bir iskelete, kafatas› içinde korunmuﬂ bir beyne,
kapal› bir dolaﬂ›m sistemine, iki, üç veya dört odac›ktan meydana
gelen bir kalbe sahip canl›lard›r. Bal›klar, amfibiler, sürüngenler,
kuﬂlar ve memeliler ﬂeklinde beﬂ s›n›ftan meydana gelirler. Yeryüzünde geniﬂ bir da¤›l›m sergilerler ve bedenlerinde oldukça geliﬂmiﬂ, kompleks yap›lar bulunur.
Omurgal›lar, kordal›lar filumuna dahil edilen bir gruptur. Kordal›lar filumuna dahil olan canl›lar, "s›rtipi" denilen bir sinir tüpüne
sahiptirler. Bunlardan baz›lar› omurgal›, baz›lar› ise omurgas›zd›r.
Omurgal›larla ilgili fosil kayd›, uzun y›llar Kambriyen örneklerinden noksan kalm›ﬂt›r. Bu nedenle ilk omurgal› örneklerinin, en eski
omurgal› fosillerinin bulundu¤u Devonyen dönemine ait oldu¤u
kabul edilmiﬂtir
Evrimci fosil bilimciler, omurgal›lar›n, di¤er ana gruplara oranla daha geç ortaya ç›kt›klar›n› düﬂünüyorlard›. Bunun nedeni,
omurgal›lar›n ileri derecede kompleks bir grubu tarif etmesiydi. ‹nsan›n da ait oldu¤u bu kompleks grubun, kademeli ve nispeten geç
ortaya ç›km›ﬂ olmas› gerekti¤ini iddia eden evrimciler, Kambriyen
kayalar›nda omurgal›lara ait bir kal›nt› olmamas›n› uzun y›llar bir
propaganda malzemesi olarak kullanm›ﬂlard›. Evrimci paleontolog
Stephen J. Gould'un da kabul etti¤i gibi, Darwinist ders kitaplar›,
Kambriyen'de omurgal›lara ait herhangi bir kan›t bulunmam›ﬂ olmas›n›, özellikle ön plana ç›kar›p vurgulam›ﬂlard›. Bunu Kambriyen
kayalar›n›n sözde Darwin'in evrim teorisini do¤rular bir özelli¤i
olarak lanse etmeye çal›ﬂm›ﬂlard›. Evrimciler, omurgal›lar›n evrimi
senaryolar›nda bir Kambriyen kordal›s› olan Pikaia'n›n tüm omurgal›lar›n atas› oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdi.
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Ancak bu iddialar›n›n geçersiz oldu¤unu k›sa süre içinde gördüler.
Çin'deki Kambriyen yataklar›nda sürdürülen kaz› çal›ﬂmalar›,
evrimcilerin omurgal›larla ilgili hikayelerini altüst eden sonuçlar ortaya koymuﬂtur. Nanjing Paleontoloji ve Jeoloji Enstitüsü profesörü
Jun-Yuan Chen ve ekibince bu kaz›larda ortaya ç›kar›lan Haikouella
isimli kordal›; beyin, kalp ve damar sistemi, solungaçlar, notokord
ve geliﬂmiﬂ bir kas yap›s›na ve muhtemelen bir çift göze sahiptir. Bilim yazar› Fred Heeren, Haikouella bulgusunun, Pikaia ile ilgili evrimci beklentilerin tam z›dd› sonuçlar ortaya koydu¤unu ﬂöyle anlat›r:
Biyolog [Chen] Orta Kambriyen döneminden olan ve daha önceleri
dünyan›n en eski kordal›s› konumuna yükseltilen Pikaia isimli canl›n›n, ilkel bir atas› olabilecek bir canl› görmeyi umuyordu. Ancak
Chen, Pikaia'n›n daha az kompleks bir ataya sahip oldu¤una kan›t
bulmad›, bunun yerine birçok omurgal› karakteristi¤i sergileyen ve 15
milyon y›l daha yaﬂl› olan bir kordal› buldu.82

Evrimciler böylece on y›llar boyu ders kitaplar›nda omurgal›lar›n atas› olarak lanse ettikleri Pikaia'dan vazgeçmek zorunda kalm›ﬂlard›r. Çünkü ilk kordal›n›n, çok geliﬂmiﬂ bir anatomiye sahip olmas›, üstelik Pikaia'dan on beﬂ milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ olmas›, evrim
teorisinin iddialar›n› altüst eden bir gerçek olarak karﬂ›lar›na ç›km›ﬂt›r. Böylece omurgal›lar›n evrimi senaryosu, bu grubun hayali
atas›n›n devre d›ﬂ› kalmas›yla darbe alm›ﬂt›r. Ancak as›l darbe,
Kambriyen döneminde omurgal›lar›n da yaﬂam›ﬂ oldu¤unu
gösteren bulgularla gelmiﬂtir.
Söz konusu bulgular, Çin'in Yunnan bölgesinin
baﬂkenti olan Kunming yak›nlar›nda Haikou'da bulunan 530 milyon y›l öncesine ait fosilleﬂmiﬂ bir
bal›¤›n kal›nt›lar›yd›. Bu kal›nt›lar, evrimci
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bilim adamlar› için gerçek anlamda bir ﬂoktu. Çinli, ‹ngiliz, Frans›z
ve Japon bilim adamlar›n›n araﬂt›rmalar›, bu canl›n›n bir omurgal›ya ait oldu¤unu gösteriyordu. Canl›n›n kafas› ve omurgas› ile ilgili
tüm ayr›nt›lar, fosil kal›nt›lar›ndan görülebiliyordu. Kafas›ndan ç›kan küçük loblar ﬂeklindeki uzant›lar, gözler ve muhtemel burunla
ilgili keseler, canl›n›n özellikleri ile ilgili çok detayl› bilgiler verebiliyordu.83 Omurgal› özelli¤i olarak ortaya ç›kan pek çok detay, bilim
adamlar›n›n tam karﬂ›s›ndayd›. Üstelik de 530 milyon y›l öncesine
ait bir fosil örne¤i üzerinde…84
Bu bal›¤›n ismi, Haikouichthy'dir. Bilim adamlar›, söz konusu
canl›n›n solungaçlar› ve miyotomlar ad› verilen kaslar›n›n diziliﬂ
özellikleri nedeniyle tam olarak bir bal›k oldu¤unda hemfikirdirler.
Çünkü bu özellikler yaln›zca bal›klara has özelliklerdir.85 Üstelik,
Haikouichthy Kambriyen'e ait tek bal›k fosili de¤ildir. Chengjiang'da
Myllokunmingia isimli bir baﬂka bal›k fosili de ele geçirilmiﬂtir. Paris'teki Ulusal Do¤a Tarihi Müzesi'nden paleontolog Philippe Janvier bunlar›n "kesinlikle omurgal›" oldu¤unu belirtmekte ve önemlerini ﬂöyle anlatmaktad›r:
Bunlar önemli çünkü ﬂu ana kadar omurgal›lar yaﬂam›n Big Bang'i dedi¤imiz, fosil kay›tlar›nda tüm ana hayvan gruplar›n›n aniden ortaya
ç›kt›¤› eski ama büyük Kambriyen patlamas›nda noksand›lar. Kesinlikle diyebiliriz ki, bunlar omurgal›lard›r.86

Evrim teorisi canl›lar›n kademeli bir geliﬂim ile ortaya ç›kt›¤›n›,
dolay›s›yla canl›lardaki kompleks yap›lar›n ancak hayali evrim sürecinin sonlar›nda ortaya ç›kmas›n›n beklenece¤ini iddia eder.
Kambriyen kordal›s› Haikouella ile Kambriyen bal›klar› Haikouichthy
ve Myllokunmingia, bu aç›dan evrim teorisi için çok büyük problem
oluﬂturmuﬂlard›r. Çünkü bu canl›lar, kordal›lar›n evrimi senaryosu
için gerekli zamandan 15, bal›klar›n evrimi senaryosundan ise tam
50 milyon y›l "eksiltmiﬂ"lerdir. Böylece evrimsel senaryolar›n baﬂ-
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lang›ç zaman›, hayvanlar›n ani ortaya ç›k›ﬂ zaman›na gelip dayanm›ﬂ, bu canl›lar›n evrimleﬂti¤i öne sürülebilecek süreç s›f›rlanm›ﬂt›r.
Bu keﬂifler, elbette evrimci çevrelerde büyük bir ﬂaﬂk›nl›k yaratm›ﬂt›r. Omurgal›lar›n Kambriyen döneminde ani ortaya ç›k›ﬂlar›n›n aç›klanmas› gerekmektedir. Ve bu durum, onlar için zaten soru
iﬂaretleriyle dolu olan Kambriyen dönemi problemine eklenmiﬂ belki de en büyük sorunlardand›r. Art›k evrimcilerin büyük bir k›sm›,
ﬂimdiye kadar iddia ettikleri omurgal›lar›n kökeni senaryolar›n›, yavaﬂ yavaﬂ bir kenara b›rakmak ve bu konuda cevaps›z olduklar›n›
kabul etmek zorunda kalm›ﬂlard›r.

Fosillerin Ortaya Ç›kard›¤› Gerçek
Kambriyen kayal›klar›, araﬂt›r›ld›klar› süre boyunca sürekli
olarak yeni yap›lar›n özelliklerini sundular. Bildi¤imiz canl› çeﬂitlili¤ini zenginleﬂtiren ve "ortak ata" gibi dayanaks›z iddialar› tümüyle ortadan kald›ran önemli örnekler ortaya koydular. Kambriyen
canl›lar›n›n nas›l ortaya ç›kt›klar›na dair aç›klama arayan evrimciler
için, görünümleri ve yaﬂam ﬂekilleri daha önceden hiçbir ﬂekilde bilinmeyen bu canl›lar›n varl›¤› çok büyük bir zorluk olarak karﬂ›lar›na ç›kt›.
Bu çeﬂitlili¤in s›n›rlar›n›, evrimci John Maynard Smith kitab›nda ﬂu ﬂekilde aç›klam›ﬂt›r:
Burgess Shale fosilleri yaklaﬂ›k 50 y›ld›r biliniyordu. Ama son zamanlarda tekrar incelendiler.
Kambriyen devrinde çok çeﬂitli formlar›n bulundu¤u ve bunlar›n baz›lar›n›n günümüzde
var olan her ﬂeyden farkl› olarak tamamen temel vücut yap›lar› ile birbirlerinden ayr›ld›klaJohn Maynard Smith
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r›, bugün aç›k bir gerçektir. Ayn› zamanda, ﬂu anda var olan tüm yap›lar, küçük istisnalar d›ﬂ›nda Kambriyen'de tam olarak bulunmaktad›r.87

American Museum of Natural History (Amerikan Do¤a Tarihi
Müzesi) paleontologlar›ndan evrimci Niles Eldredge ise, bu mükemmel çeﬂitlili¤i ﬂu sözlerle ifade etmiﬂ ve olay›n ola¤anüstülü¤ünü itiraf etmek zorunda kalm›ﬂt›r:
(Ediacaran döneminden) Sonra patlama gibi bir ﬂey meydana geliyor.
Yaklaﬂ›k alt› yüz milyon y›l önce baﬂl›yor ve on ila on beﬂ milyon y›l
boyunca devam ediyor. Günümüz denizlerinde hala varl›klar›n› koruyan hayvanlar›n en önemli türlerinin ilk bilinen temsilcileri, ani bir ﬂekilde ortaya ç›k›yorlar. Bu daha çok, kayalardan al›nan kay›tlarda grafiksel olarak ortaya ç›kan süresi uzam›ﬂ bir olayd›r: Dünya'n›n her yerinde, aﬂa¤› yukar› ayn› zamanda, kayalar›n kal›n s›ralar›nda, kolayl›kla tespit edilebilen fosillerin, kabuklu omurgas›zlar›n, mükemmel
çeﬂitlerinin bulundu¤u tortullarla sar›lm›ﬂ bir ﬂekilde. Bunlar; trilobitler, brachiopod'lar (duyargalar›na yak›n kabuklar› bulunan omurgas›z), yumuﬂakçalar. Modern okyanuslarda gördü¤ümüz sert kabuklu
omurgas›zlar›n tüm tipik formlar›... alt› yüz milyon y›l önceki denizlerde bulunuyorlard›.

Eldredge, bunun evrime bir delil getirmektense, yarat›l›ﬂ lehinde bir keﬂif oldu¤unu belirttikten sonra sözlerine ﬂöyle devam eder:
Gerçekten de, jeologlar›n, Kambriyen döneminin baﬂ› olarak niteledikleri çok çeﬂitli, çok iyi korunmuﬂ haldeki fosil türlerinin aniden ortaya ç›k›ﬂlar›, etkileyici entelektüel bir meydan okumad›r.88

18 Ekim 1997 tarihli New Scientist dergisindeki yaz›s›nda Bob
Holmes da Kambriyen gerçe¤ini ﬂu ﬂekilde tasvir etmiﬂtir:
Camdan gökdelenler, gotik katedraller, Kral George dönemi teraslar,
ﬁinto ibadethaneleri, Victoria tarz› tren istasyonlar›, Bauhaus'lar, eskimo evleri, Tudor dönemi modelleri... Bütün bu insan hünerleri olan
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mimari tarzlar›n, 15. yüzy›l›n ortalar›nda 35 y›ll›k bir zaman içinde tasarland›klar›n› hayal edin. Günümüz tarihçilerinin, engin yarat›c›l›k
penceresini neyin baﬂard›¤›n› anlayabilmek için nas›l büyük bir heves
içinde birbirlerini ezip geçtiklerini düﬂünün. Bu, genel anlamda paleontologlar›n Kambriyen patlamas› ile ilgili olarak hissettikleri ﬂeydir.
Sadece 35 milyon y›l içinde, evrim için bir göz k›rpmas› kadar say›lacak bir zamanda, hayvan yaﬂam›, gezegenin daha önce gördü¤ü ve
ondan beri görebilece¤i her ﬂeyi gölgede b›rakan bir keﬂfin meydana
geldi¤i patlama ile ortaya ç›km›ﬂt›r.89

"Gezegenin görüp görebilece¤i keﬂif" tan›mlamas› gerçekten de
Kambriyen patlamas› için oldukça uygundur. Çünkü yeryüzündeki
en kompleks varl›k alemi olan "canl› dünyas›", bu kompleksli¤in say›s›z özelli¤ini bir sanat eseri ﬂeklinde sergileyerek aniden ortaya
ç›km›ﬂt›r. Kambriyen patlamas›, hiçbir canl›n›n (baz› bakteriler ve

Say›s›z Kambriyen canl›s›n›n fosillerinin bulundu¤u Kanada’daki Burgess Shale faunas›.
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di¤er tek hücreliler d›ﬂ›nda) var olmad›¤› bir zamanda her ﬂeyin aniden ortaya ç›kt›¤› bir and›r. Ve ortaya ç›kan eserler, kuﬂkusuz tarihi
binalarla, dev gökdelenlerle k›yaslanmayacak kadar ola¤anüstüdür.
Bu ola¤anüstü çeﬂitlilik elbette Darwinistlerin iddia etti¤i gibi ﬂuursuz tesadüflerin ürünü de¤ildir. Bunlar›n her biri Yarat›c›m›z olan
Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ›n›n örnekleridir:
Allah... O'ndan baﬂka ‹lah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama
ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. ‹zni olmaks›z›n O'nun Kat›nda ﬂefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›ﬂ›nda,
O'nun ilminden hiçbir ﬂeyi kavray›p-kuﬂatamazlar. O'nun kürsüsü,
bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuﬂatm›ﬂt›r. Onlar›n korunmas› O'na
güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
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1 Anomalocarid
2 Marella
3 Aysheaia
4 Olenoides (Trilobit)
5 Wiwaxia
6 Habelia
7 Dinomischus
8 Odaraia
9 Ottoia
10 Sidneyia
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Kompleks Sistem Nedir?
‹lk olarak Kambriyen canl›lar›nda ortaya ç›kan göz, duyarga,
ayak, a¤›z, mide gibi kompleks organlar, ayn› zamanda birer kompleks sistemdirler. Canl›lar›n ayr›lmaz bir parças› olan kompleks sistemler, temel birtak›m özellikler sergilemektedirler.
Kompleks sistemin ise anlam› ﬂudur: Kompleks sistem, birbiriyle iliﬂki halinde olan çok say›da küçük parçadan meydana gelir.
Ayn› zamanda bu sistem, çevresindeki yap›larla da sürekli olarak
al›ﬂveriﬂ içindedir. Kompleks sistemi meydana getiren parçalar, birbirleriyle sürekli bir iliﬂki halindedirler ve kompleks sistemin iﬂlev
görebilmesi için tek bir parçan›n çal›ﬂmas› yeterli de¤ildir. Tüm parçalar bu uyumun ve karﬂ›l›kl› iliﬂkinin gerektirdi¤i ﬂekilde ayn› anda, en kusursuz ﬂekilde görevini yapmak zorundad›r.
Kompleks yap›ya "göz"ü örnek verebiliriz: Göz, pek çok alt
parçadan meydana gelmektedir. Bu parçalar›n her biri birbiriyle
ba¤lant› halindedir. Gözün alt parçalar›, görme iﬂlevini yerine getirecek özelliklere sahip de¤ildirler. Gözün görebilmesi için, tüm par-
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çalar›n ayn› anda ayn› kusursuz ﬂekilde üstlendikleri görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir.
"Göz" örne¤i üzerinden tan›tmaya çal›ﬂt›¤›m›z komplekslik,
yaﬂam formlar›n›n tek bir hücresinde hatta hücrenin bir proteini kadar temel seviyesinde dahi kendini gösterir. Ve bu gerçek, Darwinizm'in "tesadüfe dayal› küçük de¤iﬂimler" iddias›n›n önündeki en
büyük engeldir. Çünkü bilindi¤i gibi rastlant›sal etkiler daima y›k›c›d›r. Kompleks bir sisteme isabet eden herhangi bir rastlant›sal mutasyon, onun tek bir parças›n› bile bozulmaya u¤ratsa, sistem tam
anlam›yla çökecektir. Dolay›s›yla bu etki, gözün tüm sistemine etki
edecektir. Bir radyoya isabet eden aﬂ›r› ak›m onu bozacakt›r. Ak›l sahibi hiç kimse bunun radyoyu bir televizyona dönüﬂtürmesini beklemez. Dolay›s›yla bir göze isabet eden rastlant›sal etki de, onu kaç›n›lmaz olarak bozulmaya u¤ratacakt›r. Burada ﬂu gerçe¤i hat›rlatmakta fayda vard›r: Rastlant› olarak nitelendirilen olaylar› yaratan
da Allah't›r. Dolay›s›yla gerçekleﬂen olay, Allah'›n kaderde belirlemiﬂ oldu¤u, planl› bir olayd›r. Ancak baz› insanlar bunu "rastlant›"
Göz, pek çok alt parçadan meydana gelmiﬂtir. Gözün görebilmesi için, her parçan›n
ayn› anda, bir arada çal›ﬂmas› gerekir. Göz, bu özelli¤iyle "kompleks bir sistemdir".
Kambriyen canl›lar›n›n bedenleri de, benzer niteliklere sahip olduklar›ndan, kompleks sistem özelli¤i gösterirler. Yaklaﬂ›k 530 milyon y›l öncesine ait kompleks sistemlerin varl›¤› ise, evrim teorisi için büyük bir y›k›md›r. Kambriyen canl›lar›, bir kez
daha yarat›l›ﬂ gerçe¤ini ilan etmiﬂtir.
çubuk
hücre

koni
hücre

optik sinirler
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ﬂeklinde yorumlarlar. Rastlant› diye adland›r›lan ﬂey, Allah'tan ba¤›ms›z bir ﬂey de¤ildir. Örne¤in bir tomar ka¤›d› yere f›rlatt›¤›m›zda her bir ka¤›t rastlant›sal olarak belirli bir yere düﬂecektir. Olay
rastlant› olarak adland›r›l›r ama asl›nda her bir ka¤›d›n düﬂtü¤ü yer
Allah'›n Kat›nda bellidir. Herhangi bir tesadüfi mutasyonun geliﬂimi de rastlant›sal olarak adland›r›l›r. Ama bu mutasyonu da, onun
olumsuz etkisini de yaratan Allah't›r. Kompleks sistemler, rastlant›sal etkiler sonucunda y›k›ma u¤ramaya mahkumdurlar. Darwinist
filozof Daniel C. Dennett, bunu ﬂu ﬂekilde kabul ve ifade eder:
Milyarlarca hücreden meydana geliriz ve tek bir insan hücresi kendi
içinde, mühendislerin üretme kapasitesinin çok ötesinde kompleks
mekanizmalara sahiptir.90

Sahip oldu¤umuz her bir hücre, mühendislerin üretme kapasitesinin çok ötesinde
kompleks mekanizmalara sahiptir. Kambriyen canl›lar› ise, çeﬂitli iﬂlevler gören, bir
çok kompleks hücrenin oluﬂturdu¤u, kompleks varl›klard›r. Canl› tarihinin daha ilk
baﬂ›nda ortaya ç›kmalar› ise, evrim teorisini geçersiz k›lmaktad›r.
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Bir canl› sistemi,
bir saatle k›yaslanmayacak kadar
büyük bir komplekslik içerir. Buna
ra¤men, saat gibi
mekanik bir sistemde bile tesadüfi bir de¤iﬂim, onu
iﬂlevsiz hale getirecektir. Böyle bir
etkinin, bir canl›
organizmada nas›l
köklü y›k›mlar gerçekleﬂtirece¤i ise
çok aç›kt›r.

Dolay›s›yla biyolojik kompleks sistemler tesadüfi de¤iﬂimler
de¤il ancak Allah'›n yaratmas› ile ortaya ç›kabilir. Moleküler biyolog
Michael Denton bir saati örnek vererek bu durumu ﬂöyle izah eder:
Bir saat veya canl› sistem gibi kompleks yap›larda, tüm alt birimler
hassas bir ﬂekilde birbirleriyle bütünleﬂmiﬂ durumdad›r. Böyle sistemlerde de¤iﬂiklik meydana getirmek komplekstir, çünkü her bir alt birim, di¤er tüm iﬂlevsel alt birimlerle uyumlu olmak zorundad›r. Herhangi bir önemsiz de¤iﬂikli¤in, birbiriyle etkileﬂim halinde olan birçok alt sistemde, bilinçli olarak yönlendirilmiﬂ, telafi edici de¤iﬂimler
gerektirmesi kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla, birbirinden ba¤›ms›z de¤iﬂiklikler yoluyla yönlendirilmemiﬂ evrimin, bir canl› organizma kadar
kompleks bir sistemde, nas›l köklü bir yeniden-tasar›m üretebilece¤ini anlamak zordur. Virüslerden memelilere kadar, canl›larda köklü
de¤iﬂimler yap›lmas›na önemli bir engel, bu entegre kompleksliktir.91

"Kompleks sistemi oluﬂturan alt birimlerin, birbirleriyle hassas bir
ﬂekilde bütünleﬂmiﬂ olduklar›" gerçe¤i, günümüzde oldu¤u gibi, hayvanlar›n tarihinin en erken döneminde aynen karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Adnan Oktar
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‹lk Kompleks Canl›lar
Darwinist teori aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Kambriyen dönemi,
sergiledi¤i biyolojik komplekslik seviyesi için fazlas›yla "erken" bir
dönemdir. Çünkü Darwinist teorinin iddias›, canl›lar›n sahip olduklar› kompleks yap›lar›, uzun zaman dilimlerinde, kademeli olarak
kazand›klar› ﬂeklindedir. Buna göre yaﬂam formlar›, hayali evrimsel
tarihlerinin baﬂ›nda "ilkel" özelliklere sahip olmal›, kompleks özellikler ancak uzun bir evrim sürecinden sonra kazan›lm›ﬂ olmal›d›r.
Oysa hayvanlar›n tarihi, bunun tam tersi bir tablo ortaya koymaktad›r. ‹lk hayvanlar, günümüz hayvanlar›yla ayn› beden yap›s›n›; göz, duyarga, ayak, a¤›z, mide gibi kompleks organlar› paylaﬂmaktad›rlar. Dolay›s›yla "komplekslik", hayvanlar›n tarihinde "geç"
de¤il, "erken" gelen bir özelliktir. Daha do¤ru bir deyiﬂle, en baﬂlang›çta vard›r. Kuﬂkusuz bu, Darwinistler ad›na büyük bir bilmecedir.
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Marshall Kay ve Edwin H. Colbert isimli evrimci araﬂt›rmac›lar, bu
konunun son derece kafa kar›ﬂt›r›c› oldu¤unu ﬂu sözlerle ifade etmiﬂlerdir:
Trilobitler gibi arthropodlar›n kompleks formlar›n› da içeren ilk
Kambriyen'de, çeﬂitli organizmalar›n baﬂlang›c› ﬂaﬂ›rt›c›d›r... E¤er bu
canl›lar basit olsalard›, kay›tlarda fazla miktarlarda organizmalar›n
belirmesi ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›. Neden bu tür kompleks organik formlar 600 milyon y›l önceki kayalarda bulunuyorlar ve sonra yok oluyorlar veya iki milyar y›l öncesine ait kay›tlarda fark›na var›lm›yorlar?..
E¤er hayat›n evrimi gerçekleﬂtiyse, Kambriyen'den daha eski kayalar›n içinde olmas› gereken fosillerin yoklu¤u kafa kar›ﬂt›r›c›d›r.92

Bu evrimci araﬂt›rmac›lar›n "bilmece" kavram›na s›¤›narak örtbas etmeye çal›ﬂt›klar› gerçek ﬂudur: Tüm bu organlar›n, günümüzden yüz milyonlarca y›l önce, "bir anda" ortaya ç›kmas›, Darwinizm'i baﬂl› baﬂ›na geçersiz k›lmaktad›r. Erken kompleksliklerin
Darwinizm'e etkisinin neden böyle y›k›c› oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan Kambriyen ekosistemlerindeki komplekslikleri örneklendirmek, bunlar› Kambriyen öncesi komplekslikle karﬂ›laﬂt›rmak ve erken kompleks canl›lardan trilobiti ve onun sahip oldu¤u mükemmel
gözü tan›tmak faydal› olacakt›r.
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Kambriyenin Ekolojisi ve Aniden Ortaya Ç›kan
"Avc›lar"
Kambriyen canl›lar›n›n en göze çarpan özelliklerinden birisi,
kompleks bir av-avc› iliﬂkisi sergilemeleri, geliﬂmiﬂ sald›r› ve savunma organlar›na sahip olmalar›d›r. Kambriyen öncesinde bu gibi yap›lardan eser bulunmad›¤› halde Kambriyen canl›lar›n›n böylesine
geliﬂmiﬂ silahlarla donat›lm›ﬂ olmalar›, komplekslikte ani ve kapsaml› bir geliﬂme anlam›na gelmektedir.
Kambriyen canl›lar›n›n donanm›ﬂ olduklar› savunma sistemleri Kambriyen ekosisteminin çok geliﬂmiﬂ oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bristol Üniversitesi'nden paleontolog Derek E.G. Briggs,
Kambriyen canl›lar›ndan Anomalocarid'in kompleks sistemlerine
at›fta bulunarak konu hakk›nda ﬂu yorumu yapmaktad›r:
Anomalocarid gibi canl›lar, erken Kambriyen'de dahi çok geliﬂmiﬂ, büyük, iyi uyum sa¤lam›ﬂ avc›lar bulundu¤unun belirtisi. Bu da Kambriyen ekosistemlerinin günümüzde gördüklerinizden o kadar farkl›
Kambriyen'de ortaya ç›kan canl›lar›n sahip olduklar› kompleks donan›mlar, onlar›n ayn› zamanda birer avc› olduklar›n› göstermektedir.
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olmad›¤›n› gösteriyor. Yaﬂam alanlar›n› farkl› organizmalar dolduruyordu ama bunlar›n yap›lanmas› ayn›yd›.93

Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü'nden Jun-yuan Chen
ise benzer bir de¤erlendirmesinde, h›zla ortaya ç›k›p büyüyen
Kambriyen ekolojisinin günümüzdeki gibi geliﬂmiﬂ oldu¤unu ifade
etmiﬂtir:
[Kambriyen'de] Oldukça geliﬂmiﬂ seviyede bir ekosistem vard›. Besin
zinciri günümüzde oldu¤u kadar karmaﬂ›kt›.94

Kambriyen'de aniden ortaya ç›kan bu "avc›lar", kademeli geliﬂim anlay›ﬂ›na dayal› Darwinizm'le çok aç›k bir çeliﬂki ortaya koymaktad›r. Kademeli geliﬂim ve say›s›z ara-geçiﬂ formu varsay›mlar›n› esas alan Darwinizm, fosil kay›tlar›nda ço¤u canl›n›n eksik, kusurlu, iﬂlevsiz biyolojik yap›lara sahip olmas›n›, Kambriyen'deki
kompleks sald›r› ve savunma sistemlerinin iﬂe yaramayan, yar›m
kal›nt›lar›n›n bulunmas›n› gerektirir. Oysa bu canl›lar tam fonksiyonel ve eksiksiz yap›daki donan›mlar›yla "aniden" yarat›lm›ﬂlard›r.
Evrimci yazar Richard Monastersky, kademeli geliﬂim varsay›mlar›n›n bu konuda nas›l boﬂa ç›kt›¤›n› ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Baﬂlang›çta insanlar Kambriyen'i, ekosistemlerin geliﬂiminde erken
bir aﬂama olarak de¤erlendirdiler. Y›rt›c›l›¤›n çok iyi geliﬂmiﬂ bir strateji olmayaca¤› tahmin ediliyordu. Bu teoriye göre en erken y›rt›c›lar,
nispeten basit canl›lar olarak baﬂlay›p, daha sonralar› milyonlarca y›ll›k bir süreçte daha geliﬂmiﬂ özellikler evrimleﬂtiren canl›lar olacakt›.
Y›rt›c›lar, sald›r› silahlar›na ilaveler yapt›kça, avlar da geliﬂmiﬂ savunma sistemleri geliﬂtirecekti. Ancak fosiller, silahlanma savaﬂ›n›n,
Kambriyen patlamas›nda neredeyse bir gecede h›zland›¤›n› gösteriyor. Chengjang faunas›nda, geniﬂ çeﬂitlilikte, koruyucu z›rhlar sergileyen, sert kabuklu ve uzun omurgal› canl›lar büyük art›ﬂ göstermiﬂti.
Benzer ﬂekilde Anomalocarid, bir dizi, müthiﬂ beslenme araçlar›yla
sahnede yerini alm›ﬂt›.95
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Kambriyen faunas›, ortaya koydu¤u komplekslikle evrim teorisinin iddialar›n› kesin ve net bir ﬂekilde çürütmüﬂtür. Çünkü evrim
teorisi, tür seviyesinde oldu¤u gibi, faunalarda da basitten komplekse do¤ru geliﬂim gerektirmektedir. Milyonlarca y›l önce yaﬂam›ﬂ
canl›lar›n faunalar›n› keﬂfeden paleontologlar›n, bunlar› canl›lar›n
birbirleriyle ve çevreleriyle olan iliﬂkileri aç›s›ndan basitten komplekse do¤ru dizebilmeleri, iddia edilen evrimi delillendirebilmeleri
gerekmektedir. Ancak Darwinizm, böyle bir evrimin varl›¤›na dair
tek bir delil bile getirememiﬂtir.
Kambriyen faunas› gibi kompleks bir fauna, jeolojik katmanlar
boyunca alttan üste do¤ru s›ralanm›ﬂ daha basit faunalar›n ard›ndan de¤il, özgün ve izole olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Bir insan›n tüm bu
gerçekler karﬂ›s›nda ak›lc› ve dürüst olarak söyleyebilece¤i tek ﬂey,
Kambriyen faunas›n› tüm kompleksli¤iyle Yüce Allah'›n yaratm›ﬂ
oldu¤udur.
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Genomik komplekslik
Kambriyen döneminde aniden ortaya ç›kan anatomik komplekslikler, canl›lar›n DNA's›ndaki genetik bilgi seviyesinde de bir
patlama anlam›na gelmektedir. Prekambriyen'de var olan tek hücreli bir ökaryot, bir çekirdek ve birçok organelle kendi içinde çok özelleﬂmiﬂ, kompleks bir yap›d›r.96 Ancak yine de tek hücreli ökaryot,
nihayet tek bir tip hücreyi temsil etmektedir. Trilobit veya yumuﬂakçada ise, say›s› düzinelerle ifade edilen özel dokular vard›r ve bunlar özelleﬂmiﬂ hücre tiplerinden meydana gelir. Kambriyen filumlar›nda ortaya ç›kan baz› canl›lar›n günümüzdeki örneklerine bakarak, bunlar›n tipik olarak 40 ila 60 aras›nda de¤iﬂen say›da hücre tipi bar›nd›rd›klar›n› söylemek mümkündür.97
Yeni hücre tipleri ise birçok yeni ve özelleﬂmiﬂ proteinin varl›¤›n› gerektirir. Örne¤in bir ba¤›rsa¤›n yüzeyinde yer alan ve sindirim enzimi salg›layan bir hücre -minimum gereklilikler olarak- ﬂeklini de¤iﬂtirebilecek yap›sal proteinlere, sindirim enziminin salg›lanmas›n› kontrol eden düzenleyici enzimlere ve sindirim enziminin
kendisine ihtiyaç duyar.98 Yeni proteinler ise DNA'da kodlanm›ﬂ yeni genetik bilgi gerektirirler. O halde hücre tiplerinin say›s›nda bir
art›ﬂ, özelleﬂmiﬂ genetik bilgide önemli derecede art›ﬂ anlam›na gelmektedir. Bir organizman›n, sahip olmad›¤› bir proteini üretecek bir
geni tesadüfen kazanmas› ise matematiksel olarak imkans›zd›r. Evrimci bir biyolog olan Frank Salisbury bu imkans›zl›kla ilgili olarak
ﬂunlar› söyler:
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 nükleotidlik bir dizi, 41000 farkl› ﬂekilde olabilecektir.
Küçük bir logaritma hesab›yla bulunan bu rakam ise, akl›n kavrama
s›n›r›n›n çok ötesindedir.99
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Moleküler biyologlar, tek hücreli bir organizman›n, yaﬂam›n›n
devam› için ihtiyaç duydu¤u proteinleri üretebilmek için en az 300
ila 500 gen (yaklaﬂ›k 318.000 ila 562.000 nükleotid) taﬂ›mas› gerekti¤ini tahmin etmektedirler.100 Daha kompleks tek hücreliler, 1 milyon
nükleotid gerektirirler. Ancak kompleks bir hayvan›n yaﬂam›n› devam ettirmesi, bundan binlerce kez daha fazla miktarda kodlanm›ﬂ
talimat gerektirir. Örne¤in bir meyve sine¤i olan Drosophilia melanogaster'in genomunda 120 milyon kadar nükleotid bulunmaktad›r.
Dolay›s›yla tek hücreliden çok hücreliye geçiﬂ, komplekslikte veya
bilgi içeri¤inde önemli miktarda art›ﬂ gerektirir.
Örne¤in kompleks bilgisayar yaz›l›mlar› binlerce kiﬂi taraf›ndan yaz›lm›ﬂ ve test edilmiﬂ ürünlerdir. Çok hücrelilerdeki genomik
komplekslik, insano¤lunun üretti¤i herhangi bir yaz›l›mdan çok daha komplekstir. Kuﬂkusuz en ileri teknolojilerle dahi üretilmesi
mümkün olmayan bir yaz›l›m›n, günümüzden 530 milyon y›l kadar
önce, Kambriyen canl›lar›n›n DNA's›nda "aniden" belirmesi hiçbir
tesadüfle aç›klanamaz. Bunu iddia etmek, insano¤lunun ulaﬂt›¤› en
ileri bilgisayar teknlojilerinin bir hurdal›¤a isabet eden y›ld›r›mla ortaya ç›kabilece¤ini iddia etmek gibi olur. Yani "saçmalamak" anlam›na gelir. Dolay›s›yla Kambriyen canl›lar›n›n kökeni konusunda, tesadüf iddias›na ve amaçs›z do¤a olaylar›na baﬂvurmak tamamen
ak›l d›ﬂ›d›r.
Bir bilgisayar yaz›l›m›, daima onu meydana getiren bilinçli bir
sebebin yani bir bilgisayar mühendisinin varl›¤›n› gerektir. Kambriyen canl›lar›n›n en geliﬂmiﬂ bilgisayar yaz›l›mlar›n›n dahi eriﬂemedi¤i kompleksli¤inin de ancak üstün ak›l sahibi bir Yarat›c›'n›n varl›¤›yla aç›klanabilir oldu¤u kesin bir gerçektir. Hiç ﬂüphesiz Kambriyen canl›lar›n›n genomik kompleksli¤i tesadüflerle var olmam›ﬂ,
tüm bunlar› alemlerin Rabbi olan Yüce Allah yaratm›ﬂt›r.

Adnan Oktar
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Kusursuz Bir Kambriyen Canl›s›: Trilobit
Stephen Jay Gould, onu, "herkesin en gözde omurgas›z fosili"
olarak adland›rm›ﬂt›.101 Çünkü trilobit, en iyi korunmuﬂ, mükemmel bir görünüme ve müthiﬂ bir kompleksli¤e sahip deniz kabuklular› s›n›f›ndan, özel bir canl› idi. 530 milyon y›l öncesinin sessiz Dünyas›'nda, çok say›da mercekten oluﬂan gözleri ile, görüp avlanabilen
mükemmel yap›s› ile, rahatl›kla yüzüp beslenebilen ola¤anüstü bir
keﬂifti. Darwin'in ve sonraki y›llarda Darwin destekçilerinin en büyük hayal k›r›kl›klar›ndan, içinden ç›kmalar› gereken en büyük
problemlerden biriydi.
ﬁu bir gerçektir ki, daha önce de genel hatlar›yla bahsetti¤imiz
gibi, istisnalar d›ﬂ›nda yumuﬂak dokular kaybolmaya mahkumdur.
Çünkü dokular, etrafta bulunan avc›lar›n yeme¤idir. Bakteriler ise
her yerde çürüyen dokulara karﬂ› haz›r bekleyen avc›lard›r. Yaﬂam
boyunca bu organik moleküllerle beslenirler.102
Bizler, iﬂte bu nedenle soyu tükenmiﬂ bir canl›n›n nas›l yaﬂad›¤›n›, hangi organ› nas›l ve ne için kulland›¤›n›, iç organlar›n›n nas›l
bir yap›s› oldu¤unu tam olarak bilemeyiz. Onlar› tan›mam›za, genel
anlamda nas›l bir sisteme sahip olduklar›n› anlamam›za yetecek kadar bilgiyi sa¤layan, ancak fosillerin bizlere b›rakt›klar› izlerdir.
Fakat Kambriyen canl›lar› söz konusu oldu¤unda, durum de¤iﬂir. Bu canl›lar, yumuﬂak dokular›n›n büyük bir ço¤unlu¤u ile o kadar iyi korunmuﬂlard›r ki, geride b›rakt›klar› kal›nt›lardan, nas›l yaﬂad›klar›n›, nas›l beslendiklerini, avc› olup olmad›klar›n›, h›zl› yüzüp yüzmediklerini bilmek mümkündür. Trilobitler ise, dünyan›n
çeﬂitli bölgelerinde yaﬂam›ﬂ, Kambriyen döneminin en fazla iz b›rakan canl›lar›d›r. ‹ﬂte bu nedenle, örnekleri bir araya getirerek, bu
canl›lar›n özelliklerini detayl› olarak belirlemek mümkün olmuﬂtur.
Trilobitin fiziksel özelliklerini genel hatlar›yla ﬂöyle özetleyebi-
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liriz: Trilobitler, arthropoda filumunun alt filumunu oluﬂtururlar ve
gö¤üs bölümleri üç parçadan oluﬂan eklem bacakl›lard›r. (Trilobit ismi de bu yap›lar›ndan gelmektedir). Bedenlerinde, hem kafalar›n›
hem gö¤üslerini kaplayan ve keratinden meydana gelen bir kabuk
bulunur. Bu canl›lar›n özellikleri, günümüz eklem bacakl›lar› gibi,
kabuklar›n› de¤iﬂtirerek geliﬂmeleridir. Kambriyen fosillerinin yar›s›ndan ço¤u trilobitlere aittir. Kabuklu canl›lar olmalar› dolay›s›yla
fosilleri iyi korunmuﬂtur. Trilobitler detayl› bir beden yap›s›na, hassas bir sinir sistemine ve birleﬂik gözlere sahiptirler. Tüm bu özellikleri, kusursuz geliﬂmiﬂ halleri ile, Kambriyen patlamas›n›n baﬂlar›nda benzer kompleksli¤e sahip birçok di¤er filumla birlikte ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Trilobitin en uzun bölgesi, kafas› ile kar›n bölgesi aras›ndaki k›s›md›r. Bu bölge, çeﬂitli parçal› bölümlerden oluﬂmaktad›r. Bu bölümlerin tümü birbiriyle ba¤lant›l›d›r. Her biri di¤erine
önden ve arkadan küçük menteﬂe tarz›
ba¤larla ba¤lanm›ﬂt›r. D›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda bir tren görünümü oluﬂturmaktad›r.
Bu parçalar, birbirlerine ba¤lanm›ﬂ eklemlerdir. Arka k›s›mlar› denizin dip k›s›mlar›nda oturur vaziyette
olsa da bu canl›lar, özel
eklemler sayesinde k›vr›larak yukar› do¤ru
kalkabilirler. Trilobit,
raylara ihtiyac› olmayan bir tren gibi engeller üzerinde hareket
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Olenellidae
Olenellus

Yar›m daire ﬂeklinde baﬂ k›s›m
Gözler büyük ve
yar›m ay ﬂeklinde

Gövde k›s›m

Çeﬂitli parçalardan
oluﬂan s›rt k›s›m
Arka k›s›m oldukça küçüktür, sadece birkaç parçadan oluﬂur.

Trilobiti oluﬂturan her bölmeden çift halinde uzant›lar ç›km›ﬂt›r. Eklemli bacaklar, üç parçadan oluﬂan bronﬂiyel uzant›lar ve iç organlar›n bulundu¤u parçal› yap›, canl›n›n gövde k›sm›n› oluﬂturur. Canl›n›n kompleks gözlerinin bulundu¤u baﬂ k›sm›nda da antenler bulunmaktad›r. Bu antenler, dokungaç görevi
görmektedirler.

edebilir, bükülebilir, diledi¤i tarafa dönebilir.103
Kuyru¤a yak›ndan bak›nca, bunun da parçalardan oluﬂtu¤u
anlaﬂ›l›r. Ama bu parçalar aç›kça görünmemektedir. Birbirlerine tam
olarak kaynaﬂm›ﬂ durumdad›rlar. Baz› trilobitlerde, kuyruk k›sm›
kafa k›sm›ndan daha uzundur ve pek çok bölme içerir.104
Parçalardan oluﬂan günümüz canl›lar›, trilobitlerle benzerlik
gösterirler. Böcekler, kabuklular, örümcekler, k›rkayaklar, birbiri ard›na gelmiﬂ çeﬂitli parçalardan oluﬂurlar. Bunlar trilobitlerle baﬂka
bir ortak özelli¤i daha paylaﬂ›rlar: Eklemli bacaklar›. ‹lk bak›ﬂta, bir
sine¤in bacaklar› ile bir ›stakozun bacaklar› aras›ndaki benzerli¤i
anlamak zordur. Ancak her ikisi de ayn› ﬂekilde eklemlidir. Her eklem, bir eksen üzerinde ve kendi ekseninde dönebilir. Eklemli bacakl› canl›lar arthropodlar olarak adland›r›l›rlar ve bu nedenle trilobitlerin de arthropodlar›n bir türü oldu¤u düﬂünülmektedir.
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Trilobiti oluﬂturan her bölmeden çift
halinde uzant›lar ç›km›ﬂt›r. ‹ç organlar›n
oluﬂturdu¤u bölüm, canl›n›n genellikle orta k›sm›nda bulunmaktad›r. Orta k›sma
do¤ru beliren eklemli bacaklar›n d›ﬂ›ndaki
di¤er uzant›lar ise üç parçadan oluﬂan
bronﬂiyel uzant›lard›r. Yani, tüm arthropodlar›n mutlaka yapmalar› gerekti¤i gibi,
nefes almak ve deniz suyundaki oksijenden
faydalanabilmek için kulland›klar› solungaçlard›r.105
K›sa bir süre sonra, trilobitlerin baﬂ
k›sm›ndan ç›kan antenler de keﬂfedilmiﬂtir.
Mercek alt›nda incelendi¤inde uca do¤ru
incelen ve yine bölmelerden oluﬂmuﬂ antenler, arthropod bedeninin en geliﬂmiﬂ koruyucular›d›r. Bu antenler, parmaklar›n ve
burnun gerçekleﬂtirdi¤i görevi yapmakta

Arthropoda filumunun en eski eklem bacakl›s› olan
trilobit, pek çok özelli¤i ile günümüz canl›lar› ile benzerlik gösterir. Vücutlar› çeﬂitli bölümlerden oluﬂan
böcekler, kabuklular, örümcekler, k›rkayaklar, ayn›
zamanda trilobitlerle eklemli bacaklar› da paylaﬂ›rlar.
Komplekslik bak›m›ndan trilobit, günümüz canl›lar›ndan hiçbir fark göstermemekte, hatta göz yap›s›
ile baz› canl›lardan üstünlük göstermektedir.
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ve canl›n›n kendi çevresini büyük bir hassasl›kla alg›lamas›n› sa¤lamaktad›rlar. Trilobitteki bu yap›lar, Kambriyen dönemi öncesi canl›lar›yla k›yaslanmayacak derecede komplekstir. Bunlar içinde bir tanesi vard›r ki optik fizikçilerinin hayal edebilece¤i en iyi yap›ya sahiptir. Bu yap›, muhteﬂem bir yarat›l›ﬂ sergileyen trilobit gözüdür.

530 Milyon Y›ll›k Hayranl›k Uyand›r›c› Gözler
‹nsan, son derece kompleks bir çift göze sahiptir. Ayn› ﬂekilde
denizde yüzen, havada uçan, karada yaﬂayan büyük küçük hemen
her hayvan gözlerle donat›lm›ﬂt›r. Bugün bakt›¤›m›zda, küçük bir
sine¤in veya bir yengecin, çevresini en iyi ﬂekilde görebilecek gözlere sahip oldu¤una ﬂahit olmak ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Ama bundan 530 milyon y›l öncesi için gözün varl›¤›, evrimciler için inan›lmas› zor, ola¤anüstü bir gerçektir ve ﬂaﬂk›nl›k uyand›r›c› bir keﬂiftir. Darwin'in, "aﬂ›r› mükemmelli¤e
ve karmaﬂ›kl›¤a sahip bir organ"106 olarak tan›mlad›¤› göz, ona ve
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onun takipçilerine göre kompleks canl›lar›n bulunmamas› gereken
bir dönemde, en ﬂaﬂ›rt›c› ve kompleks ﬂekli ile vard›r. Bu göz, trilobit gözüdür. Trilobit gözü, kompleks yap›s› ile birlikte Kambriyen
döneminde ortaya ç›kan pek çok mükemmel detay› da bilim adamlar›na göstermiﬂtir. Trilobit gözündeki en büyük ayr›cal›k, "kalkit"tir.
Kalkit, yeryüzünde en fazla bulunan minerallerden bir tanesidir. Kireçtaﬂlar› kalkitten oluﬂur ve bunlar uzun süre ayakta kalan
dev binalar›n hammaddesidir. Piramitlerin, amfitiyatrolar›n ve günümüze kadar ulaﬂm›ﬂ tarihi sütunlar›n yap›taﬂ› kalkittir. ‹talya'daki Rönesans kiliselerinin yerleri kalkitten yap›lm›ﬂt›r. K›sacas›, tarih
boyunca zerafet ve dayan›kl›l›k isteyen hemen her ﬂey için kalkit
kullan›lm›ﬂt›r.
Trilobitin gözündeki en büyük ayr›cal›k, "kalkit"tir. Piramitlerin, amfitiyatrolar›n ve günümüze kadar ulaﬂm›ﬂ tarihi sütunlar›n yap› taﬂ›
olan kalkit, bu canl›da petek
gözleri oluﬂturmuﬂtur. Bu
özel yap›, trilobitleri
tüm canl›lar içinde
"eﬂsiz" k›lar.
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Berrak kalkit kristalleri trilobitte, "gözleri" meydana getirmiﬂtir.
Bu özellik onlar›, tüm hayvanlar alemi içinde "eﬂsiz" yapar.107
ﬁeffaf kalkitten e¤er büyük bir parça k›rarsan›z, bunun kendi
atom yap›s› ile ba¤lant›l› olarak bir düzen içinde k›r›ld›¤›n› görürsünüz. Bu, kusursuz bir kristaldir. Elinizde, mineralin düzgün, alt› kenarl› büyük bir parças› kal›r. Ne bir küp gibi dört kenarl›, ne de dikdörtgendir. Bu kristal, tek bir yönden gelen ›ﬂ›¤› içine geçirir. Trilobitlerde, kalkitin bu üstün özelli¤i "görme" fonksiyonunu yerine getirecek ﬂekilde yarat›lm›ﬂt›r.
Trilobitteki kalkit yap›n›n onu, tüm di¤er canl›lar içinde eﬂsiz
k›lmas›n›n sebebi ise yeryüzündeki di¤er arthropodlar›n genellikle
yumuﬂak gözlere sahip olmas›d›r. Trilobitin kalkitten yap›lm›ﬂ gözleri ise canl›n›n vücudunun di¤er k›s›mlar› ile benzer yap› sergiledi¤inden, o yap›lar gibi varl›klar›n› korumuﬂlard›r. ﬁu anda elde edilen tüm trilobit örnekleri, gözlerin mükemmel ve detayl› yap›s› hakk›nda oldukça kapsaml› bilgi vermektedir.
Gözler canl›n›n yanak k›s›mlar›nda bulunur ve oldukça fazla
say›da mercekten oluﬂur.108 Bal pete¤i tarz›ndaki mercekler, neredeyse bir yusufçuktaki kadar belirgindir. Daha ilginç olan›, gözler,
canl›n›n yan k›sm›nda adeta birleﬂmiﬂ durumdad›rlar.109
Trilobitler, gözlerinde arthropodlar›n bir di¤er özelli¤ini de taﬂ›rlar: Birleﬂik göz yap›s›. Bu gözler, göze ait say›s›z birim içerir. Her
birim bir mercektir. Bunlar, t›pk› sine¤in alt›gen petek gözleri gibi,
tek bir ba¤›ms›z mercek gibi görev görürler. Bunlar›n her biri farkl›
bir görüntü alg›lar ve bu görüntü bir bütün halinde birleﬂir. Sine¤in
petek gözlerinden tek fark›, trilobit merceklerinin kayalar› meydana
getiren minerallerden oluﬂmas›d›r.110
Bir trilobit gözü, bu küçük, uzun prizma y›¤›nlar›ndan oluﬂan
bir mucizedir. Uzun, yar›m daire ﬂeklindeki göz, yüzlerce, hatta binlerce merce¤e sahip olabilir. Bunlar›n her biri farkl› yönlerdeki göAdnan Oktar
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Trilobit, günümüz sineklerinin üstte görülen petek gözlerinin yap›s›na sahiptir. Merceklerin say›s›, kimi trilobitlerde binlercedir. Her bir mercek, odakland›¤› bölgenin
görüntüsünü alg›lar. Mercek say›s› ne kadar fazla ise, görüntünün çözünürlü¤ü de
o kadar iyidir. Günümüzden yar›m milyar y›l öncesine ait bu mükemmel gözler,
kusursuz bir yarat›l›ﬂ harikas›d›r.

rüntüyü alg›lar. Baz›lar› öne do¤ru bakar, baz›lar› yanlara, baz›lar›
da arkaya do¤ru bakar. Merceklerin her biri kendileri için belirlenmiﬂ bir alana odaklan›rlar. Böylelikle canl›, her yönden gelen tehlikenin fark›nda olabilir, avlanabilmek için de büyük bir avantaja sahip olur.
Ortalama bir trilobit merce¤i uzun ve incedir. Geniﬂli¤i milimetrenin on binde biri kadard›r ve ﬂekli alt›gendir. Özel e¤imli geometrisi ile, d›ﬂbükey yüzey üzerinde alt›genler mükemmel bir yap› sergilerler. Söz konusu e¤imin sa¤lanabilmesi ve etraf›nda baz›
boﬂluklar meydana gelebilmesi için, ender olarak farkl› ﬂekilli mercekler de bulunmakta ve bu merceklerin s›ralar›nda bazen de¤iﬂimler de olabilmektedir.111 Trilobit gözünün, günümüz arthropodlar›
ile ayn› ﬂekilde iﬂlev gördü¤ü anlaﬂ›lmaktad›r.
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Her merce¤in özel bir alan› seçerek görmesi nedeniyle, trilobit
dünyay› küçük görüntüler ﬂeklinde bir mozaik olarak görüyor olmal›d›r. Karﬂ›s›ndaki ﬂekil, her mercekten gelen farkl› görüntü ile
mercekten merce¤e de¤iﬂiyor olmal›d›r. Görülen görüntülerin çözünürlü¤ü de, yine merceklerin say›s›na ba¤l› olmal›d›r. Elbette, daha
fazla mercek daha iyi görüntü anlam›na gelir.
Londra Do¤a Tarihi Müzesi paleontologlar›ndan evrimci Richard Fortey, baz› trilobitlerin sahip oldu¤u ola¤anüstü say›daki
merceklerle ilgili olarak ﬂunlar› söyler:
Kalk›ﬂt›¤›m en zor iﬂlerden bir tanesi bir trilobit gözündeki mercekleri saymakt›. Gözlerin farkl› aç›lardan pek çok foto¤raf›n› çektim ve daha sonra her bir lensi görebilmek için foto¤raflar› oldukça büyüttüm.
‹lk önce 'bir, iki üç...' diye saymaya baﬂlad›m ve sonra bunu 100'ler,
200'ler takip etti. Ancak sorun ﬂu ki, tek bir saniye baﬂka bir yere baksan›z veya öksürseniz, nerede oldu¤unuzu unutuyor ve saymaya tekrar baﬂtan baﬂl›yordunuz, 'bir, iki, üç...'
Bir daha bir gözdeki merceklerin say›s›n› saymam gerekti¤inde, en iyi
aritmetik bilgimi kullan›p say›y› sadece tahmin edece¤ime dair kendi
kendime söz verdikten hemen önce ulaﬂt›¤›m say› üç binden daha fazla idi.112

Üç binden fazla mercek, üç binden fazla farkl› görüntünün bu
canl›ya ulaﬂmas› anlam›na gelmektedir. Bu da, 530 milyon y›l önce
yaﬂayan bir canl›n›n, göz ve beyin yap›s›n›n ne kadar büyük bir
kompleksli¤e sahip oldu¤unu ve evrimle hiçbir ﬂekilde meydana
gelemeyecek kusursuz bir yap› sergiledi¤ini aç›kça göstermektedir.
Bu durumu Harvard, Rochester ve Chicago Üniversitelerinden jeoloji profesörü David Raup ﬂu ﬂekilde aç›klam›ﬂt›r:
Trilobitlerin gözü, ancak günümüzün iyi e¤itim görmüﬂ ve son derece yetenekli bir optik mühendisi taraf›ndan geliﬂtirilebilecek bir tasar›ma sahipti.113
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Phacops Trilobitlerinde Sergilenen Üstün
Komplekslik
Phacops cinsi trilobitlerin gözünde de çok say›da mercek bulunur ancak bu merceklerin ﬂekli, alt›gen tüp ﬂeklinde de¤il, misketi
and›r›r ﬂekilde küreseldir. ﬁeffaf bir misketin içinden bakacak olursan›z objeleri orant›s›z olarak gösteren, ters dönmüﬂ ve bulan›k bir
görüntüyle karﬂ›laﬂ›rs›n›z. Bunun sebebi, bu küresel yap›n›n içinden
geçen ›ﬂ›nlar›n farkl› aç›larda k›r›lmas›d›r. Dolay›s›yla, denebilir ki,
misketteki bulan›kl›k probleminin Phacops'ta da bulunmas› beklenebilir. Ama durum hiç de böyle de¤ildir.
Washington D.C.'deki Smithsonian Institution'dan Kenneth M.
Towe, 1972 y›l›nda Phacops gözlerinin ne denli etkin ﬂekilde çal›ﬂt›¤›n› gösterdi. Towe bunu, lenslerin içinden görüntü al›p trilobitin
görüﬂünü foto¤rafa yans›tarak baﬂarm›ﬂt›. Beklentisinin aksine, son
derece net bir görüntüyle karﬂ›laﬂm›ﬂt›. Sanki ortada fizik kurallar›n› yok sayan bir durum vard›. Gerçek, ancak birkaç y›l sonra anlaﬂ›ld›. Trilobit gözleri asl›nda fizik kurallar›n› yok saym›yordu. Tam
aksine o kurallara dayal› çok ak›lc› bir plan sayesinde bulan›kl›¤› gideriyordu. Bunun "nas›l" gerçekleﬂti¤i konusundaki gizemi çözen
isim ise Ricardo Levi-Setti oldu.
Trilobit, Chicago Üniversitesi'nde fizik profesörü ve ayn› zamanda bir fosil avc›s› olan Levi-Setti için ideal bir
araﬂt›rma konusuydu. Trilobit fosillerini yak›ndan tan›yan Levi-Setti, fizik bilgisini de kullanarak
son derece ilginç bir bilimsel bulguya imza att›. Trilobit lensi, 17. yüzy›lda Descartes ve Huygens taraf›ndan yap›lan
optik konstrüksiyonlara benzer bir yap›ya sahipti.114 Levi-Setti, bulgular›n›
Edinburgh Üniversitesi'nden çal›ﬂma ar-
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kadaﬂ› paleontolog Euan Clarkson'la birlikte yay›nlad› ve trilobitler
üzerindeki araﬂt›rmalar›n› ilerleyen y›llarda kitap haline getirdi.
Descartes, Frans›z filozof ve matematikçi; Huygens ise Hollandal› astronom ve fizikçiydi. Her ikisi de ›ﬂ›¤›n k›r›l›m› ile ilgili fiziksel ve matematiksel çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirmiﬂ, teleskop lensleri için
›ﬂ›¤› en ideal ﬂekilde k›rabilecek ﬂekli araﬂt›rm›ﬂlard›. Bilim adamlar› bu çal›ﬂmalar›nda, birbirlerinden ba¤›ms›z olarak keﬂfettikleri
dört de¤iﬂkenli iki matematiksel fonksiyon sayesinde daha iyi teleskoplar›n geliﬂtirilmesinde -ve dolay›s›yla optik biliminin ileri ad›m
atmas›nda- önemli rol oynam›ﬂlard›. Ancak fark›nda olmad›klar› ilginç bir durum vard›: Onlar optik bilimini bu lenslerle tan›ﬂt›rmadan yüzmilyonlarca y›l önce, trilobitler ayn› matematiksel prensibe
dayal› lensleri zaten kullanmaktayd›lar.
Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi'nde omurgas›zlar bölümü yöneticisi ve önde gelen paleontolog Niles Eldredge, bu hayret verici durumu ﬂu sözlerle özetlemiﬂti:
Bu lensler, hem toplanan ›ﬂ›¤› hem de görüntü oluﬂumunu düﬂünülebilecek herhangi bir lensten çok daha etkili k›lar. Bu trilobitlerin yerHuygens

Descartes
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yüzünde yaﬂam›n çok erken dönemlerinde optik fizikçilerinin formüle edebildi¤i mümkün oyah en iyi lens tasar›m›na sahip olmas› karﬂ›s›nda, hayrete düﬂmemek elde de¤ildir.115

Londra'daki Do¤a Tarihi Müzesi'nde araﬂt›rmac› ve Oxford Üniversitesi'nde paleobiyoloji profesörü olan Richard Fortey Fallotaspis
cinsi trilobitlerin gözüne at›fta bulunarak ﬂunlar› ifade etmiﬂtir:
‹lk trilobitlerin oldukça geliﬂmiﬂ görme sistemleri oldu¤unu biliyoruz.
Asl›nda Fas'ta ele geçirilmiﬂ olan Fallotaspis'in iri gözleri kompleks görüﬂün en az 540 milyon y›l öncesine, Kambriyen dönemine kadar
uzand›¤›n› kan›tlamaktad›r.116

Problem ve çözümü
Misket gibi küresel bir mercek, ön yüzeyine ulaﬂan ›ﬂ›nlar farkl› mesafeler katetti¤i, dolay›s›yla farkl› aç›larda k›r›ld›¤› için net bir
görüntü vermez, bulan›kl›¤a yol açar. Bu problem, trilobit gözünde
özel bir ayarlama ile giderilir. Daha önce belirtti¤imiz gibi trilobitin
göz merce¤i, bedenini kaplayan kabu¤un malzemesiyle ayn›d›r, yani kalkittendir. Saf durumdaki kalkit kristalleri ﬂeffaft›r, ›ﬂ›¤› geçirebilir. Trilobitin gözündeki her bir kalkit mercek, ﬂekil olarak "bikonveks"tir. Yani ön ve arka yüzleri d›ﬂbükey yap›dad›r.
Levi-Setti ve Clarkson, lenslerin dibinde s›ra d›ﬂ› bir durumla
karﬂ›laﬂt›lar. Her bir lens, asl›nda iki lensin birleﬂiminden meydana
geliyordu. Üstteki lens malzeme olarak kalkiti, alttaki ise kitini esas
al›yordu. Descartes ve Huygens'in matematiksel e¤rileri ise, bu iki
lensin birleﬂti¤i yüzeyi oluﬂturuyordu. Lensteki bu e¤ri boyunca
magnezyum atomlar› diziliydi ve bunlar tam da küresel bulan›kl›¤›
gidermede gerekli miktarda bulunuyordu. Bu atomlar sayesinde sola do¤ru her bir bükülme, sa¤a do¤ru gerçekleﬂen bir bükülme ile
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dengeleniyor böylece baﬂlang›çta farkl› aç›larda k›r›lm›ﬂ ›ﬂ›nlar›n tek
bir noktada odaklanmas› sa¤lan›yordu. (Bkz. alttaki ﬂekil)

Minimum bulan›kl›k için Descartes'›n geliﬂtirdi¤i lens tasar›m› (üstte solda), trilobitin
gözündeki lenste mevcuttur. (üstte sa¤da)
Sar› renkle gösterilen ›ﬂ›n demetleri, lense sol taraftan girer ve e¤rinin hassas ﬂekli
sayesinde maviyle gösterilen lensin sa¤ taraf›nda tek bir noktada odaklan›r. Descartes'›n
lensi tek bir parçadan ibarettir. Trilobitte ise, beyazla gösterilen ek bir (kitin) parça bulunur.
Beyaz k›sm›n mavi k›s›mla çizdi¤i s›n›r boyunca belirli miktarda magnezyum atomu dizili
bulunur. Ve bu beyaz k›s›m, ›ﬂ›nlar, maviyle gösterilen lens parças›ndan geçer geçmez, bir
noktaya yöneltilen ›ﬂ›nlar›n odaklanmas›n› daha da kolaylaﬂt›ran bir rol oynar.

Minimum bulan›kl›k için Huygens'in geliﬂtirdi¤i lens tasar›m› (yukar›da solda) trilobitin
gözündeki lenste mevcuttur. (üstte sa¤da) Descartes'inkinden farkl› bir e¤ri, ayn› görevi
görür ve ›ﬂ›nlar› tek bir noktaya toplar. Trilobitte yine buna ek olarak ikinci bir kitin k›s›m
bulunur. (Beyazla gösterilen)
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Levi-Setti, ortaya ç›kard›¤› bu ola¤anüstü özellik karﬂ›s›nda içine düﬂtü¤ü ﬂaﬂk›nl›¤› ﬂu sözlerle ifade ediyordu:
Bu optik ikili, ancak insanlar taraf›ndan icat edilmiﬂ bir aletle ba¤daﬂt›r›labilir, bu yüzden de bunu trilobitte keﬂfetmek insan› hayrete düﬂürmektedir. Trilobitlerin böyle aletleri yar›m milyar y›l önce geliﬂtirdiklerini ve kulland›klar›n› düﬂündü¤ümüzde hayretimiz daha da
artmaktad›r. Trilobitin gözündeki iki lens eleman› aras›ndaki, ›ﬂ›¤› k›rma etkileﬂiminin Descartes ve Huygens'in 17. yüzy›l›n ortalar›nda çal›ﬂt›¤› optik cihazlara uygun olarak tasarlanmas› ise konuyu bilim
kurgunun s›n›rlar›na taﬂ›yor adeta .117

Ola¤anüstü hassasl›k
Trilobit lensindeki yarat›l›ﬂ›n, kalkit ve kitinin k›r›lma indisleri
aras›nda sa¤lanan uyum aç›s›ndan ola¤anüstü bir hassasiyet de ortaya koydu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. (Iﬂ›¤›n boﬂluktaki h›z›n›n madde içerisindeki ›ﬂ›k h›z›na oran›na k›r›lma indisi denir. Örne¤in havan›n
k›r›lma indisi 1, cam›n k›r›lma indisi 1.5, suyun k›r›lma indisi 1.33,
elmas›n k›r›lma indisi 2.42'dir.) Kalkitin k›r›lma indisi 1.6; bunun alt›nda yer alan kitininki ise 1.53'tür. Huygens ve Descartes'›n lens tasar›mlar› ideal bir gözün yap›s›n› vermekte ve trilobit gözü, bu ideal tasar›m ile büyük bir uyum göstermektedir. Ancak Huygens ve Descartes'›n lens tasar›mlar›, sadece tek bir lensin
varl›¤› üzerine yap›lm›ﬂt›r. Trilobit gözünde ise tek bir lens
yeterli de¤ildir. Çünkü trilobitin yaﬂad›¤› su ortam›n›n k›r›lma indisi havadakinden farkl›d›r. Alttaki lensin faydas› da bu
noktada ortaya ç›kmaktad›r. Su orta-
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Schizochroal göz kesiti
Her bir lensin kendi
korneas› bulunur.
Lensler, birbirlerinden d›ﬂ kabuk ile
ayr›lm›ﬂt›r.

Kornea

D›ﬂ kabuk, lensler aras›nda dayan›kl› bir deri
gibi hareket eder.

Mercek

Holochroal göz kesiti

Küçük lensler, birbirlerine dokunurlar
ve tek bir kornea ile
çevrilidirler.

Kornea, lenslerin görünmez bir örtüsüdür.

Lensler, gözde ›ﬂ›¤› reseptörlere
iletirler.

Trilobitlerde, yukar›da belirtilen iki tip bileﬂik göz yap›s› bulunmaktad›r. Bu farkl›l›k, trilobit türlerine göre de¤iﬂmektedir. Her iki göz tipi de, büyük bir komplekslik sergilemektedir.

m›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan sapma, bu lens taraf›ndan giderilmektedir. Bu durum, söz konusu yap›n›n ne kadar büyük bir komplekslik içerdi¤ini göstermek aç›s›ndan oldukça önemlidir. Levi-Setti,
trilobit lensinin bu özelli¤i hakk›nda ﬂunlar› yazm›ﬂt›r:
Adnan Oktar
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Asl›nda lensin ›ﬂ›n› odakland›rabilmesi için tek bir k›r›lma indisi seçene¤i vard›r. Bu, üstteki lensin (1.66 k›r›lma indisine sahip) kalkitten,
alttakinin ise (1.53 k›r›lma indisine sahip) kitinden meydana gelmesini gerektirir.

Ayr›ca trilobit lensindeki matematiksel çözümün dayand›¤›
birçok kanun ve ilkeler vard›r. Levi-Setti bunlar› ﬂöyle ifade eder:
Trilobitler çok detayl› bir fizik problemini çözmüﬂlerdi ve görünüﬂe
göre Fermat ilkesi, Abbe'nin Sinüs kanunu, Snell'in ›ﬂ›¤›n k›r›l›m› kanunlar› ve iki k›r›l›ml› kristallerin opti¤i hakk›nda bilgililerdi.118

Elbette bir hayvan›n Levi-Setti'nin yukar›da belirtti¤i kanunlar,
ilkeler hakk›nda "bilgi sahibi olmas›" ak›l d›ﬂ› bir iddiad›r. Bir trilobitin bir konuda bilgi sahibi olmas› ve üstelik bu bilgiye göre kendi
bedeninde böylesine kusursuz bir yap› meydana getirmesi mümkün de¤ildir. Trilobite bu ola¤anüstü özellikleri veren tüm canl›lar›n
Yarat›c›s› olan Allah't›r.
Buraya kadar anlatt›¤›m›z gibi, trilobitlerin hem ikili lens yap›s›, hem bunlar›n malzemesi, hem de birleﬂme yüzeyleri, tam olmas›
gerekti¤i gibidir. Dahas› tüm bunlar, fizik ve optik ilkelerinin birbirleriyle tam uyumlu ve mükemmel ﬂekilde uygulanmas› sayesinde
mümkün olmuﬂtur. Paleontolog David M. Raup, Conflicts Between
Darwin and Paleontology (Darwin ve Paleontoloji Aras›ndaki Çeliﬂkiler) baﬂl›kl› kitab›nda konuyla ilgili olarak ﬂunlar› yazar:
Ama e¤er trilobit gözünün bireysel elemanlar›na bakacak olursak lens
sistemlerinin bizim ﬂu anda sahip olduklar›m›zdan çok farkl› oldu¤unu görürüz. (Alan Müzesi'nde araﬂt›rmac› ve Chicago Üniversitesi'nde fizik projesörü olan) Ricardo Levi-Setti, k›sa bir süre önce bu
lens sistemlerinin opti¤i üzerinde harikulade bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirdi. ... Buradaki ﬂekil Descartes ve Huygens'in onyedinci yüzy›lda birbirlerinden ba¤›ms›z olarak yay›nlad›klar› tasar›mlardakilerin ayn›s›.
Descartes ve Huygens'in tasar›mlar› aplanatik [sapmas›z] lens olarak
bilinen lenslerdi ve bunlar küresel bulan›kl›¤› giderme amac›na yöne-
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likti. Bunlarla trilobitlerinki aras›ndaki tek belirgin fark, Descartes ve
Huygens lenslerinin ikili olmamas›, alttaki lensin noksan oluﬂuydu.
Ancak Levi-Setti'nin gösterdi¤i gibi, bu tasar›mlar›n trilobitlerin yaﬂam alan› olan su alt›nda çal›ﬂmas› için alttaki lens gerekliydi. Dolay›s›yla trilobitler, bugün geliﬂtirilmesi için iyi e¤itimli ve zeki bir optik
mühendisinin -ya da 17. yüzy›l›n optik literatürünü yak›ndan bilen
birisinin- varl›¤›n› gerektiren optik bir tasar›m› 450 milyon y›l önce
kullanmaktayd›lar.119

Trilobit Gözü Bir Yarat›l›ﬂ Harikas›d›r
Trilobit gözü mükemmel detaylar sergileyen, son derece kompleks bir yap›d›r. Alt parçalar› son derece hassas ayarlamalarla birbirine ba¤lanm›ﬂt›r ve gözün fonksiyonel bütünlü¤ü bu sayede mümkün olmaktad›r. Gözdeki bu ayarlamalar adeta bir mucizeler zinciri
ortaya koymaktad›r. Lensler, özel olarak kalkit ve kitin malzemelerinden oluﬂmaktad›r. Bu iki malzemenin k›r›lma indisi aras›nda mükemmel bir uyum vard›r. E¤er kitin de¤il de baﬂka bir malzeme lensin alt›nda bulunacak olsayd› trilobit gözündeki bu mükemmel
odaklama mümkün olmayacakt›. Veya kalkitin de kristal formu de¤il de baﬂka bir formu olsayd›, lensler ﬂeffafl›k özelli¤ine sahip olmayacakt›. Mercek e¤er ikili yap›da olmasa, sadece kalkitten yap›lma ön lens mevcut olsa, trilobit, yaﬂam alan› olan su alt›nda göremeyecek, gözleri iﬂe yaramaz olacakt›. E¤er kalkit ve kitin aras›ndaki
etkileﬂim yüzeyinin ﬂekli Huygens ve Descartes'›n matematiksel
olarak hesaplad›klar› e¤riler de¤il de baﬂka e¤riler olsayd›, ›ﬂ›¤›n
mükemmel ﬂekilde odaklanmas› yine mümkün olmayacakt›. Yine
e¤er, bu e¤ri boyunca dizilen magnezyum atomlar›n›n›n miktar› biraz az ya da fazla olsayd›, lensler ›ﬂ›¤›n sapmas›n› gideremeyecek,
di¤er tüm koﬂullar yerli yerinde olsa dahi, göz yine etkin bir ﬂekilde
iﬂlevini yerine getiremeyecekti. Bu mucizeler zinciri kaç›n›lmaz olaAdnan Oktar
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rak baz› çok önemli sorular› beraberinde getirmektedir:
Acaba trilobit bu göz sistemine nas›l sahip olmuﬂtur? Kalkitin
kristal formlar› nas›l olup da canl›n›n göz bölgesinde mükemmel bir
ﬂekilde dizilmiﬂ yuvarlak lensler oluﬂturmuﬂtur? Kitin malzemesiyle magnezyum atomlar›, bu lensin alt›nda uygun miktar ve yüzeysel birleﬂimde nas›l yerleﬂmiﬂtir? Dört denklemli matematiksel fonksiyonlar aras›nda oluﬂturulabilecek neredeyse say›s›z ihtimal aras›ndan nas›l olup da hassas görmeyi sa¤layacak yegane e¤riler olan
Huygens ve Descartes e¤rileri bu göze entegre edilmiﬂtir? Acaba
tüm bunlar tesadüfen gerçekleﬂmiﬂ olabilir mi? Veya trilobit bu göze ihtiyaç duyup tüm bunlar› ak›l ederek, matematiksel hesaplamalar yaparak kendisi geliﬂtirmiﬂ olabilir mi?
Elbette trilobit gözü, tesadüflerin de trilobitin kendisinin de bir
ürünü de¤ildir. Bir rasathaneye isabet eden ﬂimﬂeklerin, oradaki teleskoplar› daha etkili bir ﬂekilde gösteren cihazlara dönüﬂtürmeyece¤i, bunun yerine onlar› tahrip edece¤i aç›kt›r.
Trilobit, tüm bu kusursuz ayarlamalar›n ancak taﬂ›y›c›s›, sergileyicisi olabilir. Kuﬂkusuz tüm bu üstün yarat›l›ﬂ alemlerin Rabbi
olan Allah'a aittir. Trilobitin gözü, Allah'›n üstün sanat›n›n tüm çarp›c›l›¤›yla sergilendi¤i bir eserdir. Allah kusursuz yaratand›r, trilobit
ve di¤er tüm canl›lar› da yoktan var etmiﬂtir.

Trilobitlerdeki bileﬂik göz yap›s›, günümüzde yusufçuk böce¤i ve ar› gibi eklem
bacakl›larda aynen mevcuttur. Bu gerçek, evrimciler için büyük bir rahats›zl›k sebebidir. Evrimciler, 530 milyon y›ll›k bu mükemmel canl›n›n varl›¤›n› uzun süre görmezden gelmiﬂlerdir. Ancak gerçekler, görmezden gelinmeyecek kadar büyüktür.
Trilobit, Allah'›n yaratt›¤› kusursuz eserlerden yaln›zca bir tanesidir.
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Evrimciler Trilobit Gerçe¤i Karﬂ›s›nda Aç›klama
Getirememektedirler
Trilobitlerdeki bileﬂik göz yap›s›, günümüzde yusufçuk böce¤i
ve ar› gibi eklem bacakl›larda aynen mevcuttur. Bu göz tipi, trilobitlerde ilk olarak günümüzden 530 milyon y›l kadar önce ortaya ç›km›ﬂt›r ve günümüze kadar hiçbir de¤iﬂikli¤e u¤ramam›ﬂt›r.120 Eklem bacakl›lar›n "tüm" tarihine yay›lan bu "evrimsizlik", Darwinizm'e tam anlam›yla bir reddiye oluﬂturmaktad›r.
Trilobitin keﬂfi ve bu canl› ile ilgili son derece özel yap›lar›n ortaya ç›k›ﬂ› kuﬂkusuz evrimciler aras›nda büyük bir rahats›zl›k meydana getirdi. Evrimcilerin ilk olarak baﬂvurduklar› yöntem, t›pk› yeni keﬂfedilen Kambriyen canl›lar›nda oldu¤u gibi, bu önemli yap›y›
da çok uzun süre boyunca görmezden gelmekti. Aç›klamakta en
fazla zorland›klar› yap› olan "göz"ün kompleks halinin, bundan 530
milyon y›l önce var oldu¤unu kabul etmek istemiyorlard›. Ancak,
bunu görmezden gelmek, trilobitlerin milyonlarca y›l önce nas›l
gördükleri ve bunun günümüzde nas›l sergilendi¤i gerçe¤ini ortadan kald›rm›yordu. Luther Sunderland bu konuyla ilgili olarak ﬂunlar› söylemiﬂti:
Trilobit konusunda uzman olan Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi'nden
(Niles) Eldredge'in, göz ile ilgili problemlerden bahsetmemiﬂ olmas›n› biraz tuhaf buluyorum... yarat›l›ﬂ› savunanlar› hedef ald›¤› son bir
kitab› var. Orada trilobitten sayfalarca bahsediyor. Ama problemin en
zor k›sm› olan "göz"den hiç bahsetmiyor. Bence bunu, mutlaka yavaﬂ
bir geliﬂim olmas› gerekti¤ine ama henüz fosillerin bulunmad›¤›na
kesin olarak ikna olmuﬂ oldu¤undan, bütün bunlar›n neye iﬂaret etti¤ini göremedi¤i için yap›yor.121

Görmezden gelmek, evrimciler için baﬂlang›çta tercih edilen bir
yöntemdi. ‹ﬂin ﬂaﬂ›rt›c› yan›, evrimi yalanlayan trilobit gözünü görmezden gelmeye çal›ﬂan Do¤a Tarihi Müzesi'nden Niles Eldredge,
Adnan Oktar
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1960'l› y›llarda Amerika genelinde toplad›¤› fosillerle Phacops rana
türü trilobitin Orta Devonyen dönemindeki fosil kayd›n› örneklendirip analiz etmiﬂ bir bilim adam›yd›. Yapt›¤› analizler sonucunda
trilobitlerin türler aras›nda yavaﬂ ve kademeli bir de¤iﬂim yaﬂamad›¤›n›, trilobitlerin fosil kayd›n›n, dura¤anl›k ortaya koydu¤unu
saptam›ﬂt›.122
Benzer sonuçlara varan bir fosil araﬂt›rmac›s› da R. A. Robison'du. Robison Orta Bat› Amerika'da orta Kambriyen döneminde
yaﬂam›ﬂ olan, Agnostida tak›m›na ait trilobitlerin fosilleri üzerinde
yapt›¤› çal›ﬂmada, "türlere has karakteristiklerin birbirleri aras›nda
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kademeli de¤iﬂim aç›s›ndan aç›k bir noksanl›k" buldu¤unu, yani fosil kayd›n›n dura¤anl›k ortaya koydu¤unu bulmuﬂtu.123 Kuﬂkusuz,
ele geçen say›s›z trilobit fosilinin ortaya ç›kard›¤› gerçek, görmezden gelinmeyecek kadar büyüktü. Bunun üzerine evrimciler, çeﬂitli
aç›klama yöntemlerine baﬂvurdular. 530 milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ
olan bu kompleks canl›n›n "varl›k sebebi" ve bu özelliklere nas›l sahip oldu¤u, sürekli olarak farkl› evrimci çevreler taraf›ndan farkl›
ﬂekillerde aç›klanma giriﬂimlerine sahne oldu. Her biri, daha sonra
detaylar›na yer verece¤imiz çeﬂitli ve birbirinden farkl› teorilerle
gündeme geldiler. Her nedense, bunlar›n hiçbiri di¤erini desteklemiyor, evrimciler aras›nda bir fikir birli¤i oluﬂmuyordu.
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Evrimci Richard Fortey, evrimcilerin kendi aralar›ndaki fikir
uyuﬂmazl›¤›n› ﬂu sözlerle anlat›yordu:
Bunlar›n ani ortaya ç›k›ﬂlar› nas›l aç›klanacak? Charles Darwin, Origin
of Species'de bu konuda al›ﬂ›lmad›k ﬂekilde kendine güvenli olarak
ﬂöyle demiﬂti: '(Kambriyen) trilobitlerinin, (Kambriyen'den) çok daha
önce yaﬂam›ﬂ olmas› gereken bir kabukludan evrimleﬂti¤ine ﬂüphe
edemem.' Bundan 13 y›l sonra, Thomas Hardy kahraman›n› bir baﬂka
'ilkel kabukluyla' iliﬂkilendirdi. Trilobitleri arthropodlarla iliﬂkilendirmek belki de neredeyse içgüdüseldir. Antropolog Kenneth Oakley ise
Fransa'da Yonne bölgesindeki Trilobit ma¤aras›nda üzerinde delikler
olan bir örne¤i meﬂhur etti. Buras› geç Paleolitik ma¤ara idi (...) Ayn›
ma¤arada oldukça güzel kanatl› bir böcek de buldu. 1965 y›l›nda Oakley ﬂunlar› söyledi: 'E¤itimsiz ama dikkatli ve düﬂünceli Magdalen insan›na bir trilobitin, bir kaya parças› içindeki bir böcek gibi görünmesi makul karﬂ›lanabilir.' Elbette olabilir. Magdalen insan› bir böcek
görmüﬂtür, Darwin bir kabuklu, Walcott bir araknid – ki bu örümceklerle ve akreplerle akrabad›r... Bunlar›n tümü do¤ru olamaz.124

Evrimci bir paleontolojik kaynakta ise trilobitlerin kökeni konusu ﬂöyle anlat›l›r:
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Bilinen ilk trilobitlerle ilgili büyük problem ﬂudur ki, bunlar trilobitlerdir. Bir di¤er deyiﬂle en erken temsilcileri aç›k ve net bir ﬂekilde trilobitlerdir ve baﬂka hiçbir ﬂeye benzememektedirler.125

Elbette ilk var olduklar› günden itibaren bal›klar›n bal›k, kuﬂlar›n kuﬂ veya sürüngenlerin sürüngen olmas› gibi "trilobitler de trilobittir"! Çünkü tüm bu canl› gruplar›, karakteristik özellikleri ile tam
geliﬂmiﬂ olarak var olmuﬂlard›r ve yeryüzündeki varl›klar› boyunca
bu özelliklerini korumuﬂlar, baﬂka canl›lara evrimleﬂmemiﬂlerdir.
Dolay›s›yla, bilimsel olarak ortada bir "problem" yoktur. Bilimsel
bulgular, canl›lar›n üstün bir yarat›l›ﬂla var olduklar›n› aç›k ve net
olarak kan›tlamaktad›r. Evrimcilerin trilobitleri bir "problem" olarak
göstermeye çal›ﬂmalar›n›n tek sebebi, bu canl›lardan önce yaﬂam›ﬂ
benzer canl›lar, bir baﬂka deyiﬂle evrimsel ata benzetmesini yapacaklar› figüranlar; anlatacak evrim masallar› bulamay›ﬂlar›d›r. Trilobitlerin fosil kay›tlar›, yeryüzündeki yüz milyonlarca y›ll›k varl›kla-
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r› boyunca on binlerce örnek vermiﬂtir. Yani sorun, trilobit bedenlerinin fosilleﬂmemesi de¤ildir. Trilobitler günümüzden 530 milyon ila
200 milyon y›l kadar önceki döneme ait on binlerce fosil örnek verdi¤i halde neden bilim adamlar› bu dönemden hemen önceki kayalarda "tek bir tane" dahi fosil trilobit bulamamaktad›rlar. Bunun sebebi aç›kt›r: Yüce Allah trilobitleri 530 milyon y›l önce kusursuzca
var etmiﬂtir. Trilobitlerin sözde atasal formlar› Prekambriyen'de de¤il, evrimcilerin hayallerinde yaﬂam›ﬂlard›r.
Evrimciler bu konuda daha da sorun yaﬂayaca¤a benzemektedirler. Evrimin lehine deliller ararlarken, sürekli olarak evrimi derinden çökerten gerçeklerle karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Nitekim evrimci
Norman Macbeth, Harvard Üniversitesi'nde yapt›¤› bir konuﬂmada,
bu gerçe¤i oldukça aç›k olarak ifade etmiﬂtir:
Kambriyen canl›lar›ndan bir örnek, küçük bir canl› olan trilobittir. Daha baﬂlang›çta oldukça fazla trilobit fosili bulunmaktad›r ve bunlar›
oluﬂturan ﬂey yoktur (buna sebep olan evrimsel yaﬂam formlar› yoktur). Ve, e¤er bunlar› daha yak›ndan incelerseniz, bunlar›n hiç de ba-

160

H A R U N YA H YA

sit canl›lar olmad›klar›n› görebilirsiniz. Bu canl›lar küçüktürler, ama
son y›llarda oldukça büyük çapta tart›ﬂ›lan bir göze sahiptirler – bu
göz inan›lmazd›r.
Gözler düzinelerce küçük tüpten oluﬂmuﬂtur ve bunlar hafifçe
farkl› aç›lara bakmaktad›rlar. Böylelikle farkl› bir tüp ufuktaki her noktaya odaklan›r ve bu gözler tüm alan›n görüntüsünü tam olarak oluﬂturabilirler. Ama bu tüpler, bundan çok daha karmaﬂ›kt›r. Bunlar›n üzerlerinde mercekler vard›r ve optik olarak oldukça kompleks bir ﬂekilde düzenlenmiﬂlerdir. Canl›n›n
görebilmesini sa¤layabilmek için tam olarak gerekli olan bir baﬂ-

161

Darwin’in Anlayamad›¤› Kambriyen

ka katmana ba¤l›lard›r. Ama bundan daha da karmaﬂ›¤›, bu gözlerin
hiçbir kökeninin olmamas›d›r.
Bu durum baﬂtan beri herkesin can›n› s›k›yor - tiyatronun daha baﬂ›nda her ﬂeyin yerli yerinde olmas›. Perde kalk›yor (Kambriyen kayal›klar›nda yaﬂam formlar› bulunuyor) ve sahnede çoktan oyuncular var.
Tam anlam›yla modern kostümleriyle.126

Elbette evrimcilerin bu durumu görmezden gelmeleri, yeryüzünde aç›kça sergilenmiﬂ olan gerçe¤i de¤iﬂtirmemektedir: Kambriyen döneminde son derece kompleks bir canl› yaﬂam›ﬂt›r. O dönemin
dünyas›n› mükemmel gözleri ile görebilmiﬂ, mükemmel yap›s› ile tüm yeryüzüne yay›lm›ﬂt›r.
Canl›lar›n en karmaﬂ›k organlar›ndan "göz",
hiçbir ara aﬂama geçirmeden, hiçbir haya-
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li "ilkel forma" sahip olmadan aniden ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu canl›n›n
da, sahip oldu¤u mükemmel gözün de bir evrimsel kökeni yoktur.
Çünkü bu canl› da, onun mükemmel gözleri de evrim geçirmemiﬂtir.
Bu canl›, sahip oldu¤u tüm mükemmellikler, tüm kompleks yap›lar,
hayranl›k uyand›r›c› gözler ve ﬂu anda göremedi¤imiz renkleriyle
bundan tam 530 milyon y›l önce yarat›lm›ﬂt›r. Onun nas›l özelliklere
sahip oldu¤unu, nas›l yaﬂad›¤›n›, nas›l gördü¤ünü ve nas›l göründü¤ünü tam olarak bilen, yaln›zca onu yoktan var edip yaratan
Allah't›r. Allah bu gerçe¤i ayetinde bildirmiﬂtir:
Yeryüzünde hiçbir canl› yoktur ki, r›zk› Allah'a ait olmas›n. Onun
karar (yerleﬂik) yerini de ve geçici bulundu¤u yeri de bilir. (Bunlar›n) Tümü apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r. (Hud Suresi, 6)

Evrimciler kabul etseler de etmeseler de bu aç›k gerçek tüm
yeryüzüne hakimdir ve onlar›n da gözlerinin önündedir:
Peki onlar, Allah'›n dininden baﬂka bir din mi ar›yorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmuﬂtur ve O'na döndürülmektedirler. (Al-i ‹mran Suresi, 83)
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evrimciler için büyük bir bilmecenin ortaya ç›kt›¤› bir
süreç olmuﬂtur. Ünlü bilim dergisi Trends in Genetics
(TIG), ﬁubat 1999 tarihli say›s›nda bu konuyu ele alm›ﬂ ve
Burgess Shale'deki fosil bulgular›n›n, evrim teorisine göre
bir türlü aç›klanamad›¤›n› kabul etmiﬂtir:
Küçük bir mekanda bulunmuﬂ olan bu fosillerin, evrim biyolojisindeki bu büyük sorunla ilgili hararetli tart›ﬂman›n tam merkezinde yer almas› oldukça garip gözükebilir. Fakat bu tart›ﬂmalara neden olan ﬂey, Kambriyen devrinde yaﬂayan hayvanlar›n,
fosil kay›tlar›nda ﬂaﬂ›rt›c› bir bollukta ve birdenbire belirmeleridir. Radyometrik tarihlendirmelerin daha kesin sonuçlar› ya
da giderek artan yeni fosil bulgular› ise, sadece bu biyolojik
devrimin anili¤ini ve alan›n› keskinleﬂtirmiﬂtir. Yeryüzünün
yaﬂam potas›ndaki bu de¤iﬂimin büyüklü¤ü bir aç›klama gerektirmektedir. ﬁu ana kadar birçok tez ileri sürülmüﬂ olsa da, genel fikir hiçbirinin ikna edici olmad›¤›d›r."127

Kambriyen kayal›klar›nda ortaya ç›kan
canl›lar ve uzmanlar›n bu canl›lar üzerinde yapt›klar› araﬂt›rmalar, her
detay›yla evrimsel bir sürecin

yaﬂanmad›¤›n›
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ortaya koyar niteliktedir. Bu gerçek, Darwin de dahil olmak
üzere, tüm evrimcileri yo¤un
bir pani¤e sürüklemiﬂ ve
onlar›, ﬂimdiye kadar savunduklar› tüm iddialar› tekrar gözden
geçirmek zorunda b›rakm›ﬂt›r.
Kambriyen'deki bu ani
ç›k›ﬂ› beklemeyen
Darwinistlerin bir k›sm›, savunduklar› teoriden ﬂüphelenmeye baﬂlad›lar. Bir k›sm› da, bu deliller
ile art›k kesin olarak yalanlanm›ﬂ olan evrim teorisini

Burgess Shale fosillerinden birkaç›. Evrim
destekçileri, bu özel canl›lar›n varl›¤›n› aç›klamak için bilim d›ﬂ› teoriler geliﬂtirmeye baﬂlad›lar.

ayakta tutma çabas›na giriﬂtiler. Bu çaban›n sonucunda, birbirinden tümüyle farkl›, hiçbir tutarl›l›¤› olmayan, hiçbir bilimsel delile dayanmayan, hiçbir ﬂekilde akla ve mant›¤a uymayan birbirinden abart›l› ve saçma teoriler ürettiler. Amaç, uzun y›llar yok sayd›klar›, fakat delillerin çoklu¤u nedeniyle kabul etmek zorunda kald›klar› Kambriyen patlamas›na evrimi bir ﬂekilde dahil edebilmekti. Zooloji, popülasyon geneti¤i, moleküler ve hücre biyolojisi konular›nda uzmanl›¤› olan ve yarat›l›ﬂ›
savunan bilim adamlar›ndan Dr. Raymond G. Bohlin, bu ﬂaﬂ›rt›c› ve
boﬂ çabay› ﬂu ﬂekilde anlat›yordu:
O halde bu canl›lar›n evrimlerinin uzun tarihinin kan›tlar› nerede?
Buna verilen al›ﬂ›lm›ﬂ cevap Kambriyen devrinden öncesine ait bu-
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lunmas› gereken fosil tabakalar›n›n henüz keﬂfedilmemiﬂ oldu¤u idi. Fosiller sadece kay›pt›! Ne kadar
da uygun! Sonuçta bu, Darwin'in ve onu takip
eden pek çok evrimcinin bahanesiydi. Ancak Kanada, Grönland, Çin, Sibirya ve Namibia'daki
son keﬂiflerle, jeolojik bir an içinde meydana gelen söz konusu biyolojik yarat›c›l›k döneminin
tüm dünyay› sarm›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›ld›. Bu durumda her zaman kullan›lan bahanenin art›k tutar yaDr. Ray Bohlin

n› kalmamaktayd›. Evrimciler, yarat›l›ﬂ› savunan de¤iﬂim dalgalar›na kat›lmad›klar› için, evrimsel de¤iﬂimlerin do¤as› ile ilgili zor sorular sormaya zorlan-

maktalard›. (...) Darwinizm her zaman, bizim zaman alg›m›z dahilinde idrak edilemeyecek kadar a¤›r bir aﬂamal› de¤iﬂim ﬂeklinde ifade
edilirdi. Evrim teorisi, büyük evrimsel de¤iﬂikliklerin sadece, türler ve
büyük gruplar aras›ndaki ara formlar›n say›lar›n› ve tiplerini belirleyen fosillere bakt›¤›m›zda görülebilece¤ini iddia ediyordu. Ama
Kambriyen patlamas› aﬂamalarla oluﬂum d›ﬂ›nda her ﬂeydi ve tan›mlanamayan ara formlar tamamen kay›pt›.128

Evrimciler gerçekten de bu konuyla ilgili bütün hayal ürünü
olas›l›klar› dile getirdiler. Fakat çok büyük bir hata yap›yorlard›. Teorilerini üretirken, bu canl›lar›n "evrim geçirmediklerine" ihtimal
vermiyorlard› (veya ihtimal veriyor fakat bunu kabul etmek istemiyorlard›). Onlar›n "yarat›ld›klar›", Allah'›n emri ile orada, o anda var
olduklar›n› düﬂünmüyorlard›. Her ﬂeyi kusursuz ﬂekilde ve bir düzen içinde yaratan Allah'›n bu mükemmel canl› sisteminde de kusursuzluk ve bir düzen yaratt›¤›n› fark edemiyorlard›. Onlar›n, baﬂka hiçbir aç›klamaya izin vermeyecek derecede mükemmel ve hiçbir
tart›ﬂmaya gerek b›rakmayacak düzeyde sistemli yarat›ld›klar›n› hesap edemiyorlard›. Oysa Allah, bu gerçe¤i bundan yaklaﬂ›k 1400 y›l
önce indirdi¤i Kuran ile bildirmiﬂti:
Adnan Oktar
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O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'ﬂekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde
ve yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.
(Haﬂr Suresi, 24)

‹ﬂte Kambriyen patlamas›na "evrimsel aç›klama" niteli¤inde
öne sürülen teorilerin ç›k›ﬂ noktas›, yarat›l›ﬂ gerçe¤ine karﬂ› olan bu
itirazd›. Burada bu teorileri inceleyip aç›klamam›z›n nedeni, evrimcilerin, bu büyük yarat›l›ﬂ harikas› karﬂ›s›nda düﬂtükleri zor durumu gözler önüne sermek, nas›l çözümsüz kald›klar›n› tarif edebilmektir. Geliﬂtirdikleri teorilerin ne kadar boﬂ ve saçma temellere dayand›¤›n› gösterebilmektir. Evrimcilerin, Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ›
karﬂ›s›nda her zaman oldu¤u gibi ne kadar büyük bir açmaza girdiklerini bir kez daha ortaya koymakt›r.
Evrimciler, ne kadar u¤raﬂ›rlarsa u¤raﬂs›nlar, ne kadar çaba
gösterirlerse göstersinler, evreni ve tüm canl›lar› Allah'›n yaratt›¤›
gerçe¤i sürekli olarak karﬂ›lar›na ç›kacakt›r. Ve Allah'›n kurdu¤u düzende daima bir kusursuzluk hakim oldu¤undan, yarat›l›ﬂ gerçe¤i
d›ﬂ›nda öne sürdükleri tüm aç›klamalar da sürekli olarak bilimsel
bulgularla yalanlanacakt›r. Bunlar daima temelsiz ve desteksiz kalacak, evrimi ayakta tutmak ad›na öne sürülen her teori gibi, onlar da
mutlaka geçersiz kalacakt›r.

169

Darwin’in Anlayamad›¤› Kambriyen

Kartopu Dünya Teorisi
Kartopu Dünya teorisi, Kambriyen patlamas›n›n evrim teorisinde meydana getirdi¤i onar›lmas› imkans›z hasar› örtbas etmek,
dikkatleri bundan uzaklaﬂt›rmak için kullan›lan bir k›l›f gibidir. Teori aslen yeryüzünün eski jeolojik devirlerde çok yo¤un buzul ça¤lar›ndan geçti¤ini iddia etmektedir. Teoriyi savunan bilim adamlar›,
günümüzden 750 ila 590 milyon y›l önceki dönemde, her biri 10 milyon y›l kadar süren buz ça¤lar› yaﬂand›¤›n›, kal›nl›¤› 1 km'ye varan
buzullar›n ekvatora kadar inerek dünyay› bir kartopuna dönüﬂtürdü¤ünü iddia etmektedirler. 1960'l› y›llardan beri tart›ﬂ›lmakta olan
teori, Harvard Üniversitesi'nden biyolog Paul Hoffman ve Dan
Schrag taraf›ndan 1990'l› y›llarda daha da geliﬂtirilmiﬂtir. Bu iddiaya
göre, Prekambriyen'de, kutuplardan ekvatora kadar tüm yeryüzü,
istisnas›z "her yer" buz katman› ile örtülüydü. S›cakl›k yeryüzünün
tümünde –4000C'ydi. Tropik bölgelerde, hatta ekvatorda bile. Yine
iddiaya göre, son buzul ça¤›, 10-20 milyon y›l boyunca varl›¤›n› devam ettirmiﬂti.
Evrimcilerin Kambriyen canl›lar›n›n hayali evrimsel oluﬂumuna bir k›l›f gibi kullanmaya çal›ﬂt›¤› iddia ise bundan sonras›yla ilgiliydi. ‹ddiaya göre bu buzul ça¤›n›n sonunda aniden global ›s›nma
baﬂgöstermiﬂ ve tüm buzlar erimiﬂti. Yeryüzü bu döneme girmeden
önce var olan yaﬂam formlar› tek hücrelilerden ibaretti. Sonra her
nas›lsa, birbirinden eﬂsiz, mükemmel ve kompleks çok hücreli canl›lar eriyen buzullar›n aras›nda bir anda evrimleﬂivermiﬂti!
Masal anlatmak iﬂin kolay yan›yd› elbette. Örne¤in evrimci bir
internet sitesinde, bu bilimsel oldu¤u iddia edilen teori ﬂu üslupla
anlat›lmaktad›r:
Ve buzlar s›caktan erimeye baﬂlay›nca, teorisyenler bu erime iﬂleminin
oldukça h›zl› olmas› gerekti¤ini ve bu iﬂlemin tamamlanmas›n›n en az
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100 milyon y›l sürmesi gerekti¤ini öne sürdüler. Denizlerde s›cakl›klar›n artmas› sonucunda, bugün hem kapsama alan› bak›m›ndan hem
de sertlik aç›s›ndan bizim gördü¤ümüz hiçbir ﬂeye benzemeyen tayfunlar ve büyük kas›rgalar meydana gelmeliydi. Hava ç›lg›na dönmeliydi. F›rt›nalar yüzy›llar boyunca sürebilirdi. Fotosentetik siyano
bakteriler h›zl›ca aç›k havaya ›s› yaymaya baﬂlad›. Kal›n buzlar›n olmad›¤› s›¤ sahillere ›s› yayd› ve tüm ekosistemi ›s›s› ile birlikte taﬂ›d›.
Böylelikle, Kambriyen patlamas›nda gördü¤ümüz evrimsel bir adaptasyon patlamas› meydana geldi.129

Kartopu Dünya teorisinde ortaya at›lan böylesine büyük bir

- 400 C0
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sözde donma olay›, evrimci bilim adamlar›n› heyecanland›rm›ﬂt›
ama bunun sadece teoriden ibaret oldu¤unun hepsi fark›ndayd›.
Böyle bir donma olay› olmuﬂ olsa bile, bunun art›k bir geri dönüﬂünün olmas› mümkün olmazd›. Bu dondurucu etki, Dünya'n›n sonsuza kadar ›ss›z bir yer olarak kalm›ﬂ olmas›n› gerektiriyordu. Mevcut tüm yaﬂam› ortadan kald›rmal› ve insan da dahil olmak üzere,
hiçbir canl›n›n geliﬂimine olanak vermemeliydi. Nitekim, New Scientist dergisinin 12 Nisan 2003 tarihli say›s›nda, bu sözde büyük donma olay›nda bakteri veya alglerin varl›klar›n› sürdürmüﬂ olup olmayacaklar› sorusu ile ilgili olarak New Hampshire'daki Dartmouth
Üniversitesi'nden Kevin Peterson'un ﬂu sözlerine yer verilmiﬂtir:
Bunun için imkans›z diyemem. Yaﬂam hakk›nda konuﬂurken hiçbir
zaman 'imkans›z' diyemezsiniz, çünkü oralarda bir yerlerde sizi yalanlayacak bakteriler mutlaka vard›r. Ama bu örnekte bunun olmas›
oldukça zor. Tüm Dünya'y› dondurup ard›ndan yaﬂam›n ayakta kalmas›n› bekleyemezsiniz.130
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Burada ortaya at›lan "evrimsel
adaptasyon patlamas›" ifadesi ise,
tamamen içi boﬂ bir laftan ibaretti.
De¤iﬂen iklim koﬂullar›yla tek hücrelilerin çok hücrelilere dönüﬂümü
senaryosu aras›nda ba¤lant› olarak
öne sürülebilecek hiçbir bilimsel dayanak yoktu. Bu yüzden evrimciler,
hangi hayali evrimsel mekanizmalar›n hangi aﬂamalarla devreye girerek 50 farkl› filumu meydana getirmiﬂ olabilece¤i konusuna hiç de¤inmemiﬂlerdi.
Örne¤in, eriyen buzullar nas›l
olup da tek hücreli canl›lar›n DNA's›na yeni genetik bilgi eklemiﬂti?
Tek hücreli organizman›n DNA's›
iklim koﬂullar›n›n meydana getirdi¤i hangi etkiyle göz, bacak, anten gibi kompleks organlar›n genetik bilgisini kazanm›ﬂt›? Bu senaryoyu
destekleyen deneysel kan›tlar nelerdi? Örne¤in laboratuvar ortam›nda
çok düﬂük ›s›larda bekletilen bakte-

"Yaﬂam hakk›nda konuﬂurken hiçbir
zaman 'imkans›z' diyemezsiniz, çünkü
oralarda bir yerlerde sizi yalanlayacak
bakteriler mutlaka vard›r. Ama bu örnekte (kartopu haline gelmiﬂ Dünya'da) bunun olmas› oldukça zor. Tüm
Dünya'y› dondurup ard›ndan yaﬂam›n
ayakta kalmas›n› bekleyemezsiniz."
Kevin Peterson

rilerin, yeni genler kazanarak bir çok hücreliye dönüﬂtü¤ü gözlemlenmiﬂ miydi?
Bunlar evrimciler için aç›klamas›zd›r. "Nas›l olduysa oldu, iklim koﬂullar› de¤iﬂince yepyeni ve çok daha kompleks canl›lar aniden evrimleﬂti" tipinde masallarla konuyu geçiﬂtirmeye çal›ﬂmalar›n›n sebebi de budur.
Adnan Oktar
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Kartopu Dünya teorisi, yeryüzündeki ani canl› çeﬂitlili¤ini evrim yoluyla aç›klayabilmek için ortaya at›lm›ﬂ teorilerden biriydi. Buna göre, günümüzden 750 ila 590
milyon y›l önceki dönemde, her biri 10 milyon y›l kadar süren buz ça¤lar›
yaﬂanm›ﬂt›. Kal›nl›¤› 1 km'ye varan buzullar›n ekvatora kadar inerek Dünya'y› bir
kartopuna dönüﬂtürdü¤ü iddia ediliyordu. ‹ddiaya göre, bu buzul ça¤›n›n sonunda

Kartopu Dünya teorisi ile Kambriyen patlamas› aras›nda bilimsel olarak hiçbir sebep-sonuç iliﬂkisi bulunmamaktad›r. ‹kisi aras›nda sadece zamansal bir ba¤lant› vard›r. ‹kincisi, evrimcilerin iddia
ettikleri birinci olaydan sonra meydana gelmiﬂtir, o kadar.
K›sacas› Kartopu Dünya teorisiyle çok hücrelilerin kökeni aras›nda ba¤lant› kurma çabas› hiçbir bilimsel dayana¤› olmayan bir
çabad›r. Bunu destekleyen evrimciler, körü körüne bir inanc›n takipçisidirler. Nitekim BBC internet sayfas›nda konuyla ilgili yay›nlanan bir makalede yer verilen ﬂu sözler bunun göstergesidir:
Teorinin lehine kullan›labilecek birkaç ümit verici delilden söz edilebilir ama problem ﬂu ki, bu deliller ve Kartopu Dünya teorisi, do¤a
kanunlar›na baﬂ kald›rmaktad›r.131

Elbette do¤a kanunlar›na baﬂkald›ran sözde delilleri izleyerek
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aniden global ›s›nma baﬂgöstermiﬂ ve tüm buzlar erimiﬂti. Bu ani de¤iﬂiklik, her
nas›lsa birbirinden farkl› canl›lar›n aniden belirmelerinin sebebi olmuﬂtu. Canl›lar›n
nas›l meydana geldikleri konusunda hiçbir bilimsel delil getiremeyen, say›s›z
imkans›zl›klarla dolu olan bu teori, söz konusu evrimi aç›klayamad›¤› gibi,
Kambriyen patlamas› ile büyük bir zaman fark› da ortaya koyuyordu.

Kartopu Dünya teorisinin peﬂinden gitmek, ak›lc› bir davran›ﬂ olamaz. Ak›lc› olan davran›ﬂ, bu teorinin hiçbir bilimsel dayanak olmaks›z›n, ideolojik olarak savunulan bir masal oldu¤unu görmek,
canl›lar›n gerçek kökeninin ise Allah'›n kusursuz yaratmas› oldu¤unu kabul etmektir.
Bir evrim taraftar› olan ve Kartopu Dünya isimli kitab› ile bu teoriyi benimsetmeye çal›ﬂan Princeton Üniversitesi bilim yazarlar›ndan Gabrielle Walker, New Scientist dergisine yazd›¤› makalede ve
kitab›nda bu konuyla ilgili olarak ﬂunlar› söylüyordu:
Var olan alternatif hikayelerin hiçbiri, en dramatik evrimsel buluﬂlardan birini aç›klayam›yordu – tek hücrelilerden çok hücrelilere geçiﬂi.
(…) Kartopu fikrindeki problem, Kambriyen patlamas›n›n yaklaﬂ›k

Adnan Oktar
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Yeryüzünde e¤er, Kartopu Dünya teorisyenlerinin iddia ettikleri gibi bir donma olay› olmuﬂ olsa bile, bunun art›k geri dönüﬂünün olmas› mümkün olmazd›. Bu dondurucu etki, Dünya'n›n sonsuza kadar ›ss›z bir yer olarak kalm›ﬂ olmas›n› gerektiriyordu. Yeryüzünde daha önce var olmayan canl›lar›n hayali bir evrim sorucunda
aniden belirmelerini de¤il...

545 milyon y›l önce meydana gelmiﬂ olmas›d›r. Buna göre, Kartopu
sona erdikten sonra 45 milyon y›l geçmiﬂtir. Bu süre, elde yanm›ﬂ bir
kibrit ile oturup patlaman›n gerçekleﬂmesini beklemek için çok çok
uzun bir süredir. Bunu Paul (Hoffman) bile itiraf etmektedir.132

Elbette tek sorun "zaman" de¤ildir. Oxford Üniversitesi Zooloji bölümünden Andrew Parker, In the Blink of An Eye (Bir Göz K›rpmas›yla) adl› kitab›nda Kartopu Dünya iddias›n›n geçersizli¤ini ﬂu
ﬂekilde ilan eder:
(Bu fikir) Evrim sürecinin baﬂtan itibaren önceden belirlenmiﬂ oldu¤unu varsay›yor. Prekambriyen dönemine ait tüm hayvan filumlar›n›n, solucan ﬂeklindeki canl›lar›n›n, Kambriyen formlar›na dönüﬂmek
için can att›klar› ama buzun onlar› olduklar› halde tuttu¤u gibi bir durumla karﬂ› karﬂ›ya b›rak›l›yoruz. Daha sonra, buz eriyor ve tekrar evrimin devreye girme vakti geliyor. Bu objektif bir görüﬂ de¤il. Daha
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önce de¤erlendirdi¤imiz gibi, neden düzgün bir solucan ﬂekli de¤iﬂmek zorunda? E¤er evrim süreci daha önceden belirlenmiﬂse, neden
buzun alt›ndaki suyun içinde de devam etmedi? Kambriyen patlamas›n›n nedenleri ile ilgili bu zorlukla ortaya at›lan aç›klama üzerindeki
ikinci en büyük ﬂüphe rakamlar›n tutars›z olmas›d›r. Kambriyen patlamas› 543 ve 538 milyon y›l önce gerçekleﬂti. En son Kartopu olay› ise
en geç 575 milyon y›l önce sona erdi. Dolay›s›yla bu iki olay aras›nda
en az 32 milyon y›ll›k bir fark vard›r. Bu bir gerçektir. Tüm bunlar›n
sonucunda Prekambriyen Kartopu olay›n›n Prekambriyen dalgalanmas›nda büyük rol oynama ihtimali olsa da, bu olay Kambriyen patlamas›n› aç›klayamamaktad›r.133

Andrew Parker, bir evrimci olmas›na ra¤men, Kartopu iddias›ndaki çeliﬂkileri ve mant›k bozukluklar›n› bu sözlerle aç›kça belirtmekte, böyle bir iddian›n pek çok yönden tutars›z oldu¤unu tüm
detaylar›yla vurgulamaktad›r. Kartopu Dünya teorisinin geçersizli¤i, pek çok evrimci bilim adam› taraf›ndan ittifakla kabul edilmiﬂ
durumdad›r.
Kartopu Dünya teorisinin sundu¤u say›s›z belirsizli¤i ortadan
kald›rabilmek için alelacele yeni bir teori ortaya at›ld›. Oksijen teorisi, hayali evrimsel kökeni aç›klayabilmek için baz› evrimciler taraf›ndan sözde cankurtaran gibi görüldü.

Oksijen Teorisi
Kompleks canl›lar›n, yemeklerini enerjiye çevirmek için çeﬂitli
yollara ihtiyaçlar› vard›r ve oksijenli solunum bunu gerçekleﬂtiren
yollar›n en iyisidir. Dolay›s›yla, evrimcilerin hayali Kartopu Dünya
teorisine oksijeni bir ﬂekilde dahil etmeleri gerekiyordu. Bunun için
ﬂu senaryoyu kurgulad›lar: Milyonlarca y›l boyunca yaﬂam birkaç s›¤›nak içinde s›n›rl› kalm›ﬂt›. Bu nedenle besinler okyanuslarda birikti ve lezzetli bir kimyasal çorbaya dönüﬂtü. Buzlar erir erimez, okyaAdnan Oktar
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nuslar bakteri ve alg kolonilerinin faaliyetleri sonucunda yeﬂil renge
dönüﬂtü. Böylelikle bu canl›lar, oksijen aç›¤a ç›karm›ﬂ oldular.134
Herhangi bir bilimsel delile dayanmayan, sadece mecburiyetten
üretilmiﬂ olan bu teori, anlat›m›ndan da anlaﬂ›ld›¤› üzere bir masaldan ibaretti. Oksijenin böyle bir dönemde ani art›ﬂ›na dair hiçbir delil yoktu. Çin'deki Chengjiang kayal›klar›nda Kambriyen canl›lar›
üzerine yapt›¤› araﬂt›rmalarla ünlü San Francisco biyoloji departma-
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n›ndan Dr. Paul Chien, bu konuyla ilgili olarak ﬂunlar› söylemiﬂti:
‹lk öne sürülen teori oksijen teorisidir. Kambriyen döneminde atmosferdeki ve okyanuslardaki oksijen seviyesinin, daha büyük boyutlardaki canl›lar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layacak ﬂekilde aniden kritik bir
seviyeye artm›ﬂ olabilece¤ini söylemektedirler. Bu teori ciddi ﬂekilde
susturulmuﬂtur çünkü oksijenin ani art›ﬂ› ile ilgili jeolojik kan›tlar›n olmas› gerekmektedir.135
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Elbette oksijenin ani art›ﬂ› ile ilgili delillerin olmay›ﬂ›, teori için
büyük bir sorundur. Ama bu teoriyi öne süren evrimciler için as›l
büyük sorun, oksijenin ani art›ﬂ›n›n, canl›lar›n yoktan var olmalar›na herhangi bir ﬂey sa¤lay›p sa¤lamad›¤›d›r. Bir canl›n›n oluﬂup yaﬂam sürebilmesi için, moleküler düzeyde pek çok ﬂart›n sorunsuz
olarak meydana gelmesi, yeryüzü üzerindeki yaﬂam için gerekli say›s›z dengenin tam olarak yerli yerinde olmas› gerekmektedir. Ayr›ca tüm bu ﬂartlar›n ayn› anda var olmas› gerekmektedir. Oksijenin
varl›¤›, canl›n›n hayatta kalabilmesi için gerekli olan milyonlarca sebepten sadece bir tanesidir ve tek baﬂ›na varl›¤› yeterli de¤ildir. Bu
iddiada bulunan Darwinistlerin, canl›n›n tek bir hücresindeki tek
bir proteinin say›s›z amino asitinin nas›l do¤ru s›ralama ile bir araya geldi¤i, enzimler olmadan DNA's›n›n nas›l kopyaland›¤›, hücrelerinin nas›l çeﬂitlendi¤i, kompleks sistemlerinin nas›l ortaya ç›kt›¤›
ve bunun gibi daha pek çok soruya cevap bulmalar› gerekmektedir. Darwinistler kendileri de bilmektedirler ki, kompleks bir canl›-
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n›n aniden yeryüzünde belirip, kompleks sistemleri ile tam ve kusursuz ﬂekilde yaﬂam›na devam etmesi için oksijenin tek baﬂ›na varl›¤› hiçbir ﬂey ifade etmemektedir. Gerekli olan di¤er ﬂartlar›n sözde
evrim ile nas›l meydana geldi¤i sorusuna ise, Darwinistlerin getirebildikleri tek bir cevap bile yoktur.
ﬁu bir gerçektir ki, Dünya tarihi boyunca oksijen, evrim teorisi
savunucular›n›n istedikleri zaman istedikleri miktarda ortaya ç›km›ﬂ olsa da, bu durum yine onlara herhangi bir ﬂey kazand›rmayacakt›r. Yaﬂam için tüm olanaklar sa¤lansa, hatta yaﬂam›n temelini
oluﬂturan tüm elementler, amino asitler de dahil olmak üzere bir
araya getirilse, bunlara istenildi¤i miktarda ve istenildi¤i h›zda oksijen tatbik edilse, yine yaﬂam›n varl›¤›na dair hiçbir ﬂey elde edemeyeceklerdir. Tek bir protein oluﬂturamayacaklar, var olan tek bir
hücreyi bir baﬂka hücreye dönüﬂtüremeyeceklerdir. Dolay›s›yla, evrimcilerin, Dünya tarihinin bir an›nda yeryüzünde ani gaz de¤iﬂiklikleri oldu¤u iddialar›, sadece bir göz boyamad›r. Zaman kazanma
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çabas›, toplumu oyalama tekni¤idir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip
olmayan insanlar›, yaﬂam›n çeﬂitlenmesi için oksijen miktar›n›n ani
artmas›n›n yeterli olaca¤›na inand›rma gayretidir. Ancak Darwinistlerin unutmamalar› gereken önemli bir nokta vard›r: ‹nsanlar bilinçlendikçe, bilimsel gerçeklerin fark›na vard›kça, bu tip oyalamalar
hiçbir iﬂe yaramamaktad›r. ‹nsanlar, tüm canl› varl›klar›n Yüce
Allah'›n eﬂsiz birer eseri oldu¤unu görmekte ve bilimsel gerçekler
bunu her geçen gün onaylamaktad›r. Ve evrimciler bilmelidirler ki,
günümüzde bu bilinçlenme çok daha h›zl› bir ﬂekilde artmaktad›r.

Modern Sentetik Teori (Neo-Darwinizm)
Baz› evrimciler, Darwin'in parlak fikri olan Prekambriyen kayal›klar›ndaki "sakl›!" fosillerin bulunamad›¤›na dair iddian›n geçersizli¤ini görmekte gecikmediler. Darwin'in, en temel evrimsel
mekanizma olarak ortaya att›¤› "do¤al seleksiyon" yoluyla da herhangi bir ﬂey baﬂar›lamad›¤›n› kabul etmek zorunda kald›lar. Ancak
bu durum, evrimi temelinden çökerten Kambriyen canl›lar›n›n "kökenlerinin" olmad›¤› gerçe¤ine kendilerince bir çözüm bulmalar›n›
gerektiriyordu. ‹ﬂte bu nedenle, delillere de¤il, yine tümüyle delilsizli¤e dayanan bir baﬂka iddia ortaya att›lar. Bu teori, Darwin'in
öne sürdü¤ü "aﬂamal› evrim" modelinin çaresizli¤ini görmüﬂ ve buna alternatif olarak çok daha büyük bir çaresizlik örne¤i ﬂeklinde ortaya at›lm›ﬂ olan neo-Darwinizm yani Modern Sentetik Teori idi.
1941 y›l›nda Amerikan Jeoloji Derne¤i'nin düzenledi¤i bir toplant›da bir araya gelen bir grup bilim adam›, Darwinizm mant›¤› ile
genetik bilimini bir ﬂekilde uzlaﬂt›racak bir yol arad›lar. G. Ledyard
Stebbins ve Theodosius Dobzhansky gibi genetikçilerin, Ernst Mayr
ve Julian Huxley gibi zoologlar›n, George Gaylord Simpson ve Glen
L. Jepsen gibi paleontologlar›n uzun tart›ﬂmalar sonucunda vard›k-
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lar› sonuç, genetik kanunlar›n›n ortaya koydu¤u "genetik sabitlik"
gerçe¤ine karﬂ›, Hollandal› botanikçi Hugo de Vries taraf›ndan yüzy›l›n baﬂ›nda ortaya at›lan "mutasyon" kavram›n› kullanmakt›. Mutasyonlar, radyasyon gibi çeﬂitli d›ﬂ faktörlerin etkisi ile canl›lar›n
kal›t›m mekanizmalar›nda meydana gelen bozukluklard›.
Amerikan Jeoloji Derne¤i'nde toplanan bilim adamlar› söz konusu mutasyon kavram›n› benimsediler ve Darwin'in Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›ﬂt›¤› "canl›lar› geliﬂtiren yararl› de¤iﬂikliklerin kayna¤› nedir?" sorusuna, "rastgele mutasyonlar" cevab›n› verdiler.
Büyük görüﬂmeler, konferanslar, toplant›lar sonucunda bu karar› alan evrimci bilim adamlar›n›n ihmal ettikleri veya ihmal etmeyi tercih ettikleri gerçek ise ﬂuydu: Mutasyonlar›n canl›lar›n genetik
bilgisini de¤iﬂtirdikleri do¤ruydu, ama bu de¤iﬂim daima olumsuz
yönde oluyordu. Mutasyonlar, evrimcilerin iddia ettikleri gibi bir
canl›y› geliﬂtirmiyor, aksine mevcut yap›lara zarar veriyordu. Bir
mutasyonun "fayda" getirdi¤ine dair herhangi bir delil yoktu, dolay›s›yla "evrimleﬂtirici" yani "geliﬂtirici" etkisi üzerine yap›lan tüm
spekülasyonlar sahteydi. Mutasyonlar, büyük ölçüde zararl›, nadiren de etkisiz olan olaylard› ve bu gerçek hayali evrimin en önemli
hayali mekanizmalar›ndan birini tamamen geçersiz k›lmaya yetiyordu.
Ancak bu gerçek, neo-Darwinistleri engellemedi. Tüm canl›l›¤›n, tek bir hücreden, rastgele meydana gelen ve her nas›lsa genellikle fayda getiren mutasyonlarla, ﬂu an görüp bildi¤imiz ola¤anüstü kompleksli¤e sahip ﬂekle dönüﬂtü¤ü ve mükemmel görünümünü
ald›¤› senaryosunu öne sürdüler. Bunu kullanarak, y›llard›r hiçbir
aç›klama getiremedikleri, tümüyle evrim teorisini y›k›ma u¤ratan
Kambriyen canl›lar›n›n da söz konusu mutasyonlarla de¤iﬂim geçirerek oluﬂtuklar› aç›klamas›n›n arkas›na s›¤›nd›lar.
Adnan Oktar
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Öncelikle bugün kabul gören neo-Darwinizm'in, türlerin oluﬂumunu açıklamada kullandı¤ı mekanizmalar için gerekli sayılan
süreler çok uzundur. Neo-Darwinizm, türlerin oluﬂumu için, canlının gen dizilimlerinde rastgele mutasyonlar sonucunda küçük de¤iﬂiklikler birikti¤ini ve bu biriken de¤iﬂikliklerin nesiller sonra, türlerdeki de¤iﬂikliklere neden oldu¤unu iddia eder. Mutasyonların
canlıların genetik bilgisini geliﬂtirmedikleri gerçe¤i, bu iddiayı en
baﬂtan geçersiz kılmaktadır. Ancak bir an için tamamen spekülatif
olan evrimci iddiayı kabul etsek ve mutasyonların evrimleﬂtirici bir
etkisi olabilece¤ini varsaysak bile, teori Kambriyen patlaması karﬂısında yine de çaresizdir: Kambriyen devrinde ortaya
çıkan canlıların bu tür küçük de¤iﬂikliklerle bu kadar kısa bir zaman
zarfında meydana gelmesi kesinlikle imkansızdır. Delilsiz ve
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mant›ks›z olan bu iddia da Kambriyen'de ortaya ç›kan benzersiz çeﬂitlili¤in sözde evrimi için hiçbir ﬂey sa¤lamamaktad›r.
Ancak bunun daha da ötesinde, neo-Darwinizm'in genetik bilgiye "daima olumlu" yenilikler ekleyerek canl›lar› kompleks canl›lara evrimleﬂtirdi¤i iddias› teorinin kendisini geçersiz k›lmaktad›r.
Neo-Darwinizm, mutasyonlar›n "fayda" getirecekleri tezi üzerine
üretilmiﬂ bir senaryodur. Genetik bilimi, bir mutasyonun fayda getirip, bir canl›n›n, kusursuz ve tamamen farkl› özelliklere sahip
bambaﬂka bir canl›ya dönüﬂüm gösterdi¤ini hiçbir zaman gözlemleNeo-Darwinizm, mutasyonlar›n fayda getirecekleri tezi üzerine üretilmiﬂ bir senaryodur. Ancak genetik bilimi, bir mutasyonun fayda getirip, bir canl›n›n kusursuz ve
tamamen farkl› özelliklere sahip bambaﬂka bir canl›ya dönüﬂtü¤ünü hiçbir zaman
gözlemleyememiﬂtir. Mutasyonlar›n net etkisi zararl›d›r. Dolay›s›yla neo-Darwinizm,
herhangi bir temele dayanmamaktad›r ve Kambriyen canl›lar›n›n kökenini oluﬂturdu¤u iddias› tamamen bir aldatmacadan ibarettir.
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yememiﬂtir. Hatta tek bir hücreye fayda getirip onu geliﬂtirmiﬂ bir
mutasyon örne¤i bile yoktur. Dolay›s›yla, teori herhangi bir temele
dayanmamaktad›r ve bu teorinin geçersizli¤i ile birlikte Kambriyen
canl›lar› ile ilgili olarak öne sürülen iddia da ortadan kalkm›ﬂ olmaktad›r.

Neo-Darwinizm Kambriyen Gerçe¤i Karﬂ›s›nda
Ç›kmazdad›r
Kambriyen canl›lar› ile ilgili olarak neo-Darwinizm'in en ç›kmazda oldu¤u konu, aniden ortaya ç›kan müthiﬂ hücre çeﬂitlili¤iydi. Günümüz canl›lar› üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar, Prekambriyen'de ortaya ç›kan süngerlerin, dört farkl› hücre tipine sahip olmalar› gerekti¤ini ortaya koymuﬂtu.136 Buna göre, Kambriyen döneminde ortaya ç›kan daha kompleks canl›lar›n çok fazla say›da ve
çok çeﬂitli hücre tipine gereksinimleri olmal›yd›. Çünkü farkl› özellikler ve canl›lardaki farkl› fonksiyonlar, daima farkl› hücre tiplerinin farkl› çal›ﬂma ﬂekillerini gerektiriyordu. Yeni hücre tipleri de, yeni ve özelleﬂmiﬂ proteinler gerektirmekteydi. Yeni proteinler de, yeni genetik bilgilere gereksinim duymaktayd›. Neo-Darwinizm'in ortaya ç›kan bu yeni hücre tiplerinin her birinin oluﬂumunu aç›klamas› gerekiyordu.
Moleküler biyologlar son zamanlarda, en küçük kompleks tek
hücreli organizman›n, yaﬂayabilmek için 300 ila 500 gene (yaklaﬂ›k
318.000 ila 562.000 nükleotide) ihtiyaç duyaca¤›n› hesaplam›ﬂlard›r.
Daha kompleks tek hücreliler 1 milyon nükleotid gerektirirler. Buna
göre, trilobit gibi kompleks bir arthropodu meydana getirecek gerekli proteinlerin düzenlenebilmesi için onun katlar› ﬂeklinde yükselen say›larda kodlama emirlerinin verilmesi gerekmektedir. Örne¤in, günümüz arthropodlar›ndan meyve sine¤i Drosophila Melano-
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Kambriyen canl›lar›n›n ortaya ç›k›ﬂ›, aniden müthiﬂ bir hücre çeﬂitlili¤inin ortaya
ç›k›ﬂ› anlam›na geliyordu. Prekambriyen'de ortaya ç›kan süngerler bile, dört farkl› hücre tipine sahip olarak tan›mlanm›ﬂlard›. Kambriyen'de var olan çok daha
kompleks varl›klar ise, kuﬂkusuz çok daha fazlas›na sahiptiler. Ve neo-Darwinistlerin, Kambriyen'de ortaya ç›kan bu muazzam çeﬂitlili¤e aç›klama getirmeleri gerekiyordu. Ancak neo-Darwinistler, bu hücre tiplerinden bir tanesini bile aç›klayamamaktad›rlar.

gaster, yaklaﬂ›k olarak 180 milyon baz DNA çifti gerektirmektedir.
Tek bir hücreden, bir hücre kolonisinin meydana gelmesi, hücre çeﬂitlerinin çok ciddi ﬂekilde artmas›, müthiﬂ bir genetik çeﬂitlili¤in hatas›z olarak meydana gelmesi anlam›na gelmektedir.137
Dolay›s›yla, tek hücreden çok hücreli canl›lar›n meydana gelmesi, dev bir genetik bilginin oluﬂmas›n› gerektirir. Ayn› zamanda
Adnan Oktar
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Tek hücreden çok hücreye geçiﬂ, dev bir genetik bilginin oluﬂmas› anlam›na gelmektedir. Yeni proteinler yeni hücre tipleri ﬂeklinde; yeni hücre tipleri ise yeni dokular, organlar ve vücut sistemleri ﬂeklinde düzenlenmelidirler. Ancak Darwinistler,
henüz tek bir proteinin bile tesadüfen ortaya ç›k›ﬂ›n› aç›klayamam›ﬂlard›r.

genlerin ürünleri olan proteinlerin müthiﬂ bir organizasyon içinde
düzenlenmelerini de gerektirmektedir. Yeni proteinler, yeni hücre
tipleri gerektirirler. Ve bu yeni proteinler, hücre içindeki yeni sistemler içinde organize olmal›d›rlar. Yeni hücre tipleri, yeni dokular, organlar ve vücut sistemleri ﬂeklinde düzenlenmelidirler. Bu durum,
tüm vücut planlar›n›n düzenlenmesi ﬂeklinde bir araya gelmeli ve
bir organizmay›, bir trilobiti, bir fili, bir insan› meydana getirmelidir.
Farkl› fonksiyonlar› meydana getiren farkl› parçalar, tek bir organizman›n en mükemmel ﬂekilde yaﬂam›n› devam ettirebilece¤i ﬂekilde
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kusursuz olarak organize olmal›d›rlar. Bu nedenle evrimcilerin,
Kambriyen döneminde bu aﬂamalarla ortaya ç›kmas›n› bekledikleri
yeni canl›lar, en küçük birimlerinden tüm fonksiyonel özelliklerine
kadar herﬂeyde hiyerarﬂik bir organizasyona sahip olmal›d›rlar.
Ola¤anüstü derecede üstün ve fonksiyonel, ayn› zamanda tüm parçalar› özellikli olan yepyeni bir düzenlemenin meydana gelmesi ve
bunda hiçbir aksama oluﬂmamas› gerekmektedir.
Tek bir hücrede herhangi bir olumlu de¤iﬂimin, fonksiyonel
farkl›laﬂman›n ve mükemmel bir yap› ve iﬂlev dönüﬂümünün aç›klamas›n› yapamam›ﬂ olan neo-Darwinistler için, çok hücreli Kambriyen canl›lar›n›n oluﬂumu bir problemdir. Kambriyen patlamas›nda
ortaya ç›kan vücut planlar›ndaki özel komplekslik, her detayda
aç›klama gerektirmektedir. Ve neo-Darwinizm'in bunlar›n hiçbirine
getirebildi¤i bilimsel bir aç›klama yoktur.
Cambridge Üniversitesi, Bilim Tarihi ve Felsefesi bölümünden
Stephen C. Meyer, neo-Darwinistlerin iddialar›n›n çürüklü¤ünü ve
baﬂar›s›zl›¤›n› ﬂu sözlerle ifade etmektedir:
‹kinci senaryoda, neo-Darwinistler yeni gen ve proteinlerin, daha önce var olan ve proteinleri kodlayan genetik dizilimdeki say›s›z baﬂar›l› mutasyon sonucunda meydana gelebileceklerini tasarlad›lar. Dawkins'in benzetmesini buraya uyarlarsak, bu senaryo fonksiyonel bir
zirveden yavaﬂ yavaﬂ inip, daha sonra di¤erine t›rmanmay› tasarlamaktad›r. Ancak hücredeki mutasyon deneyleri, yeniden zorluklar
sunmaktad›r. Son deneyler, tek bir k›vr›m ve fonksiyona sahip proteinler taraf›ndan yerleﬂtirilen amino asit s›ralama bölgesini keﬂfederken bile, pek çok çoklu-pozisyon de¤iﬂikliklerinin proteinin fonksiyonunu kaybetmesine neden oldu¤unu gösterdi. Elbette bir proteini, tamamen yeni bir yap› ve fonksiyona sahip di¤er bir proteine dönüﬂtürmek, pek çok bölgede oldukça özelleﬂmiﬂ de¤iﬂikliklerin olmas›n› gerektirmektedir. Gerçekten de, yeni bir protein meydana getirmek için
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gerekli olan de¤iﬂiklik say›s›, fonksiyonel kay›plar› meydana getiren
de¤iﬂikliklerin say›s›n› art›rmaktad›r. Bunu baz alarak, yeni bir fonksiyonu meydana getirmek için gereken de¤iﬂikliklerin rastgele aran›ﬂ›
s›ras›nda fonksiyonel kay›plardan kurtulma ihtimali oldukça düﬂüktür – ve bu ihtimal, her yeni gerekli de¤iﬂiklik ile katlanarak azalmaktad›r. Bu nedenle, Axe'in sonuçlar›n›n

gösterdi¤ine

göre,

tüm olas›l›klarda, yeni
proteinlerin rastgele aranmas›, yeni fonksiyonel bir proteinin
ortaya ç›kmas›ndan çok önce, fonksiyonel kay›p ile sonuçlanacakt›r.138

1990'lar›n baﬂ›nda yap›lan hesaplamalar,
100 amino asitten oluﬂan k›sa bir proteinin rastgele meydana gelen bir dizilimle oluﬂma ihtimalinin
1065'te bir oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.139 Kambriyen'de
ortaya ç›kan yap›lar ise, çok daha fazla amino asitin bir araya
gelmesi sonucunda oluﬂan fonksiyonel ve çok daha kompleks proteinlerin varl›¤›n› gerektirmektedir. Neo-Darwinistlerin, ortaya ç›kan 50 filum içinde var olan tüm türlerdeki her bir farkl› hücre ya-
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p›s›n› ﬂekillendiren farkl› proteinlerin teker teker oluﬂumlar›n› aç›klamalar› gerekmektedir. Neo-Darwinizm, henüz tek bir farkl› hücre
tipi için bile aç›klama getirebilmiﬂ de¤ildir.
Londra Do¤a Tarihi Müzesi paleontologlar›ndan evrimci Richard Fortey, bu gerçe¤i ﬂu sözlerle aç›klam›ﬂt›r:
Daha eski bir ataya ait bir delil bulunsa dahi, Kambriyen'in en alt tabakalarında neden o kadar çok hayvanın, boyut olarak o kadar çok
büyüdü¤ünü ve neden o kadar kısa sürede kabuk elde etti¤ini açıklamak, bir çeliﬂki olarak kalacaktır.140

Bu hayali faydal› mutasyonlar›n gerçekleﬂti¤ini varsayd›¤›m›zda bile, evrimcilerin öne sürdü¤ü ikinci sözde evrimleﬂtirici mekanizman›n yani do¤al seleksiyonun zorluk ç›kard›¤› gerçe¤i ortaya
ç›kar. Yeni hücre tiplerinin, fonksiyonel olabilmek için, birbirleriyle yak›n koordinasyon içinde olmalar› gerekmektedir. Bu da tümüyle bir organ› meydana getiren tüm sistemlerin ayn› anda hatas›z ﬂe-
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kilde var olmalar›n› gerektirmektedir. Evrimin iddias›na göre, fonksiyonel avantajlar do¤al seleksiyon mekanizmas› yoluyla seçilirken,
fonksiyonel olmayan proteinler seçilmeyecektir. Dolay›s›yla bir hücrenin, di¤er hücrelerle birlikte fonksiyonel bir ﬂekilde iﬂlevini yerine
getirene kadar yok olup gitmiﬂ olmas› gerekmektedir. Tüm bunlar
elbette, her iki mekanizman›n varl›¤› durumunda, evrimin hiçbir ﬂekilde gerçekleﬂemeyece¤ini aç›kça gösterir.
Japon bilim adamı Susomo Ohno, Proceedings of the National
Academy of Sciences (Ulusal Bilimler Akademisi Yöntemleri) dergisinde bu gerçe¤i çeﬂitli hesaplamalarla ﬂöyle açıklar:
Rastgele meydana gelen mutasyon oranının yılda baz çifti baﬂına 109 oldu¤unu varsayarak ve do¤al seleksiyonun negatif etkilerini de
göz önünde bulundurarak, DNA baz dizilerinde %1'lik bir de¤iﬂiklik
olabilmesi için 10 milyon yıla ihtiyaç vardır. Evrimsel zamanda ise 610 milyon yıl göz kırpması kadar kısadır. Hayvanlar aleminin neredeyse tüm filumlarının aniden ortaya çıkıﬂını gösteren Kambriyen
patlamasının 6-10 milyon yıllık bir zaman arasında meydana gelmesinin ise kesinlikle genlerdeki mutasyonlara ba¤lı de¤iﬂimlerle açıklanması mümkün de¤ildir.141

Stasis yani fosil kay›tlar›ndaki dura¤anl›k da, neo-Darwinizm'in öngördü¤ü mutasyonlarla aﬂamal› evrim modelini reddetmektedir. (Bkz. www.yasayanfosiller.com) Stasis, yaﬂayan canl›lar›n
milyonlarca y›l önceki örneklerinin, günümüzdeki halleriyle fosil
kay›tlar›nda kendisini göstermesi anlam›na gelir. Stasis gerçe¤ine
göre canl›lar, fosil kay›tlar›nda, milyonlarca y›l önce b›rakt›klar› kal›nt›larla ayn› özelliklere sahip olarak günümüzde veya günümüze
yak›n tarihlerde ortaya ç›kmaktad›rlar. Söz konusu fosil kay›tlar›,
hiçbir ara geçiﬂ örne¤i vermemekte ve milyonlarca y›l boyunca hiçbir de¤iﬂim göstermemektedirler. Bu durum, canl›lar›n evrim geçirmemiﬂ olduklar›n› do¤rulamakta ve neo-Darwinizm'e en büyük
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Stasis, yani fosil kay›tlar›ndaki dura¤anl›k da, neo-Darwinizm'in öngördü¤ü
mutasyonlarla aﬂamal› evrim modelini reddetmektedir. Canl›lar›n pek ço¤unun,
fosil kay›tlar›nda milyonlarca y›l önce b›rakt›klar› izleri, yaﬂayan örnekleri ile
ayn›d›r. Aﬂama aﬂama evrimsel geliﬂimden eser yoktur. Fosil kay›tlar›, hiçbir
ara geçiﬂ örne¤i vermemektedir.

45-15 milyon y›ll›k
çekirge

45-15 milyon y›ll›k sivrisinek

30 milyon y›ll›k
kertenkele

45-15 milyon y›ll›k sahte akrep
ve kar›ncan›n bir a¤aç kabu¤unda karﬂ›laﬂ›p mücadele ederken
fosilleﬂtikleri görülüyor.

25 milyon y›ll›k
Mantis

30-25 milyon
y›ll›k termit
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darbelerden birini oluﬂturmaktad›r. Harvard Üniversitesi Jeoloji bölümünden evrimci Peter G. Williamson, Nature dergisindeki yaz›s›nda bu durumu ﬂu ﬂekilde aç›klam›ﬂt›r.
Temel problem morfolojik (yap›sal) stasisdir. Bir teori, ancak teorisyenlerin tahminleri kadar iyidir. Ve evrimsel sürece ayr›nt›l› bir aç›klama getirme iddias›ndaki geleneksel neo-Darwinizm, ﬂu anda fosil
kay›tlar›n›n en çarp›c› gerçeklerinden biri olarak tan›mlanan Dünya'n›n her yan›na yay›lm›ﬂ uzun süreli morfolojik stasisi tahmin etme
konusunda baﬂar›s›zl›¤a düﬂmüﬂtür.142

Stephen J. Gould'un, neo-Darwinizm'in fosil kay›tlar› taraf›ndan desteklenmedi¤ini itiraf etmesinin ard›ndan bu gerçek karﬂ›s›nda teorinin düﬂtü¤ü durumu anlatan ifadeleri ise bir ölüm ilan›ndan
farks›zd›r:
Ders kitaplar›nda onaylanm›ﬂ olmakta ›srar etse de, (neo-Darwinizm)
fiilen ölmüﬂtür.143

Neo-Darwinizm, ya da di¤er ad›yla Modern Sentetik Teori, sadece evrimcilerin karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u büyük ihtiyaçtan, delil
yoklu¤undan dolay› ortaya at›lm›ﬂ bir teoridir. Kambriyen patlamas›na bir aç›klama getirebilmek, evrimi ayakta tutmak için senaryolaﬂm›ﬂ bir di¤er iddia, bir di¤er hikayedir. Öyle ki, baz› evrimciler
bile bu iddian›n geçersizli¤i konusunda hemfikirdirler.
Chicago Museum'dan evrimci paleontolog Dr. David Raup, bu
gerçe¤i ﬂu ﬂekilde dile getirmiﬂtir:
"‹ddialar›n› 30'lar›n sonlar›nda ve 40'larda geliﬂtiren neo-Darwinizm
teorisinin bütün yazarlar› etkilerini kaybediyorlar... Tahminime göre,
bütün bu kavram bir on sene içinde tamamen reddedilecek ve bunun
yerini alacak yeni bir teori planlanacak. Yeni bir düﬂünce tarz› her yeri silip süpürecek."
Bu teori ne olacak peki? Dr. Raup ﬂu ﬂekilde itiraf eder: "Hiçbir fikrim
yok."144
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Hox Genleri
Kambriyen patlamas›n›n hayali evrimsel kökenine dair herhangi bir aç›klama getiremeyen evrimciler, ﬂu önemli
gerçe¤in asl›nda aç›kça fark›na varm›ﬂlard›: Genetik biliminin ortaya koydu¤u yenilikler, birbirinden ola¤anüstü derecede
farkl›l›k gösteren çeﬂit çeﬂit canl›lar›n, "ortak bir ata"ya sahip oldu¤u iddias›n› tümüyle geçersiz k›l›yordu. Bu durum karﬂ›s›nda evrimciler iddialar›n›, genetik bilimine uydurma ihtiyac› duydular. Hox genleri iddias›, bu çaban›n sonunda ortaya at›ld›.
Hox (homeobox) genleri, farkl› hayvan gruplar›nda ortak olarak bulundu¤u keﬂfedilen bir grup gendir. Bunlar› di¤er genlerden
ay›ran özellikleri, canl›lar›n vücutlar›n›n inﬂas›nda üstlendikleri
merkezi görevdir. Hox genleri, döllenmiﬂ yumurta hücresinden yetiﬂkinli¤e kadar tüm canl› geliﬂimini kontrol eden; belli bir organ› inﬂa edecek genlere, ne zaman ve nerede devreye gireceklerini söyleyen yönetici genlerdir. Hox genleri, embriyo hücrelerinde vücutta
hangi yap›lar›n nerede bulunacaklar›n› ve bu nedenle de neye dönüﬂeceklerini belirleyen genlerdir. Örne¤in omurili¤i meydana getirecek olan hücreler, daha ilk embriyonun oluﬂtu¤u andan itibaren,
omurilik bölgesine yerleﬂirler. Gözler için belirlenen hücreler de, baﬂ
k›sm›ndaki yerlerini al›rlar. Bu düzen, Hox genlerinde kodlanm›ﬂt›r.
Hox genlerinin verdi¤i komutlar, yine Hox genlerinin üretti¤i 60
amino asit dizilimli bir baﬂlat›c› proteinle ulaﬂt›r›l›r. Bu protein, ilgili genlere ba¤lanarak onlar› harekete geçirir. Öte yandan, herhangi
bir organ›n, örne¤in gözün, üretim bilgileri Hox genlerinde bulunmaz. Onlar sadece bu bilgiyi taﬂ›yan genleri aktif veya pasif hale geçirmekle yükümlüdürler. K›sacas› Hox genleri, sadece belli bir üretimle ilgili gen grubunu aç›p kapatan dü¤meler gibidir. Örne¤in meAdnan Oktar
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melilerdeki vücut plan›, mimarisi, görünüﬂü ve geliﬂimi yaklaﬂ›k 40
kadar Hox geni ile kontrol edilmektedir.145
Hox genlerinin önemli bir özellikleri, genlerin kromozom üzerindeki diziliﬂ s›ralar›n›n, yine bu genlerin ilgili olduklar› bölgelerin
beden üzerindeki dizilimleriyle ayn› olmas›d›r. Örne¤in bir sine¤i
baﬂ›ndan itibaren inceleyecek olursak, bedeninin çeﬂitli bölümlerden meydana geldi¤ini görebiliriz. Baﬂ k›sm›, gövde k›sm› ve kar›n
k›sm›. Sine¤in Homeobox genlerinde, önce kafan›n üretimini yöneten gen, sonra gövdenin üretimini yöneten gen gelir ve s›ra bu ﬂekilde devam eder.
Bilim adamlar› bu dizilimi keﬂfettiklerinde Hox genlerinin dizilimleriyle oynaman›n canl› üzerinde ne gibi etkiler ortaya ç›karaca¤›n› merak etmiﬂ, bunun için baz› mutasyon deneyleri gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Drosophilia meyve sineklerinde bu genlerin yerlerinin de¤iﬂtirilmesi, kafalar› kar›nlar›ndan, kollar› kafalar›ndan ç›kan garip
varl›klar›n ortaya ç›kmalar›na neden olmuﬂtur.146
Bu sonuçlar, canl›lar›n ne denli kompleks oldu¤unu, bu komplekslik üzerindeki rastlant›sal de¤iﬂimlerin (mutasyonlar›n) orgaHox genlerinin kromozom üzerindeki diziliﬂ s›ralar›, yine bu genlerin beden üzerindeki dizilimleriyle ayn›d›r. Drosophilia meyve sineklerinde bu genlerin yerlerinin de¤iﬂtirilmesi, kafalar› kar›nlar›ndan ç›kan garip canl›lar›n ortaya ç›kmalar›na sebep olmuﬂtur. Dolay›s›yla, bu kompleks yap›larda meydana gelen "bilinçli" bir mutasyonun bile, y›k›c› etkileri oldu¤u aç›kt›r. Bu gerçek, konuyla ilgili tüm Darwinist iddialar› ortadan kald›rmaktad›r.
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nizma üzerinde kaç›n›lmaz olarak y›k›c› oldu¤unu aç›kça göstermiﬂtir. Böylece, Hox mutasyonlar›n›n canl›lar› baﬂka canl›lara evrimleﬂtirebilece¤i düﬂüncesinin bir hayalden ibaret oldu¤u ortaya
ç›km›ﬂt›r. Güney Carolina T›p Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler
Biyoloji bölümünden Dr. Christian Schwabe, bu yöndeki sonuçlar›
ﬂöyle ifade eder:
Homeotik genler gibi kontrol genleri, fenotipleri* muhtemelen de¤iﬂtirebilen mutasyonlar›n hedefleri olabilir. Ancak ﬂu unutulmamal›d›r ki,
kompleks bir sistemdeki de¤iﬂiklikler ne kadar merkezi olursa bunlar›n çevresel etkileri de o kadar y›k›c› olur… Drosophilia [meyve sine¤i]
genlerinde meydana getirilen homeotik de¤iﬂimler, sadece çirkin ve
garip varl›klarla son bulmuﬂtur ve ço¤u deneyci, mutasyona u¤ratt›klar› Drosophilialardan bir ar› elde etmeyi umut etmemektedirler.147

Görüldü¤ü gibi bir canl›n›n geliﬂimi son derece kompleks bir
süreçtir. Böylesine kompleks bir süreci yöneten Hox genleri ise, rastlant›sal de¤iﬂim senaryolar›n› kesin olarak reddetmektedir. Ancak
yine de, baz› evrimciler bilimin gösterdi¤i bu gerçe¤i görmezden gelerek Hox genleriyle ilgili evrimsel senaryolar› savunmay› kendilerince sürdürmektedirler. Berkeley'deki California Üniversitesi'nden
James Valentine, Chicago Üniversitesi'nden David Jablonski ve Washington DC'deki Do¤al Tarih Müzesi'nden Douglas Erwin, Hox genleriyle Kambriyen canl›lar›n›n ani ortaya ç›k›ﬂ›n› ba¤daﬂt›rmakta, bu
dönemde ortaya ç›kan çok say›da filumun, bu genlerde meydana
gelen mutasyonlar sonucunda farkl›laﬂt›¤›n› öne sürmektedirler. Bu
senaryoyu Hox mutasyonlar›n›n bilinen y›k›c› etkisinden korumak
içinse "o dönemdeki Hox genleri çok esnekti, kapasite olarak de¤iﬂime izin veriyorlard›" gibi hiçbir bilimsel gözleme dayanmayan, ta*Bir canl›n›n d›ﬂ görünümü ile ilgili tüm özelliklerini belirleyen genlerin
bütününe fenotip ad› verilir.

Adnan Oktar
197

Darwin’in Anlayamad›¤› Kambriyen

mamen yapay bir iddiaya sar›lmaktad›rlar. Cambridge Üniversitesi'nden Simon Conway Morris, bu varsay›lan esnekli¤in hiçbir bilimsel dayana¤›n›n olmad›¤›n› ﬂu ﬂekilde ifade etmiﬂtir:
Valentine'e göre, t›pk› konuﬂma dilinin tüm insan kültürünü destekleyecek kadar esnek olmas› gibi, genlerin bu dizilimini ifade eden genetik dil de ﬂaﬂ›rt›c› hayvan çeﬂitlili¤inin tamam›n›n sebebi olabilecek
kadar temel, güçlü ve uyumland›rabilir nitelikteydi.
Bunlar› duymak çok güzeldi, fakat cesurca iddialarda bulunmak iﬂin
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kolay yan›yd›. Di¤er meslektaﬂlar›n› ikna etmek için birtak›m delillerin olmas› gerekiyordu. Valentine'in, Jablonski'nin ve Erwin'in, bu
genlerin Kambriyen'de gerçekten mevcut olduklar›n› göstermeleri gerekiyordu. Bu bir problem oluﬂturuyordu – genler fosil b›rakm›yorlard›. En az›ndan yar›m milyar y›l ve daha öncesinden kalanlar.148

Zoolog ve moleküler biyolog Dr. Raymond G. Bohlin ise Kambriyen'deki Hox genlerinin hayali esnekli¤iyle ilgili varsay›m›n bilim
d›ﬂ› yönünü ﬂu ﬂekilde anlat›r:
Baz› evrimciler daha da ileri giderek Kambriyen'de iﬂleyen evrim mekanizmas›n›n, o zamandan bu zamana süregelenden tamamen farkl›
oldu¤unu iddia ettiler. Bu durum, söz konusu mekanizmalar› hiçbir
zaman inceleyemeyece¤imiz ihtimalini, çünkü düzgün genetik yap›lara sahip bu canl›lar›n ﬂu anda var olmad›klar›n› ortaya ç›karmaktad›r. Elimizde sadece Kambriyen canl›lar› vard›r ve bunlar›n öncüleri
bulunmamaktad›r. Bu nedenle spekülasyonlar ç›lg›nca ve kontrol edilemez bir hale gelecektir, çünkü bu teorileri test edebilme yolu olmayacakt›r. Fosiller genetik organizasyonlar›n izlerini hiçbir zaman b›rakmazlar.149

Hox genlerinin fosil kay›tlar›nda yer almamas›, evrimciler aç›s›ndan bir problemdir. Ancak evrimciler, Kambriyen canl›lar›n›n söz
konusu genlerini fosillerde bulmuﬂ olsalar da kendileri için sorun
çözümlenmiﬂ olmayacakt›r. Çünkü Hox genlerinin yap› ve iﬂlevleri,
evrim teorisini desteklememektedir. Bu genlerin özelli¤i, sadece zaten kodlanm›ﬂ olan yap›lar› kontrol etmeleridir. Bu genler, yeni bir
yap›y› kodlayamaz, olmayan bir özelli¤i organizmaya ekleyemezler.
Yap›lar›n oluﬂmas› için yeni genetik bilgiyi sa¤lamazlar. Onlar sadece düzenleyicidirler. Kendilerine verilmiﬂ bilgileri kullan›r ve onlar›,
Allah'›n izni ve dilemesiyle, vücut içinde bir düzen oluﬂturacak ﬂekilde organize ederler. Dolay›s›yla, bir canl›dan, tamamen farkl› baﬂka bir canl›n›n oluﬂmas› için gereken yeni bilgilerin, yeni yap›lar›n
ve yeni organlar›n sebebi olmalar› mümkün de¤ildir.
Adnan Oktar
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Çin'in Chengjiang faunas›ndaki Kambriyen fosillerini bulan ve
bunlar üzerinde uzun araﬂt›rmalar yapan San Francisco Biyoloji Departman›'n›n baﬂ›nda bulunan Dr. Paul Chien, bu konuyla ilgili olarak ﬂunlar› söylemektedir.
Baﬂka teoriler de vard›r. Berkeley profesörü James Valentine'›nki gibi.
(...) Geliﬂen biyolojide embriyo üzerindeki çal›ﬂmalar, Hox geni ad›
verilen büyük bir keﬂfi ortaya ç›kard›. Bunlar düzenleyici genlerdir ve
göz ve di¤er yap›lar›n geliﬂiminin açma kapama dü¤meleridir.
Valentine, ilkel organizmalar›n yeterli miktarda Hox genlerinin bulundu¤unu ve bunlar›n aniden farkl› yap›lar meydana getirdiklerini
savunmaktad›r. Böylelikle Kambriyen patlamas›n› bu Hox geni kümeleﬂmesi ile iliﬂkilendirmeye çal›ﬂ›r. Ama san›r›m pek çok teorik zorluk ile karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r.
Jonathan Wells'in ise Hox geninin bunlar› yapamayaca¤›na dair bir
fikri vard›r. Hox genlerinin sadece dü¤meler oldu¤unu belirtir. Farkl›
sistemlerde bu dü¤meyi açabilirsiniz ve bu sadece çal›ﬂ›r veya durur.
Ama Hox genleri ile yeni bir bilgi ekleyemezsiniz.150

Evrimcilerin aç›klayamad›klar› bir baﬂka nokta da, ilk Hox geninin nas›l ortaya ç›km›ﬂ oldu¤udur. Evrimciler, Hox genlerinin
oluﬂturdu¤u y›¤›nlar›n Kambriyen çeﬂitlili¤ine sebep olduklar›n› iddia ederler. Ancak son derece kompleks bir yap›ya, mükemmel bir
dizilim ve iﬂleyiﬂe sahip olan bu düzenleyici genlerin nas›l ortaya
ç›kt›klar› konusunda sessizdirler. Farkl› özelliklerin düzenlenmesini
kontrol eden farkl› genlerin, birbirlerinden evrimleﬂtiklerini iddia
ederler, ki bu bilimsel olarak imkans›zd›r. Zaten tüm bunlar›n "atas›" oldu¤unu iddia ettikleri hayali "ilk Hox geninin" tesadüfen nas›l
ortaya ç›kt›¤› da hala aç›klama beklemektedir.
Kald› ki Hox genlerinde, Kambriyen patlamas› gibi biyolojik
bir Big Bang ortaya ç›karacak potansiyel bulundu¤unu iddia edenler, bunun neden do¤a tarihinin sonraki 540 milyon y›ll›k bölümün-
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de gerçekleﬂmedi¤ini de aç›klamak zorundad›r. Hox genlerinde
böyle bir potansiyel varsa, Kambriyen sonras› dönemde yaﬂam›ﬂ
canl›lar neden baﬂka patlamalar
meydana getirmemiﬂ, neden bambaﬂka filumlar ortaya ç›kmam›ﬂt›r?
Bu durum günümüz için de geçerlidir. Neden günümüz bilim adamlar›
böyle de¤iﬂimlere ﬂahit olmamaktad›rlar? Nature, Science gibi bilim dergilerinde bu gibi gözlemlerin devaml› olarak
rapor edilmesi gerekirken, neden yay›nlanm›ﬂ tek bir örnek dahi bulunmamaktad›r?
Ayr›ca Hox mutasyonlar›n›n -daha önce belirtti¤imiz meyve sineklerinde görüldü¤ü gibi- garip varl›klar meydana getirdi¤i bir gerçektir. Kambriyen filumlar›n›n daha
önce yaﬂam›ﬂ tek hücrelilerden evrimleﬂti¤i teorisi de, say›s›z canl›n›n sakat do¤muﬂ olmas›n› gerektirir. Dolay›s›yla e¤er Kambriyen
filumlar› Hox mutasyonlar›yla ortaya ç›km›ﬂsa, say›s›z garip canl›n›n fosilleri nerededir? Örne¤in neden ayaklar› kafas›ndan ç›km›ﬂ
trilobit fosillerine rastlanmamaktad›r? Neden canl›lar fosil kay›tlar›nda daima kusursuzca geliﬂmiﬂ yap›dad›r?
Evrim teorisinin bunlara verebilecek hiçbir cevab› yoktur.
Simon Conway Morris, bu "cevaps›zl›¤›" kitab›nda ﬂöyle itiraf
eder:
E¤er bizler, vücut bölümleri ve kol ve bacaklar gibi özelliklerin oluﬂtu¤u bir seri embriyotik aﬂama yoluyla döllenmiﬂ bir yumurtadan bir
hayvan›n nas›l geliﬂti¤ini aç›klayabilirsek, bu durumda bu bilgiyi
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Kambriyen patlamas›na da uygulama gibi ola¤anüstü bir ihtimal oluﬂur. Peki farkl› canl›lar,
farkl› genetik talimat dizilerine sahip midirler?
E¤er öyleyse, bunlar nas›l evrimleﬂmiﬂ olabilirler ve Kambriyen evrimsel patlamas›nda bugün var olmayan özel mekanizmalar m› görev
alm›ﬂt›r? ‹stisnai olarak gevﬂek olan genetik talimat dizilerinin, Kambriyen sular›ndaki hayvan vücut planlar›n›n görünür bollu¤unu aç›klamak için nadiren de olsa de¤iﬂken oldu¤unu
öne sürmek gerekli midir? Hala, kesin cevaplar
vermekten çok uza¤›z, ama ﬂu anda ve her na-

Simon Conway Morris’in Kambriyen canl›lar›n› konu alan kitab› “The Crucible of
Creation”.

s›lsa sürpriz bir ﬂekilde, bütün bu sorulara verilecek cevap 'Hay›r' gibi görünüyor.151

Kuﬂkusuz hayali bir evrimsel geliﬂimin Hox genleriyle nas›l
sa¤lanaca¤›na evrimcilerin tam anlam›yla cevaps›z kalmas›, Hox
genleriyle ilgili Kambriyen senaryosunun tümüyle tutars›z, körü
körüne bir inançtan ibaret oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Hox
genlerinin Kambriyen canl›lar›n›n evrimine ve çeﬂitlili¤ine sebep oldu¤u iddias›, bilimsellikten tamamen uzak ve spekülatiftir. Time
dergisindeki "When Life Exploded" (Yaﬂam Patlad›¤›nda) baﬂl›kl›
Kambriyen patlamas›n› konu alan yaz›da, evrimcilerin Hox geni iddias›n›n hayal ürünü oldu¤u gerçe¤i, aç›kça ifade edilmiﬂtir:
Elbette, Kambriyen patlamas›n› neyin mümkün k›ld›¤›n› anlamak,
bunun nas›l bu kadar h›zl› gerçekleﬂti¤i gibi çok daha büyük bir soruyu yan›tlamamaktad›r. Burada bilim adamlar› nazik bir ﬂekilde ince
buz ﬂeklindeki verilerin üzerinden kaymakta, somut delillerden çok
sezgilere dayanan senaryolar öne sürmektedirler.152

Kambriyen canl›lar›n›n nas›l meydana ç›kt›klar› ile ilgili olarak
ortaya at›lan her teori, bir zand›r, evrimcilerin gerçekleﬂmiﬂ olmas›n› çok istedikleri bir hikayedir. Evrimciler, bilimsel olarak gerçekleﬂ-
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me ihtimali olmad›¤›n› çok iyi bilmelerine ra¤men, iddialar›ndan
vazgeçmez, birini savunamaz hale gelince, di¤erini üretirler. Bu hayal gücü, evrimciler için sorun de¤ildir. Dünya üzerindeki canl› tarihini zaten tamamen baﬂtan kurgulam›ﬂlard›r ve bu senaryonun
içindeki detaylara da yeni hikayeler uydurmakta sak›nca görmezler.
Ancak ne yaparlarsa yaps›nlar, ortada, kesin olarak aç›klayamad›klar› Kambriyen canl›lar› vard›r.
Allah ayetinde ﬂu ﬂekilde buyurmaktad›r:
Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karﬂ›l›k)
bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucular›n en hay›rl›s›d›r. (Al-i ‹mran Suresi, 54)

‹ﬂte inkar edenler, ayette belirtilen bu gerçekten habersizdirler.
Allah'› inkar eden, Allah'a karﬂ› mücadelede kararl› olanlar›n mutlaka Allah'›n düzeni ile karﬂ›laﬂacaklar›n› bilmemektedirler. Her ﬂeyi
Allah'›n yaratt›¤›na inanmay› reddettikleri için, yerde ve gökte olanlar›n tümünün, kendi yap›p ettiklerinin tamam›n›n, Allah'›n kontrolünde oldu¤unu anlamazlar. Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ›n›, Kendisi'ne karﬂ› gelenlerin hangi örneklerle ortaya ç›kacaklar›n› bildi¤ini
kavrayamazlar. Allah'a karﬂ› getirilen tüm örneklerin, tüm iddialar›n, daha baﬂtan geçersiz oldu¤unu görüp idrak edemezler. ‹ﬂte bu
nedenle boﬂa u¤raﬂ›p durur, yarat›l›ﬂ gerçe¤ine karﬂ› sürekli olarak
teoriler üretmeye kalk›ﬂ›rlar. Asla sonuç alamayacaklar› bir yola sapar ve ömürlerini bu u¤urda harcar dururlar. Oysa onlar› da, 530
milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ olan Kambriyen canl›lar›n› da yaratm›ﬂ
olan Allah't›r ve Allah, onlar›n her yapt›¤›n› bilen ve görendir. Her
birinin yapt›klar›n› ahirette mutlaka kendilerine haber verecektir.
Dikkatli olun; göklerde ve yerde olanlar›n hepsi Allah'›nd›r. O,
üzerinde bulundu¤unuz ﬂeyi elbette bilir. Ve O'na döndürülecekleri gün, yapt›klar›n› kendilerine haber verecektir. Allah, herﬂeyi bilendir. (Nur Suresi, 64)

Adnan Oktar
203

205

S

tephen Jay Gould'un Book of Life (Yaﬂam›n Kitab›) isimli kitab›nda geçen

aﬂa¤›daki sözler, Dünya'da hali haz›rda var olan muazzam canl› çeﬂitlili¤i hakk›nda özet bir bilgi verir:
Hayvan yaﬂam› inan›lmaz derecede çeﬂitlidir, yaﬂam›n di¤er alt›
aleminden çok daha fazlad›r. Son üç yüzy›l boyunca, bilim adamlar› 1.5 milyon yaﬂayan hayvan türü tespit ettiler. Ancak pek çok tür
üzerinde henüz çal›ﬂma bile yap›lmam›ﬂt›r –özellikle de tropik bölgelerdeki küçük canl›lar üzerinde– bunlar›n toplam 5 ila 50 milyon
kadar olduklar› tahmin edilmektedir. Bu türlerin pek ço¤u (tüm türlerin %75'ini genellikle arthropodlar ve parazitler oluﬂturur) karada
yaﬂarlar. Daha az say›da türler okyanuslarda yaﬂar (yaklaﬂ›k
295.000 tane tan›mlanm›ﬂt›r). Ama yine de, hayvanlar aleminin en
temel bölümlerini, yani filumlar› –neredeyse filumlar›n tamam›n›– içeren de okyanuslard›r.153

Evrimcilerin, ortaya att›klar› teori nedeniyle, bu
ola¤anüstü çeﬂitlili¤in ve bundan önce yok olup gidenlerin tamam›n›n aç›klamas›n› yapmalar› gerekmektedir. Bir bakteri hücresinin, nas›l olup
da bir balinaya dönüﬂebilece¤ini, nas›l
olup da milyonlarca hayvan türünü ortaya ç›karabilece¤ini
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göstermeleri gerekmektedir. Evrimcilerin, bu türlerin her biri için
bir evrimsel süreç senaryosu geliﬂtirmeleri, bunu delillendirmeleri
ve bu sürecin gerçekleﬂti¤ine dair fosil kay›tlar›nda izler göstermeleri gerekmektedir.
Ama fosil kay›tlar›nda bu sürece dair hiçbir iz yoktur. Milyonlarca farkl› türün tek bir tanesi bile ara fosil kal›nt›s› b›rakmam›ﬂt›r. Evrimcilere göre bir bakteri çeﬂitli aﬂamalarla bal›¤a dönüﬂmüﬂ olmal›d›r ve bu hayali de¤iﬂim milyonlarca y›l sürmelidir. Ancak bu uzun
süreçte böyle bir de¤iﬂimin gerçekleﬂti¤ine dair tek bir tane ara geçiﬂ
formu yoktur. Bakteriler bile kendi izlerini kayal›klar aras›nda b›rak›rken, say›s›z bal›k fosili eksiksiz ve en mükemmel halleri ile fosil
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katmanlar›nda kendilerini sergilemiﬂken, bunlar›n aras›nda yer almas› gereken garip ara geçiﬂ canl›lar›n›n varl›klar›ndan eser yoktur.
Çünkü, evrim yaﬂanmam›ﬂt›r. Canl›lar evrimleﬂerek geliﬂim
göstermemiﬂler, birbirlerinden dönüﬂerek türleri meydana getirmemiﬂlerdir. Evrimcilerin 150 y›ld›r hikayesini anlat›p durduklar› "evrim süreci" bir hayaldir. Evrim teorisinin "tek bir iddias›" bile bilimsel olarak kan›tlanmam›ﬂt›r. Evrim teorisi, en büyük dayana¤› ve en
büyük ﬂahidi olmas› gereken fosil kay›tlar›ndan "tek bir delil" getirememiﬂtir. Evrim teorisinin "tek bir mekanizmas›n›n" bile evrim
sa¤lad›¤› görülmemiﬂtir. Bilimin hiçbir dal›, hiçbir ﬂekilde evrim teorisini desteklememekte, aksine sürekli olarak onu çürütecek deliller sunmaktad›r.
Özetle, canl›lar evrimleﬂmemiﬂlerdir.
Evrimcilerin büyük bir dehﬂet ve derin ﬂok içinde karﬂ›lad›klar› Kambriyen canl›lar›, bütün bu gerçeklerin çok çarp›c› bir delilidir.
Hayvanlar aleminin tüm temel yap›lar›n› içine alan 50'ye yak›n filumun sergilendi¤i, 530 milyon y›l önceki bu manzara, evrim teorisini
derinden çökertmiﬂtir. Evrimciler hala bunun ﬂokunu atlatmaya, bu
ola¤anüstü olay› geçiﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Oysa Kambriyen
patlamas› bir gerçektir ve evrim, bu gerçek karﬂ›s›nda eriyip yok olmuﬂtur.
Berkeley'deki California Üniversitesi'nden Biyokimyac› ve ayn›
zamanda yarat›l›ﬂ gerçe¤i savunucular›ndan Duane Gish, bu önemli gerçe¤i ﬂu sözlerle ifade eder:
Yarat›l›ﬂ inanc›na karﬂ› olanlar yaﬂam›n tarihindeki bu derin dura¤anl›¤› büyük bir sessizlik büyüsü içinde kapat›yorlar. Bunun nas›l oldu¤u konusunda hiçbir sözde hikaye öne sürmeye kalk›ﬂmad›klar› gibi,
bunu tamamen görmezden geliyorlar. Yarat›l›ﬂ inanc›na karﬂ› gerçekleﬂtirdikleri polemiklerde tart›ﬂmak için bile bu, evrim teorisi aç›s›ndan oldukça utanç verici.154
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Canl›lar ... E¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa,
o halde üstün bir Ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir.

Kambriyen canl›lar› dururken, evrimin nas›l mükemmel mekanizmalara sahip oldu¤u hikayelerinin anlat›lmas›, sudan-karaya, karadan-havaya hayali geçiﬂin abart›l› senaryolar›n›n detayland›r›lmas› son derecede anlams›zd›r.

Evrimci biyolog Douglas Futuyma ise bu gerçe¤i ﬂöyle aç›klar:
Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlard›r ya da kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂlerdir. E¤er eksiksiz ve
mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa, o halde üstün bir Ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir.155

Kambriyen patlamas› bize Futuyma'n›n ifade etti¤i gibi canl›lar›n yeryüzünde "tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde" ortaya ç›kt›klar›n› aç›kça göstermektedir. New York State Üniversite-
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si'nden ekoloji ve evrim profesörü Jeffrey S. Levinton da, Scientific
American dergisine yazd›¤› "Hayvan Evriminin Big Bang'i" baﬂl›kl›
bir makalesinde bu gerçe¤i kabul etmekte ve "Kambriyen devrinde
çok özel ve gizemli bir yarat›c› gücün varl›¤›n› görüyoruz" itiraf›n›
yapmaktad›r.156
Evrimciler için art›k evrimi tart›ﬂ›p, onun lehine deliller sunmaya çal›ﬂman›n bir anlam› yoktur. Çünkü Kambriyen canl›lar› dururken, evrimin nas›l mükemmel mekanizmalara sahip oldu¤u hikayelerinin anlat›lmas›, sudan-karaya, karadan-havaya hayali geçiﬂin abart›l› senaryolar›n›n detayland›r›lmas›, son derecede anlams›zd›r. Paleontologlar›n elinde 530 milyon y›l öncesine dair bir delil vard›r ve bu
hayranl›k uyand›r›c› olay›n bir aç›klamas›n›n olmas› gerekmektedir.
Ancak evrimin dahil oldu¤u hiçbir aç›klama, bu mükemmelli¤in nas›l meydana geldi¤i sorusuna bir cevap getirememektedir.
Bunun gösterdi¤i gerçek ﬂudur: Bundan 530 milyon y›l önce,
yeryüzünde – dünyan›n ilk oluﬂumundan itibaren oldu¤u gibi- bir
yarat›l›ﬂ mucizesi sergilenmiﬂtir. Birbirinden farkl› 50 filumun içerdi¤i birbirinden de¤iﬂik binlerce türün say›s›z bireyi, gözleri, sinir
sistemleri, solungaçlar›, avlar›na ulaﬂabilecekleri uzant›lar›, yürüyecek ayaklar›, muhteﬂem kabuklar› ve bunun gibi yüzlerce özellikleriyle birlikte yoktan var edilmiﬂlerdir. Kambriyen'de ortaya ç›kanlar
da dahil olmak üzere tüm varl›klar› içine alan hayranl›k uyand›r›c›
canl› yaﬂam›, sonsuz ilme, sonsuz güce ve sonsuz kudrete sahip olan
Allah'›n eseridir. Bu gerçek, evrimciler istese de istemese de gözler
önündedir ve bat›l, bu gerçek karﬂ›s›nda mutlaka yok olucudur.
Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye gö¤ü, yeri ve ikisi
aras›nda bulunanlar› yaratmad›k. E¤er bir 'oyun ve oyalanma' edinmek isteseydik, bunu, Kendi Kat›m›z'dan edinirdik. Yapacak olsayd›k, böyle yapard›k.
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Hay›r, Biz hakk› bat›l›n üstüne f›rlat›r›z, o da onun beynini darmada¤›n eder. Bir de bakars›n ki, o, yok olup gitmiﬂtir. (Allah'a karﬂ›)
Nitelendiregeldiklerinizden dolay› eyvahlar size.
Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. O'nun yan›nda olanlar,
O'na ibadet etmekte büyüklü¤e kap›lmazlar ve yorgunluk duymazlar. (Enbiya Suresi, 16-19)

Darwin'in Hayat A¤ac› Silinip Gitti
Bilindi¤i gibi Darwinizm, canl›l›¤›n tek bir ortak atadan geldi¤ini ve küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂt›¤›n› öne sürmektedir. Bu durumda, canl›l›¤›n, ilk baﬂta birbirine çok benzer ve basit formlarda
ortaya ç›km›ﬂ olmas› gerekir. Yine ayn› iddiaya göre, canl›lar›n birbirlerinden farkl›laﬂmalar› ve kompleksliklerinin artmas› da, çok
uzun zamanlar içinde olmal›d›r. Dolay›s›yla Darwinizm'e göre, canl›l›k tek bir kökten gelen, ancak sonra dallara ayr›lan bir a¤aç gibi olmal›d›r. Nitekim bu varsay›m Darwinist kaynaklarda ›srarla vurgulan›r ve "hayat a¤ac›" (tree of life) kavram› s›k s›k kullan›l›r. Bu hayat a¤ac›na göre, baﬂlang›çta sadece tek bir filum olmal›d›r (ilk hayali hücre ayn› zamanda yaﬂam›n ilk ana beden plan› yani filumu
anlam›na geldi¤i için). Daha sonra bu tür, uzun zamanlar içinde de¤iﬂim göstererek baﬂka türlere dönüﬂmeli, ortaya ç›kan türler, bu hayali evrimsel atalar›ndan uzaklaﬂt›kça görünümleri aras›ndaki farkl›l›klar da artmal›d›r. Buna ba¤l› olarak filumlar›n say›s› da zaman
içinde art›ﬂ göstermelidir.
Darwin'in bu hayali hayat a¤ac›, Türlerin Kökeni kitab›nda ﬂu
ﬂekilde resmedilmiﬂtir:
Darwin, bu grafikte A ile gösterdi¤i bir türün 14 zaman dilimine ay›rd›¤› uzun bir dönem boyunca, bir a¤aç gibi çeﬂitlenece¤ini,
türler aras› farkl›l›klar›n zaman içinde art›ﬂ gösterece¤ini iddia et-
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Darwin'e göre, canl›l›k tek bir atadan gelmiﬂ, küçük ve aﬂamal› de¤iﬂimlerle türler
belirmiﬂ olmal›yd›. Tek bir filumdan çeﬂitlenerek geliﬂen "hayat a¤ac›" kavram›, bu
tez üzerine ﬂekillenmiﬂti. Ama Darwin'in hayat a¤ac›, bir aldatmacadan ibaretti. Günümüz filumlar› da dahil olmak üzere 50 farkl› filum, yaﬂam tarihinin daha ilk baﬂ›nda fosil kay›tlar›nda kendini gösteriyordu. Darwin'in hayat a¤ac› silinip gitmiﬂti.

miﬂtir. Amatör biyolog, bu yöndeki hayallerini "bu süreci cinslerle s›n›rland›rmak için bir s›n›r görmüyorum. Cinsler de aileler veya tak›mlar
meydana getirecektir" sözleriyle ifade etmiﬂtir.157
Darwin'in bu gerçek d›ﬂ› öngörüsü çeﬂitli ﬂartlar› beraberinde
gerektirmektedir:
Darwin'e göre "önce türler" çeﬂitlenmeli, bunu daha yüksek kategorilerin ve nihayet filumlar›n ortaya ç›kmas› izlemelidir. Dolay›s›yla filumlar›n say›s› zaman içinde artmal›d›r. Böylece, biyolojik kategorilerin fosil kay›tlar›nda belirme yönünün "aﬂa¤›dan-yukar›"
do¤ru bir seyir izlemiﬂ olmas› gerekir.
Hayat a¤ac› bir üçgen formunda düﬂünülürse, biyolojik çeﬂitlili¤in zaman içindeki seyri, "giderek geniﬂleyen bir farkl›l›k üçgeni"
ﬂeklinde olmal›d›r. Dolay›s›yla farkl›l›k üçgeni, bir "V" ﬂekline benzer duruﬂ sergilemelidir.
Adnan Oktar
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Ancak fosil kay›tlar› Darwinizm'in bu öngörülerinin hepsinin
temelden yanl›ﬂ oldu¤unu göstermektedir:
Darwin'e yalanlama 1: Biyolojik kategorilerin fosil kay›tlar›nda belirme yönü "aﬂa¤›dan yukar›ya" do¤ru de¤il, "yukar›danaﬂa¤›ya" do¤ru bir seyir izlemiﬂ ve önce filumlar oluﬂmuﬂtur.
Fosil kay›tlar›n›n bu konuyla ilgili gerçe¤i "önce filumlar" ﬂeklindedir. Önce filumlar var olmuﬂ, tür gibi daha küçük kategorilerin ortaya ç›k›ﬂ› daha sonra gerçekleﬂmiﬂtir. Araﬂt›rmac›lar D. H. Erwin, J.
W. Valentine ve J. J. Sepkowski'nin çeﬂitlenmeyle ilgili karﬂ›laﬂt›rmal›
çal›ﬂmalar›nda vard›klar› sonuç, bu gerçe¤i do¤rular niteliktedir:
Fosil kay›tlar› filumlar›n çeﬂitlenmesinin s›n›flar›nkinden, s›n›flar›n
çeﬂitlenmesinin tak›mlar›nkinden, tak›mlar›n çeﬂitlenmesinin ise ailelerinkinden önce oldu¤unu göstermektedir... Yüksek kategoriler, daha
alt kategorilerin birikimi sürecinde ortaya ç›km›ﬂ görünmemektedirler.158

Darwin, s›n›f ve aile gibi daha alt kategorilerin zamanla çeﬂitlenece¤ini, tek bir filumdan çeﬂitlenen türlerin farkl› filumlar› ortaya
ç›karaca¤›n› iddia etmekle, "aﬂa¤›dan yukar›ya" bir geliﬂim varsaym›ﬂt›r. Oysa Kambriyen patlamas›, bilim yazar› Roger Lewin'in belirtti¤i gibi, tam tersi bir durum ortaya koymaktad›r:
Yüksek kategorilerin oluﬂmas›nda birkaç muhtemel ﬂekil vard›r. Bunlardan en önemli ikisi aﬂa¤›dan-yukar›ya ve yukar›dan-aﬂa¤›ya olan
yaklaﬂ›mlard›r. ‹kincisinde evrimsel yenilikler küçük küçük ilerlemelerle gerçekleﬂir... Kambriyen patlamas› ikinci ﬂekille, yukar›dan aﬂa¤›ya olanla uyumludur.159

Biyolojik kategorilerin fosil kay›tlar›nda belirme yönü "yukar›dan-aﬂa¤›" do¤ru bir seyir izlemiﬂtir. Dahas›, uzun zaman aral›klar›
içinde aﬂamalarla ço¤almas› gereken filum say›s› gitgide azalm›ﬂt›r.
Kambriyen'de birbirinden farkl› 50 filum ortaya ç›km›ﬂ olmas›na
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ra¤men, günümüzde korunan filum say›s› 35 civar›ndad›r. (Bkz. Fosiller ‹nceleniyor bölümü) Bu gerçekler karﬂ›s›nda Darwin'in varsay›mlar›, fosil kay›tlar›n›n gerçekleri karﬂ›s›nda kelimenin tam anlam›yla "altüst" olmuﬂ, paleontoloji biliminin bulgular› teorisini, kesin
ve net olarak geçersiz k›lm›ﬂt›r.
Darwin'e yalanlama 2: Farkl›l›k üçgeni Darwin'in iddia etti¤inin tamamen z›tt›d›r.
Darwin, giderek dallanan hayat a¤ac› grafi¤inde yaﬂam›n, "giderek geniﬂleyen bir farkl›l›k üçgeni" ﬂeklinde çeﬂitlenece¤ini varsaym›ﬂt›r. Oysa canl›l›k, giderek geniﬂleyip, çeﬂitlenmemekte, aksi-
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ne çok çeﬂitli baﬂlay›p giderek daralmaktad›r. Berkeley, California
Üniversitesi profesörü Philip Johnson, paleontolojinin ortaya koydu¤u bu gerçe¤in, Darwinizm'le olan aç›k çeliﬂkisini ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Darwinist teori, canl›l›¤›n bir tür "giderek geniﬂleyen bir farkl›l›k üçgeni" içinde geliﬂti¤ini öngörür. Buna göre canl›l›k, ilk canl› organizmadan ya da ilk hayvan türünden baﬂlayarak, giderek farkl›laﬂm›ﬂ ve
biyolojik s›n›fland›rman›n daha yüksek kategorilerini oluﬂturmuﬂ olmal›d›r. Ama hayvan fosilleri bizlere bu üçgenin gerçekte baﬂ aﬂa¤›
durdu¤unu göstermektedir: Filumlar henüz ilk anda hep birlikte vard›r, sonra giderek say›lar› azal›r.160

Böylece Darwin yalanlanm›ﬂt›r. Farkl›l›k üçgeni "▼", art›k düz
bir çizgi "_" ﬂeklinde durmaktad›r
Darwin'in ünlü "hayat a¤ac›n›n" aç›kça bir yalandan ibaret olmas›, hem teorinin kendisi hem de teorinin destekçileri aç›s›ndan
büyük bir hayal k›r›kl›¤›d›r. Jonathan Wells, Icons of Evolution (Evrimin ‹konlar›) isimli kitab›nda bu gerçe¤i ﬂu ﬂekilde ifade etmiﬂtir:
Biyolojik hiyerarﬂinin üst basamaklar› önce ortaya ç›kt›¤›ndan, Kambriyen patlamas›n›n Darwin'in hayat a¤ac›n›n baﬂ aﬂa¤› çevrildi¤i söylenebilir. E¤er botanik bir analojinin yap›lmas› uygun düﬂseydi, ona
a¤açtan çok çimenlik demek do¤ru olurdu. Yine de evrimci biyologlar
Darwin teoremini terk etmeye isteksiz görünmektedirler. Ço¤u,
Kambriyen fosillerinden elde edilen kan›tlar› hesap d›ﬂ› tutmaktad›r.161

Yaﬂam, Kambriyen patlamas› ile aniden ve mükemmel bir çeﬂitlilikle oluﬂmuﬂtur. Darwinistlerin iddia ettikleri gibi, tek bir bakteriden gitgide de¤iﬂime u¤rayan ve sonunda insana kadar ulaﬂan
bir evrim sürecinin olmad›¤› aç›kt›r. Darwin'in hayat a¤ac›, bir anda
yok olup silinmiﬂtir.
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Kambriyen Patlamas›, Darwin'e Göre, Evrim
Teorisi ‹çin Öldürücü Bir Darbedir
Fosil kay›tlar› Darwin için rahatlat›c› de¤il s›k›nt›l›yd›. Hiçbir ﬂey onu
Kambriyen Patlamas›'ndan, neredeyse tüm kompleks organik tasar›mlar›n, eﬂ zamanl› ortaya ç›k›ﬂ›ndan daha çok huzursuz etmemiﬂti.162 (Stephen J. Gould, paleontolog, Harvard Üniversitesi)

Darwin döneminde Kambriyen patlamas›, yeni keﬂfedilmiﬂ bir
gerçekti. Canl›lar›n oldukça a¤›r aﬂamalarla rastgele ortaya ç›kt›klar›n› iddia eden bir biyolog için beklenmedik ve oldukça ﬂaﬂ›rt›c› bir
olayd›. Darwin bunu, Türlerin Kökeni adl› kitab›nda ciddi bir zorluk
olarak tan›mlam›ﬂt›:
Bununla ba¤lant›l› baﬂka bir zorluk daha vard›r ki bu çok daha ciddidir. Hayvanlar aleminin çeﬂitli temel bölümlerine ait türler, bilinen en
alt fosil katmanlar›nda aniden ortaya ç›km›ﬂt›r.163

Bir baﬂka sözünde ise Darwin, bu konuda teorisine uygun bir
aç›klama yapamayaca¤›n› aç›kça itiraf etmiﬂti:
Kambriyen sisteminden öncesine ait varsay›lan en eski dönemlere ait
zengin fosil kal›nt›lar›n› neden bulamad›¤›m›z sorusuna, tatmin edici
hiçbir cevap veremem.164

Normal ﬂartlarda böylesine büyük bir gerçe¤in evrim teorisini
rafa kald›rmas›, evrim destekçilerini tamamen susturmas› beklenirdi. Ancak Darwin için, bu ﬂekilde olmad›. O, ileride, Kambriyen'de
ortaya ç›kan bu ola¤anüstü çeﬂitlili¤e bir aç›klama getirilece¤ini
umuyordu. Ama e¤er bir aç›klama bulunamazsa, yani fosil kay›tlar› beklenen ara geçiﬂ örneklerini vermezse, bunun teorisi için öldürücü oldu¤unu da aç›kça kabul etmiﬂti:
Türlerin tüm gruplar›n›n belirli formlarda aniden ortaya ç›k›ﬂlar› gibi
beklenmedik bir olay, pek çok paleontolog taraf›ndan – örne¤in Agassiz, Pictet ve Sedgwick gibi – türler aras› mutasyon inanc›na, ölümcül
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bir itiraz olarak ileri sürüldü. E¤er ayn› soya veya aileye ait say›s›z
tür, gerçekten yaﬂama bir kerede baﬂlad›larsa, bu gerçek, do¤al seleksiyon yoluyla evrim teorisi için öldürücü olacakt›r.165

Darwin'in bu itiraf›, ﬂu anda evrim teorisinin geçersizli¤inin,
Darwin'in dilinden bir ifadesidir. Darwin'in ileride bulunmas›n›
bekledi¤i ara geçiﬂ örnekleri bulunamam›ﬂt›r. Say›s›z türün, yaﬂama
bir kerede, herhangi bir evrim süreci olmadan baﬂlad›klar› gerçe¤i
aç›kt›r. 50 ayr› filumun bir arada, sadece tek hücreli canl›lar›n hakim
olmas› gereken bir dönemde yaﬂam›ﬂ olmalar›, bu öldürücü darbe
için yeterli bir sebeptir.

Basitten Komplekse Geliﬂim Hikayesi Bir
Aldatmacad›r
Darwin'in teorisi, günümüz yaﬂam formlar›ndaki tüm kompleksli¤in, milyonlarca y›l sürdü¤ü farz edilen, hayali evrim sürecinde ortaya ç›kt›¤›n› iddia ediyordu. Bir yunusun sonar sistemi, bukalemunun dili, kuﬂun kanad› veya bir ahtopotun kollar› gibi kompleks yap›lar bu varsay›ma göre daha alt sistemlerden aﬂama aﬂama
ortaya ç›km›ﬂ olmal›yd›. Teori, hayali evrim sürecinin baﬂlang›ç noktas›na, bu kompleks sistemlerden hiçbirine sahip olmayan, hayali
ilk hücreyi yerleﬂtiriyordu. Dolay›s›yla, Darwinizm'e göre, yaﬂam
formlar›n›n iddia edilen evrimi, do¤a tarihi boyunca sürekli basitten
komplekse do¤ru bir geliﬂim göstermiﬂ olmal›yd›. Ancak Kambriyen patlamas› bu iddiay› kesin olarak geçersiz k›ld›.
Öncelikle Kambriyen döneminde ortaya ç›kan canl›lar, zaten
son derece kompleks yap›da bulunuyorlard›. Biyokimyager D. B.
Gower, bu gerçe¤i ﬂöyle aç›klamaktayd›:
En eski kayalarda, ilkel canl›lardan geliﬂmiﬂ formlara do¤ru, kademeli geliﬂimleri içeren, seri fosilleri bulam›yoruz. Bunun yerine en eski
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Bir yunusun sonar sistemi, bukalemunun
dili, kuﬂun kanad› veya bir ahtopotun kollar› gibi kompleks yap›lar, Darwinist varsay›ma göre daha alt sistemlerden aﬂama
aﬂama ortaya ç›km›ﬂ olmal›yd›. Teori, hayali evrim sürecinin baﬂlang›ç noktas›na,
bu kompleks sistemlerden hiçbirine sahip
olmayan hayali ilk hücreyi yerleﬂtiriyordu.
Dolay›s›yla, Darwinizm'e göre yaﬂam
formlar›n›n iddia edilen evrimi, do¤a tarihi
boyunca bir tür komplekslik merdiveni t›rmanm›ﬂ olmal›yd›. Ancak Kambriyen patlamas› bu iddiay› kesin olarak geçersiz k›ld›. Bu dönemde ortaya ç›kan çok hücreli
yaﬂam formlar› zaten son derece kompleks yap›da bulunuyorlard›.
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kayalarda, aniden ortaya ç›kan, geliﬂmiﬂ türlerle karﬂ›laﬂ›yoruz.166

‹kincisi, canl›lar›n fosil kayd›, Kambriyen sonras› dönemde yaﬂam›ﬂ türlerde de, Darwin'in kademeli geliﬂim modeliyle z›tt›; aﬂamal› bir geliﬂim göstermiyordu. 20. yüzy›l›n önde gelen paleontologlar›ndan George Gaylord Simpson bunu ﬂöyle ifade etmiﬂti:
Bilinen fosil kayd›n›n bir özelli¤i ﬂudur ki, birçok kategori aniden ortaya ç›kar. ﬁuras› art›k bir kural haline gelmiﬂtir ki bu kategoriler, Darwin'in evrimle ilgili genel inanc›n›n aksine, birbirlerinden son derece
küçük de¤iﬂikliklere sahip olan, öncüllerin serisi sonucunda ortaya
ç›kmazlar.167
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Üçüncüsü evrimciler tüm aray›ﬂlar›na karﬂ›n, fosil kay›tlar›nda
herhangi bir biyolojik kompleksli¤in, evrimle ortaya ç›kt›¤›na dair
en küçük bir kan›t dahi bulamad›lar. Darwinizm'in 20. yüzy›ldaki
en etkili savunucular›ndan biri ve Harvard Üniversitesi zoolo¤u
olan Ernst Mayr, evrimcilerin bu çaresizli¤ini ﬂöyle itiraf etmiﬂtir:
Aﬂamalar sonucu evrimsel bir yenili¤in ortaya ç›kt›¤›na dair aç›k bir
kan›t yoktur.168

Komplekslik üzerine araﬂt›rmalar yapan evrimci Kevin Kelly
ise ayn› konuda ﬂu itirafta bulunmaktad›r:
Henüz hiç kimse, fosil kay›tlar›nda, gerçek yaﬂamda veya bilgisayar
yaﬂam›nda, do¤al seleksiyonun, kompleksli¤i bir sonraki seviyeye taﬂ›mas›ndan kaynaklanan geçiﬂ anlar›na ﬂahit olmam›ﬂt›r.169

Yaﬂam, zaten kompleks varl›klarla baﬂlam›ﬂt›. Kompleksli¤in
evrimsel olarak artt›¤›na dair hiçbir kan›t ise yoktu. Dolay›s›yla do¤a tarihi boyunca küçükten büyü¤e do¤ru ilerleyen bir tür komplekslik merdiveni iddias› bir aldatmacayd›. Böylece kompleksli¤in
do¤a tarihinde ortaya koydu¤u seyrin, Darwinist senaryo ile taban
tabana çeliﬂti¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Fosil tabakalar› hakk›nda uzman
kuruluﬂ olan, Amerikan Jeoloji Enstitüsü'nün yay›nlar›ndan birinde
bu konuyla ilgili olarak ﬂu itiraf yer al›r:
Evrimin, giderek daha geliﬂmiﬂ formlardan meydana gelen, bir merdiven gibi, günümüze do¤ru ulaﬂt›¤›n› öne süren Darwinci görüﬂ, kan›tlara dayanmamaktad›r.170

Kompleksli¤in, daha basit yap›lardan geliﬂmiﬂ olabilece¤i iddias›na kan›t toplamaya çal›ﬂan bilim adamlar›, bunun tam tersi durumlarla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. Örne¤in omurgal› çenesi, her parças› son
derece hassas bir ﬂekilde iﬂlev gören kompleks bir yap›d›r. Bu kompleks yap›, Darwinizm'e göre hayali evrim a¤ac›n›n, alt dallar›nda
bulunan bal›klarda daha basit yap›da olmal›, sonraki omurgal›larda
Adnan Oktar
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ise daha evrimleﬂmiﬂ olmal›d›r. Ama gerçekler bunun tam aksidir:
Omurgal›lar›n hayali evrim a¤ac›nda aﬂa¤›larda yer alan bal›klarda,
omurga daha geliﬂmiﬂ durumdad›r. Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi
Paleontoloji bölümünden John G. Maisey bu gerçe¤i ﬂöyle ifade eder:
Evrimsel merdivenimizde aﬂa¤›ya do¤ru indi¤imizde çene yap›s› daha az yerine daha çok kompleks bir hal al›r ve bal›klarda çene gerçekten de ayr›nt›l›d›r.171

Bu konuda baﬂka bir önemli örnek de, soyu tükenmiﬂ bir eklembacakl› olan trilobitin gözüdür. En eski hayvanlardan birinin bedeninde bulunan bu organ›n kompleksli¤ine sonraki hiçbir eklembacakl› eriﬂememiﬂtir. Bu durum sadece trilobite has da de¤ildir.
Hiçbir canl› soyu, Darwinizm'in varsayd›¤› gibi bir geliﬂim ﬂeklini
kan›tlayacak fosil kan›tlara sahip de¤ildir. Stephen J. Gould bu konuda ﬂunlar› yazm›ﬂt›r:
‹lk trilobitlerin gözlerindeki komplekslik ve görüﬂ keskinli¤ine sonraki hiçbir arthropod ulaﬂabilmiﬂ de¤ildir... Yaﬂam›n tarihinde aç›k bir
geliﬂim yönü bulmadaki baﬂar›s›zl›¤›, fosil kayd›n›n en ﬂaﬂ›rt›c› gerçe¤i olarak görüyorum172

Fosil kay›tlar›, paleontologlara devaml› olarak, Darwin'in teorisinin bilimsel gerçeklerle ne denli büyük bir çeliﬂki ortaya koydu¤unu ö¤retmiﬂtir. Harvard Üniversitesi Evrimsel biyolo¤u Dr. Ernst
Mayr'›n itiraf etti¤i gibi:
Paleontologlar, uzun süredir Darwin'in küçük aﬂamalarla de¤iﬂim
ﬂart›n›n, paleontolojinin bulgular› ile çeliﬂti¤inin fark›nda.173

Yukar›daki ifadelerden de anlaﬂ›ld›¤› gibi yaﬂam formlar›n›n do¤a tarihi, Darwinizm'le asla aç›klanamamaktad›r. Kambriyen patlamas›nda sergilenen komplekslik, zaten son derece ileri seviyededir.
Sonraki dönemlerde de canl›lar, basitten komplekse do¤ru geliﬂmemiﬂ, Yüce Allah onlar› ilk yaratt›¤›ndan beri aynen korunmuﬂlard›r.
Adnan Oktar
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Hayali Evrim Mekanizmalar› ‹flas Etmiﬂtir
Darwin, genetik varyasyon ve do¤al seleksiyonu, hayali evrim
sürecinin mekanizmalar› olarak önerdi¤inde yaﬂam›n basit temellere dayand›¤›n› varsaym›ﬂ, içinde bulundu¤u dönemin ilkel bilimsel
ortam›nda, hücredeki kompleksli¤in boyutlar›n› tahmin dahi edememiﬂti. Ancak moleküler biyoloji alan›nda 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yaﬂanan geliﬂmeler, hücrenin kompleks yap›s›n› ayd›nlatt›.
Hücrede en ileri teknolojilerle dahi taklit edilemeyen komplekslikler
bulundu¤u, yaﬂam›n en temel seviyede dahi tesadüf iddias›n› reddetti¤i ortaya ç›kt›. Bu, do¤al seleksiyon yoluyla evrimleﬂme iddias›n› tamamen ortadan kald›r›yordu. Biyokimya profesörü Garret
Vanderkooi bu süreci ﬂöyle aç›klar:
Geçmiﬂte evrimciler, yaﬂam›n kökeni probleminin, biyokimya isimli
yeni bilim taraf›ndan çözülece¤inden emindiler. Oysa umduklar›n›n
tam aksi oldu. Canl› maddenin kimyasal yap›s› ve organizasyonu
hakk›nda ö¤renilenler artt›kça, bunlar›n daha alt formlardan do¤al
süreçlerle nas›l geliﬂmiﬂ olabilece¤i konusunda spekülasyon yapmak
zorlaﬂt›. Bilimsel bir bak›ﬂ aç›s›ndan, evrim Darwin'in gününde makul bir hipotez olmuﬂ olabilir ancak ﬂimdi art›k, moleküler biyolojideki geliﬂmeler nedeniyle tamamen savunulmaz hale geldi.174

Do¤al seleksiyon ve mutasyon ikilisinin, hayali evrimin hiçbir
ﬂekilde sebebi olmad›klar›n›n anlaﬂ›lmas›nda, bir koldan moleküler
biyoloji alan›ndaki bu geliﬂmeler, di¤er bir koldan da Kambriyen patlamas›yla ilgili anlay›ﬂ›n ilerlemesi temel rol oynad›. Kambriyen patlamas›yla ilgili gerçeklerin ortaya ç›kmaya baﬂlad›¤› 1980'li y›llara
gelmeden çok önce, moleküler biyoloji, mutasyon ve do¤al seleksiyonun evrimleﬂtirici hiçbir gücü olmad›¤›n› ortaya ç›karm›ﬂt›. Darwinistler, canl›lar alemindeki genetik varyasyonun hayali evrimsel mekanizmas›n›n, mutasyonlar oldu¤unu iddia etmiﬂler, ancak bunlar›n
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organizma üzerindeki etkisinin daima y›k›c› oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›.
K›saca hat›rlayacak olursak, mutasyonlar genlerdeki nükleotid
diziliminde meydana gelen rastlant›sal de¤iﬂimlerdir. Bir canl›n›n
bedeni, DNA's›ndaki genetik plana göre inﬂa edilir. Bu plan ise DNA
üzerinde s›ralanan nükleotidlerle kodlanm›ﬂt›r. Canl›lar›n DNA'lar›
ciltler dolusu ansiklopedik bilgi içerir. Her bir proteinin yap›s›, çok
özel bir nükleotid dizilimine dayal›d›r ve bir hücrede on binlerce
protein bulunur. Rastlant›sal de¤iﬂimlerden ibaret olan mutasyonlar›n böyle yüklü miktarda genetik bilgiyi meydana getirebilecek hiçbir kapasitesi bulunmamaktad›r. Frans›z Bilimler Akademisi'nin eski
baﬂkan› Pierre Paul Grassé'nin mutasyonlar hakk›nda yapt›¤› yorum,
bu noktada oldukça aç›klay›c›d›r. Grassé, mutasyonlar› "yaz›l› bir
metnin kopyalanmas› s›ras›nda yap›lan harf hatalar›"na benzetmiﬂtir. Ve harf hatas› gibi mutasyonlar da bilgi oluﬂturmaz, aksine
var olan bilgiyi bozar. Grassé bu olguyu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
Mutasyonlar, zaman içinde son derece düzensiz biçimde meydana gelirler. Birbirlerini tamamlay›c› bir özellikleri yoktur ve birbirini izleyen nesiller üzerinde, belirli bir yöne do¤ru birikmiﬂ bir etkileri olmaz. Zaten var olan yap›y› de¤iﬂtirirler, ama bunu tamamen düzensiz
bir biçimde yaparlar... Bir canl› vücudunda çok küçük bile olsa, bir
düzensizlik oluﬂtu¤unda ise, bunun sonucu ölüm olur. Yaﬂam olgusu
ile anarﬂi (düzensizlik) aras›nda hiçbir olas› uzlaﬂma yoktur. 175

‹ﬂte bu nedenle, yine Grassé'nin ifadesiyle "mutasyonlar ne kadar çok say›da olursa olsunlar, herhangi bir evrim meydana getirmezler." 176
Grassé bunlar› 1977 y›l›nda yay›nlad›¤› kitab›nda ilan ediyordu. O dönemde do¤al seleksiyonun da hiçbir ﬂekilde canl›lar› evrimleﬂtirici bir mekanizma olmad›¤› gayet iyi biliniyordu. Örne¤in
‹ngiltere Do¤a Tarihi Müzesi baﬂ paleontolo¤u Colin Patterson, 1982
y›l›nda ﬂunlar› söylüyordu:
Adnan Oktar
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Hiç kimse do¤al seleksiyon mekanizmalar›yla yeni bir tür üretememiﬂtir. Hiç kimse böyle bir ﬂeyin yak›n›na bile yaklaﬂamam›ﬂt›r. Bugün neo-Darwinizm'in en çok tart›ﬂ›lan konusu da budur. 177

K›sacas› 1980'li y›llarda Darwinizm'in do¤al seleksiyon ve rastgele mutasyon mekanizmalar›, hiçbir iﬂlev veya faydalar› olmad›¤›
halde, alternatifleri bulunmad›¤› için dükkanda sergilenen hurda
antikalar gibiydiler.
Bu dönemde Burgess Shale ile ilgili gerçeklerin ortaya ç›kmas›
ve sonra yeni Kambriyen yataklar›n›n bulunmas›, Darwinizm aleyhinde yeni bir veri dalgas›n›n kayna¤› oldu. Moleküler biyolojinin
bulgular›yla sars›lan Darwinizm dünyas›, bu defa paleontolojinin
açt›¤› ateﬂ alt›ndayd›. Kambriyen patlamas›nda hayvanlar zaten çok
kompleks yap›larla ortaya ç›km›ﬂt›. Günümüzün tüm filumlar› o dönemde ortaya ç›km›ﬂt›. Bunlar›n say›s› günümüze kadar artmam›ﬂ,
azalm›ﬂt›. Filumlar, türlerden daha önce çeﬂitlenmiﬂti. Kambriyen
patlamas›n›n bu gerçekleri, do¤a tarihiyle ilgili Darwinist yorumlar›n geçersizli¤ini kesin olarak ortaya koydu.

Burgess Shale canl›lar›, birbirlerinden
farkl› vücut yap›lar›na sahip olduklar›
gibi, birbirlerinden farkl› yaﬂam ﬂekillerine de sahiptiler. Bu canl›lar›n, tek bir
tanesinin, tek bir hücresini bile oluﬂturacak evrimsel bir mekanizma yoktur.
Darwinizm, Kambriyen canl›lar› gerçe¤i
karﬂ›s›nda tamamen iflas etmiﬂtir.
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Ancak 1990'larda anlaﬂ›lan bir baﬂka Kambriyen gerçe¤i vard›
ki, Darwinizm'i bir baﬂka yerden, mekanizmalardan vurdu. Bu, hassas zirkon tarihlendirmeleriyle pekiﬂen "az zamana karﬂ›n çok
komplekslik" paradoksuydu. Hayvanlar aleminin tüm filumlar›, sadece beﬂ milyon y›ll›k bir sürede ortaya ç›km›ﬂt›. Hatta James Valentine, brachiopoda filumunun ortaya ç›k›ﬂ›n›n 5 milyon y›ldan çok
daha az, muhtemelen 1 milyondan da az bir sürede tamamlanm›ﬂ
olabilece¤ini tahmin ediyordu.178 Valentine'›n baz› durumlarda sadece birkaç yüz bin y›ll›k sürelerden söz etti¤i dahi oluyordu.179
Prekambriyen'de tek hücreliler ve hiçbir kompleks organa sahip olmayan Ediacaran canl›lar› vard›. Bunlar üç tane filum yap›yordu. Bunlara, günümüzden 530 milyon ila 525 milyon y›l önceki beﬂ
milyon y›ll›k dönemde, 45'in üzerinde filum eklendi. Sadece beﬂ
milyon y›lda, daha önce hiçbir örne¤i bulunmayan göz, anten, bacak, mide, gibi organlar; ba¤›ﬂ›kl›k sistemleri, sinir sistemleri, fizyolojik sistemler, geliﬂimsel sistemler, ve kompleks ekosistemler eklendi. Üstelik bu, tek bir lokal alanda de¤il, dünya çap›nda görülen bir
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yay›l›md›. Darwin, geniﬂ çapl› tesadüfi de¤iﬂimlerin kompleks sistemlerdeki y›k›c› etkisini bildi¤inden, sadece çok küçük de¤iﬂimlere
izin vermiﬂ, hayali evrim sürecini, yeni türleri ancak çok uzun zamanlarda, dünyan›n tarihinin büyük k›sm›nda üretebilecek gibi
kurgulam›ﬂt›. Dünya tarihinin yaklaﬂ›k binde biri kadar olan bir zaman diliminde hayvanlar aleminin tüm filumlar›n›n aniden kurulmas›, do¤al seleksiyon ve mutasyonlar›n bu a¤›r iﬂleyiﬂiyle izah edilebilecek bir durum de¤ildi.
Darwinistler, mutasyonlar›n henüz tek bir yeni protein ortaya
ç›karmad›¤›n›, bunlar›n genetik bilgi üzerindeki etkisinin daima y›k›c› oldu¤unu gayet iyi biliyorlard›. Yaﬂam›n kompleksli¤i alan›nda
elde edilen bulgular, mutasyon senaryosunu savunmay› gitgide zorlaﬂt›rd›. Kambriyen patlamas› buna bir de zaman problemini ekledi.
5 milyon y›la indirgenen patlama süresi, k›skac› daha da daraltt›.
Do¤al seleksiyon mekanizmas›n›n herhangi bir evrim sa¤layamayaca¤› zaten anlaﬂ›lm›ﬂt›. ﬁimdi ise, Kambriyen patlamas›ndaki genetik bilgi art›ﬂ›n›n mutasyonlarla gerçekleﬂmesinin, matematiksel bir
imkans›zl›k oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ oluyordu. Yani evrimin hayali
mekanizmalar›yla evrim senaryosu, bir aldatmacadan ibaretti.
Japon bilim adam› Susumo Ohno, Proceedings of the National
Academy of Sciences dergisinde, Kambriyen patlamas›n›n, mutasyon
senaryosunu geçersiz k›ld›¤›n› ﬂöyle aç›kl›yordu:
Rastgele meydana gelen mutasyon oran›n›n y›lda, baz çifti baﬂ›na 109 oldu¤unu varsayarak ve do¤al seleksiyonun negatif etkilerini de
göz önünde bulundurarak, DNA baz dizilerinde %1'lik bir de¤iﬂiklik
olabilmesi için 10 milyon y›la ihtiyaç vard›r. Evrimsel zamanda ise 610 milyon y›l göz k›rpmas› kadar k›sad›r. Hayvanlar aleminin neredeyse tüm filumlar›n›n aniden ortaya ç›k›ﬂ›n› gösteren Kambriyen
patlamas›n›n 6-10 milyon y›ll›k bir zaman aras›nda meydana gelmesinin ise kesinlikle genlerdeki mutasyonlara ba¤l› de¤iﬂimlerle aç›klan-
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mas› mümkün de¤ildir.180

Günümüzde hiçbir evrimci, Kambriyen patlamas›n›n Darwinizm'in do¤al seleksiyon-mutasyon ikilisiyle aç›klanabilir oldu¤unu
iddia etmemektedir. Aksine, evrimci uzmanlar Kambriyen patlamas›yla ilgili bulgular karﬂ›s›nda Darwinizm'in mekanizmalar›n›n geçersizli¤ini aç›kça ifade etmektedirler. Modern bilim, bu mekanizmalar›n geçerlili¤inin bulunmad›¤›n› aç›kça ortaya koymuﬂtur. Bunlardan hala medet ummaya çal›ﬂan Darwinistler, Kambriyen patlamas› karﬂ›s›nda gerçek bir acizlik durumu yaﬂamaktad›rlar. Evrimcilerin tüm çabas›, karanl›klar içinde ç›rp›nmaktan ibarettir.
Yüce Allah Enam Suresi'ndeki bir ayette ﬂöyle bildirir:
Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar karanl›klar içinde sa¤›rd›rlar, dilsizdirler. Allah, kimi dilerse onu ﬂaﬂ›rt›p-sapt›r›r, kimi dilerse de
onu dosdo¤ru yol üzerinde k›lar. (Enam Suresi, 39)

Evrim Bir Aldatmacad›r, Kambriyen Patlamas›
Bunu Aç›kça ‹lan Eder
Bir kiﬂi, küçük veya büyük herhangi bir hayvan veya bitki grubunu
rastgele bir ﬂekilde seçsin. Daha sonra bir kütüphaneye gitsin. Gösterdi¤i büyük sab›r sonucunda yetenekli bir yazar›n bu formun evrimsel
bir kökeninin bilinmedi¤ine dair ifadesini bulacakt›r.181

Evrim teorisinin temeli tümüyle ideolojik bir inanca dayan›r.
Yarat›l›ﬂ gerçe¤ine itiraz olarak ortaya at›lm›ﬂt›r ve dünya çap›nda
her ne kadar spekülasyonlarla yayg›nlaﬂt›r›lsa da, zamanla teorinin
gerçeklere dayanmad›¤›, bilimsel delillerle desteklenmedi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu nedenle Darwinistler, bu ideolojik inanc› ayakta tutabilmek, insanlara teorinin do¤ru oldu¤u izlenimi verip onlar› yan›ltabilmek için sahtekarl›klara baﬂvururlar. Evrim teorisinin tarihi,
sahte fosillerin birbirine yap›ﬂt›r›l›p sergilendi¤i, dinozor fosillerine
tüy eklendi¤i, tek bir diﬂ fosilinden hayali ara geçiﬂ canl›lar›n›n reAdnan Oktar
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konstrüksiyonlar›n›n çizildi¤i, sahte at serilerinin oluﬂturuldu¤u ve
sahte embriyo çizimlerinin yap›ld›¤› say›s›z sahtekarl›k örne¤i ile
doludur.
Ancak Kambriyen patlamas› ile ortaya ç›kan ola¤anüstü canl›
yaﬂam›, evrimcilerin her türlü spekülasyonunu ve sahtekarl›¤›n› ortadan kald›racak kadar büyük bir olayd›r. Tüm deliller öylesine belirgin, öylesine fazla say›da ve öylesine mükemmel haldedir ki, evrimcilerin bu gerçe¤i örtbas edebilecekleri, fosil kay›tlar›ndaki eksiklikleri delil gösterebilecekleri bir durum oluﬂamamaktad›r. Kambriyen patlamas›na uzun y›llard›r aç›klama getirmeye çal›ﬂan ve bu
u¤urda Hox genleri gibi baﬂar›s›z bir teori ortaya atan evrimci James
Valentine ve Douglas Erwin, bunu aç›kl›kla itiraf etmiﬂlerdir:
ﬁu anda elimizde bulunan Kambriyen kayal›klar› (elimizde oldukça
fazla vard›r), ayn› zaman aral›¤›ndaki benzer tortul bölgeler kadar tamamlanm›ﬂ durumdad›r. Patlama gerçektir. Bu, fosil kay›tlar›ndaki
eksiklerle örtülemeyecek kadar büyüktür.182

Asl›nda, canl›lar›n evrim geçirmemiﬂ olduklar›n›n evrimciler
de fark›ndad›rlar. Dolay›s›yla sahte bir teoriyi ayakta tutabilmek
için insanlara sahte deliller sunmalar›, insanlar› aldatmalar› gerekmektedir. Bunu o kadar yayg›n ﬂekilde yaparlar ki, evrimi yalanlayan her yeni bulgunun etkisini, sahte delillerle ortadan kald›rmaya
çal›ﬂ›rlar. Ancak Kambriyen patlamas›na benzer ola¤anüstü gerçekler karﬂ›s›nda bocalarlar ve bu konuda aldatmaya dayal› sahte deliller, gerçek d›ﬂ› iddialar bile öne süremezler.
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Kambriyen Gerçe¤i Darwinizm'in Dogmatizmini
Yeniden Gözler Önüne Sermiﬂtir
Kambriyen patlamas›, Darwinizm'e olan ba¤l›l›¤› ile bilinen
Scientific American dergisinde yay›nlanm›ﬂ bir makalede, "evrim biyolojisinin en derin paradoksu" olarak nitelendirilmiﬂtir.183 Kambriyen patlamas›, evrimcilerin bak›ﬂ aç›lar›n› oturttuklar› temel varsay›mlar›n tümünü geçersiz k›lm›ﬂt›r. (Basitten komplekse geliﬂim,
ara-form iddias›, önce türlerin çeﬂitlenece¤i iddias› ve mekanizmalarla ilgili varsay›m vs.). Di¤er yandan Darwinistler teorilerini bir
dogma, do¤an›n bir kanunu olarak benimsemiﬂlerdir. Bu körü körüne inançlar› sebebiyle kan›tlarla teorinin çeliﬂti¤i yerde teoriyi de¤il,
daima kan›tlar› sorgulamay› al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂlerdir.
Körü kürüne benimsedikleri evrim teorisi, dünya görüﬂlerini
öylesine ele geçirmiﬂtir ki, bu düﬂünceyle ilgili en küçük ﬂüphe duygusuna kap›lmalar› dahi neredeyse imkans›z olmaktad›r. Durum
öylesine vahimdir ki, Darwinizm hakk›nda ﬂüpheyle bakt›klar› tek
ﬂey, Darwinist teoriye ﬂüpheyle bakanlard›r!
Bilim tarihçisi Margorie Grene, Darwinistlerin bu kapal› zihin
yap›s›n› ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
Darwinizm, bir bilim dinidir ve insanlar›n zihnini ele geçirmektedir...
De¤iﬂtirilmiﬂ ama karakteristik olarak hala Darwinci olan teori, yandaﬂlar›nca dinsel bir ihtirasla vaaz edilen bir Ortodoksluk haline gelmiﬂtir ve teorinin yandaﬂlar› görüﬂlerinden, sadece bilimsel inançta
ermiﬂ olmayan, birkaç bozguncunun ﬂüphe duydu¤unu düﬂünmektedirler.184

‹ﬂte Darwinistler, Kambriyen patlamas› gibi tüm yönleriyle evrimin anti-tezini hayk›ran bir olay› ele al›rken dahi bu kapal› zihin
yap›s›n› korumakta, körü körüne inançlar›n› asla sorgulamamaktad›rlar. Kambriyen patlamas› bilimsel bir gerçektir. Dolay›s›yla bu-
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nun sonuçlar›n› kabullenmeyi reddeden bir anlay›ﬂ, gerçekçilikten
tamamen uzak ve dogmatiktir. Bu anlay›ﬂ›n Darwinistleri, bilim d›ﬂ› davran›ﬂlara itmesi de kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Kuﬂkusuz bunlar›n baﬂ›nda Walcott'un kan›tlar› örtbas ediﬂi
gelmektedir. Walcott, akademik aç›dan bilgili ve yetenekli bir bilim
adam›yd›. 27 y›l hizmet etti¤i Amerikan Jeoloji Araﬂt›rmalar›'n›n
12 y›l boyunca baﬂkan› olarak çal›ﬂm›ﬂt›. Daha sonra Amerika'n›n en
köklü ve sayg›n bilimsel kurumlar›ndan Smithsonian Institution'›n
tam 20 y›l boyunca yöneticili¤ini yürütmüﬂtü. Üstelik Ulusal Bilimler Akademisi'nin baﬂkanl›¤›na kadar yükselmiﬂti. Bu kariyeri onu
Amerikan tarihinin en önemli bilimsel simalar›ndan biri yap›yordu.
Ama tüm bilgi ve tecrübesine ra¤men, Burgess Shale'deki fosillere karﬂ› eﬂi güç bulunur bir körlük sergilemiﬂti. Birçok Burgess
Shale canl›s› bilim için, yepyeni filumlar›n varl›¤›n› haber veriyordu. Bunlar› yeni filumlarda ele almak, bilinen filumlara baﬂkalar›n›
eklemenin gerekti¤i, gün gibi ortadayd›. Ama Walcott, paleontologlar taraf›ndan "yaﬂam tarihinde en göze çarpan ve kafa kar›ﬂt›ran
olay"185 olarak an›lan Kambriyen patlamas›n› görmezden geldi. Yeni filumlar isimlendirmek yerine, fosilleri var olan filumlar›n kal›b›na uydurmaya çal›ﬂt›. Bu son derece yüzeysel, bir o kadar da zorlama bir yorumdu. Paleontoloji dünyas›, Walcott'un yorumlar›n›n ne
denli çürük ve çarp›k oldu¤unu, Morris ve ekibinin çal›ﬂmalar›n›n
yan› s›ra, Harvard Üniversitesi'nden paleontolog Stephen J. Gould'un ödüllü kitab› Wonderful Life (Harika Yaﬂam - 1989) sayesinde
anlad›. Walcott'un not ve foto¤raflar›n› birer birer inceleyen Gould,
bu kitab›nda onu yo¤un olarak eleﬂtirdi. Burgess Shale'deki ola¤anüstü duruma karﬂ› Darwinist ön yarg›lar› sebebiyle körleﬂti¤ini
yazd›. Walcott, Darwinist senaryoya saplant›l› ba¤l›l›¤› sebebiyle
gözünün önündeki gerçekleri de¤il, zihninde yaﬂatt›¤› hikayeyi anlatm›ﬂt›.
Adnan Oktar
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Asl›nda Walcott sadece bir baﬂlang›çt›. Günümüz evrimci bilim
adamlar› da Kambriyen patlamas› karﬂ›s›nda gösterdikleri performansla bu bilimsellikten uzak tutumu sürdürdüler. Darwinistlerin
bu dogmatizmi, Kambriyen patlamas›n›n süresini sadece beﬂ milyon y›la indirgeyen zirkon tarihlendirmeleri karﬂ›s›nda bile de¤iﬂmemiﬂti.
Darwinistler ak›l, bilim ve mant›¤›n gerektirdi¤i çok kolay bir
ﬂeyi, bu çok güçlü kan›tlar› takip edip sonuçlar›n› kabullenme iﬂini
baﬂaramamaktad›rlar. Konu kendi dünya görüﬂleri olunca bilimsel
ﬂüphecili¤i hemen bir yana b›rakmaktad›rlar.
"Bilimde ﬂüphecilik esast›r" mant›¤›, bilimsel ilerlemenin ancak
ﬂüphecilik üzerine gerçekleﬂebilece¤i üzerine kurulmuﬂ bir felsefedir. E¤er bilimde ﬂüphecilik esassa, Darwinistlerin, tesadüflerin her
ﬂeyi meydana getirdi¤ine inand›klar› gibi, her ﬂeyi Allah'›n yaratt›¤›na da ihtimal vermeleri gerekir. Madem bilimde ﬂüphecilik gere-
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kiyor, bu durumda canl› varl›klar› Allah'›n yaratt›¤›na %50 ihtimal
vermeleri gerekir. Ama ›srarla bundan kaç›nd›klar› görülmektedir.
Darwinistler Kambriyen patlamas›yla ilgili evrimsel kökenleri en
baﬂtan varsaymaktad›rlar çünkü özel yarat›l›ﬂ ihtimalini en baﬂtan
reddetmektedirler. Ve bunca araﬂt›rma ve zahmet sonucunda,
Kambriyen patlamas› hakk›nda edinilen bilgilerin ortaya koydu¤u
yarat›l›ﬂ gerçe¤i sonucunu, ›srarla gözard› etmektedirler. Bilim onlara "aç›klama" verdi¤i halde onlar, "görmezlikten gelmeyi" tercih etmektedirler. Tüm bunlar Darwinizm'in, ne denli körü körüne bir
inanç oldu¤unun bir göstergesidir.

Kambriyen Canl›lar› Birer Yarat›l›ﬂ Harikas›d›r
ﬁimdiye kadar Kambriyen ile ilgili olarak anlat›lanlar ﬂunu
aç›kça göstermektedir: Canl›lar, Kambriyen kayal›klar›nda, bundan
yaklaﬂ›k 530 milyon y›l önce, hiçbir atalar› olmadan, hiçbir ﬂekilde
birbirlerinden evrimleﬂmeden, olduklar› halleriyle aniden ve kusursuzca var olmuﬂlard›r. ‹sveçli bilim adam› Dr. Jan Bergstrom'un belirtti¤i gibi, "Kambriyen geçiﬂi bir evrim de¤il, bir devrimdir."186
Bunun gösterdi¤i gerçek ﬂudur: Bundan 530 milyon y›l önce,
yeryüzünde bir yarat›l›ﬂ mucizesi sergilenmiﬂtir. Birbirinden farkl›
50 filumun içerdi¤i birbirinden farkl› binlerce türün say›s›z bireyi,
gözleri, sinir sistemleri, solungaçlar›, avlar›na ulaﬂabilecekleri uzant›lar›, yürüyecek ayaklar›, muhteﬂem kabuklar› ve bunun gibi yüzlerce özellikleriyle birlikte yoktan var edilmiﬂlerdir. Bu canl›lar›n yap›lar›, kusursuz birer yarat›l›ﬂ harikas›d›r, ola¤anüstü detaylar›n
milyonlarca y›l önce sergilendi¤i benzersiz bir sanat eseridir. Bu eserin sahibi, bu canl›lar›n tümünün Yarat›c›s›, alemlerin Rabbi olan
Yüce Allah't›r. O bir ﬂeyi diledi¤i an, onun için emri yaln›zca "Ol" demesidir. ‹ﬂte evrimcilerin y›llard›r yan›ld›klar› ve anlamak istemeAdnan Oktar
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dikleri gerçek budur. Bu gerçe¤in fark›na varamad›kça, olmayan ara
geçiﬂ formlar›n› aramaya devam edecek, sahtekarl›klarla insanlar›
aldatmay› sürdürecek ve boﬂ bir hayalin peﬂinden koﬂmak için tüm
ömürlerini harcayacaklard›r.
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iﬂin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da hemen oluverir.
(Bakara Suresi, 117)

Yeryüzünde tüm canl›larda hakim olan mükemmelli¤in, bundan 530 milyon y›l önce, kusursuz bir ﬂekilde aniden ortaya ç›kmas›, Allah'›n bir mucizesidir. Kambriyen patlamas›, öylesine büyük,
öylesine ﬂaﬂ›rt›c› ve ola¤anüstü bir olayd›r ki, evrimciler istedikleri
kadar aç›klama getirmeye çal›ﬂs›nlar, anlamak için aradan yüzlerce
y›l›n geçmesini beklesinler, y›llarca araﬂt›rma yaps›nlar, burada sergilenmiﬂ olan yarat›l›ﬂ gerçe¤ini görmemekte ›srar ettikçe, hiçbir sonuç alamayacaklard›r. Milyonlarca y›l önce sergilenmiﬂ olan bu büyük olay karﬂ›s›nda evrimcilerin çaresizli¤ini, ‹sveçli evrimci paleontolog Stefan Bengtson ﬂu ﬂekilde ifade eder:
E¤er yaﬂam›n tarihinde insan›n oluﬂumu hikayesine benzeyen herhangi bir olay varsa, bu da çok hücreli organizmalar›n (...) baﬂ aktörler olarak ortaya ç›kt›¤› deniz yaﬂam›n›n ani çeﬂitlili¤idir. Darwin için
kafa kar›ﬂt›r›c› (ve utand›r›c›)d›r ki, bu olay bizleri hala ﬂaﬂ›rtmakta ve
kendi kendine kopyalanma ve çok hücreli canl›lar›n kökeninin keﬂfedilmesiyle eﬂit seviyede büyük bir biyolojik devrim olarak durmaktad›r. Hayvan filumlar›, kendi soylar›n›n en modern özellikleriyle, Prekambriyen sislerinin içinden aniden ortaya ç›km›ﬂt›r.187

Harvard Üniversitesi'nden evrimci paleontolog Dr. George
Gaylord Simpson'un "yaﬂam tarihinin en büyük gizemi"188 olarak
tan›mlad›¤› Kambriyen patlamas›, asl›nda Allah'›n yüceli¤ini, büyüklü¤ünü, eﬂsiz yaratma sanat›n› sergileyen örneklerden yaln›zca
biridir. Evreni, galaksileri, bunlar›n ola¤anüstü dengelerini, Dünya
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üzerinde yaﬂam›, bildi¤imiz veya bilmedi¤imiz birbirinden çeﬂitli
canl›lar›, bunlar›n yaﬂam ﬂekillerini, insan›, yaﬂam›ﬂ ve yaﬂayan her
insan›n kaderini, her birinin sahip oldu¤u tek bir DNA'da görev
alan tek bir enzimi, yeryüzündeki milyarlarca a¤açtan sadece bir tanesinin üzerinden düﬂen tek bir yapra¤›, bu yapra¤›n üzerindeki tek
bir mikroorganizmay›, bu mikroorganizman›n fotosentez yapan organellerini yaratan, bunlar›n tümünü bilen, bunlar› her an kontrolü
alt›nda tutan Allah't›r. Bütün bunlar› durmaks›z›n yaratan, gizliyi,
gizlinin gizlisini bilen Yüce Allah için, kuﬂkusuz diledi¤i bir zamanda, tek bir an içinde birbirinden çeﬂitli say›s›z canl›y› yaratmak çok
kolayd›r.
Kambriyen patlamas›, evrimcilerin beklenmedik bir zamanda
beklenmedik bir ﬂekilde karﬂ›laﬂt›klar› biyolojik bir patlama olmas›
nedeniyle "en büyük gizem" olarak nitelendirilmektedir. Oysa asl›nda evrimciler için yeryüzüne ﬂu anda hakim olan, benzersiz, kusursuz, ola¤anüstü derecede kompleks ve hayranl›k uyand›r›c› bir yaﬂam›n varl›¤›, gizemlerin en büyü¤üdür. Evrimciler, sanki ﬂu anda
var olan müthiﬂ canl› çeﬂitlili¤ini aç›klayabilmiﬂler gibi, Kambriyen
patlamas›n› en büyük sorunlar›ym›ﬂ gibi göstermeye çal›ﬂ›rlar.
Kambriyen patlamas›, gerçekten de bir evrimci için aç›klanmas› imkans›z büyük bir sorun, büyük bir s›rd›r. Ama onlar için as›l büyük
sorun, kendi bedenlerine her bakt›klar›nda, bir canl›y› her incelediklerinde, tek bir hücrenin sahip oldu¤u komplekslikle ilgili ald›klar›
her yeni bilgide, sürekli olarak artmaktad›r:
O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›ﬂt›r, bunu görmektesiniz. Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt› ve orada her
canl›dan türetip yay›verdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle orada
her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. Bu, Allah'›n yaratmas›d›r. ﬁu
halde, O'nun d›ﬂ›nda olanlar›n yaratt›klar›n› Bana gösterin. Hay›r,
zulmedenler, aç›kça bir sap›kl›k içindedirler. (Lokman Suresi, 10-11)

Adnan Oktar
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kader belirleyen, ona bir yaﬂam ﬂekli sunan, r›z›k
veren, ona nimetler bahﬂeden, onu her an, hiç durmaks›z›n Kendi kontrolünde tutan Allah't›r. Ola¤anüstü
hücre sistemi, kusursuz anatomik, fiziksel ve moleküler
yap›s› ile bir insan›n, muhteﬂem korunakl› yap›s› ile bir kaplumba¤an›n, durdu¤u yerde zahmetsizce üreyip ço¤alan bir
bitkinin, benzerine asla ulaﬂ›lamayan hayranl›k uyand›r›c›
kokusu ile bir çiçe¤in, içine her türlü vitamin ve mineralin depoland›¤›, kusursuz muhafazas›, göz al›c› rengi ve ola¤anüstü tad› ile bir meyvenin varl›¤› bu gerçe¤in aç›k birer delilidir.
Hiç durmadan dönmesine ra¤men üzerinde sorunsuz yaﬂad›¤›m›z Dünya, say›s›z korunakl› sistemi ile atmosfer, dev y›ld›zlarla donat›lm›ﬂ dev galaksiler, bunlar›n aras›ndaki dev
kuvvetler, bütün bunlar içinde yaﬂam›n varl›¤›n› sa¤layan
say›s›z sebebin bizler için bir araya getiriliﬂi, Allah'›n Yüce kudretini anlamak için baﬂl›baﬂ›na yeterlidir. Allah,
varl›¤› ile her yeri kuﬂatm›ﬂt›r. O, tüm varl›klar›n
hakimidir. Allah, yerde ve gökte olanlar›n tümünü, bundan milyonlarca y›l önce var
olanlar› da, gelecekte var olacaklar›
da bilen, onlar› yaratand›r. Her
varl›k O'na boyun e¤241
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miﬂtir, O'nun diledi¤i ﬂekilde yaﬂar, O'nun emretti¤i ﬂeyi yapar.
Allah ayetinde ﬂöyle buyurur:
Peki onlar, Allah'›n dininden baﬂka bir din mi ar›yorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmuﬂtur ve O'na döndürülmektedirler. (Al-i ‹mran Suresi, 83)

Fakat baz› insanlar için bu gerçekler yeterli de¤ildir. Onlar, yeryüzünün her milimetrekaresinde büyük bir ihtiﬂamla var olan ola¤anüstülü¤ü görmezden gelirler. Kendilerine, Allah'›n varl›¤›na dair sunulmuﬂ olan delillere yüz çevirirler. Peki acaba neden bunu yaparlar? Aç›kça var olan say›s›z yarat›l›ﬂ deliline ra¤men acaba neden
inanmazlar? Acaba neden ak›l d›ﬂ› iddialara ba¤lan›r ve bunlara delil aramaya kalk›ﬂ›rlar? Acaba neden karﬂ›lar›nda aç›k gerçekler dururken, hiçbir ﬂekilde sonuca ulaﬂmayacak sahte bir inanc›n peﬂine
düﬂerler?
Cevap aç›kt›r: Onlar, Allah inanc› ile mücadele halindedirler.
O'nun Yüce kudretini ve büyüklü¤ünü kabul etmek istemezler.
Onlar Allah'a karﬂ› büyüklenenlerdir.
Bu kitap ile sunulmuﬂ olan deliller, bu tutumlar›nda ›srarc› olan
bir tak›m evrim savunucular›n›n yan›lg›lar›n› ortaya ç›karmak, onlar›n Allah'›n mutlak varl›¤›na karﬂ› sürdürdükleri mücadeleyi tersine çevirmek içindir. Bu kitapta, Allah'›n varl›¤›na karﬂ› inkarda ›srarl› olanlar›n, neredeyse tüm iddialar›n› ve tüm dayanaklar›n› ortadan kald›ran bir delil sunulmuﬂtur. Kambriyen patlamas›, evrimin
iddialar›n› topra¤›n ta derinliklerine gömmüﬂtür. Evrimciler teorilerini ne kadar kurtarmaya çal›ﬂsalar da bir sonuç elde edememekte,
her yeni bilimsel geliﬂme bu gerçe¤i bir kere daha teyid etmektedir.
Bu kiﬂilerin yapamad›klar› ﬂey, evrimin olmad›¤›n› aç›kça itiraf edip
yarat›l›ﬂ gerçe¤ini kabul etmektir. Bunu yapamamalar›n›n tek sebebi ise, Allah'a karﬂ› büyüklenmelerinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Allah, ayetinde bu gerçe¤i haber vermiﬂtir.
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ﬁüphesiz, kendilerine gelmiﬂ bulunan hiçbir delil olmaks›z›n,
Allah'›n ayetleri konusunda mücadele edenlere gelince; onlar›n gö¤üslerinde kendisine ulaﬂamayacaklar› bir büyüklük (iste¤in)den
baﬂkas› yoktur. Art›k sen Allah'a s›¤›n. ﬁüphesiz O hakk›yla iﬂiten,
hakk›yla görendir. (Mümin Suresi, 56)

Bu insanlar›n fark›nda olmad›klar› bir gerçek vard›r: Allah,
tüm alemlerin sahibidir. O, en yüce ve en büyüktür. ‹nsan›n kendi
büyüklük iddias›, yaln›zca kendisini aldat›r. ‹nsan, Allah'›n kendisine vermiﬂ oldu¤u kadar bilgi ve yetene¤e sahip, ancak O'nun kendisine ö¤rettiklerini yap›p uygulayabilen, O'nun belirledi¤i kadere göre yaﬂayan bir varl›kt›r. Allah'›n sonsuz akl›, sonsuz ilmi ve sonsuz
gücü karﬂ›s›nda son derece aciz ve güçsüzdür. Kuﬂkusuz Allah için,
ﬂu an yeryüzünde var olan canl›lar›n tümünü, evreni, gezegenleri ve
daha nicesini, diledi¤i zaman yok edip diledi¤i zaman tekrar yaratmak çok kolayd›r. Elbette Allah, evrimcilerin hayretle izleyip inceledikleri Kambriyen patlamas›n›, diledi¤i an diledi¤i ﬂekilde tekrar
var edebilir.
Bu, evrimcilerin görmezden geldikleri, anlamak istemedikleri
çok aç›k bir gerçektir. Yap›lmas› gereken ﬂey, insan›n Allah'a karﬂ›
aciz bir varl›k oldu¤unu kabul etmesi, tüm varl›klar›n Allah'›n eseri
oldu¤u gerçe¤ine gözlerini açmas› ve Allah'›n yüceli¤ini takdir etmesidir. Y›llarca sahte bir teorinin peﬂinden koﬂmuﬂ olmak, bu gerçe¤i görüp anlamak için bir engel de¤ildir. Bir bilim adam› y›llarca
yanl›ﬂ bir yol izlemiﬂ olabilir, ama bilimin evrim teorisinin sahteli¤ini göstermesi karﬂ›s›nda fikrini de¤iﬂtirebilir. E¤er evrimi sadece ispatlanmay› bekleyen bir teori olarak görüyorsa, bu ﬂekilde yapmas›
gerekir. Çünkü bilim, evrimi ispatlamam›ﬂ aksine geçersiz k›lm›ﬂt›r.
Teori baﬂar›s›zd›r. Ve Kambriyen patlamas› gerçe¤i, bunu en aç›k ﬂekilde ortaya ç›karan delillerden biridir.
Adnan Oktar
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini reddetmek amac›y-

la ortaya at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l› olamam›ﬂ bilim d›ﬂ›
bir safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z
maddelerden tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia eden bu teori,
evrende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüﬂtür. Böylece
Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›ﬂt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece
bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na,
bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.
Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u,
son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek
sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra
yap›lan araﬂt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya koymuﬂ ve bu
gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmiﬂtir. Özellikle
ABD'de, biyoloji, biyo245
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kimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in
geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›ﬂ gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.
Evrim teorisinin çöküﬂünü ve yarat›l›ﬂ›n delillerini di¤er pek çok çal›ﬂmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taﬂ›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada
Charles Darwin

da özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karﬂ›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim
dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliﬂme, Charles Darwin'in
1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karﬂ› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir
atadan geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂm›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi.
Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karﬂ›s›nda aç›k veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliﬂen bilim taraf›ndan aﬂ›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini
umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiﬂti. Ancak geliﬂen bilim,
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Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer
birer dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel baﬂl›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla
aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte
evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir
tablo ortaya koymaktad›r.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂl›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Aﬂ›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklaﬂ›k 3.8 milyar
y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca
kompleks canl› türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
Evrim teorisi, yarat›l›ﬂ› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi
kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana
geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›ﬂ olmal›d›r. Ancak bu, bilinen
en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.
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"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›ﬂ›, canl›lar›n çok
basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri
inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin
tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluﬂturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de
bu¤daydan oluﬂtu¤u yayg›n bir düﬂünceydi. Bunu ispatlamak için
de ilginç deneyler yap›lm›ﬂt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmuﬂ ve biraz beklendi¤inde bu kar›ﬂ›mdan farelerin oluﬂaca¤› san›lm›ﬂt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlaﬂ›lacakt› ki, etlerin
üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip

Darwin, hücrenin içi su
dolu bir baloncuk oldu¤unu san›yordu. Oysa
geliﬂen bilim, hücrenin
bilim adamlar›n› hayrete
düﬂürecek komplekslikte
bir yap›ya sahip oldu¤unu gözler önüne serdi.
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b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.
Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise,
bakterilerin cans›z maddeden oluﬂabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan beﬂ y›l sonra, ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluﬂturan bu inanc›
kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›ﬂma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu ﬂöyle özetlemiﬂti:
Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür.189

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karﬂ›
uzun süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canl› hücresinin karmaﬂ›k
yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›ﬂt›. Ancak bu çal›ﬂmalar baﬂar›s›zl›kla
sonuçlanacak ve Oparin ﬂu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›:
Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluﬂturmaktad›r.190

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu
çözüme kavuﬂturacak deneyler yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en
ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda
düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i
gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve bu kar›ﬂ›ma enerji ek-
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leyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül
(aminoasit) sentezledi.
O y›llarda evrim ad›na önemli bir aﬂama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya
koﬂullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.191
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.192
Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca
yürütülen tüm evrimci çabalar hep baﬂar›s›zl›kla sonuçland›. San
Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci
Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i
ﬂöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde
sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle karﬂ› karﬂ›yay›z:
Hayat yeryüzünde nas›l baﬂlad›.193

Hayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir
açmaza girmesinin baﬂl›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karmaﬂ›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmaﬂ›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliﬂmiﬂ laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› taﬂ›
olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte
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1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluﬂan 900
ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤› hesaplanmaktad›r.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eﬂlenebilir.
Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler
do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin
de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n
kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden
ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu
gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Son derece kompleks yap›lara sahip
olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluﬂmalar› aﬂ›r›
derecede ihtimal d›ﬂ›d›r.
Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaﬂam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤›
sonucuna varmak zorunda
kalmaktad›r.194
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Kuﬂkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›ﬂ› reddetmek
olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin
"evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r.
Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon"
mekanizmas›na ba¤lam›ﬂt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlaﬂ›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam mücadelesi içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düﬂüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan
tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden
oluﬂacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez,
onlar› baﬂka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici
güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin
Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al
seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda kalm›ﬂt›.195

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤iﬂiklikler" nas›l oluﬂabilirdi? Darwin, kendi
döneminin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Darwin'den önce yaﬂam›ﬂ olan Frans›z
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biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaﬂamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken
bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya
ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek
a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›ﬂt›.
Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ,
örne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n
zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂ-

Gregor Mendel

ti.196
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliﬂen genetik bilimiyle kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki
nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂ›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma
olarak kalm›ﬂ oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤iﬂiklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani
canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›ﬂ etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca
canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z
Adnan Oktar
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kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara
dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› geliﬂtirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluﬂan herhangi rasgele bir etki ancak zarar
verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle aç›klar:
Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten
yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada meydana gelebilecek
rastlant›sal bir de¤iﬂim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz
olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m getirir.197

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlaﬂ›ld›
ki, evrim teorisinin "evrim
mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.)
Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de ka-

Resimde mutasyona
u¤rayan canl›larda
oluﬂan anormaliklerden bir örnek görülmektedir.
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bul etti¤i gibi, "tek baﬂ›na hiçbir ﬂey yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim
mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaﬂanm›ﬂ
olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanmam›ﬂ oldu¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ
ve bütün türler bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›ﬂ
ve kademe kademe ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde say›s›z
Yaﬂayan fosiller, canl›lar›n milyonlarca y›ld›r hiçbir de¤iﬂim geçirmediklerini, yani canl›lar›n evrimleﬂmediklerini ispatlayan delillerden biridir.
Solda günümüzde yaﬂayan yusufçuk sa¤da ise
140 milyon y›ll›k yusufçuk fosili görülmektedir.
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"ara türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
Örne¤in geçmiﬂte, bal›k özelliklerini taﬂ›malar›na ra¤men, bir
yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan yar› bal›k-yar›
sürüngen canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini taﬂ›rken, bir yandan da baz› kuﬂ özellikleri kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar
ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r. Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde olduklar› için de,
sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ
olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçiﬂ formu" ad›n› verirler.
E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir.
Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçiﬂ çeﬂitleri mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.198

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda hummal› fosil araﬂt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçiﬂ formlar›na rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve araﬂt›rmalarda elde
edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya
ç›kt›klar›n› göstermiﬂtir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,
türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle
karﬂ›laﬂ›r›z; kademeli evrimle geliﬂen de¤il, aniden yeryüzünde olu-
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ﬂan gruplar görürüz.199

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçiﬂ
formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar.
Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin
yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›ﬂ
olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek
yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlard›r ya da böyle olmam›ﬂt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden
önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir.200

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir
biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni",
Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›ﬂt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün
yaﬂayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce baﬂlad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaﬂad›¤› iddia
edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:
Adnan Oktar
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YAﬁAYAN FOS‹LLER
50 milyon y›ll›k tatl› su levre¤i fosilinin
bir k›sm› çok iyi bir ﬂekilde korunmuﬂtur. Bu türün günümüzde Kuzey yar›m
küredeki tatl› sularda ve Asya, Avrupa
ve Yeni Zelanda'da yaﬂayan benzer türleri bulunmaktad›r. Ve bu türler, 50 milyon y›l önceki türdeﬂlerinden farks›zd›rlar.

125 M‹LYON YILLIK ÇEK‹RGE
Detaylar› çok iyi korunmuﬂ olan bu fosilde, 125 milyon y›l öncesinden kalma bir renk skalas› mevcuttur. Detaylarda görülen ve canl›n›n, yumurtalar›
topra¤a koymak için kulland›¤› 27
mm'lik yumurtlama borusundan anlaﬂ›ld›¤› gibi bu bir diﬂidir ve günümüz
çekirgeleriyle tam anlam›yla ayn›
anatomik yap›y› paylaﬂmaktad›r.

125 M‹LYON YILLIK AKREP S‹NE⁄‹
Çin'in Hebei bölgesinden ç›kar›lan bu
fosil, i¤nesi olmad›¤› için diﬂi oldu¤u
anlaﬂ›lan bir böce¤e ait. Bu fosilde,
kanatlar›n renk ﬂeritleri de dahil olmak
üzere çok ince detaylar, korunmuﬂ
olarak günümüze kadar gelmiﬂtir. Ve
bu canl›n›n günümüzde oldukça fazla
say›da örne¤i bulunmaktad›r.

280 milyon y›ll›k kurba¤a fosili

195 milyon y›ll›k karides fosili ile günümüz karidesleri aras›nda hiçbir farkl›l›k bulunmamaktad›r.

Yukar›da 50 milyon y›ll›k bir kaplumba¤a fosili ve milyonlarca y›ld›r
hiçbir de¤iﬂikli¤e u¤ramam›ﬂ bir kaplumba¤a görülmektedir.

May›sböce¤i
Jurasik döneminden
(208-146 milyon y›l
önce)

50 milyon y›ll›k böcek
fosili
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1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney
maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu
canl›lar gerçekte soyu tükenmiﬂ bir maymun türünden baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus
örnekleri üzerinde yapt›klar› çok geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklar›n› ve
insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir.201
Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani
insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,
Australopithecuslar'dan daha geliﬂmiﬂlerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim ﬂemas› oluﬂtururlar. Bu ﬂema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda
evrimsel bir iliﬂki oldu¤u asla ispatlanamam›ﬂt›r. Evrim teorisinin 20.
yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo
sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.202
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son
bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n
farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n› göstermektedir.203
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü
çok modern zamanlara kadar yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda
yan yana bulunmuﬂlard›r.204
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Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi
paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› ﬂöyle aç›klar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,
bunlar›n biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliﬂme trendi göstermemektedirler.205

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf
propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir.
Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir
soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›ﬂt›r. Bilimsel
olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›ﬂ› olarak kabul etti¤i
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Evrimciler, soyu tükenmiﬂ maymunlar› ve baz›
insan ›rklar›n› kullanarak, hayali bir
evrim a¤ac› oluﬂturmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Ancak, bilimsel deliller buna olanak tan›mamaktad›r.

bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'›n bu
tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri,
sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim
d›ﬂ›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi
"duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu ﬂöyle aç›klar:
Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse
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için herﬂeyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.206

‹ﬂte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan
birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde
yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›ﬂa sahip olduklar›n› bir de
çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir.
Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve ﬂuursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluﬂturmuﬂlard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir
ﬂekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmiﬂlerdir. ﬁimdi düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi
elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom y›¤›n›,
hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:
Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda
bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu kar›ﬂ›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri
malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›ﬂ›mlar›n içine, istedikleri
kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal
oluﬂma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›ﬂ›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliﬂmiﬂ ciAdnan Oktar
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hazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan
kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baﬂ›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluﬂmas› için hangi
ﬂartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle
bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluﬂturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde
edemezler.
K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluﬂturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda
baﬂka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia
eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin
ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düﬂünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er
konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna
k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar, gözde retinaya ters
olarak düﬂer. Bu ›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyal-
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lerine dönüﬂtürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂ›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ›ﬂ›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›ﬂ›k beynin
bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›ﬂ›¤›n asla ulaﬂmad›¤›, belki de hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n›z kadar
karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›ﬂ›kl›, p›r›l p›r›l bir
dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l
teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›ﬂt›r.
Örne¤in ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n,
sonra baﬂ›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. ﬁu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu
kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun

Gözü ve kula¤›, kamera ve ses kay›t cihazlar› ile k›yaslad›¤›m›zda, bu organlar›m›z›n söz
konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha kusursuz yarat›lm›ﬂ
oldu¤unu görürüz.

Adnan Oktar
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için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar yap›lmakta,
planlar ve tasar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n,
bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki
boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,
gözün görme kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu
bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç
boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir
zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizman›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬁimdi biri size,
odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdi dese ne
düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan
alet tesadüfen oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün
de tesadüfen oluﬂamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de
geçerlidir. D›ﬂ kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›ﬂ›k gibi sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s› ne kadar gürültü-
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lü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler
beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir. Net
bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa,
ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik
sistemleri bu çal›ﬂmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu
teknolojide çal›ﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n
oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
En büyük müzik sistemi ﬂirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur
veya az da olsa mutlaka parazit oluﬂur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baﬂlamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve
kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u
gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. ﬁimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baﬂar›l› birer alg›lay›c› olamam›ﬂt›r.
Ancak görme ve iﬂitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük
bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri,
kuﬂlar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,
elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimAdnan Oktar
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Hareket

Düﬂünme

Dokunma

Konuﬂma

Görme

Tat alma
iﬂitme
Koku alma

Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaﬂar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çiçekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n hepsi beynimizde oluﬂur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek ﬂey elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluﬂturdu¤u bir dünyada yaﬂar›z. Bu bir görüﬂ veya varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r.
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ya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l oluﬂtu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini
görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir ﬂuur
bulunmaktad›r. Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir
hücrelerine ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret
oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu ﬂuur, Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u
ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu,
renkli, gölgeli ve ›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düﬂünüp, O'ndan
korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim
mekanizmalar›n›n hiçbir evrimleﬂtirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaﬂamad›klar›n› göstermektedir. Bu
durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düﬂünce olarak
bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli
evren modeli gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r.
Hatta baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime sald›r›" olarak
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göstermeye bile çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i
de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için
benimsemektedirler. Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard
Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir
evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ, do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir
aç›klama getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de,
‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.207

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa
yaﬂat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z,
bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kuﬂlar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin
kendi içindeki etkileﬂimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan ﬂimﬂekle,
cans›z maddenin içinden oluﬂtu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu,
hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi
deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise, ﬂu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç,
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bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p ﬂekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan
her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük
bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran
ve bunlar›n kar›ﬂ›m›ndan zaman içinde düﬂünen, akleden, buluﬂlar
yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi
bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n,
bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim
adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› baﬂ›ndan alan, ak›l ve mant›kla düﬂünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok
aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›lar›n Güneﬂ Tanr›s› Ra'ya, Afrikal›
baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Güneﬂ'e tapmas›ndan, Hz.
‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim
ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da
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iﬂaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›ﬂlar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemiﬂtir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r.
(Bakara Suresi, 6-7)
…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r.
(Araf Suresi, 179)

Allah baﬂka ayetlerde de, bu insanlar›n mucizeler görseler bile
inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›,
insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu
büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar›
anlaﬂ›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, ﬂuursuz
ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve ﬂuur gösterip kusursuz bir sistemle iﬂleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan
Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›ﬂ canl›lar›
meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baﬂka bir aç›klamas›
yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan
baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz.
Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir.
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Geçmiﬂ zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›ﬂlar› ne derece garip ve ak›l almazsa
günümüzde Darwinistlerin inan›ﬂlar› da ayn› derecede ak›l almazd›r. Darwinistler, tesadüfleri ve cans›z ﬂuursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul eder, hatta bu inanca bir dine
ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.

Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya,
kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karﬂ›laﬂmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karﬂ›laﬂt›¤›nda, büyücülere
önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini
büyüleyiverdiler, onlar› dehﬂete düﬂürdüler ve (ortaya) büyük bir
sihir getirmiﬂ oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›ﬂ›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karﬂ›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmuﬂ" yani etkisiz k›lm›ﬂt›r:
Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p
yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmiﬂ oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)
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Ayette de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlaﬂ›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de
bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu
iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düﬂeceklerdir. Nitekim,
yaklaﬂ›k 60 yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan,
ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri
olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir
hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karﬂ›layacakt›r.208

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en ﬂiddetli büyüsü
olarak tan›mlanacakt›r. Bu ﬂiddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n
dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Evrim
aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l
kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.
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