YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 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 yanısıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.
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, Peygamberimizin de hatem-ül 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 tüm 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 kadar dünyanın pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça,
Uygurca, Endonezyaca 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 üslübun, 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 külliyatında 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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OKUYUCUYA
• Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer
ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini
oluﬂturmas›d›r. Yarat›l›ﬂ› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n 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 edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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ÖNSÖZ
Son y›llarda Türkiye'de çok önemli bir geliﬂme yaﬂanmaktad›r. On y›llard›r baz› çevreler taraf›ndan bilimsel bir gerçek gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lan
evrim teorisi ve ona dayanan materyalist felsefe, büyük bir bilimsel hezimetle karﬂ› karﬂ›yad›r. Türkiye'nin dört bir yan›nda, kitaplar, konferanslar, dergiler, bilimsel sergiler ve medya yay›nlar› arac›l›¤›yla duyurulan bu gerçek,
çok büyük bir etki uyand›rmaktad›r. Canl›lar› Allah'›n yaratt›¤› gerçe¤i, karﬂ› konulamaz bir biçimde, bu gerçe¤i inkar eden evrim teorisine karﬂ› galip
gelmektedir.
Elbette bu durum, on y›llard›r evrim teorisinden destek bulmuﬂ olan
ateistleri s›k›nt›ya sokmuﬂtur. S›k›nt›n›n ötesinde bu çevreler ciddi bir panik
atmosferi ve bozgun psikolojisi yaﬂamaktad›r. Bu psikolojinin etkisiyle, y›k›lan teorilerini ayakta tutmaya çabalamakta, ama bunu yaparken de çok galiz yan›lg›lar sergilemektedirler. Bir yalan› savunmaya çal›ﬂt›klar› için, yazd›klar› her yaz› ve yapt›klar› her konuﬂma, hem ciddi bilimsel hatalar hem
de ciddi muhakeme bozukluklar› içermektedir.
Biz evrimcilerin bu yan›lg›lar›n› ﬂimdiye dek defalarca gözler önüne
serdik. Bu amaçla da çeﬂitli kitaplar ve kitapç›klar yay›nlad›k. Evrimcilerin
düzenledikleri baz› konferanslar›, dergilerinde ya da gazetelerinde yazd›klar› yaz›lar› ya da ders kitaplar›na s›zd›rm›ﬂ olduklar› hatal› bilgileri ele ald›k ve tüm bunlar›n neden birer yan›lg› olduklar›n› aç›klad›k.
Elinizdeki kitap, daha önce yay›nlanm›ﬂ olan bu kitapç›klar›n bir bütünüdür. ‹lk iki kitapta 1998-1999 y›llar› aras›nda Türkiye'deki evrimci ve materyalist çevrelerin öne sürdükleri temel iddialar ele al›nm›ﬂ ve cevapland›r›lm›ﬂt›r. (Baz› iddialar birbirinin tekrar› niteli¤inde oldu¤u için, baz› cevap-
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larda da benzerlikler vard›r.) Üçüncü kitapta ise Türkiye'deki orta dereceli
okullarda okutulan fen ya da biyoloji kitaplar› ele al›nm›ﬂ ve bu kitaplarda
yer alan evrimci iddialar›n yanl›ﬂl›¤› sergilenmiﬂtir.
Tüm bu yazd›klar›m›z, evrimcilerin ne denli büyük bir yan›lg› içinde
olduklar›n› ve kulland›klar› mant›klar›n s›¤l›¤›n› göstermek aç›s›ndan son
derece önemlidir. Bu nedenle bu kitaptaki yan›lg›lar› ve bunlar›n aç›klamalar›n› dikkatle okuman›z› tavsiye ederiz. Evrimciler bundan sonra da birtak›m iddialar öne sürebilirler, ama bu kitapta, tüm bu iddialara zemin haz›rlayan mant›klar›n neden son derece çarp›k oldu¤unu görme imkan› bulacaks›n›z. Bilim ad›na ortaya ç›kan baz› kiﬂilerin gerçekte bilime tamamen
ters inançlara sahip olduklar›na, kimi zaman gerçe¤i bile bile reddettiklerine, kimi zaman da kavramaktan aciz kald›klar›na ﬂahit olacaks›n›z.

GİRİŞ
Yeryüzündeki karmaﬂ›k hayat nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
Yüz binlerce farkl› türdeki canl› ve bu canl›lar›n en üstünü olan insan,
nas›l var olmuﬂtur?
Bu sorular dünya üzerinde hayat sürmekte olan her insan› ilgilendirir.
Çünkü bu sorulara do¤ru cevap verip vermemek, bir insan›n tüm yaﬂam›n›
kökünden etkileyecektir.
Bu sorular›n farkl› cevaplar›na bakt›¤›m›zda ise, iki temel aç›klama ile
karﬂ›laﬂ›r›z. Bunlardan birincisi do¤rulu¤u bilim, ak›l ve vicdan yoluyla
aç›kça anlaﬂ›lan "tüm canl›lar› Allah'›n yaratt›¤›" gerçe¤idir. ‹kinci aç›klama
ise, evrenin ve canl›l›¤›n, hiçbir bilinçli ve amaçl› müdahale olmadan, tesadüfler sonucu ortaya ç›kt›¤›n› ve sonra da uzun bir de¤iﬂim süreci geçirdi¤ini iddia eder. Bu aç›klaman›n ismi evrimdir.
Tüm bilimsel veriler bizlere iki temel gerçe¤i göstermiﬂtir:
1) Canl›l›k, tesadüflerle ortaya ç›kamayacak ve geliﬂemeyecek kadar
kompleks, düzenli ve dengelidir.
2) Canl›l›ktaki bu komplekslik ve düzenlilik, ancak bilinçli bir yarat›l›ﬂ
ile aç›klanabilir. Bu yarat›l›ﬂ üstün güç sahibi olan Allah'a aittir.
Bunlar, modern bilimin elde etti¤i son bulgular›n ›ﬂ›¤›nda ortaya ç›kan
gerçeklerdir. Evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin'in zaman›nda ise
bilim çok daha geriydi ve söz konusu bulgular elde yoktu. Darwin, mikrobiyolojiden ve genetikten habersizdi. Canl›lar›n ne denli kompleks yap›lara
sahip olduklar›n› kavrayamam›ﬂt›. Bu nedenle birbirlerine kolayca dönüﬂebileceklerini san›yordu. Öyle ki, ünlü kitab› Türlerin Kökeni nde balinalar›n,
denizlere s›k giren baz› ay›lar›n h›zl›ca evrimleﬂmeleri sayesinde ortaya ç›k-

Giriﬂ
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t›klar›n› öne sürmüﬂtü. Darwin'in bu tür "inci"leri, daha sonraki y›llarda Türlerin Kökeni'nin yeni bask›lar›ndan ç›kar›ld›.
Bilim ilerledikçe Darwin'in di¤er iddialar› da anlams›zlaﬂt›. Darwinizm'e yap›lan revizyonlar da teoriyi ç›kmaza girmekten kurtaramad›. Bu
nedenle bugün, evrim teorisi, bilimsel yönden savunulmas› imkans›z, çeliﬂkili bir iddialar y›¤›n›na dönüﬂmüﬂtür. Dünyaca ünlü bir mikrobiyolog olan
-ve herhangi bir dini inanca sahip olmayan- Michael Denton'›n deyimiyle,
evrim, "kriz içine girmiﬂ bir teori"dir.1
Teoriyi hala ayakta tutan iki temel etken ise, bu teoriyi bir dogma haline getirmiﬂ olan baz› bilim adamlar›n›n ba¤naz tutumlar› ile teoriyi ideolojik yönden gerekli bulan toplumsal baz› güçlerin propaganda araçlar›d›r.
Söz konusu iki etken, uzunca bir süredir Türkiye'de de faaliyet halindedir. Ancak özellikle bu y›l, seslerini daha çok duyurmaya ve ölmek üzere
olan Darwinizme doping yapmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Çünkü Türk toplumu,
bir süredir yarat›l›ﬂ gerçe¤i ile ayd›nlanmaktad›r. Evrim teorisinin bilimsel
geçersizli¤ini ve yarat›l›ﬂ gerçe¤ini anlatan kitaplar, yay›nlar ve konferanslar, bilimin gerçek sonuçlar›n› Türk halk›na göstermektedir. Bu ise, evrime
bir dogma olarak inanan ya da onu ideolojik olarak zorunlu görenler aç›s›ndan kabul edilemez bir durumdur.
Bu kitab›n bir bölümünde söz konusu çevrelerin yarat›l›ﬂ gerçe¤ine karﬂ› ç›kmak ve evrim teorisini savunmak ad›na ortaya koyduklar› baz› giriﬂimleri ele alacak ve bunlardaki yanl›ﬂlar›, gaflar› ve kas›tl› çarp›tmalar› inceleyece¤iz.
Bu giriﬂimlerin hemen hepsi, Bilim Araﬂt›rma Vakf› camias› taraf›ndan
yay›nlanan evrim ve yarat›l›ﬂ konulu yay›nlara, ya da Bilim Araﬂt›rma Vakf› taraf›ndan düzenlenen "Evrim Teorisinin Çöküﬂü: Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" baﬂl›kl› uluslararas› konferanslar dizisinin birincisi olan 4 Nisan 1998 tarihli
konferansa tepki olarak geliﬂmiﬂtir. Ancak bu tepkiler o kadar zay›f, hatta
bazen komik temellere dayanm›ﬂt›r ki, savunma iddias›nda olduklar› evrim
teorisinin bilimsel geçersizli¤ini kendileri istemeden de olsa ortaya koymuﬂlard›r.
‹lerleyen sayfalarda bu tepkileri, iddialar› ve yan›lg›lar› s›ras›yla incele-
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yece¤iz. Önce Bilim ve Ütopya dergisinin 3 Haziran 1998 günü ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü'nün deste¤iyle düzenledi¤i "Evrim Kuram›" adl› konferans›, ard›ndan yine söz konusu derginin evrimle ilgili baz› yay›nlar›n›, sonra da Prof. Reﬂat Kayal›'n›n konu hakk›nda yazd›¤› bir makaleyi ele alaca¤›z.
Ama bundan önce, tüm bu tepkilerin ortak noktalar›n› oluﬂturan birkaç temel konuya de¤inece¤iz.

YARATILIŞ VE BİLİM
Evrimcilerin teknik iddialar›na ve yan›lg›lar›na cevap vermeden önce,
çok s›k dile getirdikleri temel bir konuyu aç›klamak gerekir: Yarat›l›ﬂ›n bilimsel bir temeli olmayan, sadece dini inançlardan kaynak bulan bir "dogma" oldu¤u iddias›.
Konuyu ciddi ve önyarg›s›z bir biçimde ele ald›¤›m›zda tam aksine, yarat›l›ﬂ›n bilimsel kriterlerle kan›tlanan bir gerçek, evrimin ise bilimsel kriterler taraf›ndan yalanlanan hayali bir senaryo oldu¤u karﬂ›m›za ç›kar. Evrim
teorisi ve yarat›l›ﬂ, her ikisi de canl›l›¤›n kökeni hakk›nda iki z›t aç›klamaya
sahiptir. Bunlar› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
1) Evrime göre, canl›l›k tamamen do¤al sebeplerle, yani herhangi bir
düzenleyici ak›l ve amaç olmaks›z›n, tesadüfler sonucunda do¤muﬂ ve yine
tesadüflerle geliﬂmiﬂtir. Canl›l›k ortak bir ataya sahiptir ve tüm canl›lar, tesadüfi de¤iﬂimler sonucu bu ortak atadan gelerek farkl›laﬂm›ﬂlard›r.
2) Canl›l›k tesadüflerle aç›klanamayacak kadar
Canl›l›k tesadüfler-

kompleks ve düzenlidir. Ve böyle kusursuz bir dü-

le aç›klanamayacak

zenlilik ancak üstün ve güçlü olan bir Yarat›c›n›n

kadar kompleks ve

eseri olabilir. Bu yarat›c› herﬂeye hakim olan

düzenlidir. Ve

Allah't›r.

böyle kusursuz bir

Görüldü¤ü gibi, yarat›l›ﬂ gerçe¤i ak›lla ve temel

düzenlili¤i ancak

mant›k kurallar›yla tamamen uyum içindedir. Man-

üstün ve güçlü

t›k ve bilim d›ﬂ› olan›n ise, canl›lar›n varl›¤›n› bilinç-

olan bir Yarat›c›

siz rastlant›lara ba¤layan evrimcilerin iddialar› oldu-

yani Rabbimiz var

¤u aç›kt›r.

edebilir.

K›sacas›, evrimcilerin sürekli tekrarlad›klar› "yarat›-
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l›ﬂ bilimsel de¤ildir" iddias›, anlams›zd›r. Yarat›l›ﬂa, yani tüm canl›l›¤›
Allah'›n yaratt›¤›na inananlar evrimci iddialar› çürütürken her zaman için
bilimsel verileri öne sürmekte, fosil kay›tlar›ndan, mikrobiyolojiden, anatomiden deliller göstermektedirler. Yani bilimsel verilere dayanmaktad›rlar.
Bilimsel verilere dayanmayan, aksine spekülasyon ve demagojiye baﬂvurarak insanlar› yan›ltmaya çal›ﬂanlar ise her zaman için evrimciler olmuﬂtur.

Yarat›l›ﬂ›n Aç›k Delilleri
Yarat›l›ﬂ›n bilimsel bir gerçek oldu¤unu belirttik. Ancak çal›ﬂmalar›m›zda genellikle "yarat›l›ﬂ gerçe¤i" ifadesini kullan›yoruz. Çünkü modern biyolojinin, mikrobiyolojinin, biyokimyan›n ve paleontolojinin elde etti¤i tüm
bulgular, yarat›l›ﬂ› do¤rulamaktad›r. Bu nedenle de yarat›l›ﬂ, aç›k delillerle
ispatlanm›ﬂ bir gerçektir.
Yarat›l›ﬂ› do¤rulayan bilimsel bulgular› ortaya koymak için, öncelikle
biyolojinin tarihinden biraz söz etmek gerekir. Bugün biyoloji, canl›l›¤› en alt
basamaklar›na kadar incelemiﬂ ve canl›lardaki tüm temel sistem ve organellerin detayl› bir teﬂhisini yapm›ﬂt›r. Ancak bundan
birkaç yüzy›l önce durum böyle de¤ildi.
17. yüzy›la kadar canl›lar sadece ç›plak gözle

Modern biyolojinin, mikrobiyoloji-

gözlemlenebiliyordu. Bu nedenle de canl›lar›n bu-

nin, biyokimyan›n

gün fark›nda oldu¤umuz kompleks yap›lar› bilin-

ve paleontolojinin

miyordu. Amino asitlerden, proteinlerden, bakteri-

elde etti¤i tüm

lerden ve hücrelerden kimsenin haberi yoktu. Bu
yüzden, canl›l›¤›n çok basit nedenlerle ortaya ç›kabilece¤i san›l›yordu. Örne¤in uzunca bir zaman, bö-

bulgular, yarat›l›ﬂ›
do¤rulamaktad›r.
Bu nedenle de yarat›l›ﬂ, aç›k delil-

ceklerin etrafa saç›lan yemek art›klar›ndan "oluﬂtu-

lerle ispatlanan bir

¤u" düﬂünülmüﬂtü. Bunun saçma bir düﬂünce oldu-

gerçektir.

¤u, böceklerin mikroskop alt›nda incelenmesiyle
anlaﬂ›ld›. Çünkü yemek art›klar›ndan bir anda oluﬂtuklar› san›lan bu hayvanlar›n bedenlerinde, inan›lmaz derecede kompleks (detayl› ve düzenli)
yap›lar vard›.
‹lk ilkel mikroskoplardan sonra güçlü ›ﬂ›n mikroskoplar› yap›ld›. Bu
yüzy›lda ise elektron mikroskoplar› üretildi. Bu sayede canl› hücresi, hücre-
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nin çekirde¤indeki DNA ve DNA'n›n yap› taﬂlar› en ince ayr›nt›s›na kadar
incelendi. ‹ncelendikçe de tüm bu yap›larda daha önceden hiç kimsenin ummad›¤› kadar büyük bir komplekslik oldu¤u görüldü.
Bu ise, canl›l›¤›n tesadüflerle oluﬂtu¤unu öne süren evrim teorisi için
kesin bir y›k›m demekti.
Neden mi?... Çünkü bir yerde çok detayl›, çok kompleks ve çok düzenli bir yap›n›n bulunmas›, bu yap›n›n mutlaka birisi taraf›ndan oluﬂturuldu¤unu gösterir.
Bunu bir örnekle aç›klayabiliriz. Ressam bir arkadaﬂ›n›z›n resim atölyesine gitti¤inizi düﬂünün. Ortada kimseyi bulamad›¤›n›z› ve arkadaﬂ›n›z gelinceye kadar etraf› gezindi¤inizi varsay›n. Atölyenin orta yerinde de birçok
boya kutusunun aç›k olarak durdu¤unu ve boyalar›n yere dökülmüﬂ oldu¤unu farz edin. Bu durumda e¤er yerdeki boyalara bakar ve ortada düzensiz bir renk karmaﬂas› oldu¤unu görürseniz ne düﬂünürsünüz?
Büyük olas›l›kla, bu kutulardaki boyalar›n yanl›ﬂl›kla yere döküldü¤ü
ve boyalar›n da tesadüfi olarak rastgele da¤›ld›¤›n› akl›n›za gelir.
Oysa, e¤er boya karmaﬂas›n›n ortas›nda bir Mona Lisa portresi varsa,
bu durumda herﬂey çok berraklaﬂ›r. Çünkü aç›kt›r ki böyle bir portre kesinlikle rastgele da¤›lan boyalar taraf›ndan oluﬂturulamaz. Ortada çok detayl›
bir "tasar›m" vard›r. Tasar›m oldu¤una göre de, bu tasar›m› gerçekleﬂtiren biri olmal›d›r. Yerdeki renk karmaﬂas›n›n bir karmaﬂa olmad›¤›ndan, atölyedeki ressamlar taraf›ndan düzenlendi¤inden art›k eminsinizdir. O ressamlar›
hiçbir zaman görmeseniz bile, varl›klar›ndan ve dizayn yeteneklerinden
kuﬂku duymazs›n›z.
Bu örnekteki mant›k, evrim teorisinin neden bilimsel olarak geçersiz
hale geldi¤ini ve yarat›l›ﬂ›n ise neden bilim taraf›ndan do¤rulanan bir gerçek oldu¤unu gösteren mant›kt›r. Canl›lar o denli kompleks yap›lara sahiptirler ki, bu komplekslik için gereken dizayn, bir Mona Lisa resmi için gereken dizayndan milyonlarca kat daha fazlad›r. Bu, canl›l›¤› tesadüf ve ﬂansla
aç›klamaya çal›ﬂan evrim teorisinin sonunun geldi¤ini gösterir.
Evrim teorisi ortaya at›ld›¤›nda pek çok kiﬂiye bilimsel bir gerçek gibi
görünmüﬂtü. Çünkü o zaman canl›lardaki dizayn›n en somut örneklerinden
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biri olan hücre ve hücre parçac›klar› bilinmiyordu. Genler ve kal›t›m hakk›nda ise ne Lamarck'›n ne de Darwin'in hiçbir bilgisi yoktu. Bu cehalet nedeniyle, canl›l›¤›n ortaya ç›kmas›n›n ve canl›lar›n evrimleﬂmesinin çok kolay
aç›klanabilir bir süreç oldu¤unu sanm›ﬂlard›.
Zaten evrim teorisi hep cehalet sayesinde zemin bulabildi. Darwin'den
k›sa bir süre önce yaﬂam›ﬂ olan ve "spontane jenerasyon" (canl›lar›n, cans›z
maddelerden aniden ortaya ç›kt›klar› teorisi) olarak an›lan evrim modeline
öncülük eden J. B. van Helment, bir deney önermiﬂti. Helment'e göre, bir
parça kirli paçavra ve biraz bu¤day› al›r, bunlar› büyük bir kavanoza kapat›r, sonra da karanl›k bir yere koyup bekletirseniz, kavanozun içinde farelerin oluﬂtu¤unu kolayl›kla görebilirdiniz!
Evrim teorisini ortaya atanlar, her zaman için bu tür ilkel argümanlara
dayand›lar. Ancak 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda geliﬂen mikrobiyoloji, canl›l›ktaki ola¤anüstü kompleksli¤i ortaya ç›kararak, evrim teorisini savunulamaz hale getirdi. Bu komplekslik, canl›larda aç›k bir dizayn, yani yarat›l›ﬂ oldu¤unu gösteriyordu.

Evrim Dogmas›
Peki, madem bilimin ortaya koydu¤u gerçek budur, o halde evrim teorisi neden hala ayaktad›r? Neden hala bilim adamlar›n›n önemli bir bölümü teoriyi savunmakta ve yarat›l›ﬂ› kabul etmekten ›srarla kaç›nmaktad›rlar?
Bu sorunun cevab›, bilimle de¤il, felsefeyle, hatta inançla ilgilidir. Çünkü söz konusu bilim adamlar›n›n evrimi kabul etmekte gösterdikleri ›srar›n
nedeni, evrim dogmas›n› bir inanç olarak kabul etmiﬂ olmalar›d›r. Pek çok
insan›n, bilim adamlar›n›n bile terk edemedikleri saplant›lar› ya da bat›l
inançlar› olur, evrim de bunlardan biridir.
Evrime karﬂ› duyulan bu tutucu ve kat› sadakatin alt›nda yatan as›l neden ise, yarat›l›ﬂ› kabul etmenin bu kiﬂilerin gözünde korkunç bir düﬂünce
oluﬂudur. Dizayn teorisinin önde gelen ça¤daﬂ savunucular›ndan biri olan
Amerikal› mikrobiyolog Michael J. Behe, bunu ﬂöyle aç›klar:
Son k›rk y›l içinde, modern biyokimya hücrenin s›rlar›n›n önemli bir
bölümünü ortaya ç›kard›. Bunun için harcanan emek ise gerçekten çok
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büyüktü. On binlerce insan, bu s›rlar›
bulmak için yaﬂamlar›n› laboratuvarlardaki uzun çal›ﬂmalara adad›lar...
Hücreyi araﬂt›rmak için gerçekleﬂtirilen
tüm bu çabalar, çok aç›k bir biçimde,
ba¤›ra ba¤›ra, tek bir sonucu veriyordu:
"Dizayn!" Bu sonuç o denli belirgindi
ki, bilimin tarihindeki en önemli buluﬂlardan biri olarak görülmeliydi... Bu zafer, on binlerce insan›n "Eureka (buldum)" ç›¤l›klar›yla bu büyük buluﬂu
kutlamalar›na yol açmal›yd›...

Evrim teorisinin gerçek dayana¤› ateizmdir. Ateizm var
oldu¤u sürece ona
sözde bilimsel bir
dayanak gerekecektir ve evrim de bu
nedenle savunulmaktad›r. Bilime ne
kadar ayk›r› olursa
olsun...

Ama hiçbir kutlama yaﬂanmad›, hiçbir
sevinç ifade edilmedi. Aksine, hücrede
keﬂfedilen büyük karmaﬂ›kl›¤›n karﬂ›s›nda, utangaç bir sessizlik hakim oldu. Konu halka aç›k bir ortamda
gündeme getirildi¤inde, ço¤u bilim adam› bundan rahats›z oluyorlar.
Kiﬂisel diyaloglarda ise biraz daha rahatlar; ço¤u keﬂfettikleri aç›k gerçe¤i kabul ediyor, ama sonra yere bak›p baﬂlar›n› sall›yorlar ve hiçbir
ﬂey olmam›ﬂ gibi davranmaya devam ediyorlar.
Peki neden? Neden bilim dünyas›, keﬂfetti¤i büyük gerçe¤e sahip ç›km›yor? Neden ortaya ç›kan aç›k dizayn entelektüel eldivenlerle kenar›ndan tutuluyor. Çünkü, bilinçli bir dizayn› kabul etmek, ister istemez
Allah'›n varl›¤›n› kabul ettirmeyi ça¤r›ﬂt›r›yor onlara.2
‹ﬂte evrim teorisinin gerçek dayana¤› budur; ateizm. Evrimin en önemli birkaç ça¤daﬂ savunucusundan biri olan ‹ngiliz biyolog Richard Dawkins,
"ateist olmay› bilimsel yönden mümkün hale getirdi¤i için" Darwin'i överken, bu gerçe¤i ortaya koymuﬂ olur. Ateizm var oldu¤u sürece ona sözde bilimsel bir dayanak gerekecektir ve evrim de bu nedenle savunulacakt›r. Bilime ne kadar ayk›r› olursa olsun...
Türkiye'deki evrimci çabalara bakt›¤›m›zda ise, bu ba¤naz tutumun
pek çok örne¤ine rastlayabiliriz.

EVRİM KURAMI
Konferansındaki Yanılgılar

Evrim teorisi Türkiye'de uzun süredir belirli çevreler taraf›ndan savunulur, bilimsel bir gerçek gibi lanse edilir ve topluma kabul ettirilmek istenir. Belirli medya kuruluﬂlar›nda periyodik olarak evrimle ilgili haberler yay›nlan›r. Baz› yay›n organlar› ise kendilerini adeta bu dogmay› savunmaya
adam›ﬂlard›r. Bu bas›n kuruluﬂlar›na bak›ld›¤›nda, hepsinin evrim teorisi taraf›ndan desteklenen ateist, natüralist ve materyalist felsefelerin ba¤l›lar› olduklar› görülür.
Öte yandan, üniversitelerde de geniﬂ bir "evrimci bilim adamlar›" kadrosu vard›r. Bu ö¤retim üyeleri, bilimsel geliﬂmeleri yeterince takip edememeleri ya da bu geliﬂmelerin gösterdi¤i sonuca ba¤naz bir biçimde s›rt çevirmeleri nedeniyle, hala 19. yüzy›l›n pozitivist mant›klar›yla düﬂünürler. Evrimi bu nedenle asla vazgeçilmez bir gerçek san›rlar. Yarat›l›ﬂ kelimesini duyduklar›nda ise birtak›m yersiz fobilere kap›l›rlar ve "Ortaça¤ karanl›¤›" gibi
spekülasyonlara sar›l›rlar.
Evrim teorisinin ard›ndaki bu iki temel destek, yani baz› medya organlar› ve ö¤retim üyeleri, son dönemlerde elbirli¤i yapt›lar. Amaçlar›, Türkiye'nin gündeminde giderek daha da önemli bir yere oturan yarat›l›ﬂ gerçe¤ine ve bu konuda yap›lan bilimsel çal›ﬂmalara cevap verebilmekti.
3 Haziran 1998 tarihinde, Bilim ve Ütopya dergisinin giriﬂimiyle ‹stanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen "Evrim Kuram›" adl› konferans›n
amac› da buydu. Konuﬂmac›lar s›k s›k yarat›l›ﬂa ve yarat›l›ﬂç›l›¤a at›fta bulundular ve bunun bir "dogma" oldu¤unu öne sürdüler. Bu iddian›n geçersizli¤ine önceki sayfalarda de¤indik.
Ancak konuﬂmac›lar yarat›l›ﬂ› eleﬂtirmekte gösterdikleri ›srar›, evrim
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teorisinin "delillerini" ortaya koymakta göstermediler. Tüm konferans boyunca konuﬂmac›lar›n evrimin delil olarak öne sürdükleri bulgular, aﬂa¤›daki birkaç maddeyi geçmedi:
1) Sürüngenler ile kuﬂlar aras›nda geçiﬂ formu olarak tan›t›lan kuﬂ fosili Archæopteryx.
2) At serileri.
3) Miller deneyi.
4) Homoloji.
5) Canl›lardaki gen benzerlikleri.
6) ‹ngiltere'de Sanayi Devrimi dönemindeki kelebek popülasyonundaki renk de¤iﬂimi.
7) Genlerdeki farkl›laﬂmalar sonucunda bir türde meydana gelen çeﬂitlenme.
"Evrim Kuram›" konferans›nda say›lan üstteki hayali "delillerin" her biri, geçersizlikleri çoktan ispat edilmiﬂ ve evrim teorisine hiçbir destek sa¤layamayacak bilgilerdi.
Dahas› bu sözde delillerin hiçbirinin evrimi destekleyemeyece¤i, aﬂa¤›daki kitap veya kitapç›klarda defalarca detaylar›yla anlat›lm›ﬂt›:
- Canl›lar ve Evrim, (Bilim Araﬂt›rma Grubu), Bedir Yay›nc›l›k, 1986
- Evrim Aldatmacas›: Evrim Teorisi'nin Bilimsel Çöküﬂü ve Teorinin ‹deolojik
Arka Plan› (Harun Yahya), Vural Yay›nc›l›k, 1997
- Evrim Teorisinin Çöküﬂü: Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i (Harun Yahya), 1998

‹stanbul Üniversitesi ile
Bilim ve Ütopya dergisinin
ortaklaﬂa düzenledikleri
"Evrim Kuram›"
konferans›nda, teoriyi
destekleyen hiçbir somut
bulgu ortaya konamad›.
Konuﬂmac›lar›n ortak
özelli¤i, Darwinizm'e bir
inanç gibi ba¤lanm›ﬂ
olmalar›yd›.
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- Materyalizmin Sonu (Harun Yahya), 1998
- Evrimin Mikrobiyolojik Çöküﬂü: Moleküler Biyoloji Evrim Teorisini Hücre
Düzeyinde Nas›l Geçersiz K›l›yor? (Harun Yahya), 1998
- Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i (Harun Yahya), 1998
Bilim Araﬂt›rma Vakf› taraf›ndan 4 Nisan'da düzenlenen "Evrim Teorisinin Çöküﬂü: Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" baﬂl›kl› konferansta da baﬂta Archæopteryx
olmak üzere, yukar›daki sözde "delil"lerin bir k›sm› Prof. Dr. Duane Gish ve
Prof. Dr. Kenneth Cumming gibi dünyaca ünlü uzmanlar taraf›ndan ele al›nm›ﬂ ve geçersizlikleri ispat edilmiﬂti.
Bu delillerin neden geçersiz olduklar›n›, ilerleyen sayfalarda detayl›
olarak yeniden aç›klayaca¤›z. ﬁimdilik çok k›sa baz› bilgiler verelim:
1) Yaﬂ› 150 milyon y›l olarak hesaplanan bir kuﬂ türü olan Archæopteryx, "Evrim Kuram›" konferas›nda, "a¤›z k›sm› sürüngen özellikleri taﬂ›yan", ama tüylere sahip olan yar› kuﬂ-yar› sürüngen bir canl› olarak tan›t›ld›. Oysa Archæopteryx'in a¤z›nda diﬂler ve kanatlar›nda pençeler bulunmas›, bu hayvan›n "yar›-sürüngen" oldu¤unu göstermez. Bugün halen yaﬂayan
baz› kuﬂ türlerinin de kanatlar›nda pençeleri vard›r. Soyu tükenmiﬂ baz› kuﬂ
türlerinin diﬂleri bulunmaktad›r. Dahas›, Archæopteryx'in anatomisi üzerinde yap›lan incelemeler, hayvan›n bir "yar›-kuﬂ" de¤il, rahatl›kla uçabilen
normal bir kuﬂ türü oldu¤unu göstermiﬂtir. Öte yandan, "kuﬂlar›n atas›" say›lan Archæopteryx'ten 75 milyon y›l daha eski kuﬂ fosilleri bulunmuﬂtur.
2) "Evrim Kuram›" konferans›nda sözü edilen at serileri evrimcilerin en
eski ve köhne masallar›ndan biridir. Bu seride s›ralanan havyanlar aras›nda
büyük anatomik farkl›l›klar oldu¤u ve bu canl›lar›n bir di¤erinin atas› olamayacaklar› çoktan anlaﬂ›lm›ﬂ bulunmaktad›r.
3) "Evrim Kuram›" konferans›nda Miller deneyi, amino asitlerin tesadüfi oluﬂumunu kan›tlayan güvenilir bir veri olarak gösterilmiﬂtir. Oysa Miller
deneyinde kullan›lan "ilkel atmosfer" modelinin gerçe¤e uymad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂ, gerçek atmosfer modelleriyle yap›lan deneyler ise baﬂar›s›zl›¤a u¤ra-
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m›ﬂt›r. Dahas› Miller'›n deneye pek çok yapay müdahalede bulundu¤u bilinmektedir. Nitekim deneyinden on y›llar sonra Miller de dürüst bir itirafta
bulunarak deneyinin geçersizli¤ini kabul etmiﬂtir.
4) Konferansta evrim delili olarak öne sürülen embriyolojik homoloji
iddias› evrim teorisinin çok gerilerde kalm›ﬂ, ilkel ve yanl›ﬂ bir iddias›d›r.
Çoktan terk edilmiﬂtir ve çarp›tmalara dayand›¤› bilinmektedir.
5) Canl›larda benzer genlerin bulunmas›, konferansta öne sürüldü¤ünün aksine, hiçbir ﬂekilde evrime delil oluﬂturmaz. Nitekim hiçbir ciddi evrimci bu tür anlams›z bir iddia ile ortaya ç›kmamaktad›r.
6) Konferansta gösterilen bir baﬂka sözde delil, ‹ngiltere'deki sanayi
devrimi s›ras›nda kelebek popülasyonunda meydana gelen de¤iﬂmedir. Oysa bunun yeni bir türün ortaya ç›kmas›yla, yani evrimin temel iddias›yla hiçbir ilgisi yoktur. Buradaki do¤al seleksiyon, sadece zaten var olan iki türün
nüfuslar› aras›nda yeni bir denge meydana getirmiﬂtir.
7) Konferansta ayr›ca, "çeﬂitlenme" (varyas-

"Evrim Kuram›" kon-

yon) olarak bilinen genetik olay›n, evrimin delili ol-

ferans›nda söz alan

du¤u iddia edilmiﬂtir. Oysa bir türün genlerindeki

evrimci bilim adam-

küçük farkl›l›klar›n o türün içindeki çeﬂitlenmeleri

lar›, modas› geçmiﬂ,

belirledi¤i, yarat›l›ﬂç› bilim adamlar› taraf›ndan da

"fosilleﬂmiﬂ" bilgileri

kabul edilen bir bilgidir. Ancak bu çeﬂitlilik, bunla-

bir kez daha günde-

r›n rastlant›sal olaylarla birbirlerinden evrimleﬂtik-

me getirdiler ve ev-

lerini göstermez. Bu çeﬂitlili¤in evrim sonucunda

rimin ispat› olarak

meydana geldi¤ine dair evrimcilerin hiçbir somut

sundular.

delili yoktur. Evrimcilerin yapt›¤› yaln›zca, var olan
gerçekleri kendi hayali mekanizmalar›na, hayali senaryolar›na malzeme
yapmaya çal›ﬂmakt›r. Türlerdeki çeﬂitlilik (varyasyon), ancak yarat›l›ﬂtaki
bir çeﬂitlili¤in göstergesi olabilir.
Dahas› evrimin iddias›, "türlerin kökeni" ile ilgilidir, çeﬂitlenmenin ise
bununla hiçbir ilgisi yoktur.
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Bu gerçekler, daha önce de belirtti¤imiz gibi, Bilim Araﬂt›rma Vakf› camias›n›n çal›ﬂmalar›yla defalarca ortaya konmuﬂtu. Ancak "Evrim Kuram›"
konferans›nda söz alan evrimci bilim adamlar›, yine de bu modas› geçmiﬂ,
"fosilleﬂmiﬂ" bilgileri bir kez daha gündeme getirdiler ve evrimin ispat› olarak sundular. Bu arada küçük bir "illüzyon" da yapt›lar: Üstteki geçersiz "delil"leri anlatt›ktan sonra, "bunlar evrim teorisinin ilk anda akla gelen binlerce delilinden yaln›zca bir k›sm›d›r" dediler. Oysa kendilerinin de bildi¤i gibi, "delil" olarak gösterilebilecek zaten baﬂka hiçbir ﬂey yoktu.
E¤er gerçekten böyle binlerce delil olsayd›, kuﬂkusuz söz konusu bilim
adamlar›m›z, modas› geçmiﬂ, hatta birço¤unu evrimcilerin bile terk ettikleri
bu iddialar› kullanma yan›lg›s›na düﬂmezlerdi.
‹lerleyen sayfalarda "Evrim Kuram›" konferans›na kat›lan söz konusu
bilim adamlar›n›n yapt›klar› konuﬂmalar› s›ras›yla inceleyecek ve içine düﬂtükleri yan›lg›lar› ve yapmaya çal›ﬂt›klar› baz› "illüzyon"lar› gözler önüne
serece¤iz

MEHMET SAKINÇ'IN KONUŞMASINDAKİ YANILGILAR
Konferans›n ilk konuﬂmac›s› olan Doç. Dr. Mehmet Sak›nç, konuﬂmas›n›n önemli bir bölümünü jeolojiye ay›rd›. Dünyadaki karalar›n nas›l bir de¤iﬂim süreci geçirdi¤i konusunda jeolojik
bulgular› anlatt›. Bunlar, "türlerin kökeni" ile
yani evrim teorisinin temel konusuyla ilgisi
olmayan, dolayl› konulard›. Ancak Sak›nç,
konuﬂmas›n›n "bilimsel" imaj›n› korumak
için olacak, bu jeolojik konular›n detaylar›na
girme ihtiyac› hissetti. Çünkü o da biliyordu
ki, konu canl›lar›n evrimine gelince anlatabilece¤i pek bir ﬂey yoktu.
Doç. Dr. Mehmet Sak›nç, "evrim
delili" olarak, sadece geçersizli¤i
çoktan ispat edilmiﬂ olan
Archæopteryx fosillerini gösterebildi.

Konu kaç›n›lmaz olarak söz konusu hayali
evrim sürecine gelince, Sak›nç, beklendi¤i gibi, evrimcilerin on y›llard›r öne sürebildikleri
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¤unu göstermektedir.
Archæopteryx'in iyi uçamayan bir "yar›-kuﬂ" oldu¤u tezi yak›n zamana
kadar evrimci çevrelerde çok daha fazla s›kl›kla dile getirilmekteydi. Bu canl›n›n "sternum"unun yani gö¤üs kemi¤inin olmamas› canl›n›n uçamayaca¤›n›n
en önemli kan›t› olarak gösterilmekteydi. (Gö¤üs kemi¤i, uçmak için gerekli
olan kaslar›n tutundu¤u gö¤üs kafesinin alt›nda bulunan bir kemiktir. Günümüzde uçabilen veya uçamayan tüm kuﬂlarda, hatta kuﬂlardan çok ayr› bir familyaya ait olan uçabilen memeli yarasalarda bile bu gö¤üs kemi¤i vard›r.)
Ancak 1992 y›l›nda bulunan yedinci Archæopteryx fosili evrimci çevreler aras›nda çok büyük ﬂaﬂk›nl›k uyand›rd›. Zira bu son bulunan Archæopteryx fosilinde evrimcilerin çok uzun zamand›r yok sayd›klar› gö¤üs kemi¤i
vard›. Nature dergisinde bu yeni bulunan fosil ﬂöyle anlat›l›yordu:
Son bulunan yedinci Archæopteryx fosili, uzun zamand›r varl›¤›ndan
ﬂüphe edilen, ama hiçbir zaman ispatlanamayan bir dikdörtgensel gö¤üs kemi¤inin varl›¤›na iﬂaret ediyor. Bu canl›n›n uzun mesafelerde
uçuﬂ yetene¤i hala spekülasyona dayal›, ama gö¤üs kemi¤inin varl›¤›
güçlü uçuﬂ kaslar›n›n oldu¤unu gösteriyor.3
Bu bulgu, Archæopteryx'in tam uçamayan bir yar›-kuﬂ oldu¤u yönündeki iddialar›n en temel dayana¤›n› geçersiz k›ld›.
Öte yandan, Archæopteryx'in gerçek anlamda uçabilen bir kuﬂ oldu¤unun en önemli kan›tlar›ndan bir tanesi de hayvan›n tüylerinin yap›s› oldu. Archæopteryx'in günümüz kuﬂlar›n›nkinden farks›z olan asimetrik
tüy yap›s›, canl›n›n mükemmel olarak uçabildi¤ini gösteriyordu. Ünlü
paleontolog Carl O. Dunbar'›n belirtti¤i gibi, "tüylerinden dolay› bu yarat›k tam bir kuﬂ özelli¤i gösteriyordu".4
Archæopteryx'in tüylerinin ortaya ç›karm›ﬂ oldu¤u bir baﬂka gerçek,
bu canl›n›n s›cakkanl› oluﬂuydu. Bilindi¤i gibi sürüngenler ve dinozorlar so¤ukkanl›, yani vücut ›s›lar›n› kendileri üretmeyen, çevrenin vücut ›s›lar›n›
etkiledi¤i canl›lard›r. Kuﬂlarda bulunan tüylerin en önemli fonksiyonlar›ndan bir tanesi ise, vücut ›s›s›n› korumalar›d›r. Archæopteryx'in tüylü olmas›, bunun dinozorlar›n aksine s›cakkanl› oldu¤unu, yani vücut ›s›s›n› korumaya ihtiyac› olan gerçek bir kuﬂ oldu¤unu gösteriyordu.
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Evrimcilerin Geçersiz ‹ddialar›:
Archæopteryx'in Diﬂleri ve Pençeleri
Evrimcilerin, Archæopteryx'i ara-geçiﬂ formu olarak gösterirken dayand›klar› en önemli iki nokta ise, bu hayvan›n kanatlar›n›n üzerindeki pençeleri ve a¤z›ndaki diﬂleridir.
Archæopteryx'in kanatlar›nda pençeleri ve a¤z›nda diﬂleri oldu¤u do¤rudur, ancak bu özellikleri canl›n›n sürüngenlerle herhangi bir ﬂekilde bir ilgisi oldu¤unu göstermez. Zira günümüzde yaﬂayan iki tür kuﬂta, Taouraco
ve Hoatzin'de de dallara tutunmaya yarayan pençeler bulunmaktad›r. Ve bu
canl›lar, hiçbir sürüngen özelli¤i taﬂ›mayan, tam birer kuﬂturlar. Dolay›s›yla
Archæopteryx'in kanatlar›nda pençeleri oldu¤u ve bu sebeple de bir ara
form oldu¤u yolundaki iddia geçersizdir.
Archæopteryx'in a¤z›ndaki diﬂleri de yine canl›y› bir ara form k›lmaz.
Evrimciler bu diﬂlerin bir sürüngen özelli¤i oldu¤unu söyleyerek kas›tl› bir
aldatmaca yapmaktad›rlar. Oysa diﬂler sürüngenlerin tipik bir özelli¤i de¤ildir. Günümüzde baz› sürüngenlerin diﬂleri varken baz›lar›n›n yoktur. Daha
da önemli olan nokta, diﬂli kuﬂlar›n Archæopteryx'le s›n›rl› olmamas›d›r. Gü-

Günümüzde yaﬂayan Hoatzin kuﬂlar› da
ayn› Archæopteryx gibi kanat pençelerine sahiptirler. Dünyada pençeli kanatlar› olan baﬂka birçok kuﬂ türü vard›r.
Bu durum, pençeli kanatlar›n bir arageçiﬂ formu özelli¤i oldu¤u iddias›n›
y›kmaktad›r. Yani Archæopteryx'in pençelerinin bulunmas›, bu kuﬂun bir "arageçiﬂ formu" say›lmas›na neden olamaz.
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nümüzde diﬂli kuﬂlar›n art›k yaﬂamad›klar› bir gerçektir, ancak fosil kay›tlar›na bakt›¤›m›z zaman gerek Archæopteryx ile ayn› dönemde gerekse daha
sonra, hatta günümüze oldukça yak›n tarihlere kadar "diﬂli kuﬂlar" olarak
isimlendirilebilecek ayr› bir kuﬂ grubunun yaﬂam›n› sürdürdü¤ünü görürüz.
‹ﬂin en önemli yan› ise, Archæopteryx'in ve di¤er diﬂli kuﬂlar›n diﬂ yap›lar›n›n, bu kuﬂlar›n sözde evrimsel atalar› olan dinozorlar›n diﬂ yap›lar›ndan çok farkl› olmas›d›r. Martin, Stewart ve Whetstone gibi ünlü kuﬂbilimcilerin yapt›¤› ölçümlere göre, Archæopteryx'in ve di¤er diﬂli kuﬂlar›n
diﬂlerinin üstü düzdür ve geniﬂ kökleri vard›r. Oysa bu kuﬂlar›n atas› oldu¤u iddia edilen theropod dinozorlar›n›n diﬂlerinin üstü testere gibi ç›k›nt›l›d›r ve kökleri de dard›r.5
Ayn› araﬂt›rmac›lar, ayn› zamanda Archæopteryx ile onun sözde atalar› olan dinozorlar›n bilek kemiklerini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar ve arada hiçbir benzerlik olmad›¤›n› ortaya koymuﬂlard›r.6
Archæopteryx'in dinozorlardan evrimleﬂti¤ini iddia eden en önde gelen otorite olan John Ostrom'un, bu canl› ile dinozorlar aras›nda öne sürdü¤ü baz› "benzerlik"lerin ise gerçekte birer yanl›ﬂ yorum oldu¤u Tarsitano,
Hecht ve A. D. Walker gibi anatomistlerin çal›ﬂmalar›yla ortaya ç›km›ﬂt›r.7
Tüm bunlar, Archæopteryx'in bir ara-geçiﬂ formu olmad›¤›n›; sadece
"diﬂli kuﬂlar" olarak isimlendirilebilecek ayr› bir s›n›fland›rmaya ait oldu¤unu gösterir.

Archæopteryx ve Di¤er Eski Kuﬂ Fosilleri
Evrimciler on y›llard›r Archæopteryx'i kuﬂlar›n evrimi senaryosunun
en büyük delili olarak gösterirken, son dönemlerde bulunan baz› fosiller bu
senaryonun geçersizli¤ini baﬂka yönlerden ortaya koydular.
1995 y›l›nda Çin'de Omurgal›lar Paleontolojisi Enstitüsü'nde araﬂt›rmalar yapan Lianhai Hou ve Zhonghe Zhou adl› iki paleontolog, Confuciusornis olarak isimlendirdikleri yeni bir fosil kuﬂ keﬂfettiler. Archæopteryx ile
ayn› yaﬂtaki (yaklaﬂ›k 140 milyon y›ll›k) bu kuﬂun diﬂleri yoktu, gagas› ve
tüyleri ise günümüz kuﬂlar›yla ayn› özellikleri göstermekteydi. ‹skelet yap›s› da modern kuﬂlarla ayn› olan bu kuﬂun kanatlar›nda, Archæopteryx'te oldu¤u gibi pençeler vard›. Kuyruk tüylerine destek olan "pygostyle" isimli
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yap› bu kuﬂta da görülüyordu. K›sacas›, evrimciler taraf›ndan tüm kuﬂlar›n
en eski atas› say›lan ve yar›–sürüngen kabul edilen Archæopteryx'le ayn›
yaﬂta olan bu canl›, günümüz kuﬂlar›na çok benziyordu. Bu gerçek,
Archæopteryx'in bütün kuﬂlar›n ilkel atas› oldu¤u yönündeki evrimci tezleri de çürütüyordu do¤al olarak.8
Çin'de Kas›m 1996'da bulunan bir baﬂka fosil,
ortal›¤› daha da kar›ﬂt›rd›. 130 milyon y›l yaﬂ›ndaki Liaoningornis isimli bu kuﬂun varl›¤›
Hou, Martin ve Alan Feduccia taraf›ndan Science dergisinde yay›nlanan bir makaleyle duyuruldu. Liaoningornis, günümüz kuﬂlar›nda
Confuciusornis. isimli
kuﬂ Archaeopteryx ile
ayn› yaﬂtad›r.

bulunan uçuﬂ kaslar›n›n tutundu¤u gö¤üs kemi¤ine
sahipti. Di¤er yönleriyle de bu canl› günümüz kuﬂlar›ndan farks›zd›. Tek fark›, a¤z›nda diﬂlerinin olmas›y-

d›. Bu durum, diﬂli kuﬂlar›n, hiç de evrimcilerin iddia etti¤i gibi ilkel bir yap›ya sahip olmad›klar›n› gösteriyordu.9 Nitekim Alan Feduccia, Discover
dergisinde yay›nlanan yorumunda, Liaoningornis'in, kuﬂlar›n kökeninin dinozorlar oldu¤u iddias›n› geçersiz k›ld›¤›n› belirtmiﬂti.10
Archæopteryx'le ilgili evrimci iddialar› çürüten bir baﬂka fosil ise Eoalulavis oldu. Archæopteryx'ten 30 milyon y›l daha genç yani 120 milyon y›l
yaﬂ›nda oldu¤u söylenen Eoalulavis'in kanat yap›s›n›n ayn›s›, günümüzdeki baz› uçan kuﬂlarda görülüyordu. Bu da 120 milyon y›l önce, günümüzdeki kuﬂlardan birçok yönden farks›z canl›lar›n göklerde uçmakta olduklar›n›
ispatl›yordu.11
Böylece Archæopteryx ve di¤er arkaik kuﬂlar›n birer ara-geçiﬂ formu
olmad›klar› kesin bir biçimde ispatlanm›ﬂ oldu. Fosiller, farkl› kuﬂ türlerinin birbirlerinden evrimleﬂtiklerini göstermiyorlard›. Aksine, günümüz
kuﬂlar›n›n ve Archæopteryx benzeri baz› özgün kuﬂ türlerinin beraberce
yaﬂad›klar›n› ispatl›yorlard›. Bu kuﬂlar›n baz›lar›n›n, örne¤in Confuciusornis veya Archæopteryx'in soylar› tükenmiﬂ, günümüze ancak az say›daki kuﬂ gelebilmiﬂti.
K›sacas› Archæopteryx'in birtak›m özgün özellikleri, bu canl›n›n bir
"ara form" oldu¤unu göstermemektedir. Nitekim bugün evrim teorisinin ün-
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lü savunucular›ndan Harvard paleontologlar› Stephen Jay Gould ve Niles
Eldredge de, Archæopteryx'in farkl› özellikleri bünyesinde bar›nd›ran bir
"mozaik" canl› oldu¤unu, ama asla bir ara form say›lamayaca¤›n› kabul etmektedirler.12

Hayali Kuﬂ-Dinozor Ba¤lant›s›
Archæopteryx'i ara form olarak göstermeye çal›ﬂan evrimcilerin iddias›, baﬂta da belirtti¤imiz gibi kuﬂlar›n dinozorlardan evrimleﬂti¤idir. Oysa
dünyan›n en önde gelen kuﬂbilimcilerinden biri olan Kuzey Carolina Üniversitesi profesörü Alan Feduccia, bir evrimci olmas›na karﬂ›l›k, kuﬂlar›n dinozorlarla akraba oldu¤u teorisine kesinlikle karﬂ› ç›kmaktad›r. Feduccia,
ﬂöyle der:
25 sene boyunca kuﬂlar›n kafataslar›n› inceledim ve dinozorlarla aralar›nda hiçbir benzerlik görmüyorum. Kuﬂlar›n dört ayakl›lardan evrimleﬂti¤i teorisi paleontoloji alan›nda 20. yüzy›l›n en büyük utanc› olacakt›r.13
Kansas Üniversitesi'nde eski kuﬂlar üzerinde uzman olan Larry Martin de kuﬂlar›n dinozorlarla ayn›
soydan geldi¤i teorisine karﬂ› ç›kmaktad›r. Martin, evrimin bu konuda içine düﬂtü¤ü çeliﬂkiden söz ederken,
"do¤rusunu söylemek gerekirse, e¤er dinozorlarla kuﬂlar›n ayn› kökenden geldiklerini savunuyor olsayd›m,
bunun hakk›nda her kalk›p konuﬂmak zorunda oluﬂum-

Prof. Alan Feduccia

da utan›yor olacakt›m"14 demektedir. K›sacas›, yegane temelini Archæopteryx'e dayand›rmaya çal›ﬂan "kuﬂlar›n evrimi" senaryosu, sadece ve sadece
evrimcilerin ön kabullerinin ve hayal güçlerinin bir ürünüdür.

At›n Evrimi Senaryosu
Görüldü¤ü gibi "Evrim Kuram›" konferans›nda söz alan Doç. Dr. Mehmet Sak›nç'›n evrimin en önemli kan›t› olarak gösterdi¤i Archæopteryx'in,
gerçekte bu tür bir özelli¤i yoktur. Hayvan sadece soyu tükenmiﬂ bir kuﬂ türüdür ve asla evrimcilerin zihinlerinde canlanan hayali ara-geçiﬂ formlar›ndan de¤ildir.
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Doç. Dr. Mehmet Sak›nç'›n uzun uzun anlatt›¤› Archæopteryx'ten sonra de¤indi¤i bir baﬂka "evrim delili" ise "at serileri"ydi. Sak›nç bu konuda detayl› bir bilgi vermedi, sadece Archæopteryx'e ay›rd›¤› uzun dakikalar›n sonunda "daha binlerce bulunmuﬂ ara-geçiﬂ formu vard›r, örnek olarak at serilerini verebiliriz" gibi bir at›fta bulundu.
Peki acaba at serileri, yani at›n evrimini
ispatlamak amac›yla oluﬂturulan fosil ﬂemalar›, gerçekten Sak›nç'›n iddia etti¤i gibi bir
evrim delili midir?
Hay›r... Öyle ki bir zamanlar çok popüler olan at serilerini bugün evrimcilerin
önemli bir k›sm› da kabul etmiyor. Kas›m
1980'de Chicago Do¤a Tarihi Müzesi'nde 150
evrimcinin kat›ld›¤›, dört gün süren ve kademeli evrim teorisinin sorunlar›n›n ele al›nd›¤› bir toplant›da söz alan evrimci Boyce
Rensberger, at›n evrimi senaryosunun fosil
kay›tlar›nda hiçbir dayana¤› olmad›¤›n› ve
at›n kademeli evrimleﬂmesi gibi bir sürecin
hiç yaﬂanmad›¤›n› ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:

Bugün de dünya üzerinde farkl› boylarda at cinsleri yaﬂar. Ancak hiçbiri
bir di¤erinin "atas›" de¤ildir.

Yaklaﬂ›k 50 milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ
dört t›rnakl›, tilki büyüklü¤ündeki canl›lardan bugünün daha büyük
tek t›rnakl› at›na bir dizi kademeli de¤iﬂim oldu¤unu öne süren ünlü
at›n evrimi örne¤inin geçersiz oldu¤u uzun zamand›r bilinmektedir.
Kademeli de¤iﬂim yerine, her türün fosilleri bütünüyle farkl› olarak
ortaya ç›kmakta, de¤iﬂmeden kalmakta, sonra da soyu tükenmektedir.
Ara formlar bilinmemektedir.15
Rensberger, dürüst bir tutumla at›n evrimi senaryosundaki bu önemli
açmaz› dile getirirken asl›nda tüm teorinin fosil kay›tlar›ndaki en büyük ç›kmaz›n›, "ara-geçiﬂ formlar› ç›kmaz›"n› gündeme getirmiﬂtir.
At›n evrimi ﬂemalar›n›n sergilendi¤i "‹ngiltere Do¤a Tarihi Müzesi"nin
yöneticilerinden ünlü evrimci paleontolog Colin Patterson da, hala müzenin
alt kat›nda duran bu sergi hakk›nda ﬂunlar› söyler:
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At serileri evrimcilerin öne sürdükleri sahte delillerdendir. Çünkü "at›n atalar›" olarak art
arda dizilen canl›lar, birbirlerinden evrimleﬂmiﬂ olamayacak kadar büyük anatomik
farkl›l›klara sahiptirler.

Hayat›n do¤as› hakk›nda her biri birbirinden hayali, bir sürü kötü hikaye vard›r. Bunun en ünlü örne¤iyse, belki 50 y›l önce haz›rlanm›ﬂ
olan ve hala alt katta duran at›n evrimi sergisidir. At›n evrimi, birbirini
izleyen yüzlerce bilimsel kaynak taraf›ndan büyük bir gerçek gibi sunulmuﬂtur. Ancak ﬂimdi, bu tip iddialar› ortaya atan kiﬂilerin yapt›klar› tahminlerin, yaln›zca spekülasyon olduklar›n› düﬂünüyorum.16
Peki "at›n evrimi" senaryosunun dayana¤› nedir? Bu senaryo, Hindistan, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da de¤iﬂik zamanlarda yaﬂam›ﬂ, farkl› tür canl›lara ait fosillerin evrimcilerin hayal güçleri do¤rultusunda küçükten büyü¤e do¤ru dizilmesiyle oluﬂturulan düzmece ﬂemalarla
ortaya at›lm›ﬂt›r. De¤iﬂik araﬂt›rmac›lar›n öne sürdükleri 20'den fazla de¤iﬂik
at›n evrimi ﬂemas› vard›r. Hepsi de birbirinden farkl› olan bu soy a¤açlar›
hakk›nda evrimciler aras›nda da görüﬂ birli¤i yoktur. Bu s›ralamalardaki tek
ortak nokta, 55 milyon y›l önceki Eosen Devri'nde yaﬂam›ﬂ "Eohippus"
(Hyracotherium) adl› köpek benzeri bir canl›n›n at›n ilk atas› oldu¤una inan›lmas›d›r. Oysa at›n milyonlarca y›l önce yok olmuﬂ atas› olarak sunulan
Eohippus, halen Afrika'da yaﬂayan ve atla hiçbir ilgisi ve benzerli¤i olmayan
"Hyrax" isimli hayvan›n ayn›s›d›r.17
At›n evrimi iddias›n›n tutars›zl›¤›, her geçen gün ortaya ç›kan yeni fosil bulgular›yla daha aç›k olarak anlaﬂ›lmaktad›r. Eohippus ile ayn› katman-
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da, günümüzde yaﬂayan at cinslerinin de (Equus Nevadensis ve Equus Occidentalis) fosillerinin bulundu¤u tespit edilmiﬂtir.18 Bu, günümüz at› ile
onun sözde atas›n›n ayn› zamanda yaﬂad›¤›n› göstermektedir ki, at›n evrimi
diye bir sürecin hiçbir zaman yaﬂanmad›¤›n›n en aç›k kan›t›d›r.
Evrimci yazar Gordon R. Taylor, Darwinizm'in aç›klayamad›¤› konular› ele alan The Great Evolution Mystery adl› kitab›nda at serileri hikayesinin
asl›n› ﬂöyle anlat›r:
Darwinizm'in belki de en ciddi zaafiyeti, paleontologlar›n, büyük evrimsel de¤iﬂiklikleri gösterecek olan akrabal›k iliﬂkilerini ve canl› s›ralamalar›n› ortaya koyamamalar›d›r... At serisi genellikle bu konuda çözüme kavuﬂturulmuﬂ olan yegane örnek gibi gösterilir. Ama gerçek ﬂudur ki, Eohippus'tan Equus'a kadar uzanan s›ralama çok tutars›zd›r. Bu
s›ralaman›n, giderek artan bir vücut büyüklü¤ünü gösterdi¤i iddia edilir, ama asl›nda s›ralaman›n ileriki aﬂamalar›na konan canl›lar›n baz›lar› (s›ralaman›n en baﬂ›nda yer alan) Eohippus'tan daha büyük de¤il, daha küçüktürler. Farkl› kaynaklardan gelen türlerin biraraya getirilip ikna edici bir görüntüye sahip olan bir s›ralamada arka arkaya dizilmeleri mümkündür, ama tarihte gerçekten bu s›ralama içinde birbirlerini izlediklerini gösteren hiçbir kan›t yoktur.19
Tüm bu gerçekler, evrimin en sa¤lam delillerinden birisi gibi sunulan
at›n evrimi ﬂemalar›n›n, hiçbir geçerlili¤e sahip olmayan hayali s›ralamalar
olduklar›n› ortaya koymuﬂtur. Bu durum, evrim teorisinin ciddiye al›namaz
bir teori oldu¤unu göstermesi ve savunucular›n›n amaç ve yöntemlerini
gözler önüne sermesi aç›s›ndan oldukça önemlidir.

"Bal›klar›n Evrimi" Senaryosu
Doç. Dr. Mehmet Sak›nç'›n konuﬂmas›n›n sonunda at›fta bulundu¤u bir
di¤er evrimci efsane ise "bal›klar›n evrimi"ydi. Sak›nç, uzun uzun anlatt›¤›
Archæopteryx'in "binlerce örnekten sadece birisi" oldu¤unu iddia etti ve "atlar›n evrimi" gibi "bal›klar›n evrimi"nin de ispat› olan birçok ara-geçiﬂ formunun bulundu¤unu öne sürdü. Oysa, "bal›klar›n evrimi" de, hiçbir bilimsel dayana¤› olmayan evrimci bir masaldan baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Asl›nda evrimci literatüre bakt›¤›m›zda, "bal›klar›n evrimi" için göste-
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Bir zamanlar ara-geçiﬂ formu oldu¤u iddia edilen Coelacanth fosili.

rilen bir ara-geçiﬂ formu iddias›yla karﬂ›laﬂmay›z. Omurgas›z canl›lar›n bal›klara dönüﬂtü¤ü iddias›n› desteklemek için kulland›klar› herhangi bir fosil
yoktur. Bu nedenle Sak›nç'›n "bal›klar›n evrimi" derken at›fta bulundu¤u
kavram›n, bal›klar›n karaya do¤ru evrimi, ya da bir baﬂka deyiﬂle "sudan karaya geçiﬂ" oldu¤unu kabul ediyoruz. Çünkü bu konuda evrimcilerin delil
olarak kullanmaya çal›ﬂt›klar› baz› fosiller vard›r.
Ancak bu fosiller de, ayn› di¤erleri gibi, asl›nda hiçbir biçimde evrimci
iddialar› desteklemezler.
‹lk örnek olarak Coelacanth bal›¤› fosiline bakabiliriz. Bu fosil, Evrimcilerin fosilleri yorumlama biçiminin ne kadar tarafl› oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan da evrim tarihinde önemli bir yer tutar.
Evrimcilere göre hayat ilk önce suda baﬂlad› ve iki milyon y›l boyunca da suda devam etti. Baz› denizlerin sular›ndaki azalmalar nedeniyle baz› bal›klar "bir ﬂekilde" karaya ç›kt›lar ve kara ortam›na uyum sa¤lad›lar.
Evrimciler, anatomik olarak imkans›z olan bu de¤iﬂimi destekleyebilmek
içinse fosil kay›tlar›na sar›ld›lar.
Söz konusu senaryoya göre, ayaklar kullan›larak yap›lan ilk hareket,
s›¤ sulak alanlar›n dip k›s›mlar›nda yürüyen amfibiyan benzeri canl›lar taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂti. Coelacanth bal›¤›n›n da dahil bulundu¤u Crossopterygian üst tak›m›na ba¤l› bal›klar ise, uzunca bir süre bu yürüyüﬂ biçi-
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miyle hareket eden bir ara-geçiﬂ formu olarak tan›mlanm›ﬂlard›. Bu fosil
canl›n›n yüzgeçlerinin yuvarlak yap›s›n›n ilkel bir ayak görevi gördü¤ü ve
bu canl›n›n biraz daha evrimleﬂerek bir amfibiyan olan kuyruklu su kurba¤as›na (Ichthyostega) dönüﬂtü¤ü söyleniyordu.
Sadece fosil kay›tlar›nda rastlanan bir canl› olan Coelacanthlar üzerine
yap›lan bu anatomik yorumlar 1930'lu y›llar›n sonuna dek bütün bilim çevrelerinde tart›ﬂmas›z kabul edilmiﬂti. Hatta birçok kaynakta bu bal›¤›n ilkel
bir yürüme ﬂekline sahip olmas›n›n yan›nda, ilkel
bir akci¤ere, geliﬂmiﬂ bir beyne ve karaya ç›kmaya

Evrimciler, bir gün bulu-

haz›r bir dolaﬂ›m ve sindirim sistemine sahip oldu-

naca¤›n› umut ettikleri o

¤u söylenmekteydi. Coelacanth fosili, sudan karaya

müthiﬂ ara-geçiﬂ for-

geçiﬂi ispatlayan en somut ara-geçiﬂ formu olarak

mlar›n› beklemeye de-

sunuluyordu.

vam etmektedirler. Bu

Ancak 22 Aral›k 1938'de Hint Okyanusu'nda

bekleyiﬂ s›ras›nda sahte

çok ilginç bir keﬂif yap›ld›. Yetmiﬂ milyon y›l önce

delillerin hala belli-be-

soyu tükenmiﬂ bir ara-geçiﬂ formu olarak tan›t›lan

lirsiz gündemde tutul-

Coelacanth ailesinin canl› bir üyesi okyanusun aç›k-

maya devam edilmesi

lar›nda ele geçti! Yok olmuﬂ bir ara-geçiﬂ formu ola-

ise, teorinin yaﬂat›lmas›

rak sunulan canl›n›n "kanl›-canl›" bir örne¤inin bu-

için gerekli görülen ta-

lunmas›, evrimciler aç›s›ndan büyük bir ﬂoktu kuﬂ-

rafl› bir propagandan

kusuz. Evrimci paleontolog J. L. B. Smith, "Yolda di-

ibarettir.

nozora rastlasayd›m, daha çok ﬂaﬂ›rmazd›m" demiﬂti.20 ‹lerleyen y›llarda, Coelacanth baﬂka bölgelerde de defalarca yakaland›. 1939'te Chalumnea Nehri aç›klar›nda ve Madagaskar k›y›lar›nda, 1952
ve 1953'te Komor Adalar›'nda olmak üzere k›rktan fazla canl› Coelacanth ele
geçti. Son bulgu ise 1998 y›l›nda bilim adamlar›n›n karﬂ›s›na ç›kt›.
Ancak as›l büyük ﬂok, bal›¤›n anatomisinin incelenmesiyle ortaya ç›kan
sonuçlard›. Çünkü Coelacanth'›n canl›s›, evrimcilerin hayvan›n fosiline dayanarak yapt›klar› tarafl› yorumlar›n tümünü yalanl›yordu.
Dahas›, "sudan ç›kmaya haz›rlanan bir sürüngen aday›" olarak tan›t›lan
Coelacanth'›n, gerçekte okyanusun en derin sular›nda yaﬂayan ve 180 m.
derinli¤in üzerine hemen hemen hiç ç›kmayan bir dip bal›¤› oldu¤u anlaﬂ›ld›.21 Bu bal›klar›n yakalanmas›yla beraber bilim adamlar›n›n o güne ka-
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dar spekülasyon yapmakta ne kadar ileri gidebilecekleri de anlaﬂ›lm›ﬂ oldu.
Coelacanthlar iddia edildi¤i gibi ne ilkel bir akci¤ere, ne de büyük bir beyne
sahiptiler. Evrimci araﬂt›rmac›lar›n ilkel akci¤er oldu¤unu düﬂündükleri yap›, bal›¤›n vücudunda bulunan bir ya¤ kesesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Ayr›ca iddia edilenin tersine bal›k büyük bir beyin hacmine de sahip de¤ildi,
bal›¤›n büyük bir kafatas› içinde ufak bir beyni vard›.21
Bunun üzerine, Coelacanth'›n evrimci yay›nlardaki popülaritesi bir anda yok oldu. Francis Hitching bu durumu ﬂöyle aç›kl›yor:
Eski formlar›ndan hiçbir farkl›l›k sergilemeyen, do¤al deniz ortam›na
tam adapte olmuﬂ ve karaya ç›kmaya hiç e¤ilim göstermeyen birkaç
düzine Coelacanth ele geçirilince, bu tür, derhal ara-geçiﬂ formu olarak
gösterildi¤i ders kitaplar›ndan ç›kar›ld›.22

Hayali Ara Formlar
Ancak evrimciler efsaneyi yaﬂatmaya kararl›yd›lar. Coelacanth'›n,
omurgal›lar›n atas› say›lan kuyruklu su kurba¤as›n›n atas› olmad›¤› anlaﬂ›l›nca, bu kez onun yerine, onunla baz› ortak özellikler taﬂ›yan Rhipidistian
tak›m›n›n bir üyesi olan Eusthenopteronlar sudan karaya geçiﬂe delil oluﬂturan ara-geçiﬂ formu olarak öne sürüldü.
Oysa Eusthenopteronlar ile kuyruklu su kurba¤as› aras›ndaki anatomik karﬂ›laﬂt›rmalar, bunlar›n aralar›nda derin farkl›l›klar oldu¤unu gösteriyordu. Bu da, bu iki tür aras›nda bir ara-geçiﬂ formu daha bulunmas›n› gerektiriyordu. Eusthenopteron, normal bir bal›kt› ve kuyruklu su kurba¤as›na birçok yönden benzemiyordu. Maria Genevieve Lavanant, Eusthenopteron'un bu özelli¤ine ﬂöyle de¤iniyor:
Yak›n bir geçmiﬂte tart›ﬂma yeniden aç›ld›. Yüzgeçlerin daha ayr›nt›l›
incelenmesi, Eusthenopteron'un yüzgeçlerinin, bütün bal›klarda bulunan yüzgecin bir benzeri oldu¤unu ortaya koydu.23
Oysa bir bal›k olan Eusthenopteron ile kuyruklu su kurba¤as› Icthyostega aras›ndaki bu teorik ara-geçiﬂ formuna dair hiçbir iskelet bulunamad›.
Bugün evrimciler, hala bu iki tür aras›nda bir ara-geçiﬂ formu bulunmas›n›
bekliyorlar.
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Evrimciler bulduklar› fosile dayanarak, bu canl›n›n sudan karaya geçiﬂteki ara-geçiﬂ formu oldu¤unu
söylüyorlard›. Ancak ilki 1938 y›l›nda olmak üzere bu bal›¤›n canl› örneklerinin defalarca yakalanmas›, evrimcilerin hayali spekülasyonlarda ne kadar ileri gidebileceklerini gösterdi.
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Coelacanth'› ilk yakalayan ekip.

Ancak bu sonuçsuz bekleyiﬂ, baz› evrimcilerin sudan karaya geçiﬂ hakk›nda baﬂka teorilere sar›lmalar›na neden oldu. Baz›lar›, kara canl›lar›n›n
atalar› olarak akci¤erli bal›klar› kabul ettiler. Solungaçlar›na ek olarak akci¤erlerini de kullanabilen bu bal›klara verilen genel ad "Dipneuma"d›r. Bu
bal›klardan Amerika, Afrika ve Avusturalya denizlerinde üç ayr› tür yaﬂamaktad›r.
Bu bal›klar›n ilkel amfibiyenlere evrimleﬂtikleri, asl›nda 1850'li y›llardan beri düﬂünülmekteydi. 1950'li y›llara gelindi¤inde ise, çok istisnai bir örnek olmalar› sebebiyle ara-geçiﬂ formu olarak kabul görmekten uzaklaﬂt›lar.
Bu tarihte kara canl›lar›n›n atalar› olduklar› düﬂüncesini art›k hiç kimse desteklemiyordu.24 Maria G. Lavanant bu durumu ﬂöyle aç›kl›yor:
1930'lardan bu yana Dipneumalar varsay›m› yavaﬂ yavaﬂ bir yana b›ra-
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k›ld›. 1950'li y›llar›n sonunda yay›nlanan bir paleontoloji klasi¤i y›ll›¤›nda çift solunumlu hayvanlar grubu, dört ayakl›lar›n kökeni olamayacak kadar özel bir durum olarak niteleniyordu.25
Ayr›ca bulunan hayvan kal›nt›lar›n›n 350 milyon y›ll›k olduklar›n›n kabul edilmesi ve bu süre içerisinde hiçbir de¤iﬂikli¤e u¤ramam›ﬂ olmalar›,
bunlar› ara-geçiﬂ formu statüsünden tamamen uzaklaﬂt›rd›. Bu hayvanlar,
iki tür aras›nda "geçiﬂ" oluﬂturup, sonra da yok olmuﬂ formlar de¤il, çok eski zamanlardan beri yaﬂamakta olan orijinal bir "tür"düler.
K›sacas›, evrimcilerin sudan karaya geçiﬂe delil olarak göstermeye çal›ﬂt›klar› tüm sözde ara-geçiﬂ formlar› birer birer çürüdü. Bugün amatör seviyedeki evrimci yay›nlarda, örne¤in lise kitaplar›nda ya da Yeni Baﬂlayanlar
‹çin Evrim türü kitapç›klarda, bu hayvanlar›n hala ara-geçiﬂ formu olarak
gösterildi¤ini görebilirsiniz. Ancak bu, evrimcilerin sadece konu hakk›nda
yeteri kadar bilgi sahibi olmayan insanlar› aldatmak için izledikleri bir yöntemdir. Buna karﬂ›n, hiçbir ciddi bilimsel platformda, bu hayvanlar delil olarak kullan›lmazlar. Evrimciler, bir gün bulunaca¤›n› umut ettikleri o müthiﬂ
ara-geçiﬂ formunu beklemeye devam etmektedirler. Bekleyiﬂ s›ras›nda üstte
de¤indi¤imiz sahte delillerin hala belli-belirsiz gündemde tutulmaya devam
edilmesi ise, teorinin yaﬂat›lmas› için gerekli görülen tarafl› bir propagandad›r sadece.
Türkiye'deki bilim çevresi ad›na üzücü olan ﬂey ise, Doç. Dr. Mehmet
Sak›nç'›n, "Archæopteryx'ten baﬂka daha binlerce ara form fosili vard›r, örne¤in bal›klar›n evrimi konusunda" cümlesini söyleyerek, bu bilim d›ﬂ› propagandaya kat›lm›ﬂ olmas›d›r.

Blöf Yoluyla Bilim!
"Evrim Kuram›" konferans›n›n ilk konuﬂmac›s› olan Sak›nç'›n ortaya
koydu¤u "evrim delilleri" üstte inceledi¤imiz gibi tümüyle geçersiz iddialardan ibaretti. Ancak Sak›nç'› dinleyenlerin önemli bir bölümü, bundan habersizdiler elbette. Sak›nç, kendisine avantaj sa¤layan bu durumu ilginç bir biçimde kulland›.
Sak›nç, daha önce de belirtti¤imiz gibi, konuﬂmas›nda sadece
Archæopteryx üzerine yo¤unlaﬂt›. Konuﬂmas›n›n en sonunda ise, Archæop-
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teryx'in "binlerce örnekten sadece birisi" oldu¤unu söyledi ve "atlar›n evrimi"nin ve "bal›klar›n evrimi"nin ispat› olan birçok ara-geçiﬂ formunun bulundu¤unu öne sürdü. Ancak ne yaz›k ki Sak›nç'›n konuﬂmas›, bu say›s›z ara
formdan söz etmek için yeterli de¤ildi! (Oysa elindeki yegane "delil" olan
Archæopteryx'in hikayesini anlatmak için çok uzun bir zaman harcam›ﬂ,
Archæopteryx'in nas›l bulundu¤undan, hangi müzelerde korundu¤undan,
hangi "Alman banker" taraf›ndan sat›n al›nd›¤›ndan oluﬂan detayl› bir
Archæopteryx efsanesi anlatm›ﬂt›.)
Sak›nç'›n di¤er say›s›z ara-geçiﬂ formunu anlatmaya vakti yoktu, ama
bu konuda kendisini dinleyen izleyicilere çok önemli bir kolayl›k gösterdi.
Ellerine bir çekiç al›p do¤aya ç›kabilirler ve rastlad›klar› kayalar› k›r›p içlerinden çok say›da ara formu kolayl›kla bulabilirlerdi!... Hatta Sak›nç'a göre,
konferans›n düzenlendi¤i ‹stanbul Üniversitesi çevresindeki kayalarda bile
kolayca ç›kar›labilecek ara-geçiﬂ formlar› vard›.
Yani 130 y›ld›r dünyan›n dört bir yan›nda yap›lan araﬂt›rmalarda bulunamam›ﬂ olan ara-geçiﬂ formlar›, ‹stanbul Üniversitesi'nin bahçesinde çekiçleriyle birkaç darbe vuracak olan ö¤renciler taraf›ndan kolayl›kla bulunabilirdi. Sak›nç'›n bu kendinden emin sözlerini dinleyen ö¤rencilerin bir k›sm›,
belki de bu sözlerle ikna oldular. Ama ne yaz›k ki kendilerini ikna eden ﬂeyin, "bilim" de¤il de "blöf" oldu¤unun fark›nda de¤ildiler.

AYKUT KENCE'NİN KONUŞMASINDAKİ YANILGILAR
"Evrim Kuram›" adl› konferans›n ikinci konuﬂmac›s› olan Prof. Dr.
Aykut Kence, evrimi destekleyen bilimsel veriler göstermeye çal›ﬂmak yerine, daha çok yarat›l›ﬂ› suçlayan iddialar ortaya att›. Kence'nin konuﬂmas›na hakim olan temaya göre, evrim bilimsel bir teoriydi, oysa yarat›l›ﬂ bilim d›ﬂ›, dini bir dogmayd›.
Ancak Kence, fark›nda olmadan, asl›nda evrimin bizzat kendisinin bir
din oldu¤unu ispatlayan aç›klamalarda bulundu! Kence'ye göre evrim teorisi, biyoloji biliminin asla inkar edilemez temeliydi. Bunu desteklemek için
de ça¤›n ünlü evrimcilerinden Theodosius Dobzhansky'den bir al›nt› yapt›.
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ﬁöyle demiﬂti Dobzhansky: "Biyolojide, evrimin ›ﬂ›¤› alt›nda olmad›kça hiçbir ﬂeyin anlam› yoktur."
Kence, bu ifadenin evrimin bir bilim oldu¤unun ispat› oldu¤unu san›yordu. Oysa evrimcilerin bu ve buna benzer ifadeleri, evrimin bir inanç oldu¤unun ispat›d›r. Çünkü söz konusu söylem, evrim teorisinin asla terk edilemez, asla vazgeçilemez, de¤iﬂmez bir dogma olarak kabul edildi¤ini gösterir. Öyle ki, bu bak›ﬂ aç›s› içinde evrim bir tür dindir.

Evrim Dini
Evrimin bir din gibi kabul gördü¤ü, evrimci baz› "ideologlar" taraf›ndan aç›kça ortaya konmaktad›r. Bunlar›n en ünlüleri, Julian Huxley ile Aykut Kence'nin kendisinden al›nt›lar yapt›¤› evrimci Dobzhansky'dir. Bu iki
isim, "evrimsel hümanizm" ad› verilen ak›m›n öncüleridir. Bu inanç, Julian
Huxley'in 1958'de yay›nlad›¤› Religion Without Revelation (Vahiysiz Din) adl›
kitab›nda ifade edilmiﬂtir. Ayn› konu, Mary Midgely'nin 1986'da yay›nlanan
Evolution as Religion (Bir Din Olarak Evrim) adl› kitab›nda ve Marjorie Grene'nin The Faith of Darwinism (Darwinizm ‹nanc›) adl› makalesinde (Encounter, 1959) ele al›nm›ﬂt›r.
Aykut Kence'nin kendisine birkaç kez at›fta bulundu¤u Dobzhansky ise,
söz konusu evrim dinini, Frans›z evrimci Teilhard de Chardin'den yapt›¤›
bir al›nt›yla ﬂöyle ifade etmektedir:

Aykut Kence, evrimin bilim, yarat›l›ﬂ›n ise dogma
oldu¤unu öne sürdü. Oysa konuﬂmas›nda
sergiledi¤i dogmatik yaklaﬂ›m, bunun tam tersini
gösteriyordu.

Evrim bir teori, bir sistem ya da bir
hipotez midir? Hay›r, o bunlar›n hepsinden öte bir ﬂeydir. Evrim, kendisinden kuﬂku duyulmayan yegane ilkedir ki, tüm teoriler, tüm sistemler,
tüm hipotezler, ciddiye al›nabilir ve
do¤ru olabilmek için ona dayanmak
zorundad›rlar. Evrim, tüm gerçekleri
ayd›nlatan bir ›ﬂ›k, tüm çizgilerin
kendisinden ç›kmas› gereken bir ana
çizgidir. ‹ﬂte, evrim budur.26
Görüldü¤ü gibi, Aykut Kence'nin re-
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ferans› olan evrimciler, evrim teorisini "herﬂeyi ayd›nlatan bir ›ﬂ›k" olarak tan›mlamakta ve var olan baﬂka herﬂeyin bir ön kabul olarak evrimi benimsemesi gerekti¤ini savunmaktad›rlar. Burada evrim kavram›na metafizik bir
anlam verildi¤i ve bu kavram›n temel ve de¤iﬂmez bir dogma olarak kabul
edildi¤i aç›kt›r.

DNA'n›n Gösterdikleri
Aykut Kence, konuﬂmas› s›ras›nda, evrimin bir bilim oldu¤unu öne sürüp, sonra da evrimi bir din olarak kabul eden insanlardan al›nt›lar yapmak
d›ﬂ›nda, birkaç iddiada daha bulundu. Bunlardan biri, canl› DNA'lar›n›n ortak baz› özellikler taﬂ›mas›n› evrimin delili olarak göstermesiydi.
Kence, konuﬂmas›nda özetle, farkl› canl›lar›n DNA'lar›nda ortak baz›
bölümler oldu¤unu ve bu durumu aç›klaman›n tek yolunun da, tüm canl›lar›n ortak bir atadan geldi¤ini kabul etmek oldu¤unu iddia etti.
Oysa, biraz dikkatli bir göz, bu iddian›n tamamen tarafl› ve ön yarg›l›
oldu¤unu görebilir. Çünkü canl›lar›n DNA'lar›nda benzerlikler olmas› için,
bu canl›lar›n birbirlerinden evrimleﬂmiﬂ olmalar› gerekmez. Bu durumun
aç›klamas› yarat›l›ﬂt›r. Canl›larda ortak baz› özelliklerin oluﬂu, bu canl›lar›
var edenin ayn› Yarat›c› yani Allah oldu¤unu gösCanl›larda ortak

terir.

baz› özelliklerin

Kence ayn› ﬂekilde yine "evrimin delili" olarak, ﬂe-

oluﬂu, bu canl›lar›n

ker hastalar› için kullan›lmak üzere üretilen insüli-

ortak bir atadan

nin yak›n bir zamana kadar domuzlardan elde edil-

evrimleﬂtiklerini

di¤ini belirtti ve yine domuz ve insan bedenleri ara-

göstermez. Aksine

s›ndaki dolayl› iliﬂkiden yola ç›karak, ortada evrim-

tümünü ayn› Yarat›-

sel bir ba¤ olmas› gerekti¤ini öne sürdü.

c›n›n yani Allah'›n

Dikkat edilirse tüm bu örnekler, hiçbir ﬂekilde evri-

var etti¤ini ortaya

mi ispatlay›c› örnekler de¤ildir. Bu örnekleri evrim

koyar.

teorisiyle iliﬂkilendirmek için, önce evrimi kabul etmek, sonra da bu örnekleri evrim içinde bir yere

oturtmak gerekir. Bu mant›kla, herﬂey evrime delil gösterilebilir. "‹nsanlarda
kan vard›r, domuzlarda da kan vard›r. Öyleyse insanlar domuzlardan türemiﬂtir" denilebilir. Oysa bu benzerlikler, az önce de belirtti¤imiz gibi, ancak
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DNA sarmal›n›n farkl› illüstrasyonlar› (sol altta ve üstte) ve bilgisayar
modellemesi (solda)
DNA'n›n yap›s›n› keﬂfeden biyokimyac› Francis Crick, konu üzerinde
yapt›¤› çal›ﬂmalardan dolay› Nobel
ödülü ald›. ‹lk zamanlarda koyu bir
evrimci olan Crick, DNA'n›n mucizevi yap›s›na ﬂahit olduktan sonra
yazd›¤› eserinde bilimsel bir gerçe¤i
ﬂöyle ifade etmiﬂtir: "Bugün sahip oldu¤umuz bilgiler ›ﬂ›¤›nda, dürüst bir
adam›n yapabilece¤i tek yorum, hayat›n bir mucize eseri olarak ortaya
ç›kt›¤›d›r." Crick'e göre hayat kesinlikle tesadüflere ba¤l› olarak dünya
üzerinde var olamazd›.
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bu canl›lar› var edenin ayn› Yarat›c› oldu¤unun kabul edilmesiyle aç›klanabilir. Bir baﬂka deyiﬂle, canl›lar›n DNA'lar› aras›nda benzerlikler olmas› ya
da benzeri baz› hormonlara sahip olmalar›, baﬂl› baﬂ›na hiçbir ﬂey ispat etmeyen noktalard›r.
Ne yaz›k ki Aykut Kence hiçbir delil niteli¤ini taﬂ›mayan bu örnekleri
evrimin büyük birer ispat› olarak göstermiﬂtir ya da, daha kötüsü, bunlar›
gerçekten evrimin büyük birer ispat› sanmaktad›r. Oysa çok aç›k

Fosil Kay›tlar› Evrimi Destekler mi?
Aykut Kence, ikinci turdaki k›sa konuﬂmas›nda, canl›l›¤› yaratan›n
Allah oldu¤una inananlar› eleﬂtirir ve evrimi hararetle savunurken, Darwinizm'i sözde destekleyen ikinci bir "büyük bilimsel delil" gösterdi:
Kence'ye göre, yer katmanlar›ndaki fosil kal›nt›lar›n›n belirli bir s›ra izlemesi, evrimin en büyük deliliydi. Bu iddias›n›, ﬂöyle ifade etti:
"Evrim teorisini geçersiz mi k›lmak istiyorsunuz? O zaman gidin,
Kambriyen devrinin fosilleri aras›nda insan fosilleri de bulun! Bunu
yapan adam evrim teorisini geçersiz k›lm›ﬂ olur, bu buluﬂu için Nobel ödülü bile al›r."
Konferans› izleyenlerin bir bölümü, Aykut Kence'nin bu sözlerle evrim ad›na çok büyük bir kan›t koydu¤unu sand›lar belki. Çünkü
Kence'nin iddial› ç›k›ﬂ›, bu izlenimi veriyordu. Oysa, her zaman oldu¤u
gibi, söz konusu "fosil kay›tlar› s›ralamas›"n›n evNe yaz›k ki Aykut
Kence hiçbir delil
niteli¤i taﬂ›mayan
bu örnekleri evrimin büyük birer
ispat› olarak göstermiﬂtir. Ya da,
daha kötüsü,
bunlar› gerçekten
evrimin büyük
birer ispat›
sanmaktad›r...

rime kazand›rd›¤› hiçbir ﬂey yoktu asl›nda. Kence,
eldeki kay›tlar› evrim teorisine göre bir ﬂekilde yorumluyor ve hayali bir evrim ﬂemas›na oturtuyor,
sonra da bunu evrimi ispatlayan bir delil gibi gösteriyordu.
Asl›nda fosil kay›tlar› konusundaki söz konusu yorum, evrimcilerin çok uzun bir zamand›r savunduklar›, ancak sadece tarafl› ve hayali bir ç›kar›mdan ibaret olan bir yorumdur.
Bunu ﬂöyle özetleyebiliriz: Dünyadaki fosil kay›tlar›na bakt›¤›m›zda, en eski tarihlere ait fosil katman-
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lar›nda sadece omurgas›z canl›lar›n var olduklar›n› görürüz. Örne¤in en eski fosil tabakas› olan (yaklaﬂ›k 550-600 milyon y›l) Kambriyen tabakada, sadece deniz analar›, trilobitler, salyangozlar gibi omurgas›z canl›lar›n fosilleri vard›r. Biraz daha geç tarihlere do¤ru ilerledi¤imizde ise, bu kez omurgal› bal›klarla karﬂ›laﬂ›r›z. Günümüze do¤ru daha da yaklaﬂt›¤›m›zda ise sürüngenler, kuﬂlar ve memelilerin fosillerini buluruz. ‹nsana ait fosiller ise,
tüm bunlar›n ard›ndan, çok daha genç tabakalarda ortaya ç›kar.
‹ﬂte evrim teorisinin tüm paleontolojik temeli, üstte anlatt›¤›m›z duruma hayali bir yorum oturtmas›na dayan›r. Bu yoruma göre, madem fosil kay›tlar›nda önce omurgas›zlar, sonra bal›klar, sonra sürüngen, kuﬂ ve memeliler vard›r, öyleyse bunlar birbirlerinden evrimleﬂerek oluﬂmuﬂ olmal›d›rlar.
Evrimci yay›nlarda s›k s›k yer verilen "evrim ﬂemalar›"na bakt›¤›n›zda, genellikle bu yorumu görürsünüz. ‹lk baﬂa tek hücreli canl›lar› yerleﬂtiren evrimciler bu canl›lardan bir ok ç›kar›r ve omurgas›zlara götürürler. Omurgas›zlardan ç›kan oklar, bal›klara, bal›klardan ç›kan oklar sürüngenlere, onlardan ç›kan oklar ise kuﬂlar ve memelilere gider. Bunlar› gören insanlar da,
çok mant›kl›, dahas› bilimsel bir teori ile karﬂ› karﬂ›ya olduklar›n› san›rlar.
Peki gerçekten de bu evrim ﬂemas› bilimsel kan›tlara sahip midir?
Kesinlikle hay›r!... Çünkü fosil tabakalar›nda belirli bir s›ra olmas›, evrim teorisinin iddias›n› ispatlamaz. Çünkü Allah, canl›lar› yarat›rken belirli
bir s›ra izlemiﬂ, önce deniz canl›lar›n›, sonra sürüngenleri, sonra kuﬂlar› ve
memelileri yaratm›ﬂ, dünyay› böylece düzenledikten sonra da insan› yaratm›ﬂ olabilir.
Görüldü¤ü gibi, canl›lar›n dünya üzerinde ortaya ç›k›ﬂlar›n›n belirli bir
s›ra izlemesi, evrimin gerçekleﬂti¤ine bir delil olarak kullan›lamaz.
E¤er evrimciler teorilerini savunmaya kalkacaklarsa, s›rayla ortaya ç›kan bu canl› gruplar›n›n birbirinden türedi¤ini gösteren kan›tlar› bulmalar›
gerekirdi. Yani omurgal›larla omurgas›zlar aras›nda "yar› evrimleﬂmiﬂ canl›lar", yar›m kanatl›, yar›m kafatasl› anormal türler, yar› kuﬂ-yar› dinozor, yar› bal›k-yar› sürüngen gibi ara-geçiﬂ formlar› bulmalar› gerekirdi.
Çünkü evrimin iddias›na göre türler aras›ndaki evrim çok yavaﬂ ve aﬂamal› bir biçimde gerçekleﬂmiﬂtir. Yani baz› omurgas›z canl›lar, milyonlarca
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y›l süren bir süreç içinde, küçük de¤iﬂikliklerle bal›klara dönüﬂmüﬂlerdir.
Bal›klardan sürüngenlerin evrimleﬂmesi de yine milyonlarca y›l sürmüﬂtür.
E¤er bu evrim gerçekten olduysa, o zaman "yar› omurgas›z-yar› bal›k", "yar› bal›k-yar› sürüngen" ya da "yar› sürüngen-yar› kuﬂ" gibi milyonlarca farkl› tür ve say›da ara formun yaﬂam›ﬂ olmas› gerekmektedir.
Oysa Darwin'den bu yana geçen 130 y›l boyunca dünyan›n dört bir yan›nda yap›lan say›s›z araﬂt›rman›n hiçbirinde, tek bir ara-geçiﬂ formu bile
bulunamam›ﬂt›r. ‹ddialara göre bu ara-geçiﬂ formlar›n›n milyonlarcas›n› bulmam›z gerekmektedir. Oysa milyonlarca omurgas›z fosili, milyonlarca bal›k
fosili, milyonlarca sürüngen, kuﬂ ya da memeli fosili bulunmas›na ra¤men,
tek bir ara form fosili bile bulunamam›ﬂt›r. Evrimcilerin ortaya ç›karabildikleri tek ara form iddias›, geçersizli¤ini önceki sayfalarda inceledi¤imiz
Archæopteryx'tir.
Yani, ünlü ABD'li fosil bilimci ve biyokimyager Prof. Dr. Duane Gish'in
ünlü kitab›nda aç›kl›kla ortaya koydu¤u gibi, fosiller evrimi reddetmektedirler. (Bkz. Duane Gish, Evolution: The Fossils Say No, El Cajon, California:
Master Books, 1978; Duane Gish, Evolution: The Fossils Still Say No, California, El Cajon: ICR, 1995)
Fosil kay›tlar›, evrimi bu ﬂekilde yalanlamakla kalmaz, ayn› zamanda
yarat›l›ﬂ› da do¤rulam›ﬂ olurlar.
Çünkü fosil kay›tlar›, ortada hiçbir ara-geçiﬂ formu olmad›¤›n› göstermekle, canl›lar›n dünya üzerinde bir anda ve eksiksiz bedenlere sahip
olarak ortaya ç›kt›klar›n› ispatlamaktad›r. Bu ise, canl›lar› yaratan›n ve
yeryüzüne yerleﬂtirenin Allah oldu¤unu do¤rular.
Tüm bunlar göstermektedir ki, "Evrim Kuram›" konferans›nda söz alan
Aykut Kence'nin fosil kay›tlar›nda dayanak yapt›¤› evrimci yorumlar, temelsiz ve dayanaks›zd›r. Allah'›n varl›¤›na inananlar, evrim teorisinin geçersizli¤ini ortaya koymak için, Aykut Kence'nin öne sürdü¤ü gibi Kambriyen
devre ait insan fosilleri bulmak durumunda de¤illerdir. Çünkü Allah'›n varl›¤›n›n say›s›z delili vard›r. Ancak anlaﬂ›lan evrimciler, bilimsel olarak çökmüﬂ bulunan teorilerini toplum gözünde yaﬂatabilmek için bu tür blöflere
baﬂvurmak durumundad›rlar.
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HALUK ERTAN'IN KONUŞMASINDAKİ YANILGILAR
"Evrim Kuram›" konferans›nda söz alan üçüncü konuﬂmac›, ‹stanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yard›mc›s› ve Biyoloji Bölümü Ö¤retim
Üyesi olan Doç. Dr. Haluk Ertan'd›. Ertan, "Evrimin Moleküler Kan›tlar›"
baﬂl›kl› konuﬂmas›nda, Darwinizmin en çok ç›kmaza girdi¤i konuyu, yani
mikrobiyolojiyi ele almaya ve "kan›t" göstermeye çal›ﬂt›. Oysa gösterebildi¤i
yegane "kan›t", geçersizli¤i çoktan anlaﬂ›lm›ﬂ olan ve zaten evrimin mikrobiyolojik düzeydeki iddialar›n›n yüzde birini bile karﬂ›layamayan Miller deneyi idi.
Haluk Ertan konuﬂmas›na "Evren statik midir, yoksa devinimli, yani
hareketli midir?" sorusunu ele alarak baﬂlad›. Anlaﬂ›lan mikrobiyoloji konusunda Miller deneyi d›ﬂ›nda anlatabilecek hiçbir ﬂeyi olmad›¤›n›n fark›nda
olan Ertan, konuﬂmas›n› evrenin geniﬂlemesi gibi dolayl› konularla "doldurma" ihtiyac›n› duymuﬂtu. Evrenin sürekli bir geniﬂleme içinde oldu¤unu anlatt›ktan sonra da, bunun bir "evrim" oldu¤unu öne sürdü. Konuﬂmay› dinleyenlerin bir bölümü de, henüz biyolojik evrim konusuna girilmemiﬂ iken,
evrenin de evrimleﬂti¤i yönündeki materyalist felsefenin mesajlar›n› alm›ﬂ
oldular.
Oysa belirtmek gerekir ki, evrenin geniﬂleme içinde olmas›n›n evrim teorisiyle hiçbir ilgisi yoktur ve bu astronomik gerçek, Darwinizm'e hiçbir dayanak sa¤lamaz. Aksine yarat›l›ﬂ›n milyonlarca delilinden biridir. Çünkü evrendeki geniﬂlemenin fark edilmesi, Big Bang teorisinin
geliﬂtirilmesine yol açm›ﬂt›r. Bu teori ise, evrenin bir baﬂlang›c› oldu¤unu kabul etti¤i
için, yarat›l›ﬂa aç›k bir delil oluﬂturur. Nitekim Big Bang'in geniﬂ kabul görmesinden
önce oldukça popüler olan statik evren modeli, Darwinizm'in de en önde gelen savunucular› olan materyalistler taraf›ndan savunulmuﬂtur.

Doç. Dr. Haluk Ertan, evrim teorisini
mikrobiyolojik düzeyde savunmaya çal›ﬂt›. Ancak elinde, geçersizli¤i ispat
edilmiﬂ olan Miller deneyinden baﬂka
hiçbir dayanak yoktu.
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Doç. Dr. Ertan, evrenin yap›s› ile ilgili yapt›¤› evrimci spekülasyonlar›n
ard›ndan, as›l konuyu, yani evrim teorisinin mikrobiyolojik düzeydeki iddialar›n› ele ald›. Bu konuyu aç›klamak için evrim teorisinin henüz kapsaml›
bir model oluﬂturamad›¤›n›, yüzy›l›n baﬂ›nda Oparin gibi evrimci mikrobiyologlar taraf›ndan ortaya at›lan aç›klamalar›n ise yeterli olmad›¤›n› söyledi. Tüm bunlar, evrim teorisinin baz› yetersizliklerinin dürüst bir itiraf› gibi
duruyordu. Ancak konu hakk›nda biraz bilgi sahibi olan birisi, Ertan'›n itiraf›n›n, evrim teorisinin mikrobiyolojik düzeyde içine düﬂtü¤ü krizle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda "buzda¤›n›n üstü" kadar bir anlam ifade etti¤ini görebilirdi.

"Mikrobiyolojik Evrim" Neden Mümkün De¤il?
Haluk Ertan, mikrobiyolojik evrim ile ilgili iddialar›na, bir evrim ﬂemas› göstererek baﬂlad›. ﬁema, evrim teorisinin yaﬂam›n kökeni ile ilgili olarak
kurgulad›¤› senaryoyu gösteriyordu. Önce tesadüfen aminoasitler oluﬂmuﬂlard›. Sonra bu aminoasitler yine tesadüfen sentezlenerek proteinleri meydana getirmiﬂlerdi. Öte yandan ayn› malzemeden yine tesadüfler sonucu RNA
ve DNA molekülleri oluﬂmuﬂtu. Bu moleküller ve proteinlerin birleﬂimiyle
de hücreler ortaya ç›km›ﬂt›. Bu "bilimsel" ﬂema, mikrobiyoloji hakk›nda hiçbir ﬂey bilmeyen bir k›s›m dinleyiciler için kabul edilebilir bir senaryoydu
belki. Ama aminoasitler, proteinler, RNA, DNA ve hücrenin yap›s›n› bilenler, böyle bir senaryonun gerçekleﬂme ihtimalinin hiçbir ﬂekilde olmad›¤›n›
bilirler. Örne¤in sadece 500 aminoasite sahip tek bir protein molekülünün
bile tesadüflerle oluﬂma ihtimali 10950'de (10'un yan›na 950 tane s›f›r gelmesiyle oluﬂan say›) birdir. Bu ise imkans›z demektir; çünkü matematikte 10
üzeri 50'den daha küçük olan ihtimaller, "s›f›r ihtimal" olarak kabul edilirler.
Mikrobiyolojik evrim senaryosunun neden bu denli imkans›z oldu¤unu gösterebilmek için, bu senaryonun basamaklar›ndan sadece birini, protein oluﬂumunu ele alal›m.

Bir Protein Nas›l Oluﬂur?
Önce proteinin ne oldu¤unu k›saca aç›klayal›m. Protein, genellikle düﬂündü¤ümüzden çok daha fazla bir anlam ifade eder. Bedenimizi oluﬂturan
maddenin çok büyük bölümü proteindir. Ancak birbirlerinden çok farkl›
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proteinler vard›r. Örne¤in yedi¤imiz ﬂekeri vücudun kullanabilece¤i türde
enerjiye döndüren ﬂey, "hexokinaz" isimli bir proteindir. Deri, "kollajen" ismi
verilen çok miktardaki proteinden oluﬂur. Bir ›ﬂ›k hüzmesi gözünüzdeki retina tabakas›na çarpt›¤› zaman ilk olarak "rhodopsin" isimli bir proteinle tepkimeye girer. Gördü¤ümüz gibi proteinlerin vücutta çok de¤iﬂik iﬂlevleri
vard›r ve bunlar sadece kendi iﬂlerini görebilirler.
Peki acaba bir protein neye benzer? Protein, moleküler bir yap›d›r. Aminoasit ismi verilen çok daha küçük yap›daki moleküllerin kendi aralar›nda
bir zincir oluﬂturacak ﬂekilde birleﬂmelerinden oluﬂur. Bir proteinde 50 ila
1000 aminoasit vard›r. Dahas›, bu aminoasitler, 20 ayr› tür aminoasitin aras›ndan seçilirler. Ancak burada çok önemli bir nokta vard›r: Aminoasitler
proteinleri oluﬂtururken rastgele dizilmezler. Aksine, her proteinin belirli bir
aminoasit dizilimi vard›r ve bu dizilimde tek bir aminoasitin yeri bile de¤iﬂse, protein iﬂe yaramaz bir y›¤›n haline gelir.
Proteinleri yaz›ya benzetebiliriz. E¤er aminoasitleri harflere benzetirsek, bir proteinin de birkaç yüz harften oluﬂmuﬂ bir paragraf oldu¤unu düﬂünebiliriz. Bizler 29 harfi yan yana dizerek anlaml› cümleler oluﬂtururuz.
Ayn› ﬂekilde 20 çeﬂit aminoasit de de¤iﬂik s›ralarda birleﬂerek de¤iﬂik proteinleri oluﬂtururlar. Ancak dikkat edilirse buradaki dizilim mutlaka ve mutlaka bilinçli bir "dizici" gerektirmektedir. Çünkü anlaml› bir yaz›n›n ortaya
ç›kmas› için, mutlaka yaz›y› oluﬂturan harflerin bilinçli bir ﬂekilde seçilmeleri ve art arda dizilmeleri gerekir.
‹sterseniz bu konuda basit bir deney yapabilirsiniz. Önünüze bir bilgisayar al›n ve gözlerinizi kapat›p klavyedeki tuﬂlara tam 500 kez rastgele bas›n. Gözünüzü açt›¤›n›zda mutlaka anlams›z bir harf karmaﬂas› ile karﬂ›laﬂacaks›n›z.
Bu yöntemle asla anlaml› bir yaz›, hatta anlaml› ve uzun bir kelime dahi oluﬂturamazs›n›z. Bu deneyi isterseniz bir milyon kere tekrarlay›n, sonuç
de¤iﬂmez.
Peki madem proteinler bu kadar karmaﬂ›k yap›lard›r, o halde nas›l oluﬂurlar?
Canl› bedenlerinde proteinler, hücrenin içinde yer alan DNA'da yaz›l›
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duran ﬂifrelere göre yap›l›rlar. Ama as›l sorun, bu mekanizma oluﬂmadan
önce, ilk proteinlerin nas›l oluﬂtu¤udur. (Tabi DNA'daki bu ﬂifrenin kim taraf›ndan yaz›ld›¤› da ayr› bir konudur.) Proteinlerin üstte belirtti¤imiz inan›lmaz derecedeki kompleks yap›lar›, elbette, bunlar›n bilinçli bir irade taraf›ndan oluﬂturulduklar›n› ispatlar. Bu irade ise üstün güç sahibi bir Yarat›c›
olan Allah'a aittir. Bu kesin ve inkar edilemez bir gerçektir.
Evrimi savunan bilim adamlar› bu durum karﬂ›Sadece proteinlerin
ya da enzimlerin nas›l oluﬂtuklar› sorusu, tesadüfle kesin-

s›nda çok ilginç aç›klamalarda ve itiraflarda bulunurlar. Türkiye'nin en tan›nm›ﬂ evrimcilerinden
biri olan Prof. Ali Demirsoy, canl›l›k için en gerek-

likle aç›klanamayan

li enzimlerden (protein yap›m›nda kullan›lan par-

ve tüm canl›lar›

çac›klardan) sadece birisi olan Sitokrom-C'nin te-

yaratan›n Allah

sadüfen oluﬂma olas›l›¤›n› ﬂöyle itiraf etmektedir:

oldu¤unu gösteren
aç›k delillerdendir.
Ancak evrimi
bir inanç haline getirmiﬂ olanlar, bu
gerçe¤i kabul etmeyi
kendi aç›lar›ndan
"amaca uygun"
bulmamaktad›rlar.

Özünde bir Sitokrom-C'nin diziliﬂini oluﬂturmak
için olas›l›k s›f›r denecek kadar azd›r. Yani canl›l›k
e¤er belli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu, tüm evrende bir defa oluﬂacak kadar az bir olas›l›¤a sahiptir denilebilir. Ya da oluﬂumunda bizim tan›mlayamayaca¤›m›z do¤aüstü güçler görev yapm›ﬂt›r. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca
uygun de¤ildir. O zaman birinci varsay›m› irdelemek gerekir.27

Demirsoy, üstteki sat›rlar›n›n ard›ndan, "bilimsel amaca daha uygun"
oldu¤u için kabul etti¤i bu olas›l›¤›n ne denli gerçek d›ﬂ› oldu¤unu ﬂöyle
itiraf eder:
... Sitokrom-C'nin belirli aminoasit dizilimini sa¤lamak, bir maymunun
daktiloda hiç yanl›ﬂ yapmadan insanl›k tarihini yazma olas›l›¤› kadar
azd›r -maymunun rastgele tuﬂlara bast›¤›n› kabul ederek.-28
Bu sat›rlarda aç›kça görüldü¤ü gibi, sadece proteinlerin ya da enzimlerin nas›l oluﬂtuklar› sorusu, tesadüfle kesinlikle aç›klanamayan ve bir Yarat›c›n›n yani Allah'›n var oldu¤unu ve canl›l›¤› yarat›p düzenledi¤ini gösteren
aç›k bir delildir. Ancak evrimi bir inanç haline getirmiﬂ olanlar, bu gerçe¤i kabul etmeyi kendi aç›lar›ndan "amaca uygun" bulmamaktad›rlar. Bu nedenle

Evrim Kuram› Konferans›'ndaki Yan›lg›lar

49

"bir maymunun daktiloda hiç yanl›ﬂ yapmadan insanl›k tarihini yazma olas›l›¤›" kadar saçma bir alternatifi kabul etmeyi tercih etmektedirler.
Asl›nda protein oluﬂumu bundan da zor bir iﬂtir. Çünkü ﬂimdiye kadar
ele ald›¤›m›z örnekler, hep iki boyut üzerinde düﬂünülmüﬂtür. Oysa aminoasit dizilimi üç boyutlu bir uzayda oluﬂur. Bu birleﬂim kelimelerdeki gibi
"dümdüz" bir ﬂekilde olmaz, aminoasitler birbirlerine de¤iﬂik ba¤lant› yerlerinden ba¤land›klar› için, tüm yap› katlanm›ﬂ bir üç boyutlu yap› haline gelir. Bu ise zaten imkans›z olan tesadüfi dizilim iddias›n› daha da imkans›z
hale getirmektedir.

‹mkans›zl›¤›n Senaryosu
Üstte sözünü etti¤imiz imkans›zl›k, sadece tek bir proteinin oluﬂmas›
ile ilgilidir. Oysa tek bir canl› hücresinin oluﬂabilmesi için, bunun gibi on
binlerce proteinin bir anda ve yan yana, tesadüfen oluﬂabilmeleri, sonra da
birbirleri ile uyumlu bir biçimde birleﬂmeleri gerekir.
Bunun ilkel dünya koﬂullar›nda nas›l tesadüfen gerçekleﬂmiﬂ olabilece¤ini düﬂünmeye çal›ﬂal›m.
E¤er yukar›da sözünü etti¤imiz imkans›zl›k gerçekleﬂse, yani "bir maymunun daktiloda hiç yanl›ﬂ yapmadan insanl›k tarihini yazma olas›l›¤›" kadar düﬂük bir olas›l›k gerçe¤e dönüﬂse ve tesadüfen bir protein oluﬂsa bile,
bu hiçbir iﬂe yaramayacakt›.
Bu bir tek proteinin, ilkel dünya atmosferi gibi tehlikeli bir ortamda baﬂ›na hiçbir ﬂey gelmeden kendisi gibi ayn› ﬂartlarda tesadüfen oluﬂacak milyonlarca proteinin daha oluﬂumunu beklemesi gerekecekti... Ta ki hücreyi
meydana getirecek binlerce uygun ve gerekli protein hep "tesadüfen" ayn›
yerde yan yana oluﬂana kadar. Önceden oluﬂanlar o ortamda ultraviyole
›ﬂ›nlar›, ﬂiddetli mekanik etkilere ra¤men hiçbir bozulmaya u¤ramadan, sab›rla binlerce, milyonlarca y›l hemen yan›baﬂlar›nda di¤erlerinin tesadüfen
oluﬂmas›n› beklemeliydiler. Sonra yeterli say›da ve ayn› noktada oluﬂan bu
proteinler anlaml› ﬂekillerde biraraya gelerek hücrenin organellerini oluﬂturmal›yd›lar. Aralar›na hiçbir yabanc› madde, zararl› molekül, iﬂe yaramaz protein zinciri kar›ﬂmamal›yd›. Sonra bu organeller son derece
uyumlu ve ba¤lant›l› bir biçimde, bir plan ve düzen içerisinde biraraya ge-
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lip, bütün gerekli enzimleri de yanlar›na al›p bir zarla kaplansalar, bu zar›n içi de bunlara ideal ortam› sa¤layacak özel bir s›v›yla dolsayd›, k›sacas› tüm bu imkans›z olaylar gerçekleﬂseydi bile meydana gelen molekül y›¤›n› hayat›n kökeni olabilir miydi?
Hay›r... Biz yine de bir an için bu imkans›zlar› kabul edelim; milyonlarca y›l önce, yaﬂamak için her türlü malzemeyi elde etmiﬂ bir hücrenin meydana geldi¤ini ve bir ﬂekilde "hayat sahibi" oldu¤unu varsayal›m. Ancak evrim yine çökmektedir: Bu hücre bir süre yaﬂam›n› sürdürse bile, sonunda
ölecek ve öldükten sonra ortada hiçbir ﬂey kalmayacak, herﬂey en baﬂa dönecekti. Çünkü genetik sistemi olmayan bu ilk canl› hücre kendini ço¤altamayaca¤› için ölümünden sonra geriye yeni bir nesil b›rakamayacak, canl›l›k da bunun ölümüyle birlikte sona erecekti.
Genetik sistem ise kendi içinde inan›lmaz bir kompleksli¤e sahiptir. Sistem yaln›zca DNA'dan ibaret de¤ildir. DNA'dan bu ﬂifreyi okuyacak enzimler, bu ﬂifrelerin okunmas›yla üretilecek mRNA, mRNA'n›n bu ﬂifreyle gidip
üretim için üzerine ba¤lanaca¤› ribozom, üretimde kullan›lacak aminoasitleri taﬂ›yacak bir taﬂ›y›c› RNA ve bu ve bunlar gibi say›s›z ara iﬂlemleri sa¤layan son derece kompleks enzimlerin de ayn› ortamda bulunmas› gerekir.
Ayr›ca böyle bir ortam, ancak hücre gibi, gerekli tüm ham madde ve enerji
imkanlar›n›n bulundu¤u, her yönden izole ve tamamen kontrollü bir ortamdan baﬂkas› olamaz...
Sonuçta bir organik madde, ancak bütün organelleriyle birlikte tam teﬂekküllü bir hücre olarak var oldu¤u takdirde kendini ço¤altabilir. Bu da
dünya üzerindeki ilk hücrenin, inan›lmaz derecedeki kompleks yap›s›yla,
bir anda oluﬂtu¤u anlam›na gelmektedir.
Peki kompleks bir yap›, bir anda oluﬂmuﬂsa, bunun anlam› nedir?
Bu soruyu bir de örnekle soral›m. Hücreyi kompleksli¤i aç›s›ndan geliﬂmiﬂ bir arabaya benzetebiliriz. (Hatta hücre, motoru ve tüm teknik donan›m›na ra¤men arabadan çok daha kompleks ve geliﬂmiﬂ bir sistem içermektedir.) ﬁimdi soral›m: Bir gün balta girmemiﬂ bir orman›n derinliklerinde bir
geziye ç›ksan›z ve a¤açlar›n aras›nda son model bir araba bulsan›z ne düﬂünürsünüz? Acaba ormandaki çeﬂitli elementlerin milyonlarca y›l içinde tesa-
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düfen biraraya gelerek böyle bir ürün ortaya ç›kard›¤› sonucuna m› var›rs›n›z? Arabay› oluﬂturan tüm hammadde; demir, plastik, kauçuk vs. topraktan ya da onun ürünlerinden elde edilmektedir. Ama bu durum size, bu malzemelerin "tesadüfen" sentezlenip, sonra da biraraya gelerek sonuçta ortaya
böyle bir araba ç›kard›klar›n› düﬂündürür müydü?
Elbette ki, normal bir zeka seviyesine sahip her insan, araban›n bilinçli
bir dizayn›n, yani bir fabrikan›n ürünü oldu¤unu düﬂünecek, bunun ormanda ne arad›¤›n› merak edecektir.
Tekrar hücreye dönersek, ﬂunu söyleyebiliriz: Kompleks bir yap›n›n
durup dururken, bir anda bir bütün olarak ortaya ç›kmas›, onun bilinçli bir
varl›k taraf›ndan yarat›ld›¤›n› gösterir. Hele hücre kadar karmaﬂ›k bir yap›da, bu durum apaç›k ortadad›r. ‹ﬂe yarar anlaml› bir proteinin tesadüfen
oluﬂma ihtimali s›f›rken, bu hayali proteinlerden yüzlerce de¤iﬂik çeﬂitteki
binlercesinin biraraya gelip hücreyi oluﬂturmas›n›n ne derece imkans›z oldu¤unu ifade edebilecek bir kelime bulmak oldukça zordur.
(Bir an için araban›n mekanik bir birleﬂim, hücrenin ise organik bir birleﬂim oldu¤u akla gelebilir. Ancak bu yanl›ﬂ bir bilgidir, çünkü proteinler de
mekanik bir düzene sahiptirler. Proteini oluﬂturan aminoasitler kimyasal bir
reaksiyon sonucunda birleﬂmezler, mekanik olarak dizilirler. Böyle bir dizilimin "kendili¤inden" olmas› ihtimali, bir araba parçalar›n›n kendiliklerinden birleﬂmeleri ihtimali gibidir.)
Evrim teorisi, iﬂte bu nedenle mikrobiyolojik düzeydeki karmaﬂ›kl›k
karﬂ›s›nda kesin ve tart›ﬂ›lmaz bir biçimde çöker. "Mikrobiyolojik Evrim" sözü, bu nedenle bir safsatad›r. Yarat›l›ﬂ ise, yine ayn› nedenle -ve daha binlerce somut delille- kesin ve apaç›k bir gerçektir.
Doç. Dr. Haluk Ertan'›n "Evrim Kuram›" konferans›nda sözünü etti¤i
"Evrimin Moleküler Kan›tlar›" ise, yine ayn› nedenle hiçbir zaman var olmam›ﬂ hayali kan›tlard›r.
Nitekim Ertan ortaya hiçbir "kan›t" koyamam›ﬂ ve sadece yar›m yüzy›ll›k eski bir evrimci fiyasko olan Miller deneyinden söz edebilmiﬂtir.
Miller deneyi günümüzde, evrimci bilim adamlar› aras›nda dahi geçerli¤ini kaybetmiﬂ bir konudur.
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1998'in ﬁubat ay›nda yay›nlanan ünlü evrimci bilim dergisi Earth'deki
"Yaﬂam›n Potas›" isimli makalede ﬂu ifadeler yer al›r:
Bugün Miller'›n senaryosu ﬂüphelerle karﬂ›lanmaktad›r. Bir nedeni, jeologlar›n ﬂu an ilkel atmosferin baﬂl›ca karbondioksit ve azottan oluﬂtu¤unu kabul ediyor olmalar›d›r. Bu gazlar ise 1953'teki deneyde (Miller deneyi) kullan›lanlardan çok daha az aktifler. Kald› ki, Miller'›n farzetti¤i atmosfer var olmuﬂ olabilseydi bile, aminoasitler gibi basit molekülleri çok daha karmaﬂ›k bileﬂiklere, proteinler gibi polimerlere dönüﬂtürecek gerekli kimyasal de¤iﬂimler nas›l oluﬂabilirdi? Miller'›n kendisi bile, problemin bu noktas›nda ellerini h›zla ileri uzat›p, "bu bir sorun" diyerek ﬂiddetle iç çekmekte... "Polimerleri nas›l yapacaks›n›z? Bu
o kadar kolay de¤il"...
Görüldü¤ü gibi, Miller'›n kendisi dahi bugün deneyinin, hayat›n baﬂlang›c›n› izah etme aç›s›ndan hiçbir sonuca götürmeyece¤ini kabullenmiﬂ
durumdad›r. Böyle bir durumda, yerli evrimcilerin bu deneye dört elle sar›lmalar› evrimin sefaletinin, onun savunucular›n›n çaresizli¤inin aç›k bir
göstergesidir.
National Geographic'in Mart 1998 say›s›ndaki, "Yeryüzünde Yaﬂam›n Ortaya Ç›k›ﬂ›" adl› makalede ise, Miller deneyi hakk›nda tarihi bilgi verildikten
sonra, konuyla ilgili ﬂu sat›rlara yer verilir:
Pek çok bilim adam› bugün, ilkel atmosferin Miller'›n öne sürdü¤ünden
farkl› oldu¤unu tahmin ediyor. ‹lkel atmosferin, hidrojen, metan ve
amonyaktan ziyade, karbondioksit ve azottan oluﬂtu¤unu düﬂünüyorlar.
Bu ise kimyac›lar için kötü haber! Karbondioksit ve azotu tepkimeye
soktuklar›nda elde edilen organik bileﬂikler oldukça de¤ersiz miktarlarda. Koca bir yüzme havuzuna at›lan bir damla g›da renklendiricisiyle ayn› oranda bir yo¤unlukta... Bilim adamlar›, bu derece seyrek çözeltideki bir çorbada hayat›n ortaya ç›kmas›n› hayal etmeyi bile güç buluyorlar.
Bu bilgiler, evrimci yay›nlar içinde otorite olarak kabul edilen bilimsel
dergilerin son birkaç ayki say›lar›nda yer alan en yeni aç›klamalard›r. Say›n
Ertan ise hala 40 y›l öncesinin çürümüﬂ izahlar›yla ortaya ç›kmakta, yeni
bulgular› ve bilimsel geliﬂmeleri göz ard› etmektedir.
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ﬁimdi söz konusu deneyden biraz bahsedelim.

Miller Deneyi
Bilim tarihine Miller deneyi olarak geçen deneyin sahibi olan Stanley
Miller, Chicago Üniversitesi'ndeki hocas› Harold Urey ile birlikte 1940'lar›n
sonunda birtak›m mikrobiyolojik araﬂt›rmalara giriﬂmiﬂti. Hedefi, milyarlarca y›l önceki cans›z dünyada canl›l›¤›n kendili¤inden ve tesadüfen oluﬂabilece¤ini göstermekti. Bu amaçla canl›lar›n en küçük yap› taﬂlar› olan aminoasitlerin "tesadüfen" oluﬂabileceklerini ispatlayan bir deney yapmaya karar
verdi.
Miller bu amaçla, ilkel dünyan›n oluﬂumunda var oldu¤unu tahmin etti¤i -ancak daha sonralar› gerçekçi olmad›¤› anlaﬂ›lacak olan- bir atmosfer
ortam›n› laboratuvar›nda kurdu ve çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Deneyinde ilkel
atmosfer olarak kulland›¤› kar›ﬂ›m amonyak, metan, hidrojen ve su buhar›ndan oluﬂuyordu.
Miller, metan, amonyak, su buhar› ve hidrojenin do¤al ﬂartlar alt›nda
birbirleriyle reaksiyona giremeyeceklerini biliyordu. Bunlar› birbirleriyle reaksiyona sokmak için d›ﬂardan enerji takviyesi yapmak gerekti¤inin de fark›ndayd›. Bu enerjinin ilkel atmosfer ortam›nda y›ld›r›mlardan kaynaklanm›ﬂ olabilece¤ini öne sürdü. Bu varsay›ma dayanarak da, yapt›¤› deneylerinde yapay bir elektrik deﬂarj kayna¤› kulland›.
Miller bu gaz kar›ﬂ›m›n› bir hafta boyunca 100°C ›s›da kaynatt›, öte yandan da bu s›cak ortama elektrik ak›m› verdi. Haftan›n sonunda Miller, kavanozun dibinde bulunan kar›ﬂ›mdaki kimyasallar› ölçtü ve proteinlerin yap›
taﬂlar›n› oluﬂturan 20 çeﬂit aminoasitten üçünün sentezlendi¤ini gözledi.
Deney, evrimciler aras›nda büyük de bir sevinç yaratt› ve çok büyük bir
baﬂar›ym›ﬂ gibi lanse edildi.
Bu deneyin kendi teorilerini kesinlikle do¤rulad›¤›na inanan evrimciler, bundan ald›klar› cesaretle hemen senaryo üretme iﬂine giriﬂtiler. Miller
sözde, aminoasitlerin kendi kendilerine oluﬂabileceklerini ispatlam›ﬂt›. Buna
dayanarak, sonraki aﬂamalar da hemen kurguland›. Oluﬂturulan senaryoya
göre, ilkel atmosferde meydana gelen aminoasitler, daha sonra rastlant›lar sonucu uygun dizilimlerde birleﬂmiﬂ ve proteinleri oluﬂturmuﬂlard›. Tesadüf
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eseri meydana gelen bu proteinlerin baz›lar› da, kendilerini, "her nas›lsa" bir
ﬂekilde oluﬂmuﬂ hücre zar› benzeri yap›lar›n içine yerleﬂtirerek ilkel hücreyi
meydana getirmiﬂlerdi. Senaryonun en büyük dayana¤› ise Miller'›n deneyiydi.

Miller Deneyini Geçersiz K›lan Noktalar
Neredeyse elli yaﬂ›na giren bu deney, birçok yönden geçersizli¤i kan›tland›¤› halde, bugün hala canl›l›¤›n sözde kendili¤inden oluﬂumu hakk›ndaki en büyük kan›t olarak evrimci literatürdeki yerini korumaktad›r. Oysa
Miller deneyi ön yarg›l› ve tek tarafl› evrimci mant›¤›yla de¤il de gerçekçi
bir gözle de¤erlendirildi¤inde, durumun evrimciler aç›s›ndan hiç de o kadar
umut verici olmad›¤› görülür. Çünkü hedefini, ilkel dünya koﬂullar›nda
aminoasitlerin kendi kendilerine oluﬂabileceklerini kan›tlamak olarak gösteren deney, birçok yönden tutars›zl›k göstermektedir. Bunlar› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
1- Miller, deneyinde, "so¤uk tuzak" (cold trap) isimli bir mekanizma
kullanarak aminoasitleri oluﬂtuklar› anda ortamdan izole etmiﬂti. Çünkü aksi takdirde, aminoasitleri oluﬂturan ortam›n koﬂullar›, bu molekülleri, oluﬂmalar›ndan hemen sonra imha ederdi.
Halbuki ultraviyole, y›ld›r›mlar, çeﬂitli kimyasallar, yüksek oksijen
miktar›, vs. gibi unsurlar› içeren ilkel dünya koﬂullar›nda, bu çeﬂit bilinçli
düzeneklerin var oldu¤unu düﬂünmek bile anlams›zd›r. Bu mekanizma
olmadan, herhangi bir çeﬂit aminoasit elde edilse bile bu moleküller ayn›
ortamda hemen parçalanacaklard›r. Kimyager Richard Bliss bu çeliﬂkiyi
ﬂöyle izah ediyor:
Miller'›n aletlerinin can al›c› k›sm› olan "so¤uk tuzak", kimyasal tepkimelerden biçimlenmiﬂ ürünleri toplama ödevi görüyordu. Gerçekten
bu so¤uk tuzak olmadan, kimyasal ürünler elektrik kayna¤› taraf›ndan
tahrip edilmiﬂ olacakt›.29
Evrim hakk›ndaki eleﬂtirel çal›ﬂmalar›yla tan›nan Henry Morris de, durumu ﬂöyle aç›kl›yor:
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Miller, ayg›tlar›na, aminoasitleri oluﬂtu¤u anda yakalayacak bir ilave
yaparak onlar› üretildikleri ortamdan ay›rm›ﬂt›r. E¤er böyle yapmasayd›, ayn› atmosferik ﬂartlarda o aminoasitler hemen parçalanacaklard›.
Halbuki Miller'›n bu koruyucusuna benzeyen bir araç ilkel yeryüzünde
yoktu.30
Nitekim Miller, ayn› malzemeleri kulland›¤› halde so¤uk tuzak yerleﬂtirmeden yapt›¤› daha önceki deneylerde tek bir aminoasit bile elde edememiﬂti.
Miller'›n amac› aminoasit elde etmekti ve kulland›¤› yöntem ve düzenekler, bu aminoasitleri elde edebilmek için özel olarak ayarlanm›ﬂt›. Ancak, ilkel
atmosferde bu tür metod, düzen ve ayarlar› sa¤layacak bir zekan›n varl›¤›n›
kabul etmek ise, herﬂeyden önce evrimin kendi mant›¤›yla çeliﬂmekteydi.
2- Miller'›n deneyinde canland›rmaya çal›ﬂt›¤› ilkel atmosfer ortam›
gerçekçi de¤ildi. Bu gerçe¤i, 1980'li y›llar›n ortalar›na do¤ru konuyla ilgilenen baz› jeologlar ortaya ç›kard›lar. Buna göre, Miller yapay ortam›nda olmas› gereken azot ve karbondioksiti göz ard› ediyor, bunlar›n yerine metan
ve amonyak kullanmay› tercih ediyordu.
Peki evrimciler neden ilkel atmosferde a¤›rl›kl› olarak metan (CH4),
amonyak (NH3) ve su buhar›n›n (H2O) bulundu¤u konusunda ›srar etmiﬂlerdi? Cevap basitti: Amonyak olmadan, bir aminoasitin sentezlenmesi imkans›zd›. Kevin M. Kean, Discover dergisinde yay›nlad›¤› makalede bu durumu ﬂöyle anlat›yor:
Miller ve Urey dünyan›n eski atmosferini metan ve amonyak kar›ﬂt›rararak
kopya ettiler. Onlara göre dünya, metal, kaya ve buzun homojen bir kar›ﬂ›m›yd›. Oysa son çal›ﬂmalarda o zamanlar dünyan›n çok s›cak oldu¤u ve ergimiﬂ nikel ile demirin kar›ﬂ›m›ndan meydana geldi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Böylece o dönemdeki kimyevi atmosferin daha çok azot (N2), karbondioksit
(CO2) ve su buhar›ndan (H2O) oluﬂmas› gerekir. Oysa bunlar organik moleküllerin oluﬂmas› için amonyak ve metan kadar uygun de¤ildirler.31
Ünlü jeolog Philip Abelson da metan/amonyak modelinin geçersiz oldu¤unu ﬂöyle vurgular:
Metan ve amonyak gazlar›n› içeren bir ilkel atmosfer hipotezinin sa¤lam temellerden yoksun oldu¤u ortaya ç›kt› ve gerçekten de çürütüldü.
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Art›k jeologlar bir baﬂka alternatif görüﬂ benimsediler. Atmosfer ve okyanuslar, volkanlardan ç›kan gazlardan oluﬂmuﬂlard›.32
Sonuç olarak, ilkel dünya atmosferinin Miller'›n tahmin etti¤inden çok
daha farkl› gazlardan meydana geldi¤i ortaya ç›km›ﬂt›. Peki bu gazlar kullan›larak yap›lacak deneylerde aminoasit elde edebilmek mümkün müydü?
Amerikal› bilim adamlar› J. P. Ferris ve C. T. Chen'in araﬂt›rmalar› bu soruya gerekli yan›t› verdi. Ferris ve Chen karbondioksit, hidrojen, azot ve su buhar›ndan oluﬂan bir atmosfer ortam›nda Stanley Miller'›n deneyini tekrarlad›lar. Ve bu gaz kar›ﬂ›m›yla bir tek molekül aminoasit bile elde edemediler.33
Miller'›n deneyine duyulan güven oldukça sars›lm›ﬂt›. Buna ra¤men bilim çevreleri ve ilgili medya Ferris ve Chen deneyini bas›na duyurmamaya
özen gösterdiler. Miller deneyi gündemde tutulmaya devam etti. Ancak deneyden tam 33 y›l sonra, 1986 y›l›nda Stanley Miller, amonya¤›n yüksek
miktarlarda kullan›ld›¤› ilkel atmosfer deneylerinin gerçekçi olarak nitelendirilemeyece¤ini bizzat kendisi aç›klayarak ﬂöyle dedi:
Metan (CH4), Azot (N2), çok az miktarlardaki amonyak (NH3) ve su
buhar›ndan oluﬂmuﬂ bir atmosfer, ilkel dünya için daha gerçekçi bir atmosferdir. Çünkü amonyak gaz› okyanuslarda çözünece¤inden atmosferde çok miktarlarda bulunamazd›.34
Böylece, uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi, kulland›¤›
atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.
3- Miller'›n deneyini geçersiz k›lan bir di¤er önemli nokta da, aminoasitlerin oluﬂtu¤u öne sürülen dönemde, atmosferde aminoasitlerin tümünü parçalayacak yo¤unlukta oksijen bulunmas›yd›. Bu gerçek, jeolojik incelemelerde
bulunan ve yaﬂlar› 3.5 milyar y›l olarak hesaplanan dünyan›n en eski taﬂlar›ndan anlaﬂ›ld›. Taﬂlarda, okside olmuﬂ demir ve uranyum birikintileri vard›.
Oksijen miktar›n›n, bu dönemde evrimcilerin iddia etti¤inin çok üstünde oldu¤unu gösteren baﬂka bulgular da vard›r. Yap›lan çal›ﬂmalar, güneﬂin
o dönemde evrimcilerin tahminlerinden 10 bin kat daha fazla ultraviyole ›ﬂ›n› yayd›¤›n› göstermiﬂtir. Bu ›ﬂ›nlar›n, ilkel atmosferdeki su buhar›n› ve karbondioksiti (fotodisosiasyon yoluyla) ayr›ﬂt›rarak oksijen aç›¤a ç›karmalar›
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ise kaç›n›lmazd›r. Bu da ilkel atmosferdeki
oksijen miktar›n›n göz ard› edilemez oranlar-

Elli seneye yak›n bir

da oldu¤u anlam›na gelmektedir. Charles Da-

süredir Miller deneyinin

vidson'›n hesaplar›na göre ilkel atmosferde en

evrim teorisinin en temel

az 200 milyar ton oksijen bulunmal›d›r.35 Bu

kan›t› olarak baﬂ köﬂede

miktardaki oksijen ise aminoasitlerin oluﬂmas›na kesin olarak engel olacakt›r.36
Bu durum, oksijen dikkate al›nmadan

durmas›, asl›nda evrimcilerin bunca zamand›r, bu ilkel deneyin ötesinde elle
tutulur hiçbir aﬂama kay-

yap›lm›ﬂ olan Miller deneyini tamamen ge-

dedemediklerinin göster-

çersiz k›lar. E¤er deneyde oksijen kullan›l-

gesidir. Canl›l›¤›n kökenine

sayd›, metan, karbondioksit ve suya, amon-

aç›klama getirme konusun-

yak ise azot ve suya dönüﬂecekti.
Di¤er taraftan, -henüz ozon tabakas› var
olmad›¤›ndan- çok yo¤un miktarlardaki ultraviyole ›ﬂ›nlar›na karﬂ› korumas›z olan dün-

da evrimcilerin elleri o kadar boﬂtur ki Miller'›n bu
geçersiz deneyi bile onlar
için büyük bir umut ve heyecan kayna¤› olmuﬂtur.

ya üzerinde herhangi bir organik molekülün
yaﬂayamayaca¤› da aç›kt›r.
K›saca hem bol miktardaki oksijen hem de yo¤un ultraviyole ›ﬂ›nlar›
evrimcilerin önünde aﬂ›lmaz engeller olarak dikilmiﬂlerdir.
4- Miller deneyinin sonucunda sadece canl›l›k için gerekli olan aminoasitler elde edilmemiﬂ, bunlardan çok daha fazla miktarda canl›lar›n yap› ve
fonksiyonlar›n› bozucu özelliklere sahip organik asitler de oluﬂmuﬂtu. Aminoasitlerin, izole edilmeyip de bu kimyasal maddelerle ayn› ortamda b›rak›lmalar› halinde ise, bunlarla kimyasal reaksiyona girip parçalanmalar› ve
farkl› bileﬂiklere dönüﬂmeleri kaç›n›lmazd›.
Ayr›ca deney sonucunda ortaya bol miktarda dextro aminoasit ç›km›ﬂt›. Bu aminoasitlerin varl›¤›, evrimi kendi mant›¤› içinde bile çürütüyordu.
Çünkü dextro aminoasitler canl› yap›s›nda kullan›lamayan aminoasitlerdi.
Amerikal› biyologlar Richard Bliss ve Gary Parker bu noktay› ﬂöyle aç›klarlar:
Miller deneyinde sadece hayat için gerekli molekülleri (levo aminoasitler)
elde etmekle kalmam›ﬂ, ayn› anda evrime müdahale eden dextro amino-
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asitlerden oluﬂmuﬂ uzun bir
zincir de elde etmiﬂti.37
Sonuç olarak Miller'›n deneyindeki aminoasitlerin oluﬂtu¤u ortam canl›l›k için elveriﬂli de¤il, aksine ortaya ç›kacak iﬂe yarar molekülleri parçalay›c›, yak›c› bir asit kar›ﬂ›Stanley Miller'›n 1953 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i deney, kullan›lan atmosfer modelinin yanl›ﬂl›¤› ve devreye sokulan yapay müdahaleler nedeniyle geçersizdir. Bu, Miller'›n kendisi taraf›ndan da itiraf edilmiﬂtir.

m› niteli¤indeydi.
Tüm bunlar›n gösterdi¤i tek
bir somut gerçek vard›r: Mil-

ler deneyinin, canl›l›¤›n ilkel dünya ﬂartlar›nda tesadüfen meydana gelebilece¤ini kan›tlamak gibi bir iddias› olamaz. Olay, aminoasit sentezlemeye yönelik bilinçli ve kontrollü bir laboratuvar deneyinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Kullan›lan gazlar›n cinsleri ve kar›ﬂ›m oranlar› aminoasitlerin oluﬂabilmesi
için en ideal ölçülerde belirlenmiﬂtir. Ortama verilen enerji miktar›, ne eksik
ne fazla, tamamen istenen reaksiyonlar›n gerçekleﬂmesini sa¤layacak biçimde titizlikle ayarlanm›ﬂt›r. Deney ayg›t›, ilkel dünya koﬂullar›nda mevcut
olabilecek hiçbir zararl›, tahrip edici ya da aminoasit oluﬂumunu engelleyici unsuru bar›nd›rmayacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Aminoasitlerin yap›s›nda
bulunan üç-beﬂ elementten baﬂka, ilkel dünyada mevcut olan ve reaksiyonlar›n seyrini de¤iﬂtirecek hiçbir element, mineral ya da bileﬂik deney tüpüne
konulmam›ﬂt›r. Oksidasyon sebebiyle aminoasitlerin varl›¤›na imkan vermeyecek oksijen bunlardan yaln›zca birisidir. Kald› ki haz›rlanan ideal laboratuvar koﬂullar›nda bile, oluﬂan aminoasitlerin ayn› ortamda parçalanmadan
varl›klar›n› sürdürebilmeleri mümkün de¤ildir. Ancak bu sorun da aminoasitleri oluﬂtuklar› anda ortamdan ay›racak bir baﬂka yapay düzenekle (cold trap)
halledilmiﬂtir.
Asl›nda bu deneyle evrimciler, bir anlamda evrimi kendi elleriyle çürütmüﬂlerdir. Çünkü deney, aminoasitlerin tesadüfen de¤il, ancak bütün koﬂullar› özel olarak ayarlanm›ﬂ kontrollü bir ortamda, bilinçli müdahaleler sonucunda elde edilebilece¤ini gözler önüne sermiﬂtir.
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Aminoasitlerin Oluﬂumu Rastlant›larla Aç›klanamaz
Miller deneyinin bu derece tutars›z ve gerçeklerden uzak olmas›na karﬂ›n evrimciler sanki ortada hiçbir sorun yokmuﬂ gibi gözü kapal› bir inatla
deneyin, canl›l›¤›n rastlant›lar sonucu ilkel atmosferde oluﬂabilece¤ini ispatlad›¤›n› savunurlar. "Evrim Kuram›" konferans›ndaki konuﬂmas›nda uzun
uzun Miller deneyini anlatan Doç. Dr. Haluk Ertan da ayn› yolu izlemiﬂtir.
Elli seneye yak›n bir süredir Miller deneyinin evrim teorisinin en temel
kan›t› olarak baﬂ köﬂede durmas›, asl›nda evrimcilerin bunca zamand›r, bu
ilkel deneyin ötesinde elle tutulur hiçbir aﬂama kaydedemediklerinin göstergesidir. Canl›l›¤›n kökenine aç›klama getirme konusunda evrimcilerin elleri
o kadar boﬂtur ki, Miller'›n bu geçersiz deneyi bile onlar için büyük bir umut
ve heyecan kayna¤› olmuﬂtur.
Miller'›n ard›ndan baﬂka birçok evrimci araﬂt›rmac› da benzer deneylerle adlar›n› evrim tarihine yazd›rma gayretine girdiler. Miller, deneylerinde üç çeﬂit aminoasit elde edebilmiﬂti. Geri kalanlar› da bir ﬂekilde elde etmek evrimci çevrelerde büyük sükse yaratacakt›. Bu amaçla araﬂt›rmac›lar
iﬂi Miller'dan da ileri götürüp, çok daha karmaﬂ›k ve kontrollü düzenekler
kurdular. Deneylerinde ilkel koﬂullarda bulunma ihtimali olmayan yard›mc› etkenlere baﬂvurdular. De¤iﬂik gazlar, katalizörler, enerji kaynaklar›, bas›nç dalgalar› gibi faktörler kulland›lar. Sonuçta da 20 çeﬂit aminoasitten geriye kalanlar›n› bilinçli, planl› ve kontrollü bir ﬂekilde laboratuvarlarda sentezlediler. K›saca ilkel dünyada aminoasitlerin ﬂans eseri oluﬂtu¤u iddias›n›,
hiçbir aﬂamas› ﬂansa b›rak›lmayan bu deneylerle sözde kan›tlam›ﬂ oldular.
Oysa bu deneylerin, baﬂka herhangi bir kimyasal bileﬂi¤i (örne¤in aspirini)
laboratuvarda üretip, "Demek ki bu bileﬂik ilkel koﬂullarda da tesadüfen,
kendi kendine oluﬂabilir" demekten daha farkl› bir mant›¤› yoktu.
Kald› ki, ilkel dünyada aminoasitlerin bir ﬂekilde oluﬂtuklar›n› farzetsek, hatta ilkel dünyan›n bir aminoasit çorbas› oldu¤unu varsaysak bile,
böyle bir durum canl›l›¤›n kendili¤inden ortaya ç›kmas› için en ufak bir baﬂlang›ç dahi teﬂkil etmez. Çünkü canl›l›k aminoasitlerin çok ötesinde bir karmaﬂ›kl›¤a sahiptir.
Buna karﬂ›n evrimciler, "‹ﬂte, madem ki aminoasitler kendili¤inden olu-
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Evrimciler aminoasitlerin ilkel dünya

ﬂuyor, öyleyse neden aminoasitler kendi kendilerine birleﬂip proteinleri, proteinler de tesadüfen

ortam›nda kendi

birleﬂip organelleri, organeller de bir ﬂekilde bira-

kendilerine nas›l

raya gelip yine proteinlerden oluﬂmuﬂ bir zarla

oluﬂabildikleri soru-

çevrilerek hücreyi oluﬂturmas›nlar?" ﬂeklinde ba-

nunu, Miller deneyi

sit ve yüzeysel mant›klar öne sürerek, kendilerin-

ile geçiﬂtirmeye ça-

ce canl›l›¤›n oluﬂumunu aç›klad›klar›n› san›rlar.

l›ﬂ›rlar. Bu geçersiz

Bu, yolda yürürken yerde bir tu¤la görüp bu tu¤-

deneyle, bugün bi-

lan›n zamanla ço¤alaca¤›na, ço¤alan tu¤lalar›n bi-

le, bu sorunun çoktan çözülmüﬂ oldu¤u gibi bir izlenim

raraya gelerek bir bina oluﬂturacaklar›na, bu binalar›n da ço¤al›p çeﬂitlenip düzenli bir ﬂehir kura-

vererek insanlar›

caklar›na ihtimal vermekten çok daha anormal ve

yan›ltmaya devam

ak›l d›ﬂ› bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Üstelik yerde rastlanan

etmektedirler.

s›radan bir tu¤lan›n bile kendi kendine tesadüfen
oluﬂmuﬂ olamayaca¤› aç›kken...

Kendileri de bu gerçeklerin fark›nda olan araﬂt›rmac›lar›n ço¤u, evrimci aç›klamalar›n avuntu ve göz boyamadan baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n›n fark›ndad›rlar. Moleküler biyoloji alan›nda tan›nm›ﬂ bir araﬂt›rmac› olan Klaus
Dose ﬂöyle der:
Hayat›n kökleri üzerindeki 30 y›ll›k kimya ve moleküler evrim araﬂt›rmalar›, problemin çözümünden çok, durumun ciddiyetini anlamam›za
yol açt›. ﬁu andaki teoriler ve deneylerin hepsi ya baﬂar›s›zl›kla sonuçlan›yor ya da görmek istemediklerimizi ortaya ç›kar›yor.38
Dose di¤er birçok bilim adam› gibi, Miller ve di¤er araﬂt›rmac›lar›n
yapt›klar› deneylerin bilimsel olarak çok fazla bir de¤erinin olmad›¤›n› düﬂünmektedir. Zira, Miller yeni bir ﬂey bulmam›ﬂt›r. Ondan önce de aminoasitleri laboratuvarda oluﬂturman›n yöntemleri bilinmekteydi. 1913 y›l›nda
Loeb, karbonmonoksit, karbondioksit, su buhar› ve amonyaktan oluﬂan bir
kar›ﬂ›ma elektrik deﬂarj› uygulayarak 20 aminoasitten birisi olan glisini elde
etmiﬂti. Çal›ﬂmas›nda evrimsel bir ba¤lant›dan da bahsetmemiﬂti. Az say›da
atomdan (karbon, hidrojen, oksijen, fosfor) oluﬂan aminoasitleri, amonyak,
metan gibi organik gazlardan elde etmenin yollar› zaten biliniyordu.
Miller ve benzeri deneyler ele al›n›rken, evrimcilerin gözlerden sakla-
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mak istedikleri çok önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir: Bir reaksiyonun laboratuvar ortam›nda, özel olarak ayarlanm›ﬂ koﬂullarda gerçekleﬂmesi ile d›ﬂ dünyan›n kontrolsüz do¤al ﬂartlar› içinde gerçekleﬂmesi birbirinden tamamen farkl› olaylard›r. E¤er bir aminoasiti oluﬂturan atomlar, özel
ﬂartlarda, kontrollü bir ﬂekilde, aminoasit üretmek amac›yla birbirleriyle
tepkimeye sokulurlarsa, elbette her kimyasal madde gibi aminoasit de elde
edilir. Ancak bu iﬂlem, aminoasiti tesadüfen elde etmek demek de¤il, aminoasidi bilinçli olarak üretmek anlam›na gelir. Evrimcilerin aminoasitleri ya da
canl›larda mevcut di¤er baz› organik molekülleri elde etmek için yapt›klar›
deneyler, asl›nda bu bilinçli üretimden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Ve asl›nda, tesadüfi evrim kavram›na de¤il, bilinçli yarat›l›ﬂa delil oluﬂtururlar.
Yukar›da sayd›¤›m›z bütün tutars›zl›klar›na ra¤men, evrimciler aminoasitlerin ilkel dünya ortam›nda kendi kendilerine nas›l oluﬂabildikleri sorununu, Miller deneyi ile geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar. Bu geçersiz deneyle, bugün
bile, bu sorunun çoktan çözülmüﬂ oldu¤u gibi bir izlenim vererek insanlar›
yan›ltmaya devam etmektedirler.
Ne yaz›k ki "Evrim Kuram›" konferans›n› dinlemeye gelenler de ayn›
yan›ltma ile karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r.

IŞIK BÖKESOY'UN KONUŞMASINDAKİ YANILGILAR
Konferans›n dördüncü konuﬂmac›s›, genetik konusunda uzman olan
Prof. Dr. Iﬂ›k Bökesoy'du. Bökesoy, oldukça kapsaml› bir konuﬂma yaparak
dinleyicileri canl› genler, kromozomlar, kal›t›m gibi konularda ayd›nlatt›.
Ancak konu evrim teorisine gelince, bu konuda elle tutulur bir iddia öne süremedi. Anlatt›klar›, genetik biliminin evrim teorisine herhangi bir dayanak
sa¤lamayan kurallar› ile ilgiliydi.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, genetik ve evrim, teorinin ortaya at›l›ﬂ›ndan beri birbiriyle çeliﬂen kavramlar olmuﬂtur. Genetik bilminin kurucusu
Polonyal› rahip Gregor Mendel ve evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin birbirlerinin ça¤daﬂ›d›rlar. Darwin, canl›lar›n çevre ﬂartlar›n›n etkisiyle
de¤iﬂip di¤er canl›lara dönüﬂebilecekleri teorisini ortaya atarken, di¤er bir
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yandan Mendel, canl›lar›n çevre etkisiyle de¤iﬂmeyeceklerini deneysel olarak ispatlam›ﬂt›r. Darwin'in fikirleri ispatlanmam›ﬂ, tamamen spekülasyona
dayanan bir teori olarak kal›rken, Mendel, uzun ve sab›rl› bir çal›ﬂmayla
kendi sonuçlar›n› do¤rulam›ﬂt›r.
Ancak Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab› bas›ld›ktan hemen sonra tükenip di¤er bask›lar› yap›l›rken ve bilim dünyas›n› etkisi alt›na al›rken, Mendel'in çal›ﬂmalar›n›n bilim dünyas›nda fark edilmesi ancak 35 y›l sonra gerçekleﬂti. Çünkü genetik, Darwinizm'i çürütüyordu ve evrimciler bunu kabullenmemek için uzun süre direndiler. Ancak sonunda Mendel'in bulgular›n› kabul etmek ve kendi teorilerini buna göre de¤iﬂtirmek zorunda kald›lar. Bunu yaparken de, genetik biliminin evrimi çürüttü¤ünü göz ard› ettiler,
ve dahas› geneti¤in baz› bulgular›n› evrimin lehinde yorumlamaya çal›ﬂt›lar.
Evrim Kuram› konferas›nda söz alan Prof. Dr. Iﬂ›k Bökesoy'un konuﬂmas›nda da, evrimcilerin bu yan›lt›c› yaklaﬂ›m› en aç›k biçimde sergilendi.
Evrimi tamamen çürüten genetik biliminin bulgular› tamamen çarp›t›larak,
evrim teorisini destekliyormuﬂ gibi gösterilmeye çal›ﬂ›ld›. Genetik bilimiyle
ilgili olan üç konu, varyasyon, mutasyon ve do¤al seçme, evrim teorisi çerçevesinde yorumlanmaya çal›ﬂ›ld›. Oysa birazdan da gösterece¤imiz gibi genetik bilmi ve geneti¤in yukar›da saym›ﬂ oldu¤umuz tüm alt kollar›, evrim
teorisinin daha ilk baﬂtan yanl›ﬂ oldu¤unu gösteren en önemli delilleri bizlere sunarlar.

Varyasyon
Varyasyon, bir canl› türüne ait gruplar›n, seçici eﬂleﬂme gibi faktörler
nedeniyle birbirlerinden farkl›laﬂmalar›d›r. Bu, gözlemlenebilir bir olayd›r ve
yarat›l›ﬂç› bilim adamlar› taraf›ndan da kabul edilir. Ancak varyasyon ile asla ve asla türlerin kökeni aç›klanamaz.
Prof. Iﬂ›k Bökesöy ise, konuﬂmas›nda baz› varyasyon örnekleri vermiﬂ,
sonra da bunlar› evrimin delili gibi göstermiﬂtir. Oysa varyasyonlar ile evrim aras›ndaki fark, baﬂta evrim teorisinin en önde gelen birkaç ça¤daﬂ savunucusundan biri olan Stephen Jay Gould olmak üzere, Darwinizm'in teorisyenleri taraf›ndan da kabul edilmektedir.39
Önce varyasyonun ne anlama geldi¤ini aç›klayal›m. Varyasyonun nede-
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ni olan rekombinasyon,
eﬂeyli üremede ebeveynlerin genlerinin birbiriyle
kar›ﬂmas› ve böylece bir
genetik çeﬂitlenmenin ortaya ç›kmas›d›r. Evrim
konferans›nda da ele al›nan bu olaya, genetik bilminde "crossing-over" ismi verilir. Anne ve baban›n kromozomlar›n›n rastgele bir biçimde birbiriyle
kar›ﬂmas›, do¤acak olan
canl›n›n genetik zenginli¤ini artt›r›r ve böylece ona

Prof. Iﬂ›k Bökesoy, varyasyon, mutasyon ve do¤al seleksiyon gibi mekanizmalar› evrimin ispat› olarak göstermeye çal›ﬂt›. Oysa genetik hakk›nda biraz bilgi sahibi
olan herkes, bu mekanizmalar›n türlerin kökenini aç›klayamayaca¤›n› bilir.

de¤iﬂik özellikler verir. Do¤an çocuklar›n anne-babalar›n› and›rmalar›, ancak
onlar›n kesin bir kopyalar› olmamalar›n›n nedeni budur. Bu, canl›larda genetik bilgiyi zenginleﬂtiren ve canl›n›n hayatta kalmas›n› kolaylaﬂt›ran önemli
ve faydal› bir olayd›r.
Genlerin birbiriyle bu ﬂekilde kar›ﬂmas›n›n keﬂfi, Gregor Mendel'in genetik bilmine yapt›¤› en büyük katk› olarak kabul edilir. Mendel, ancak ölümünden sonra sansasyon yaratan çal›ﬂmas›nda bahçe bezelyesinde yedi çeﬂit özelli¤in di¤er nesillere aktar›lmas›ndaki kurallar› incelemiﬂti. Mendel'in
elde etti¤i bulgu ﬂuydu: De¤iﬂik cinsteki bezelyelerin özellikleri di¤er bir
cinsle birleﬂtirildi¤inde bazen sakl› kalarak, aktar›lm›yordu. Ancak bu özellikler hiçbir zaman kaybolmuyor, sonraki nesillerde ortaya ç›k›yordu. Bu belirme ve kar›ﬂma, daha önceden hesaplanmas› mümkün olan belli ihtimal
hesaplar›na dayanan bir ﬂekilde gerçekleﬂiyordu. Bu da bir tür içinde "varyasyon", yani çeﬂitlenme meydana getiriyordu.
Varyasyon, bir tür içinde s›n›rl› bir çeﬂitlilik sa¤lar. Bu de¤iﬂiklikler s›n›rl›d›r, çünkü de¤iﬂiklik sadece zaten var olan genetik bilgiyi kendi içinde
çeﬂitlendirir. Genetik bilgiye herhangi bir ekleme yapmak mümkün de¤ildir.
Sadece var olan bilgi kendi içinde de¤iﬂir ve bu de¤iﬂikli¤in s›n›rlar› da be-
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Darwin'in (altta) evrimin büyük bir delili sand›¤› ve Türlerin Kökeni (Origin of
Species) adl› kitab›nda konu edindi¤i
farkl› ispinoz gagalar›, asl›nda birer varyasyon ürünüydüler. Bu tür çeﬂitlenmelerin, evrimle hiçbir ilgisi yoktur.

lirlenmiﬂtir. ﬁimdi verece¤imiz birkaç örnek, evrimciler taraf›ndan sanki
canl›lar› evrimleﬂtirebilen bir güç olarak gösterilmek istenen varyasyonlar›n,
sadece bir tür içinde s›n›rl› de¤iﬂiklikler sa¤layabilece¤ini anlamam›za yard›mc› olacakt›r.
Geçmiﬂten günümüze vahﬂi orman horozundan türetilmiﬂ birçok cins
tavuk bulunmaktad›r. Ancak günümüzde yeni cinslerin oluﬂumu durmuﬂtur, zira art›k orman tavu¤unun genetik bilgisindeki de¤iﬂimin s›n›r›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r ve yeni cins tavuk üretilememektedir.
Bitki teknolojisinde de ayn› durum söz konusudur. ﬁeker pancar› bu
konuda iyi bir örnektir. 1800'lü y›llardan baﬂlayarak ﬂeker pancar› üreticileri iyi cins ﬂeker pancarlar›n› birbirleriyle türeterek yeni cinsler oluﬂturmuﬂlard›r. 75 y›ll›k bir çal›ﬂman›n sonucunda ﬂeker pancar›n›n içerdi¤i ﬂeker oran›n›n %6'dan %15'e yükseltilmesi mümkün olmuﬂtur. Ancak bir süre sonra
ﬂeker pancar›ndaki iyileﬂme durmuﬂ ve ﬂeker oran› daha fazla yükseltilemez
hale gelmiﬂtir. Peki neden?
Bunun cevab› çok basittir; çünkü ﬂeker pancar›n›n genetik bilgisinin
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izin verdi¤i de¤iﬂimin s›n›r›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r ve bunun ötesinde art›k bu bilginin çapraz çifleﬂtirme yöntemiyle geliﬂtirilmesi mümkün olmamaktad›r. Bu örnek, genetik bilgideki de¤iﬂimlerin bir s›n›r› oldu¤unun en
önemli göstergelerindendir.
Ayn› ﬂekilde Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda bahsetti¤i ve evrime delil olarak gösterdi¤i ispinoz kuﬂlar› da asl›nda az önce bahsetti¤imiz
genetik varyasyona iyi bir örnektir.
Galapagos Adalar›'nda yaﬂamakta olan birçok çeﬂit ispinozun atalar›n›n
baﬂlang›çta çok az say›da oldu¤u bir gerçektir. Güney Amerika ana karas›ndan rüzgarlarla gelen baz› ispinozlar, Galapagos Adalar›'na yay›lm›ﬂlard›. Bu
bir grup ispinoz kuﬂu içinde asl›nda geniﬂ bir genetik çeﬂitlilik potansiyeli bulunmaktayd›. Günümüzde yaﬂayan ispinozlar, bunlar›n soyundan gelmektedir. Bu ispinozlar›n genlerinde taﬂ›m›ﬂ olduklar› genetik çeﬂitlilik, günümüzde Galapagos Adalar›'nda görmüﬂ oldu¤umuz birçok cinsi oluﬂturmuﬂtur.
Genetik biliminden habersiz olan Darwin, bu olay› evrimin kan›tlar›ndan birisi olarak yorumlam›ﬂt›. Oysa bugün bizler biliyoruz ki asl›nda bu olay tek
bir türün içindeki genetik çeﬂitlili¤in rekombinasyon ve izolasyon (genetik
olarak izole olma) gibi etkenlerin sonucundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Sonuç olarak, ﬂunu söyleyebiliriz ki varyasyonlar, bir türün genetik s›n›rlar› içinde baz› s›n›rl› de¤iﬂikliklere yol açarlar. Yeryüzünde de¤iﬂik ›rkta
insanlar›n olmas› veya anne-baba ve çocuklar aras›ndaki farkl›l›klar varyasyonlarla aç›klanabilir. Ancak hiçbir ﬂekilde genetik bilgiye yeni bir parçan›n
eklenmesi söz konusu de¤ildir. Örne¤in bir kedi türünü ne kadar kendi içinde türeterek zenginleﬂtirmeye çal›ﬂ›rsan›z çal›ﬂ›n, kediler hep kedi olarak kalacak, bunlar asla köpeklere dönüﬂmeyeceklerdir. Veya bir deniz memelisinin sahip oldu¤u üstün sonar sisteminin rekombinasyonlarla ortaya ç›kmas›
mümkün de¤ildir. Varyasyon, insan ›rklar› aras›ndaki farkl›l›klar› aç›klayabilir, ama maymunlar›n insana dönüﬂtü¤ü iddias›na hiçbir dayanak sa¤lamaz.
K›sacas› varyasyonlar kesinlikle yeni türler oluﬂturamazlar. Dolay›s›yla evrimcilerin iddia etti¤i gibi canl›lar› evrimleﬂtiren faktörlerden biri olmas› söz konusu de¤ildir.
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Hayali Evrim Mekanizmalar›
Iﬂ›k Bökesoy, "Evrim Kuram›" konferans›nda yapt›¤› konuﬂmada, varyasyon s›n›rlar› içinde kalan iddialar› bir yana b›rak›l›rsa, evrim teorisini
desteklemeye yönelik iki temel mekanizmadan söz etti. Neo-Darwinist yaklaﬂ›m›n temel dayanaklar› olan bu iki hayali evrim mekanizmas›, mutasyon
ve do¤al seleksiyondur.
Neo-Darwinist teori, bu ikisinin birbirlerini tamamlayan mekanizmalar
oldu¤unu iddia eder. Buna göre canl›lar, mutasyonlarla farkl›laﬂ›rlar. Bu
farkl›l›klar›n yararl› olanlar› ise do¤al seleksiyon mekanizmas› taraf›ndan
seçilir ve yayg›nlaﬂt›r›l›r. Bunun sonucunda da ortaya yeni bir tür ç›kar.
Bu hikayeyi biraz inceledi¤imizde ise, asl›nda ortada hiçbir evrim mekanizmas›n›n olmad›¤›n› görürüz. Çünkü ne do¤al seleksiyon ne de mutasyonlar, türlerin birbirlerine dönüﬂtükleri iddias›na en ufak bir katk›da bulunmamaktad›rlar.

Do¤al Seleksiyonun Evrimleﬂtirme Gücü Var m›?
Darwin, "do¤al seleksiyon" ad›n› verdi¤i önermesiyle türlerin kökenini
buldu¤unu düﬂünüyordu. Bir türün kökeni daha ilkel bir baﬂka türdü. Yeni
türler de do¤al seleksiyonla ortaya ç›k›yorlard›.
Asl›nda, Darwin'in do¤al seleksiyon önermesi kendisinden önce Lamarck'›n, 'kazan›lan özelliklerin nesilden nesile aktar›lmas›' ﬂeklinde aç›klad›¤› evrimci mant›kla ayn›yd›. Lamarck'a göre, canl›lar›n yaﬂamlar› s›ras›nda u¤rad›klar› de¤iﬂiklikler kal›c›yd› ve yeni nesillere kal›tsal olarak aktar›labiliyordu. Örne¤in, daha önce de belirtti¤imiz gibi, zürafalar baﬂta ceylan
benzeri hayvanlard›, fakat yüksek dallara eriﬂmek için harcad›klar› çaba yavaﬂ yavaﬂ boyunlar›n› uzatm›ﬂt›. Bu teoriye kendisini ﬂiddetle inand›ran Lamarck, oldukça iddial› konuﬂmaktan çekinmiyordu: Bir sülalenin sa¤ kollar›n›n nesiller boyunca kesilmesi sonucunda yeni do¤an bireylerin kolsuz do¤aca¤›n› öne sürmüﬂtü.
1870 y›l›nda ‹ngiliz biyolog Weismann, yaﬂam s›ras›nda kazan›lm›ﬂ
özelliklerin bir sonraki nesle aktar›lmas›n›n imkans›z oldu¤unu ve Lamarck'›n teorisinin yanl›ﬂ oldu¤unu ispatlad›. Yeni geliﬂmeler ﬂunu gösteri-
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yordu: Canl›lar bir sonraki nesle kazand›klar› özellikleri de¤il, yaln›zca genlerini aktarabiliyorlard›.
Lamarck kadar uç örnekler kullanmasa da, Darwin'in do¤al seleksiyon
tezinin dayand›¤› temel de kazan›lan özelliklerin gelecek nesillere aktar›lmas›n› öngörüyordu. Bu ise az önce bahsetti¤imiz gibi imkans›zd›. 19. yüzy›l›n sonlar›nda Mendel'in ortaya ç›kard›¤› kal›t›m kanunlar›, hemen ard›ndan genlerin ve kromozomlar›n yap›s›n›n keﬂfi böyle bir modeli kökünden
iptal ediyordu.
Lamarck çok aç›k önermeler öne sürdü¤ü ve iddial› bir ç›k›ﬂ yapt›¤› için
kendini h›zl› tüketmiﬂti. Darwin ise Lamarck'›n mant›¤›n›n ayn›s›n› daha üstü örtülü ve esnek bir üslupla dile getirerek kendi takipçilerine yoruma aç›k
bir zemin haz›rlad›. ‹ﬂte evrimcilerin, temelde çürük bir mant›¤› savunmas›na ra¤men do¤al seleksiyon kavram›n› günümüze dek taﬂ›maya cesaret edebilmelerinin alt›ndaki neden teorinin sunuluﬂundaki bu esneklikti.
Endüstri Devrimi Kelebekleri
(Bu örnek "Evrim Kuram› Konferans›"nda Iﬂ›k Bökesoy taraf›ndan da
evrimin bir delili olarak gösterilmiﬂtir.)
Do¤al seleksiyon ile evrimleﬂme teorisinin günümüzdeki önde gelen
savunucular›ndan birisi Douglas Futuyma'd›r. 1986 y›l›nda yay›nlad›¤› Evrim Biyolojisi isimli kitab› do¤al seleksiyon teorisini en aç›k biçimde anlatan
kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Futuyma'n›n kitab›nda evrime çok
önemli delil olarak gösterdi¤i örnekler incelendi¤inde ise, bunlardan hiçbirisinin, bir türün bir baﬂka türe dönüﬂmesini ispatlamad›¤› görülür. Bu konuda verdi¤i örneklerin en ünlüsü, endüstri devrimi s›ras›nda ‹ngiltere'de
bulunan kelebek popülasyonunun renklerinin koyulaﬂmas›d›r. Evrimin bu
sözde 'büyük delili', ‹ngiltere'deki kelebeklerin renklerindeki de¤iﬂimle ilgilidir: Anlat›ld›¤›na göre, 1850'li y›llarda ‹ngiltere'de endüstri devriminin
baﬂlad›¤› s›ralarda, Manchester yöresindeki a¤açlar›n kabuklar› aç›k renklidir. Bu nedenle bu a¤açlar›n üzerlerine konan koyu renkli güve kelebekleri,
onlarla beslenen kuﬂlar taraf›ndan kolayca fark edilirler ve dolay›s›yla yaﬂama ﬂanslar› çok azal›r. Fakat elli y›l sonra endüstri kirlili¤inin sonucunda
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Do¤al seleksiyon evrimcilerin iddia ettikleri gibi canl›ya, herhangi bir organ ekleyip organ ç›karma, bir türü baﬂka bir türe dönüﬂtürme gibi özelliklere sahip de¤ildir.

a¤açlar›n kabuklar› koyulaﬂ›r ve buna ba¤l› olarak bu kez aç›k renkli güveler kuﬂlar taraf›ndan s›k olarak avlanmaya baﬂlarlar. Sonuçta aç›k renkli kelebekler say›ca azal›rken, koyu renkliler fark edilmedikleri için ço¤al›rlar.
Evrimciler taraf›ndan s›kl›kla, do¤al seleksiyon yoluyla evrimleﬂmeye
kan›t olarak gösterilen bu durumun herhangi bir ﬂekilde evrim teorisi lehinde bir delil olarak kullan›lamayaca¤› oldukça aç›kt›r. Herﬂeyden önce, endüstri devrimi öncesinde de kelebek popülasyonu içinde siyah bireylerin
var oldu¤una dikkat etmek gerekir. Yani do¤al seleksiyon, daha önce do¤ada var olmayan bir türü ortaya ç›karm›ﬂ de¤ildir. Genetik materyale herhangi bir bilgi eklenmesi söz konusu de¤ildir. Dolay›s›yla, kelebekler 'tür de¤iﬂimi'ne yol açacak biçimde yeni bir organ ya da özellik edinmemiﬂlerdir. Bir
kelebe¤in baﬂka bir canl› türüne, örne¤in bir kuﬂa dönüﬂebilmesi için kelebe¤in genlerine yeni ilaveler yap›lmas›, yani yeni yaﬂamsal sistemleri oluﬂturacak apayr› bir genetik program yüklenmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, do¤al seleksiyon evrimcilerin iddia ettikleri gibi canl›ya,
herhangi bir organ ekleyip organ ç›karma, bir türü baﬂka bir türe dönüﬂtürme gibi özelliklere sahip de¤ildir. Darwin'den günümüze dek bu konuda
öne sürülen en 'büyük'delil de, ‹ngiltere'deki endüstri devrimi kelebekleri
hikayesinin ötesine gidememiﬂtir. Ünlü evrim ideolo¤u Frans›z zoolog Pier-
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re Grasse, Evolution on Living Organisms adl› kitab›n›n 'Evrim ve Do¤al Seleksiyon' bölümünü ﬂöyle bitirir:
J. Huxley ve di¤er biyologlar›n evrimin do¤al seleksiyon mekanizmas›
arac›l›¤›yla iﬂledi¤i teorisi, demografik gerçeklerin, genotiplerin bölgesel dalgalanmas› ve co¤rafi da¤›l›mlar›n bir gözleminden baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Ço¤unlukla ele al›nan türler on binlerce sene hiç de¤iﬂmeden
kalmaktad›r. Koﬂullara ba¤l› olarak meydana gelen dalgalanmalar, genlerin önceden de¤iﬂmesiyle beraber ele al›nd›¤›nda evrime delil olarak
kullan›lamaz; ve bunun en güzel delili de milyonlarca y›ld›r hiçbir de¤iﬂikli¤e u¤ramayan yaﬂayan fosillerdir.40
Pierre Grasse'›n da itiraf etti¤i gibi fosil kay›tlar›, çok uzun zaman geçmesine ra¤men hiçbir ﬂekilde evrim geçirmemiﬂ hayvanlar›n fosilleriyle doludur. Bu canl›lar›n bu kadar uzun zaman dilimleri içerisinde nas›l olup da
evrim geçirmedikleri sorusu ise, evrimcilerin asla aç›klayamad›klar› bir çeliﬂkidir.
Mutasyonlar›n Etkisi
Önceki sat›rlarda, Neo-Darwinist teorinin, do¤al seleksiyonu mutasyonlarla birlikte iﬂleyen bir mekanizma olarak sundu¤unu belirtmiﬂtik. Bu
ikili mekanizman›n ilk parças›n›n, yani do¤al seleksiyonun geçersizli¤ini inceledikten sonra, ﬂimdi mutasyonlara daha yak›ndan bakabiliriz.
Mutasyonlar, canl›lardaki genetik bilgide meydana gelen kopmalar ve
yer de¤iﬂtirmeler olarak tan›mlanabilir. Bunlar hücrelerin çekirde¤inde bulunan DNA'y› etkilerler ve buna zarar verirler. Mutasyon meydana getiren
her arac›ya "mutajenik faktör" denir. Mutajenik faktör, genellikle kimyasal
etkiler veya parçac›k ›ﬂ›n›m› ﬂeklindedir.
Mutajenik faktörlere örnek olarak hardal gaz›, nitrik asit gibi kimyasal
maddeler say›labilir. X-›ﬂ›nlar› veya bir nükleer santraldan s›zan radyasyon
ise ›ﬂ›n›msal mutajenik faktördür. Iﬂ›n›m mutasyonu, radyoaktif bir elementten yay›lan parçac›klar›n DNA bazlar› üzerinde yapt›klar› hasard›r. Yüksek
enerji taﬂ›yan karars›z parçac›klar, DNA bazlar›na çarpt›klar› zaman bunlar›n yap›s›n› de¤iﬂtirirler ve ço¤u zaman hücrenin tamir edemeyece¤i boyut-

70

EVR‹MC‹LER‹N YANILGILARI

larda birtak›m de¤iﬂikliklere sebep olurlar.
DNA'n›n yap›s› ve özellikleri incelendi¤inde herhangi rastgele bir etkinin, böyle hassas bir mekanizmaya zarar verebilece¤i anlaﬂ›l›r. Bu sebeple
mutasyonlar›n bir canl›y› evrimleﬂtirerek ileriye götürme gücü yoktur. Konu
hakk›nda bilgi sahibi araﬂt›rmac›lar da bu görüﬂü do¤rulamaktad›rlar. B. G.
Ranganathan bu konuda ﬂöyle der:
Mutasyonlar, küçük, rastgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Mutasyonlar›n bütün bu dört
özelli¤i, mutasyonlar›n evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada meydana gelebilecek raslant›sal bir de¤iﬂim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›.
Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek, veya en iyi ihtimalle
etkisiz olacakt›r. Bir deprem ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m getirir.41
Mutasyon sonucunda geriye dönülmez hasarlar oluﬂur ve genetik yap›s› de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂ canl›, genetik hasar›n büyüklü¤üne ba¤l› olarak önceden tahmin edilemeyecek de¤iﬂimlere u¤rar. E¤er mutasyonla meydana
gelen hasar, kal›t›m (eﬂey) hücresinde ise bu, bir sonraki nesle de aktar›l›r.
Mutasyonlar›n neden evrimci iddiay› destekleyemeyeceklerini, dört
ana maddede aç›klamak mümkündür:
1- Mutasyonlar›n net etkisi zararl›d›r; mutasyon rastgele meydana geldi¤i için hemen hemen her zaman mutasyon geçiren canl›ya zarar verir.
Mant›k gere¤i, mükemmel ve karmaﬂ›k olan bir yap›ya yap›lacak herhangi
bir bilinçsiz müdahale, o yap›y› daha ileri götürmez aksine tahrip eder. Bu
aç›dan bir canl›y› mutasyona u¤ratmak, mükemmel bir bilgisayar›n mikroçipini kopart›p atmaya veya bu parçay› bilgisayar›n baﬂka herhangi bir köﬂesine monte etmeye benzer. Nas›l bu ﬂekilde bir fayda de¤il de ancak hasar
elde edilebiliyorsa, ayn› ﬂekilde mutasyonlar da genetik materyalde oldukça ciddi hasarlara yol açarlar.
2- Mutasyon sonucunda DNA'ya yeni parça eklenmez. Mutasyonlar var o-
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lan genetik materyaldeki kopmalar ve yer de¤iﬂtirmelerdir. Bu sebeple mutasyonlar hiçbir ﬂekilde canl›ya yeni bir organel ya da yeni bir özellik kazand›rmazlar.
3- Canl›lar›n beyin, göz, üreme organlar› gibi karmaﬂ›k organlar› veya
simbiyoz (di¤er bir tür hayvanla ortak yaﬂam), kamuflaj gibi özellikleri, mutasyonla kesinlikle aç›klanamaz. Bir gözü retinadan göz kapaklar›na kadar
oluﬂturan k›rka yak›n küçük organelin mutasyonla ortaya ç›kt›klar›n› öne
sürmek, ak›l d›ﬂ› bir iddiad›r. Gözün iﬂlevini görmesi için bu parçalar›n tümünün bir anda var olmuﬂ olmalar› gerekir ki, bu herhangi bir bilinçsiz müdahale ile mümkün de¤ildir.
4- Mutasyonun bir sonraki nesile aktar›labilmesi için, üreme hücrelerinde meydana gelmesi gerekir. Vücudun herhangi bir hücresinde veya organ›nda meydana gelen de¤iﬂim bir sonraki nesile aktar›lmaz. Örne¤in bir insan›n gözü, radyasyon ve benzeri etkilerle mutasyona u¤ray›p orijinal formundan farkl›laﬂabilir, ama bu kendisinden sonraki nesillere geçmeyecektir.
Mutasyonlar›n etkisini kavramak için, canl›lar›n ne denli geliﬂmiﬂ ve
hassas birer organizmaya sahip olduklar› üzerinde durmak gerekir. En ilkel
organizma olarak kabul edilen tek hücreli bir canl› bile en ileri derecede
özelleﬂmiﬂ, kendi kendine yetebilen, mükemmel bir yap›d›r. En basit bir hücre, kendi enerjisini üretebilen, kendini savunabilen, besleyebilen, kendini ço¤altabilen bir yap›ya sahiptir. Böyle mükemmel bir yap›ya d›ﬂar›dan yap›lacak en küçük rastgele bir müdahale, en ileri derecede geliﬂmiﬂ bu yap›n›n
kaç›n›lmaz olarak bozulmas›na sebep olacakt›r.
Örne¤in DNA'ya d›ﬂar›dan yap›lacak herhangi bir etki, DNA'n›n sentezledi¤i proteinlerin hatal› üretimine yol açar. DNA en basit yaklaﬂ›mla bir kal›ba benzetilebilir. Bu kal›b›n ﬂekline uygun olarak proteinler üretilmektedir. Bu
kal›b›n üzerinde meydana gelecek herhangi bir de¤iﬂiklik, bu kal›ba dayan›larak yap›lan malzemenin de bozuk olmas›na yol açacakt›r. DNA kendisini
kopyalad›¤›nda, oluﬂan her yeni hücre bu hatal› genetik koda sahip olacakt›r.
Proteinlerin hatal› olarak üretilmeleri ise bunlar›n canl› için büyük
önem taﬂ›yan hayati fonksiyonlar›n› yerine getirememelerine sebep olur. Bir
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proteinin yap›s›n› teknik olarak inceledi¤imiz zaman, bunun ne kadar karmaﬂ›k bir yap› oldu¤unu ve üzerinde yap›lan en küçük bir de¤iﬂikli¤in bile
buna ancak zarar verece¤i anlaﬂ›labilir.
Hücreyi oluﬂturan ortalama bir protein, her birinin molekül a¤›rl›¤›
34.000 olan, bileﬂiminde 288 aminoasit bulunan, 12 farkl› aminoasit türünden oluﬂur. ﬁimdiye kadar bilinen en küçük bakterilerden biri olan Mycoplasma Hominis H39'un bile 600 ayr› çeﬂit proteine sahip oldu¤u görülmüﬂtür. En mükemmel derecede görevini yerine getiren bu proteinlerden herhangi birinin d›ﬂar›dan gelecek bir etkiyle bozulmas›, hücrede kal›c› hasara
yol açar. ‹nsandaki binlerce çeﬂit proteinden her birinin özelleﬂmiﬂ bir görevi yerine getirdi¤i düﬂünülürse, DNA'da meydana gelen de¤iﬂimlerin y›k›c›
etkisi daha aç›k olarak anlaﬂ›labilir.
Örne¤in insan vücudunda hücrelere oksijen taﬂ›yan "oksihemoglobin"
isimli proteinin fonksiyonunu yerine getirememesi, hücrelere kan taﬂ›namamas›na ve böylece insan›n nefes alabildi¤i halde ölmesine yol açar.
Mutasyonlar ayr›ca canl›n›n ﬂeklini bozan hasarlara ve çeﬂitli kanserlere de yol açarlar.
Mutasyonlar›n canl›lara sadece hasar verdiklerinin en önemli kan›t› ise,
genetik ﬂifrenin kodlan›ﬂ biçimidir. Geliﬂmiﬂ canl›lardaki bilinen hemen hemen tüm genler, canl›yla ilgili birden fazla bilgiyi içerirler. Örne¤in bir gen,
hem boy uzunlu¤unu, hem de canl›n›n göz rengini kontrol ediyor olabilir.
Mikrobiyoloji uzman› Denton, insan gibi yüksek yap›l› organizmalar›n genlerinin bu özelli¤ini ﬂöyle izah eder:
Genlerin geliﬂim üzerindeki etkileri ﬂaﬂ›lacak derece farkl›d›r. Ev faresinde tüy rengiyle ilgili hemen her gen, boy uzunlu¤uyla da ilgilidir. Meyve
sine¤i Drosophila Melanogaster'in göz rengi mutasyonlar› için kullan›lan
17 adet X ›ﬂ›n› deneyinden 14'ünde göz rengiyle oldukça ilgisiz olan diﬂinin cinsel organlar›n›n yap›s› etki görmüﬂtür. Yüksek organizmalarda incelenen hemen her gen, bir organdan fazla etkiye sahiptir. Pleiotropik etki ismi verilen bu olay hakk›nda Ernst Mayr "Yüksek organizmalarda pleiotropik olmayan herhangi bir genin bulunuﬂu ﬂüphelidir" der.42
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Canl›lar›n genetik yap›lar›ndaki bu özellik sayesinde, tesadüfi bir mutasyon sonucu DNA'daki herhangi bir gende meydana gelen bozukluk, birden fazla organa etki edecektir. Böylece mutasyon sadece belirli bir bölge
içinde kalmayacak, çok daha fazla y›k›c› etkilere sahip olacakt›r. E¤er bu etkilerin biri çok nadir rastlanacak bir tesadüf sonucunda yararl› da olsa, di¤er etkilerin kaç›n›lmaz zarar› bu fayday› mutlaka yok edecektir. K›sacas›,
mutasyonlar hiçbir ﬂekilde bir canl›n›n yarar›na olamaz.

Sonuç
Tüm bunlar, do¤ada evrim teorisinin öne sürdü¤ü gibi hiçbir "evrimleﬂtirici" mekanizma olmad›¤›n› göstermektedir. Prof. Iﬂ›k Bökesoy'un bir genetikçi olarak gösterdi¤i üç mekanizma, yani varyasyon, mutasyon ve do¤al
seleksiyon, asla türlerin kökenini aç›klayamaz.
Prof. Iﬂ›k Bökesoy'a tavsiyemiz, bir genetikçi oldu¤una göre, yap›s›n›
sürekli olarak inceledi¤i DNA'n›n "kökeni" konusunda biraz olsun düﬂünmesidir. Bu denli kompleks bir yap›n›n tesadüflerle ortaya ç›kmas›n›n mümkün olup olmad›¤› konusunda samimi bir de¤erlendirme yapmas› ve
DNA'da var olan aç›k dizayna daha ön yarg›s›z bir biçimde yaklaﬂmas›d›r.
Konferansta, kendisine yöneltilen "DNA'daki ola¤anüstü komplekslik, bir
dizayn edici olmadan nas›l ortaya ç›km›ﬂ olabilir?" sorusunu cevaplamaktan
kaç›nm›ﬂt›r, ama ayn› soruyu kendi vicdan›nda sorabilir ve belki o zaman
yüzleﬂmekten kaç›nd›¤› gerçe¤i görebilir...

YAMAN ÖRS'ÜN KONUŞMASINDAKİ YANILGILAR
"Evrim Kuram›" konferans›n›n son konuﬂmac›s› olan Felsefe Profesörü
Yaman Örs (AÜ T›p Fakültesi Deontoloji Anabilim Dal› Baﬂkan›), "Bilimsel
Felsefe Aç›s›ndan Evrim ve Evrimleﬂme Kavram›" baﬂl›kl› konuﬂmas›nda,
evrim teorisini desteklemeye yönelik herhangi bir bilimsel bulgudan söz etmedi. Yaman Örs'ün konuﬂmas›, daha çok, yarat›l›ﬂ›n bilim d›ﬂ› oldu¤unu
iddia etmek ve baz› evrimci argümanlar›n mant›¤›n› savunmaktan ibaretti.
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Yarat›l›ﬂ›n bilimsel olmad›¤› yönündeki yanl›ﬂ ve temelsiz iddialar› önceki sayfalarda cevapland›rm›ﬂt›k. Bu nedenle burada sadece Örs'ün evrim
teorisini savunmaya çal›ﬂan iddialar›n› ele alaca¤›z.

Zaman Yan›lg›s›
Örs, konuﬂmas›n›n baﬂ›nda evrim teorisinin test edilemedi¤i yönündeki itirazlar› cevaplarken, bir evrim ideolo¤undan al›nt› yaparak ﬂöyle dedi:
"Evrimi test etmek mi istiyorsunuz, uygun bir kar›ﬂ›m› suya at›n, birkaç milyon y›l bekleyin, birkaç hücre oluﬂtu¤unu göreceksiniz."
Örs'ün baﬂvurdu¤u ve evrim teorisinin de en temel s›¤›nma noktalar›ndan birisi olan bu argüman›n temelinde, zaman›n imkans›z› baﬂarabilecek
bir güç oldu¤u varsay›m› yatar. Buna göre, kimyasal bir kar›ﬂ›m›n tesadüfen
aminoasitleri, proteinleri, DNA ve RNA'y›, di¤er hücre parçac›klar›n› ve sonuçta canl› bir hücreyi oluﬂturmalar› k›sa bir zaman aral›¤›nda imkans›zd›r.
Ancak zaman uzad›kça, örne¤in milyonlarca y›la ç›kt›kça, bu imkans›z olas›l›k, birdenbire mümkün hale gelir.
Evrimciler bu zaman faktörünü "faydal› tesadüflerin birikmesi" olarak
aç›klarlar. Yani bir yap›, faydal› bir tesadüfle olumlu bir özellik kazanacak,
aradan birkaç bin y›l geçtikten sonra bir faydal› tesadüf daha ona eklenecek,
birkaç on bin y›l sonra bir tanesi daha gerçekleﬂecek ve sonuçta milyonlarca
y›l içinde bu yararl› tesadüfler birikerek büyük ve olumlu bir de¤iﬂim meydana getireceklerdir.
Pek çok insan, bu mant›¤› fazla incelemeden kabul eder. Oysa bu mant›¤›n içinde çok basit, ama temel bir aldatmaca vard›r. Bu aldatmaca, "faydal› tesadüflerin birbirlerine eklenmeleri" tezinde yatar. Oysa faydal› tesadüfleri, birbirlerine eklenmeleri için bekletecek bir mekanizma do¤ada yoktur.
Bununla ne demek istedi¤imizi, evrimcilerin de baﬂvurdu¤u bir örnekle aç›klayabiliriz. Önceki sayfalarda, bir proteinin tesadüfler sonucu sentezlenmesi olas›l›¤›ndan söz ederken, bir evrimci bilim adam›ndan al›nt› yapm›ﬂ ve bunun "bir maymunun daktiloda hiç yanl›ﬂ yapmadan insanl›k tarihini yazma olas›l›¤› kadar az" oldu¤unu belirtmiﬂtik.
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Ancak evrimciler bu tür çeliﬂkiler
karﬂ›s›nda yine zaman iddias›na s›¤›n›rlar. Ve ﬂu tür bir mant›k öne sürerler:
"Maymun tuﬂlara bast›¤›nda, her harf
için 29'da 1 do¤ru yapma ﬂans› vard›r.
Bir kere do¤ru tuﬂa bast›¤›nda, bu do¤ru tuﬂ do¤al seleksiyon yoluyla seçilir.
Bir sonraki tuﬂ için yapaca¤› hatalar da
yine do¤al seleksiyon yoluyla seçilir.
Böylece, milyonlarca y›l süren bir eleme
süreci içinde, maymun insanl›k tarihini

Yaman Örs, konuﬂmas›nda evrim teorisinin
iddialar›na mant›ksal bir zemin oluﬂturmaya
çal›ﬂt›. Ancak kulland›¤› argümanlar›n zay›fl›¤›, teorinin içine düﬂtü¤ü mant›ksal çeliﬂkilerin birer örne¤iydi.

yazabilir."
Evrimcilerin savunduklar› tüm zaman iddialar›n›n temelinde de buradaki mant›k yatar.
Oysa az önce belirtti¤imiz gibi bu yaklaﬂ›mda çok basit bir aldatmaca
vard›r: Do¤ada, maymunun bast›¤› tuﬂlardan hangisinin do¤ru oldu¤unu
belirleyip seçecek bir mekanizma yoktur! "Tamam bu harf do¤ru oldu, ﬂimdi bunu koruyarak bir sonraki basama¤a geçelim" diyecek bir bilinç yoktur.
Dahas›, do¤ada tuﬂlara basacak bir maymun bile yoktur. Çünkü tuﬂlara
basmak da bir bilinç ister. Evrimcilerin argüman›, ancak bir daktilonun tuﬂlar›n›n rüzgar, ya¤mur, deprem gibi do¤al etkilerle hareket etti¤i olmal›d›r.
Buradaki mant›¤› Yaman Örs'ün öne sürdü¤ü "birkaç milyon y›l beklerseniz, bir hücre tesadüfen oluﬂur" örne¤ine uygulayal›m. Bu örnek; binlerce
y›ll›k bir süreç içinde tesadüfen bir aminoasit oluﬂabilece¤i; yüz binlerce y›l
sonra tam da ayn› yerde baﬂka aminoasitler meydana gelebilece¤i; bunlar›n
say›lar›n›n yüzleri bulabilece¤i; sonra da bunlar›n bir sürü hatal› dizilim
yapt›ktan sonra do¤ru bir protein meydana getirecek ﬂekilde dizilece¤i, bu
yolla oluﬂacak binlerce proteininin de yine, milyonlarca y›l boyunca hatal›
eﬂleﬂmeler yapt›ktan sonra, günlerden bir gün do¤ru olan eﬂleﬂmeleri yap›p
bir hücre oluﬂturabilecekleri varsay›m›na dayan›r.
Dikkat edilirse, burada da elde edilmiﬂ faydal› tesadüflerin korunmas›
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Yaman Örs'ün "Evrim Kuram›" konferans›nda ortaya att›¤›, "birkaç milyon
y›l bekleyin, bir
hücre oluﬂur" sözü,
hiçbir gerçekli¤i
olmayan, bilim ad›
alt›nda ortaya at›lm›ﬂ bir safsatadan
baﬂka bir ﬂey
de¤ildir.

mant›¤› vard›r. Yani bir irade, "aminoasitlerin bu ﬂekilde dizilimleri olmad›, sil baﬂtan yap›p bir daha
dizilmelerini bekleyelim" demelidir. Oysa aminoasitler, bir protein için gerekli olan dizilimi ya da
do¤ru dizilimin bir bölümünü "tutturduklar›n›n"
bilincinde olamazlar. Do¤ada da bu tür bir irade
yoktur. Dolay›s›yla e¤er iki aminoasit faydal› bir biçimde yan yana gelseler bile, bu onlara eklenecek
yeni tesadüfler için bir zemin oluﬂturmayacakt›r.
Çünkü aminoasitler birleﬂtikleri gibi ayr›labilirler
de.

Hücrenin tesadüfen oluﬂmas› senaryosunu bu gerçekçi zeminde inceledi¤imizde ise, tam bir safsata ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu görürüz. Hücrenin ve hücreyi oluﬂturan milyonlarca küçük yap› taﬂ›n›n tesadüfen oluﬂmalar› ve düzenli bir biçimde dizilmeleri, dev bir kentin herhangi bir inﬂa edici güç olmadan, do¤al yollarla oluﬂmas›na benzetilebilir. Ya¤mur, toprak ve
›s› tesadüfler sayesinde birleﬂerek milyonlarca tu¤la oluﬂturacak, sonra bu
tu¤lalar, rüzgar, deprem, sel gibi etkilerle yanyana ve üst üste dizilip evleri
meydana getirecek, yollar› ve kald›r›mlar› ortaya ç›karacaklar, sonunda da
kocaman bir kent tesadüfen var hale gelecektir.
Size birisi böyle bir iddia bulunursa, onun akli dengesinden kuﬂkulan›rs›n›z. Peki bu ﬂehrin k›sa bir zamanda de¤il de, birkaç milyon y›l içinde
oluﬂtu¤unu öne sürerse bir ﬂey de¤iﬂir mi?
Elbette de¤iﬂmez. Safsata safsatad›r ve imkans›z da, ne kadar uzun bir
zamana yay›l›rsa yay›ls›n, imkans›zd›r.
Ne yaz›k ki Yaman Örs'ün "Evrim Kuram›" konferans›nda ortaya att›¤›,
"Birkaç milyon y›l bekleyin, bir hücre oluﬂur" sözü de, bilim ad› alt›nda ortaya at›lm›ﬂ bir safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Deniz Sahili ve Dizayn
Yaman Örs'ün konuﬂmas›nda yer alan bir baﬂka yan›lg› ise, do¤adaki
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dizayn›n varl›¤›n› reddetmeye yönelik bir örnekti. Örs, bu amaçla bir deniz
sahilindeki taﬂ ve kumlar›n düzenli diziliﬂlerinden söz etti. Bir sahile bakt›¤›m›zda, büyük taﬂlar›n sahilin en gerisinde yer ald›klar›n›, daha ufak çak›llar›n denize daha yak›n oldu¤unu, iri kumlar›n daha aﬂa¤›da, daha ufak
kumlar›n ise en aﬂa¤›da oldu¤unu görebilirdik. Ve denizin do¤al düzenleyici etkisinin bilincinde olmayan bir kiﬂi, bu sahili gördü¤ünde buradaki düzenin insan eliyle oluﬂturuldu¤unu düﬂünebilirdi. Yani ortada bir dizayn
yokken, dizayn oldu¤u izlenimine kap›labilirdi.
Yaman Örs, bu örne¤i do¤an›n geneline de uygulad›¤› ve asl›nda do¤al
süreçlerle meydana gelebilecek düzenlemelerin bir "dizayn" ürünü san›labilece¤ini ileri sürdü.
Ancak biraz dikkatli bir göz, Yaman Örs'ün verdi¤i örne¤in çok yan›lt›c› bir örnek oldu¤unu kolayl›kla görebilir. Çünkü Örs'ün örnek verdi¤i düzenlilik, yani sahildeki taﬂlar›n s›ralanmas›, çok zay›f bir düzenliliktir. Do¤al
nedenlerle aç›klanabilmesinin nedeni de budur. Ancak e¤er düzenlilik çok
daha belirgin ve kompleks hale gelirse, bu bir Yarat›c›n›n varl›¤›n› bize kan›tlar. Bu ola¤anüstü düzenlili¤i yaratan üstün güç sahibi olan, herﬂeyi bilen
Allah't›r. .
Örne¤in e¤er Örs'ün örnek verdi¤i kumsalda, kumdan yap›lm›ﬂ ve oldukça da düzgün kaleler bulunsayd›, kimse bunlar›n do¤al nedenlerle oluﬂtu¤unu öne süremezdi. Var›lacak yegane sonuç, bu kumdan kalelerin sahilde
oynayan çocuklar, yani bilinçli "dizayn edici"ler taraf›ndan yap›ld›¤› olurdu.
Bu iki örnek, bize bir yerde dizayn olup olmad›¤›na karar vermek için
gerekli k›stas›n ne oldu¤unu da gösterir. E¤er gözlemledi¤imiz düzenlilik
çok karmaﬂ›k ve kompleks ise, bir dizayn›n var oldu¤undan emin olabiliriz.
Örne¤in bir da¤›n yüzeyinde belli-belirsiz bir insan çehresi oldu¤unu
fark ederseniz, bunun bir dizayn›n m›, yoksa bir tesadüfün mü sonucu oldu¤una karar veremezsiniz. Ancak ABD'deki Rushmore Da¤›'n› gördü¤ünüzde, dizayn çok aç›k bir biçimde kendisini belli eder. Çünkü bu da¤›n yüzüne kaz›nm›ﬂ olan dört ABD Baﬂkan›n›n yüzleri, hiçbir tesadüfle aç›klanamayacak kadar kompleks ve detayl› bir düzenliliktir.
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Do¤ada gözlemledi¤imiz dizayn ise, inan›lmayacak kadar kompleks ve
detayl› bir düzenlili¤e sahiptir. Bu, Amerikal› mikrobiyolog Michael Behe'nin tan›m›yla "indirgenemez bir komplekslik"tir (irreducible complexity).
Örne¤in bir insan gözü, k›rktan fazla küçük parçac›ktan oluﬂmuﬂtur ve bu
parçac›klar›n tek bir tanesi bile olmasa ya da çal›ﬂmasa göz , iﬂe yaramaz hale gelir. Bu denli kompleks bir yap›n›n, amaçs›z ve tesadüfi mutasyonlarla
aç›klanmas› ise kesinlikle imkans›zd›r.
Bunlar›n her birini Allah büyük bir ilimle yaratm›ﬂt›r.

BİLİM ve ÜTOPYA
Dergisindeki Yanılgılar

Önceki sayfalarda ele ald›¤›m›z ve yan›lg›lar›n› gösterdi¤imiz "Evrim
Kuram›" konferans›, ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakülkesi ile Bilim ve Ütopya
dergisinin ortaklaﬂa düzenledikleri bir organizasyondu. Bu organizasyon ile
evrim teorisini savunmaya çabalayan söz konusu dergi, ayn› zamanda Haziran 1998 say›s›nda da konuya geniﬂ yer ay›rd›.
Evrim teorisini kapak konusu yapan Bilim ve Ütopya, bir makale ve üç
ayr› araﬂt›rma yaz›s› ile evrim teorisini savunmaya ve yarat›l›ﬂ› çürütmeye
çal›ﬂm›ﬂt›. Ancak ne yaz›k ki tüm bu yaz›lar; bilgisizlik, bilgisizlikten kaynaklanan bir yüzeysellik ve demagoji ile doluydu. Aﬂa¤›da bu yaz›lardan
baz›lar›n› inceleyece¤iz.

Ender Helvac›o¤lu'nun Makalesindeki Hatalar
Söz konusu derginin yay›n yönetmeni Ender Helvac›o¤lu, "Bilim ve
Dogma Aras›nda Tarafs›z Kal›nabilir mi?" baﬂl›¤›yla yazd›¤› makalede, 19.
yüzy›ldan miras kalan köhne bir bilim-din çat›ﬂmas› zihniyetini seslendirdi.
Makaleye göre, dini bilgilerin hepsi zamanla bilim taraf›ndan yalanlanm›ﬂ
ve bilim ateizmi hakl› ç›karm›ﬂt›. Helvac›o¤lu'nun terminolojisinde "bilim"
ateizmi, "din" ise hurafeleri ifade ediyordu.
Bu, az önce de belirtti¤imiz gibi 19. yüzy›lda geliﬂtirilmiﬂ ilkel bir pozitivist zihniyettir ve 20. yüzy›ldaki tüm önemli bilim felsefecileri taraf›ndan da
terk edilmiﬂtir. Helvac›o¤lu ise bu gerçe¤in fark›nda olmaman›n getirdi¤i bir
kafa kar›ﬂ›kl›¤› içindedir. Bu nedenle yarat›l›ﬂ› bilime ayk›r› sanmaktad›r.
Oysa, belirtmek gerekir ki;
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I) Yarat›l›ﬂ, bu kitab›n baﬂ›nda da belirtti¤imiz gibi, tamamen bilimsel bir aç›klamad›r. Canl›lar›n nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusuna
bir cevap verir ve bu cevab›n do¤rulu¤u, bilimsel bulgular›n araﬂt›r›lmas› ile test edilebilir. Helvac›o¤lu bu gerçekten habersiz oldu¤u için, ﬂöyle yazmaktad›r:
Yarat›l›ﬂ, gözlemlenebilir mi, deney konusu yap›labilir mi, do¤rulanabilir mi,
yanl›ﬂlanabilir mi, tart›ﬂ›labilir mi, de¤iﬂtirilebilir mi, geliﬂtirilebilir mi?

Ender Helvac›o¤lu'nun yarat›l›ﬂ›
eleﬂtirmeye ve evrimi savunmaya çal›ﬂan makalesinde ortaya
koydu¤u mant›klar, asl›nda Darwinizm'in ve onun felsefi arka plan›n›n ne denli çürük oldu¤unu
gösteriyordu.

Buradaki mant›k, tümüyle hatal›d›r.
Çünkü bir gerçe¤in tespit edilebilmesi için
gözlemlenmesi ya da deney yoluyla test edilmesi gerekmez. O konunun
do¤rulu¤unu ya da yanl›ﬂl›¤›n› gösterecek "bulgular"›n olmas› yeterlidir.
Örne¤in evrenin nas›l oluﬂtu¤u sorusuna cevap veren -ve Bilim ve Ütopya çevresi taraf›ndan da kabul gören- Büyük Patlama (Big Bang) teorisi, bilimsel bir teoridir. Oysa elbette ki Big Bang gözlemlenemez ve deney yoluyla test edilemez. Big Bang'i bilimsel bir teori olarak onaylamam›z› sa¤layan
ﬂey, onun varl›¤›n› gösteren "bulgular"d›r. Örne¤in evrenin sürekli geniﬂleme halinde oldu¤u bir bulgudur. Bundan yola ç›karak mant›k yürüttü¤ümüzde ise, evrenin bir zamanlar tek bir noktada toplanm›ﬂ olmas› gerekti¤i
sonucuna var›r›z. Bu da bizi Big Bang'e ulaﬂt›r›r. Kimse Big Bang'i görmemiﬂtir, göremeyecektir, ya da laboratuvarda test edemeyecektir. Ama bulgular Big Bang'i kabul etmek için yeterlidir.
Helvac›o¤lu'nun fark›nda olmad›¤› nokta, evrimin de gözlemlenemez
ve test edilemez bir teori oldu¤udur. Evrimciler, evrim sürecinin deney ve
gözleme tabi tutulamayacak kadar uzun bir süreç içinde geliﬂti¤ini öne sürerler. Dolay›s›yla evrimin tek kayna¤› da, ayn› yarat›l›ﬂ gibi, bulguya dayal› mant›k yürütmedir.
Dolay›s›yla iki teoriden hangisinin do¤ru oldu¤unu anlaman›n yolu,
bilimsel bulgulara bakmakt›r. Bilimsel bulgular ise, bize bir Yarat›c›n›n yani
Allah'›n varl›¤›n› çok aç›k ve kesin olarak göstermektedir.
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Bu gerçe¤i onaylamak, kesinlikle bir "dogmatizm" de¤ildir. Çünkü var›lan sonuç somut bulgular›n ispat etti¤i bir gerçektir. As›l dogmatizm ise,
bilimsel hiçbir bulgu taraf›ndan desteklenmemesine ra¤men evrime bir din
gibi inanan materyalistlerin ve natüralistlerin tavr›d›r.
Bu konulara bu kitab›n önceki sayfalar›nda daha ayr›nt›l› olarak de¤inmiﬂtik. O nedenle, aﬂa¤›da Helvac›o¤lu'nun di¤er yan›lg›lar›n› ele alaca¤›z.
II) Ender Helvac›o¤lu makalesinde Darwinizm'in modern bilimsel bulgular› aç›klamakta yetersiz kald›¤›n›, ancak yeni geliﬂtirilecek evrim modelleriyle bunlar›n aç›klanaca¤›n› öne sürmüﬂtür. BaﬂHelvac›o¤lu'nun
ka evrim yanl›s› kalemler taraf›ndan da dile getirifark›nda
olmad›¤›
len bu görüﬂ, asl›nda evrim teorisinin içine düﬂtü¤ü
nokta, evrimin de
durumu anlayamaman›n getirdi¤i bir s›¤l›ktan baﬂgözlemlenemez ve
ka bir ﬂey de¤ildir.
test edilemez bir
Çünkü modern bilimin ortaya koydu¤u sonuçteori oldu¤udur.
lar, sadece Charles Darwin'in evrim modelini de¤il,
Evrimciler, evrim
sürecinin deney
onun bir uyarlamas› olan neo-Darwinizm'i ve bamve gözleme tabi
baﬂka bir evrim modeli olan "s›çramal› evrim" teoritutulamayacak
sini de çökertmektedir. Çünkü tüm bu evrim mokadar uzun bir
dellerinin ya da ortaya at›lmas› muhtemel her türlü
süreç içinde
evrim modelinin temel varsay›m›, canl›l›¤›n bilinçli
geliﬂti¤ini öne
bir Yarat›c› olmadan, tesadüfler sonucu do¤du¤u ve
sürerler.
geliﬂti¤idir. Modern bilim ise, özellikle de mikrobiyoloji ve biyokimya, tam da bu iddiay› geçersiz k›lmaktad›r. Canl›l›¤›n tesadüflerle aç›klanamayacak kadar kompleks oldu¤u bir kez ispat edildi¤ine
göre, art›k hiçbir evrim modeli bilimsel bir dayanak bulamaz. Tesadüfen
oluﬂmas› imkans›z olan bir yap› da bir Yarat›c›n›n varl›¤›n› ispatlar. Bu
Allah'›n kusursuz yaratmas›d›r.
Öte yandan, "evrim teorisi ﬂu anda canl›l›¤›n kökenini aç›klayam›yor,
ama ilerde bir gün aç›klayacak" gibi bir avuntuya inanmak, hiçbir ﬂekilde bilimsel bir yaklaﬂ›m de¤ildir ve evrim teorisinin bir dogma oldu¤unun da
aç›k bir ispat›d›r. Bilime inanan insan, bilimin ﬂu anda gösterdi¤i verileri temel al›r, ilerde bilinmeyen bir tarihte ortaya ç›kaca¤›n› umdu¤u hayali bulgulara dayanmaz.
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III) Ayr›ca makalenin baz› sat›rlar›nda Ender Helvac›o¤lu'nun bilim ve
din konular›nda yeterli bilgi birikimine sahip olmad›¤› ve bu nedenle de çok
s›¤ ve yanl›ﬂ olan baz› kal›plaﬂm›ﬂ sloganlar kulland›¤› görülmektedir. Örne¤in "evrenin ve canl›lar›n Allah'›n 'Ol' demesiyle yaModern bilimin
ortaya koydu¤u
sonuçlar, sadece
Charles Darwin'in
evrim modelini de¤il, onun bir uyarlamas› olan neoDarwinizm'i ve
bambaﬂka bir evrim modeli olan
"s›çramal› evrim"
teorisini de
çökertmektedir.

rat›ld›¤›na karﬂ› ç›kan bilim adamlar›"na at›fta bulunurken, "Leonardo da Vinci, Kopernik, Kepler, Galile, Cuvier, Lyell ve Darwin gibi öncü bilim adamlar›"ndan söz etmektedir.
Oysa bu isimlerden sadece ikisi, yani Lyell ve Darwin, dini kaynaklara karﬂ› ç›km›ﬂlar ve dini reddetmiﬂlerdir. Öte yandan Leonardo da Vinci, Kopernik,
Kepler, Galile ve Cuvier Allah'a inanan, dindar insanlard›r. Hatta Cuvier (1769-1832), yarat›l›ﬂ gerçe¤ini ›srarla savunmuﬂ, döneminin evrimcileri ile de
bu konuda tart›ﬂmalara kat›lm›ﬂt›r. Yine Helvac›o¤lu'nun s›k s›k övgüyle at›fta bulundu¤u Newton da

dindard›r ve ﬂu sözlerin sahibidir: "Bu müthiﬂ güzellikteki gezegenler, güneﬂ
sistemi ve y›ld›zlar, ancak herﬂeyin üzerinde mutlak hakim, sonsuz bir ak›l
ve güç sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olabilir."43 Modern bilime öncülük eden bilim adamlar›n›n yine büyük bölümü de Allah'a inanan insanlard›r.44
Anlaﬂ›lan Helvac›o¤lu, bilimle ilgilenen herkesin, kendisi ve Bilim ve
Ütopya çevresi gibi ateist ve diyalektik materyalist olmas› gerekti¤ini sanmaktad›r. Bu konular› biraz daha ayr›nt›l› incelerse, büyük bir yan›lg› içinde
oldu¤unu görebilir.
Helvac›o¤lu'nun bir di¤er hatas›, kulland›¤› "dünyan›n düz oldu¤u, evrenin merkezinde oldu¤u türünden dinsel dogmalar ve Batlamyus modeli"
ifadesinde yatmaktad›r. Helvac›o¤lu, hangi bilginin dini kaynaklardan, hangi bilginin ise din-d›ﬂ› kaynaklardan geldi¤inin bilincinde de¤ildir. "Dünyan›n düz oldu¤u ve evrenin merkezinde oldu¤u" düﬂüncesi, bir "dini dogma"
de¤ildir. ‹lk kez Yunanl› astronom Batlamyus taraf›ndan, o dönemin bilimsel bulgular›na dayan›larak ortaya at›lm›ﬂ olan kozmoloji modeline dayanmaktad›r. Batlamyus'un ortaya att›¤› model, o dönemlerde yap›lan astrono-
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mik hesaplar taraf›ndan do¤ruland›¤› için as›rlar boyu bilimsel bir gerçek
olarak kabul edilmiﬂ, bunun üzerine de Katolik Kilisesi taraf›ndan benimsenmiﬂtir. Kilise'nin bu modeli kabul etmesi, herhangi bir vahiy bilgisine de¤il, sadece dönemin "bilimsel" görüﬂüne dayanmaktad›r. Zamanla bu model
kilisenin ö¤retileri ile birleﬂmiﬂ ve bu nedenle baz›lar› taraf›ndan "dinsel
dogma" say›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Kald› ki, H›ristiyanl›k tarihini ilgilendiren bu konunun, hiçbir ﬂekilde
‹slam'›n ve Müslümanlar›n üzerinde bir ba¤lay›c›l›¤› yoktur. Kuran'da bu
tür bir astronomi modeli de¤il, modern bilimin bulgular›na tamamen uygun
bir astronomi modeli verilmektedir.

Üç "Bilimsel" Makaleye Cevap
Bilim ve Ütopya dergisinde, üstte ele ald›¤›m›z makalenin d›ﬂ›nda, evrim teorisini savunma amaçl› üç ayr› makale daha yay›nland›. Bunlardan
ikisi, Çin'de yay›nlanan Beijing Review adl› dergiden yap›lm›ﬂ iki ayr› tercüme, üçüncü ise "Evrenin ve Yaﬂam›n Evrimi" baﬂl›kl› bir yaz›yd›.
Belli ki Bilim ve Ütopya dergisi bu makalelerle, tehlike alt›nda gördü¤ü
evrim teorisini savunmak ve temize ç›karmay› hedeflemiﬂti. Ancak konu
hakk›nda biraz bilgi sahibi olan bir okur, bu makalelerin bu amaca hiçbir ﬂekilde hizmet edemedi¤ini görebilir. Çünkü bu makalelerde evrimi ispatlama
yönünde hiçbir delil ortaya konmuﬂ de¤ildir. Sadece ve sadece evrim teorisinin varsayd›¤›, ancak hiçbir zaman ispatlanamayan "evrim süreci" masallar› tekrarlanm›ﬂt›r. Dahas›, bu makalelerde yer alan "Kambriyen Patlamas›"
gibi baz› konular, asl›nda evrimi çürüten aç›k delillerdir. Bilim ve Ütopya, fark›nda olmadan kendi tezlerini çürüten bilgiler aktarm›ﬂt›r.
Bu makalelerin kayna¤› olan Çin dergisi Beijing Review, bilimsel bir yay›n de¤il, s›radan bir aktüalite ve magazin dergisidir. Ancak Bilim ve Ütopya
çevresi bu dergide yaz›lan makaleleri büyük bir evrimsel buluﬂ sanarak yay›nlam›ﬂt›r. ﬁimdi s›ras›yla bu makalelerin içeri¤ine bakal›m.

Kambriyen Patlamas›: Evrimin De¤il, Yarat›l›ﬂ›n Delili
Bilim ve Ütopya'n›n kapak konusu yaparak yay›nlad›¤› "Evrimde Devrim" baﬂl›kl› haber, Kambriyen ad› verilen jeolojik döneme ait fosillerle ilgi-
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lidir. Bu dönem, çok hücreli ve omurgas›z canl›lar›n dünyada aniden belirdikleri dönem olarak bilinir ve bu ani ortaya ç›k›ﬂ› ifade etmek için de
"Kambriyen Patlamas›" terimi kullan›l›r. Ancak iﬂin ilginç yan›, Bilim ve
Ütopya'n›n evrimi destekleyen bir delil gibi sundu¤u -hatta belki de sand›¤›Kambriyen Patlamas›n›n, evrim teorisini ç›kmaza sokan ve yarat›l›ﬂa delil
oluﬂturan en önemli bilimsel gerçeklerden biri oluﬂudur.
Kambriyen Devrine ait tabakalarda bulunan canl›lar, hiçbir atalar› olmaks›z›n birdenbire fosil kay›tlar›nda belirirler. Kambriyen kayal›klar›nda
bulunan fosiller, salyangozlar, trilobitler, süngerler, solucanlar, denizanalar›,
deniz kirpileri, yüzücü kabuklular, deniz zambaklar› ve di¤er kompleks
omurgas›zlara aittir. Bu canl›lar›n ço¤unda da, göz
‹ﬂin ilginç yan›, Bilim

gibi son derece geliﬂmiﬂ organlar ya da solungaç

ve Ütopya'n›n evrimi

sistemi, kan dolaﬂ›m› gibi yüksek organizasyona

destekleyen bir delil
gibi sundu¤u hatta

sahip organizmalarda görülen sistemler bulunur.

belki de sand›¤›

Fosil kay›tlar›nda bu canl›lar›n atalar›n›n oldu¤u-

Kambriyen Patlama-

na dair herhangi bir iﬂarete rastlanmaz.

s›n›n, evrim teorisini

‹ﬂte canl›l›¤›n nas›l olup da böyle birdenbire bin-

ç›kmaza sokan ve

lerce hayvan çeﬂidiyle dolup taﬂt›¤› ve hiçbir ortak

yarat›l›ﬂa delil oluﬂ-

ataya sahip olmayan ayr› türlerdeki canl›lar›n na-

turan en önemli bi-

s›l ortaya ç›kt›¤›, evrimcilerin asla cevaplayama-

limsel gerçeklerden

d›klar› bir sorudur. Bu sebeple evrimci kaynaklar,

biri oluﬂudur.

Kambriyen Devrinin öncesine, içinde hayat›n baﬂlang›c›n›n oluﬂtu¤u ve "bilinmeyenin gerçekleﬂti-

¤i" 20 milyon y›ll›k hayali bir dönem koyarlar. Bu dönem "evrimsel boﬂluk"
olarak adland›r›l›r. Ancak bugüne kadar hiç kimse, bu evrimsel boﬂlu¤un ne
oldu¤unu aç›klayamam›ﬂt›r.
‹ngiliz evrimci biyolog Richard Dawkins bu konuda ﬂu itirafta bulunmaktad›r:
... 600 milyon y›ll›k Kambriyen katmanlar›, baﬂl›ca omurgas›z gruplar›n› 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. Tabii ki, bu
ani ortaya ç›k›ﬂ, yarat›l›ﬂç›lar› oldukça memnun etmektedir.45
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Kambriyen Devir, çok say›da omurgas›z canl›n›n aniden ortaya ç›kt›klar› en eski fosil tabakas›d›r. Bu
ani "patlama" evrim teorisinin iddialar›n› geçersiz k›larken, yarat›l›ﬂ için de aç›k bir delil oluﬂturur.
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Bilim ve Ütopya'n›n haberinde konu edindi¤i Çin'in Yunnan bölgesinin
güney bölümündeki Chengjiang bölgesinde bulunan fosiller de yine evrimin de¤il, yarat›l›ﬂ›n delilidirler. Bu bölgelerde uzun araﬂt›rmalar yapan ‹sveçli evrimci paleontolog Stefan Bengston, bu durumu ﬂöyle itiraf eder:
E¤er canl›l›k tarihinde herhangi bir olay, insan›n yarat›l›ﬂ› mitine benzetilecekse, o da çok hücreli organizmalar›n ekolojide ve evrimde baﬂ aktör
haline geldikleri okyanus yaﬂam›ndaki ani farkl›laﬂma dönemidir. Darwin'i ﬂaﬂ›rtan -ve utand›ran- bu olay bizi hala ﬂaﬂ›rtmaktad›r.46
Bilim ve Ütopya ise, hiçbir evrimcinin aç›klayamad›¤›, dahas› yarat›l›ﬂa delil oluﬂturan Kambriyen Patlamas›'n› "evrimin büyük delili" gibi
göstermeye çal›ﬂmaktad›r. Bunu, ya vahim bir cehaletin, ya da daha vahimi, ucuz bir göz boyaman›n ürünü olarak kabul etmekten baﬂka bir aç›klama yapmak zordur.
Evrimi savunacak kiﬂiler s›rf bu konuda Çin literatürünün biraz olsun
d›ﬂ›na ç›k›p, bu konuda otorite say›lan Bat›l› kaynaklara baﬂvurmal›d›rlar.

Kambriyen Devirden kalma üstteki trilobit fosili, bu devirde ortaya ç›kan omurgas›z canl›lar›n çok
kompleks yap›lara sahip olduklar›n› göstermektedir. Bu canl›lar, hiçbir ortak atalar› olmadan, bir anda
yeryüzünde belirmiﬂlerdir.
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Aksi takdirde, tüm evrimcileri köﬂeye s›k›ﬂt›ran ve yarat›l›ﬂa aç›k bir delil
oluﬂturan Kambriyen Patlamas›'n› anlat›p, sonra da bunu evrimin delili saymak gibi komik durumlara düﬂmeye devam edeceklerdir.

Çin'de Bulunan Sözde "‹nsan Atas›" Fosilleri
Bilim ve Ütopya'n›n Beijing Review'den tercüme ederek yay›nlad›¤› ikinci makale ise, insan›n hayali evriminden söz ediyordu. Makalenin ana fikri,
insan›n "atalar›n›n" Afrika'da oldu¤u kadar Çin'de de bulunmuﬂ oldu¤u
ﬂeklindeydi Bu amaçla, Çin'de bulunan baﬂl›ca iki sözde "insan›ms›" türün
ad› geçiriliyordu: Lufengpithecus ile Lungoppo'dan ç›kar›lan ve "Wushan
Adam›" olarak isimlendirilen bir dizi fosil.
Bilim ve Ütopya bu fosilleri büyük bir evrimsel buluﬂu duyururmuﬂcas›na tan›tt›. Oysa evrimin di¤er sözde delilleri gibi, bu fosiller de hiçbir ﬂekilde evrim efsanesini do¤rulam›yordu. Bunlar› k›saca ele alal›m ve neden insan›n evrimine delil olmad›klar›n› görelim.
Günümüzden 6-7 milyon y›l önce yaﬂad›¤› söylenen Lufengpithecus
günümüz orangutanlar›na çok benzeyen bir iskelet ve kafatas› yap›s›na sahiptir. Yani bu canl›, asl›nda bir orangutan çeﬂitidir. Orangutan ve Lufengpithecus aras›ndaki benzerlik, evrimciler taraf›ndan yap›lan hayali s›n›fland›rmalar sonucunda bile kendisini belli etmektedir.
1970 ve 80'li y›llar›n baﬂ›nda Lufengpithecus türü, "Ramapithecus lufengensis" olarak isimlendirilmekteydi. Bunun sebebi, Lufegensis'in Ramapithecus ile hemen hemen ayn› morfolojik özelliklere sahip olmas›yd›. Ancak Ramapithecus'tan biraz daha ince, narin bir yap›ya sahipti.
Evrim konusunda biraz bilgisi olanlara, Ramapithecus ismi yabanc›
gelmeyecektir. Zira evrim yan›lg›lar› ve sahtekarl›klar› tarihini bilenler, Ramapithecus'un uzun süre insan›n atas› olarak gösterildi¤ini, ancak 1982 y›l›nda onun asl›nda bir orangutan çeﬂitlemesi oldu¤unun anlaﬂ›ld›¤›n› hat›rlayacaklard›r. Ramapithecus, o y›l, evrimci paleontolog David Pilbeam'in
Pakistan ve Türkiye'de bulunan fosiller ›ﬂ›¤›nda yapt›¤› araﬂt›rmalar sonucunda hayali insan›n evrimi ﬂemas›ndan ç›kart›lm›ﬂt›r. Bir yan›lg› oldu¤u
anlaﬂ›lan Ramapithecus'a, Ramapithecus Lufegensis olarak tan›mlanacak,
yani bunun bir alt türü olacak kadar benzeyen bir canl› olan Lufengpithe-
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cus'un da insan›n evrimi ﬂemalar›na sokulmas›n›n hiçbir anlam› yoktur. Ramapithecus'la beraber bu canl› da, insanla hiçbir ilgisi olmayan bir varl›k
olarak, orangutanlar s›n›fland›rmas› aras›ndaki yerini almal›d›r.
Nitekim Ramapithecus'un düﬂüﬂüyle beraber, Lufengpithecus fosilleri
de evrimciler taraf›ndan bu ﬂekilde tekrar yorumlanm›ﬂt›r. Günümüzde bu
tür, diﬂisi ve erke¤i aras›nda çok belirgin vücut irili¤i farkl› olan (maymunlardaki gibi) ve soyu tükenmiﬂ maymunlarla bilinmeyen bir ﬂekilde iliﬂkili
olan bir çeﬂit maymun olarak nitelendirilmektedir.47
Günümüzde Lufengpithecus'u hala insan›n
E¤er Bilim ve Ütopya, ya da

atalar› s›n›f›na dahil edenler ise, bir k›s›m

bir baﬂkas›, evrim teorisini

Çinli paleontropologlard›r. Bu ise birçok Ba-

savunmaya niyetliyse, bunu

t›l› araﬂt›rmac› taraf›ndan anlaml› bulunmak-

masallar anlatarak, bir je-

ta ve bu ›srarc›l›¤› ideolojik sebeplere ba¤la-

olojik döneme "evrimde

maktad›rlar: Komünist Çin rejimi, insanl›¤›n

devrim" gibi boﬂ isimler ve-

atalar›n›n Afrika'da oldu¤u kadar, Çin'de de

rerek yapamaz. Teorinin iddialar›n› detayl› bir biçimde

bulundu¤unu "ispatlamak" istemektedir.

ortaya koymal› ve bu detay-

Bilim ve Ütopya 'daki yaz›da, ayr›ca Homo ha-

lar› destekleyen delilleri

bilis türünden oldu¤u belirtilen Wushan

aç›klamal›d›r. Ama dünya-

Adam› fosili ve Longgupo fosillerinin de is-

n›n dört bir yan›ndaki ev-

mi belirtilmektedir. Bunlar da asl›nda may-

rimci bilim adamlar›n›n bu-

mundan baﬂka bir ﬂey de¤ildirler.

lamad›¤› bu delilleri Bilim

1.8-2.0 milyon y›l öncesine ait oldu¤u söyle-

ve Ütopya 'n›n bulmas› elbette ki mümkün de¤ildir.

nen Longgupo kal›nt›lar›, parçalanm›ﬂ bir çene kemi¤i ve bir tane kesici diﬂten oluﬂur. Fosili bulan Çinli ve Amerikal› evrimciler, bu

fosillerin "Homo" (yani "insan›ms›") say›lamayacak kadar ilkel olduklar›n›
söylemiﬂlerdir.48 Bu fosilin Homo habilis türüne ait oldu¤unu iddia eden baz› Çinli araﬂt›rmac›lar ise, Bat›l› araﬂt›rmac›lar taraf›ndan yalanlanmaktad›rlar. Bat›l› araﬂt›rmac›lara göre "Longgupo çene kemi¤i, erken bir Çin insan›ms›s›na de¤il, asl›nda geç bir Çin maymununa aittir".
Bat›l› araﬂt›rmac›lara göre "Wushan Adam›", Ramapithecus benzeri bir
orangutan oldu¤u anlaﬂ›lan Lunfegopithecus'la neredeyse ayn›d›r. Wushan
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Adam›'n›n Lungfegopithcus'la yap›lan karﬂ›laﬂt›rmal› analizleri, bunlar›n
ayn› tür olabilecek kadar birbirlerine benzediklerini göstermektedir. Lungoppo'daki Wushan Adam› fosilleriyle daha önceki Lufengpithecus fosilleri
aras›ndaki en önemli fark ise, aralar›ndaki 5 milyon y›ll›k zaman dilimi gibi
görünmektedir. Bu ise asl›nda bu maymun türünün 5 milyon y›l gibi uzun
bir süre içinde hiçbir evrim geçirmedi¤ini gösterir ve dolay›s›yla evrimin
aleyhinde güçlü bir delil oluﬂturur! Bilim ve Ütopya, yine evrimi çürüten bir
konuyu "evrim delili" diye sunmaktad›r.

"Evrenin Evrimi" Masal›
Bilim ve Ütopya'da yer alan üçüncü evrimci makale, Rennan Pekünlü
isimli yazar›n yazd›¤› "Evrenin ve Yaﬂam›n Evrimi" adl› yaz›yd›. Pekünlü,
elinden geldi¤ince karmaﬂ›k ve uzun tutmaya çal›ﬂt›¤› makalesinde evrenin
oluﬂumundan baﬂlayarak canl›l›¤›n do¤umu ve evrimi hikayesini anlatmaya çal›ﬂt›. Ancak makalenin kendisi de tam anlam›yla bir "hikaye" idi. Çünkü varsayd›¤› evrim sürecini destekleyen hiçbir bulgu ortaya koymadan, sadece uzun bir senaryo anlatt›.
Asl›nda bu yöntem, evrimciler taraf›ndan s›kl›kla kullan›lan ve pek çok
insan›n da evrimi bilimsel bir gerçek sanmas›na yol açan bir göz boyama yöntemidir. Evrimci yazarlar ellerine kalemlerini al›r ve evrim sürecinin aﬂama
aﬂama nas›l geliﬂti¤ine dair detayl› senaryolar yazarlar. (Bu konuda kendilerine öncülük eden en önemli ustalar› ise, "do¤an›n diyalekti¤i" konusunda geniﬂ bir hayal gücü ürünü literatür b›rakm›ﬂ olan Engels'tir.) Canl›l›¤›n suda
baﬂlad›¤›n›, ilk önce omurgas›zlar›n sonra bal›klar›n oluﬂtu¤unu, sonra baz›
bal›klar›n karaya ç›karak sürüngenlere dönüﬂtü¤ünü, baz› sürüngenlerin uçarak kuﬂ haline geldiklerini, baz›lar›n›n memelileri oluﬂturdu¤unu anlat›rlar.
Tamamen hayal gücünün bir ürünü olan -ve prense dönüﬂen kurba¤a masal›ndan daha fazla bilimsel olmayan- bu senaryo, memelilerin en üst basama¤›
olan insan›n nas›l maymundan türedi¤inin anlat›lmas›yla son bulur.
Rennan Pekünlü de bu klasik evrimci yöntemi tekrarlamakta ve detayl› bir masal anlatmaktad›r. Bu masal›n en önemli geçiﬂ noktalar›n› ise, birkaç
"bilimsel" görünümlü cümle oluﬂturmaktad›r. ‹ﬂte birkaç örnek:
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Ortaya ç›kan üçüncü büyük geliﬂme, karada yaﬂayan bitki ve hayvanlar›n türemesiydi; fernler ve amfibianlar... Bir sonraki devrim, sürüngenleri ortaya ç›kard›... Sonraki devrim bu engeli aﬂt›. Memeliler ve çiçekli bitkiler ortaya ç›kt›.
Sürüngenleri ve memelileri ortaya ç›kard›¤› söylenen "devrim"leri bir
cümle ile belirtip geçmek kolayd›r. Ama sorun, bu "devrim"lerin gerçekten
oluﬂtu¤unu ispat edebilmektir. Bunu yapabilmek için de, böyle bir "devrim"in biyokimyasal ve anatomik yönden nas›l mümkün olabilece¤ini göstermek, sonra da bu "devrim"in ispat› olacak ara-geçiﬂ formlar›n›n fosillerini ortaya koymak gerekir. Oysa evrim teorisi bunlar›n her ikisini de yapamamaktad›r. Aksine, tüm bulgular, bu tür "devrim"lerin imkans›z oldu¤unu ve
zaten asla yaﬂanmad›¤›n› göstermektedir.
Makalede Pekünlü'nün söz konusu "devrim"lerin nas›l yaﬂanm›ﬂ olabilece¤i sorusuna de¤indi¤i varsay›labilecek tek bir pasaj vard›r. Pekünlü, canl›l›¤›n moleküler seviyede nas›l do¤muﬂ olabilece¤i sorusunu ﬂu kaçamak
ifadelerle cevaplamaktad›r:
Deneyler, baz› kimyasal kar›ﬂ›mlar›n, ﬂimﬂek flaﬂ› gibi yo¤un erkeye
aç›k kald›klar›nda, organik proteinlerin yap› taﬂlar› olan aminoasitleri
do¤al olarak oluﬂturdu¤unu göstermiﬂtir.
Burada söz konusu edilen "deneyler", tüm biyokimyada evrim teorisinin yegane dayana¤› olan tek bir deneydir: 1950'lerde yap›lan Miller Deneyi. Bu deneyde Stanley Miller ilkel atmosfere benzedi¤ini iddia etti¤i bir kar›ﬂ›ma elektrik vererek baz› aminoasitleri sentezlemiﬂtir. Ancak bu deneyin
geçersiz oldu¤u, deneydeki yapay atmosferin dünyan›n ilkel atmosferiyle
hiçbir ilgisi bulunmad›¤›, Miller'›n baz› yapay mekanizmalar› devreye soktu¤u sonradan ortaya ç›km›ﬂt›r. Deney daha gerçekçi ﬂartlarda defalarca tekrarlanm›ﬂ, ama hiçbir sonuç al›namam›ﬂt›r. Sonunda Miller'›n kendisi de deneyin geçersizli¤ini itiraf etmiﬂtir. (Bu konuyu kitab›n önceki sayfalar›nda,
çok daha detayl› bir biçimde incelemiﬂtik.)
Kald› ki, baz› aminoasitlerin oluﬂmas› da tek baﬂ›na hiçbir ﬂey ifade etmez. Önemli olan, protein sentezidir. Aminoasitler bir binay› oluﬂturan tu¤lalara, proteinler ise binaya benzerler. E¤er do¤al yollarla tesadüfen bir tu¤la or-
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taya ç›ksa bile, bir bina bilinçli bir dizayn olmadan asla ve asla oluﬂamaz.
Evrimciler Miller deneyi ile sadece birkaç tu¤la oluﬂturmuﬂlard›r, bina
de¤il. Ancak, az önce de belirtti¤imiz gibi, Miller deneyi de bilimsel aç›dan
geçersizdir; bilinçli baz› müdahaleleri içermiﬂtir. Dolay›s›yla bir tu¤lan›n,
yani aminoasitin bile tesadüfen oluﬂmas› ihtimali, s›f›rd›r.

Sonuç
E¤er Bilim ve Ütopya, ya da bir baﬂkas›, evrim teorisini savunmaya niyetliyse, bunu masallar anlatarak, bir jeolojik döneme "evrimde devrim" gibi boﬂ isimler vererek yapamaz. Teorinin iddialar›n› detayl› bir biçimde ortaya koymal› ve bu detaylar› destekleyen delilleri aç›klamal›d›r. Ama dünyan›n dört bir yan›ndaki evrimci bilim adamlar›n›n bulamad›¤› bu delilleri
Bilim ve Ütopya'n›n bulmas› elbette ki mümkün de¤ildir. Var olmayan bir ﬂey,
do¤al olarak, bulunamaz.
Bu nedenle, Bilim ve Ütopya'ya tavsiyemiz, herhangi bir dayana¤› olmad›¤› halde büyük bir ›srarla savunduklar› evrim teorisini ve genel olarak materyalizmi, bir an için olsun vicdan ve sa¤duyu ile tartmalar› ve varacaklar›
sonuçlardan korkmadan özgürce düﬂünmeleridir. Kendilerine hayat vermiﬂ
olan Allah'›n apaç›k varl›¤›n›, belki o zaman fark edebilirler.

REŞAD KAYALI'nın
Makalesindeki
Yanılgılar
Yarat›l›ﬂ gerçe¤inin Türkiye'de büyük bir etki uyand›rmas› ve baﬂar›yla anlat›lmas› karﬂ›s›nda oluﬂan tepkilerden bir di¤eri, Prof. Reﬂad Kayal›'n›n, ayl›k ekonomi dergisi Power'›n May›s 1998 say›s›nda yay›nlanan
"BAV'dan Laiklere Sevgilerle" baﬂl›kl› makalesiydi. Prof. Kayal›, söz konusu
makalesinde, 4 Nisan 1998'de ‹stanbul'da düzenlenen birinci "Evrim Teorisinin Çöküﬂü: Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" konferans›na at›fta bulundu. Ancak Kayal›,
BAV'›n "yaklaﬂ›m›ndaki profesyonelli¤e hayran kald›¤›n›" ve konferans›n
bir "propaganda zaferi" oldu¤unu belirtmesine ra¤men, evrim ve yarat›l›ﬂ
konular›nda gerçeklere ayk›r› baz› yorumlar ve iddialar kullanmaktan çekinmedi.
Prof. Kayal›'n›n yorum ve iddialar›ndaki yanl›ﬂl›klar› maddeler halinde
inceleyebiliriz:
1) Prof. Kayal›, makalesinde "Darwin'in evrim teorisinin tümüyle safsata oldu¤u ispatlanm›ﬂ olsa bile, bu tek tanr›l› dinlerin kitaplar›ndaki yarat›l›ﬂ teorisinin do¤ru oldu¤unu göstermez" demektedir. Oysa burada önemli
bir çarp›tma ve göz boyama vard›r.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, kitab›n önceki sayfalar›nda da aç›klad›¤›m›z gibi, evrim teorisinin safsata oldu¤unun ispatlanmas›, yarat›l›ﬂ›n do¤ru oldu¤unu da ispatlar. Çünkü evrim teorisi dar kapsaml› bir bilimsel tez
de¤ildir. Hayat›n, bir Yarat›c› olmadan ortaya ç›kt›¤›n› iddia eder ve bu iddiay› destekleyecek her türlü farkl› yorumu içerir.
Yarat›l›ﬂ gerçe¤i ise yeryüzündeki canl›l›¤›n bir Yarat›c›n›n müdahalesi
olmadan ortaya ç›km›ﬂ olamayaca¤›n› bütün delilleriyle birlikte ortaya
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koyar. Bu nedenle "evrim teorisi çökerse baﬂka bir teori bulur ve yarat›l›ﬂ›
reddetmeye devam ederiz" demek, ya cehalet ürünüdür ya da evrim teorisinin çöküﬂüne ra¤men konu hakk›nda yeterince bilgisi olmayanlar› yarat›l›ﬂtan uzak tutmak için ortaya at›lm›ﬂ bir aldatmacad›r. Bugün bilim dünyas›ndaki herkes bilir ki, evrim teorisinin ﬂu ya da bu versiyonunu kabul etmeyen
insan, kaç›n›lmaz olarak bir Yarat›c›n›n yan Allah'›n varl›¤›n› kabul eder.
Evrim canl›l›¤›n tesadüfler sonucu ortaya ç›kt›¤›n›, yarat›l›ﬂ ise bilinçli
bir tasar›m›n ürünü oldu¤unu savunmaktad›r ve bunlardan birisinin mümkün olmad›¤›n›n ispatlanmas›, do¤al olarak di¤erinin do¤rulu¤unu gösterir.
2) Prof. Kayal›, üstteki gerçekten haberdar oldu¤u için, "yarat›l›ﬂ" kavram›n›n alan›n› geniﬂletmekte ve H›ristiyan dünyas›ndaki eski baz› yarat›l›ﬂç› tezlerin yanl›ﬂl›¤›n› dile getirerek, bu kavram› yanl›ﬂlamaya çal›ﬂmaktad›r.
Oysa bir bilimsel anlay›ﬂ› savunanlardan baz›lar›n›n yanl›ﬂ yorumlarda bulunmalar›, o tezin de yanl›ﬂ oldu¤u anlam›na gelmez. Örne¤in bir kimyagerin yanl›ﬂ baz› kimyasal yorumlarda bulunmas›,
kimya biliminin do¤rulu¤unu ortadan kald›rmaz.
Nitekim Kayal› bu konuda örnek olarak sadece 17. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olan Rahip James Usher'›n
yorumlar›n›n yanl›ﬂl›¤›ndan söz edebilmektedir.
Rahip James Usher, 17. yüzy›l›n bilim anlay›ﬂ› içinde Kitab-› Mukaddes'i yorumlam›ﬂ ve dünyan›n

Reﬂad Kayal›

yaﬂ›n›n 6 bin y›l oldu¤unu hesaplam›ﬂt›r. Bu hesab›n sonraki yüzy›llarda bulunan fosiller taraf›ndan yalanlanmas›, yarat›l›ﬂ›n
do¤ru olmad›¤›n› ve bir Yarat›c›n›n var olmad›¤›n› elbette ki göstermez. Sadece, yarat›l›ﬂ› savunanlardan birisinin bilgi eksikli¤i nedeniyle yanl›ﬂ bir iddiada bulundu¤unu gösterir. Nitekim bugün hemen hiçbir yarat›l›ﬂç› bilim
adam›, Usher'› ve hesaplamalar›n› savunmamaktad›r.
Kald› ki, Rahip Usher'›n dünyan›n yaﬂ› ile ilgili hesaplar› H›ristiyan
kaynaklar›na dayanarak yap›lm›ﬂ hesaplard›r. Bu hesaplar›n, dünyan›n yaﬂ›
konusunda bu tür bir bilgi vermeyen Kuran'la bir ilgisi yoktur. Dolay›s›yla
Kuran'a dayal› bir yarat›l›ﬂ anlat›m›n› savunan Müslümanlar›n da, Usher'›n
hesaplar›na dayan›larak eleﬂtirilmesi anlams›zd›r.
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3) Öte yandan, Prof. Kayal›'n›n kendi tezini savunurken kulland›¤› delillerin acemili¤i de ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Prof. Kayal›, Rahip Usher'›n dünyan›n yaﬂ›n›n yaklaﬂ›k 6 bin y›l oldu¤u konusundaki görüﬂlerini çürütmeye çal›ﬂ›rken,
"Bugün bilimsel mevcut yöntemlerle fiziksel antropolojinin temel malzemesini teﬂkil eden fosillerin yaﬂ›n› do¤ru olarak hesaplama imkan›na sahibiz ve
elimizde yaﬂ› 7000-8000 olarak saptanan birçok fosil mevcut" diye yazmaktad›r. Oysa elimizde bulunan fosillere biçilen tarihler, 7-8 bin y›l bir yana,
500-550 milyon y›l önce yaﬂand›¤› düﬂünülen Kambriyen devre kadar gitmektedir. (Paleontologlar aras›nda, bu tarih hesaplamalar›nda kullan›lan
yöntemlerin güvenilirli¤i konusunda anlaﬂmazl›k vard›r ve baz›lar› fosillerin çok daha yak›n tarihlere ait oldu¤unu savunurlar.) Prof. Kayal› e¤er fiziksel antropoloji konusunda yorum yapacaksa, bu konudaki literatürü yüzeysel de olsa gözden geçirmesinde yarar vard›r.
Zaten bugün evrim teorisinin hala bilimsel bir gerçek san›lmas›n›n en
büyük nedeni, konu hakk›ndaki bilimsel geliﬂmelerden habersiz olan ve hala 19. yüzy›l fikir yap›s› ile düﬂünen baz› çevrelerin, bu teoriye eksik ve hatal› bilgilerle sahip ç›kmalar›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Teorinin içine düﬂtü¤ü durumun fark›nda olan bilim adamlar› ise, ya teoriyi reddetmekte ya
da onu savunmaya çal›ﬂmadan bir tür inanç gibi kabullenmektedirler. Bu
nedenle bugün evrim teorisi Bat› dünyas›nda bilimsel düzeyden çok, felsefi
düzeyde savunulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
4) Dikkat edilirse Prof. Kayal›, yarat›l›ﬂç›l›¤› eleﬂtirirken sadece ve sadece H›ristiyan yarat›l›ﬂç›lar› ya da H›ristiyan ve Yahudi dini kaynaklar›n› (Kitab-› Mukaddes'i) eleﬂtirebilmektedir. Buna karﬂ›n Kuran'a ve Kuran'daki
yarat›l›ﬂ anlat›m›na karﬂ› hiçbir itiraz getirememektedir. Oysaki kuﬂkusuz
BAV'›n savundu¤u ve gündeme getirdi¤i yarat›l›ﬂ gerçe¤i, Kitab-› Mukaddes'ten de¤il, Kuran'dan kaynak bulmaktad›r.
Kitab-› Mukaddes ve Kuran'daki yarat›l›ﬂ anlat›mlar› baz› aç›lardan paralel olmas›na ra¤men, Kitab-› Mukaddes'te, bu kitaba insan sözü kar›ﬂmas›
sonucunda oluﬂan hurafeler, efsaneler ve dolay›s›yla hatalar vard›r. Dünyan›n yaﬂ›n›n birkaç bin y›l ile s›n›rl› oldu¤una dair iddialar da Kitab-› Mukad-
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des'e aittir ve Kuran'da hiçbir dayanaklar› yoktur.
Bu nedenle Prof. Kayal› ve benzeri
kalemlerin itirazlar›, ancak Kitab-› Mu-

Evrim teorisinin hala bilimsel bir gerçek san›lmas›n›n en büyük nedeni,
konu hakk›ndaki bilimsel

kaddes'e sonradan girmiﬂ söz konusu hu-

geliﬂmelerden habersiz

rafeleri ya da yanl›ﬂ yorumlar› hedef ala-

olan ve hala 19. yüzy›l

bilir. Ne var ki Prof. Kayal› bu konuda da

mantalitesi ile düﬂünen

bir çarp›tmaya baﬂvurmakta ve "din ki-

baz› çevrelerin, bu teori-

taplar›n›n tarihi gerçekleri yans›tt›¤›n› savunmak Darwin'i eleﬂtirmekten çok daha

ye, sahip olduklar› eksik
ve hatal› bilgilerle sahip
ç›kmalar›ndan baﬂka bir

zordur" diyerek, Kuran ve Kitab-› Mu-

ﬂey de¤ildir. Teorinin içi-

kaddes'i ayn› kefeye koymaktad›r. Oysa

ne düﬂtü¤ü durumun far-

ne kendisinin ne de kendisiyle ayn› dün-

k›nda olan bilim adamlar›

ya görüﬂünü paylaﬂan bir baﬂkas›n›n, Ku-

ise, ya teoriyi reddetmek-

ran'daki yarat›l›ﬂ anlat›m›n›n bilimle
uyuﬂmad›¤›n› gösterecek en ufak bir de-

te ya da onu savunmaya
çal›ﬂmadan bir tür inanç
gibi kabullenmektedirler.

lilleri dahi yoktur. Aksine, Kuran'›n bilimsel konularda verdi¤i tüm bilgilerin modern bilim taraf›ndan do¤ruland›¤›
bilinen bir gerçektir.
5) Prof. Kayal›, baﬂta da belirtti¤imiz gibi, BAV'›n düzenledi¤i "Evrim
Teorisi'nin Çöküﬂü: Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" adl› konferans› bir "propaganda zaferi" olarak yorumlamakta ve buradaki baﬂar›ya "hayran kald›¤›n›" belirtmektedir. Bilinmelidir ki, buradaki baﬂar›n›n s›rr›, evrim teorisinin zaten son derece çürük bir iddia, yarat›l›ﬂ›n ise çok aç›k bir gerçek olmas›n›n bir sonucudur. Prof. Kayal›'n›n sözünü etti¤i konferansta; canl› bir hücrenin tesadüflerle oluﬂmas›n›n imkans›z oldu¤u; hatta tek bir protein molekülünün bile ﬂans
eseri meydana gelemeyece¤i; paleontolojik bulgular›n da canl›lar›n eksiksiz
halde ve birdenbire ortaya ç›kt›¤›n› ispatlad›¤› anlat›lm›ﬂt›r. Tüm bunlar›n
ortaya koydu¤u aç›k gerçek ise, canl›lar›n tümünü bilinçli bir Yarat›c›n›n
yani Allah'›n yaratt›¤›d›r.
Bu konudaki deliller o denli kesin ve ikna edicidir ki, temiz bir ak›l
ve sa¤duyu ile düﬂünen herkes yarat›l›ﬂ›n do¤rulu¤unu kabullenmekte-
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dir. Bu nedenle de yarat›l›ﬂ gerçe¤ini savunanlar her zaman için baﬂar›ya
ulaﬂacaklard›r ve bunu reddetmeye kalkanlar ise her zaman için baﬂar›s›zl›¤a u¤rayacaklard›r.
6) Prof. Reﬂad Kayal›'n›n makalesinde ortaya ç›kan bir di¤er gerçek ise,
Kayal›'n›n -ve muhtemelen onunla ayn› felsefeyi paylaﬂan çevrelerin- canl›l›¤›n gerçek kökenini ortaya ç›karmaya yönelik bilimsel çal›ﬂmalardan rahats›z oldu¤udur. Kayal›'n›n hedef ald›¤› olaylar, bir bilimsel konferans ve
TV ekranlar›nda yay›nlanm›ﬂ bilimsel içerikli röportajlard›r. Bu ise, söz konusu yaklaﬂ›m›n sahiplerinin, bilimden ve bilimsel çal›ﬂmalardan rahats›z
olduklar›, bilimin geliﬂminin engellenmesine çal›ﬂt›klar› anlam›na gelir.
Çünkü bilim, onlar›n ba¤l› olduklar› felsefeleri yalanlamaktad›r.
7) Özetle, Prof. Kayal›'n›n makalesinden ç›kan sonuçlar ﬂunlard›r:
a - Prof. Kayal› "Darwin'in evrim teorisinin çürütülmesi, tek tanr›l› dinlerin yarat›l›ﬂ teorisinin do¤ru oldu¤unu göstermez" derken evrim teorisinin
çürüdü¤ünü kabul etmektedir. Evrim teorisinin temeli, canl›l›¤›n bir Yarat›c› olmadan tesadüfler sonucu ortaya ç›kt›¤› iddias›ndan ibarettir. Buna göre,
evrimin çökmüﬂ olmas› canl›lar› yaratan bir yarat›c›n›n varl›¤›n› ortaya
koyar. Yani, Kayal›'n›n da istemeden de olsa kabul etti¤i gibi bugün modern
bilim Allah'›n apaç›k varl›¤›n› ispatlam›ﬂ durumdad›r.
b - Prof. Kayal›, baz› H›ristiyan yarat›l›ﬂç›lara ve Kitab-› Mukaddes'teki
yarat›l›ﬂ anlat›m›na itirazlar getirirken, Kuran'daki yarat›l›ﬂ anlat›m›na hiçbir itiraz getirememektedir. Bu ise, Kayal›'n›n istemeden de olsa kabul etti¤i gibi Kuran'daki yarat›l›ﬂ anlat›m›n›n, hiçbir itiraza yer b›rakmayacak biçimde do¤ru oldu¤unu gösterir.
c - Yani Prof. Kayal›'n›n istemeden de olsa kabul etmek zorunda kald›¤› gibi, bir Yarat›c› vard›r ve bu Yarat›c› yüce Allah't›r.

SONSÖZ
Türkiye'de son dönemde gündeme gelen yarat›l›ﬂ gerçe¤ine karﬂ› oluﬂan tepkileri bu kitap boyunca inceledik. Yarat›l›ﬂ gerçe¤ini yalanlamay› ve
evrim teorisini savunmay› amaçlayan bu çabalar›n hepsi, gördü¤ümüz gibi,
tamamen temelsiz, çürük ve geçersiz iddialardan ibarettir.
Dahas›, evrim teorisini savunmak ad›na ortaya ç›kanlar, o denli büyük
gaflar ve yan›lg›lar sergilemektedirler ki, konu hakk›nda son derece yüzeysel bir kültüre sahip olduklar› hemen anlaﬂ›lmaktad›r. Evrimi çürüten gerçekleri "evrim ispat›" sanarak ortaya ç›kmalar›n›n, geçersizli¤i defalarca ispat edilmiﬂ sözde evrim delillerini hala heyecanla savunmalar›n›n nedeni,
söz konusu yüzeysellik ve bilgisizliktir.
Bu çevrelere tavsiyemiz, e¤er evrim ad›na ortaya ç›kacaklarsa, bu konudaki literatürü biraz incelemeleri ve kavramaya çal›ﬂmalar›d›r.
Ancak literatürü incelediklerinde pek de hoﬂlanmayacaklar› bir tablo ile karﬂ›laﬂacaklar›n› ﬂim-

Materyalizm ve natüralizm tüm dünyada çökmektedir.
Bilim, kendisine
giydirilen bu zoraki
kal›plar› y›kmakta

diden haber vermek gerekir. Çünkü evrim teorisi

ve Allah'›n

tüm bilim dünyas›nda "kriz içindeki bir teori" hali-

aç›k varl›¤›n› ilan

ne gelmiﬂtir. 1920'lerde, 40'larda, 50'lerde kesin bir

etmektedir.

zafer kazand›¤› san›lan teori, son 30-40 y›l›n bilimsel ilerlemeleri karﬂ›s›nda h›zl› bir çöküﬂ sürecine girmiﬂtir. Çünkü elde edilen her yeni bulgu, evrim teorisi taraf›ndan aç›klanmas› mümkün olmayan
gerçekleri ortaya koymaktad›r. Bu bulgular›n hepsi, do¤ada bir "dizayn" oldu¤unu göstermektedir.
Evrim teorisinin Bat› dünyas›ndaki savunucular› ise, bu geliﬂmeler kar-
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ﬂ›s›nda ya susmay› ya da natüralist felseye s›¤›n›p, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini "bilimsel olmamakla" suçlayarak kendilerini avutmay› tercih etmektedirler.
Bu insanlar›n en büyük yan›lg›lar›, bir zamanlar -özellikle 19. yüzy›ldabilimin temeli san›lan materyalizm ve natüralizm felsefelerinin art›k bilimin
kendisi taraf›ndan reddedilmekte oldu¤unu kavrayamamalar›d›r. Ayn› yan›lg›n›n Türkiye'deki evrimciler aras›nda da sürdü¤ünü görmekteyiz.
Evet, materyalizm ve natüralizm tüm dünyada çökmektedir. Bilim,
kendisine giydirilen bu zoraki kal›plar› y›kmakta ve Allah'›n aç›k varl›¤›n›
ilan etmektedir. Bu karﬂ› konulamaz, engellenemez ilerleme, kuﬂkusuz Türkiye'yi de etkileyecektir.
Bu ilerlemeye karﬂ› koymak ve 19. yüzy›l›n köhne felsefelerini topluma
empoze etmek isteyenler ise, ﬂimdiden kaybedilmiﬂ bir davan›n peﬂinde
koﬂmaktad›rlar.

GİRİŞ
1998 y›l› içinde Türk halk›n› "evrim teorisi sahtekarl›¤›"n›n iç yüzü hakk›nda bilgilendirme amac› taﬂ›yan ve bu amac›na da fazlas›yla ulaﬂan bilimsel düzeyde pek çok faaliyet gerçekleﬂitirilmiﬂtir. Milli ve manevi de¤erlerine ba¤l›, sa¤duyu sahibi çevrelerin bu faaliyetlerine karﬂ›l›k olarak 1998 ve
1999 y›l› içerisinde materyalist çizgiye sahip baz› yay›n organlar›nda, hakaret ve sald›r› üslubu taﬂ›yan çeﬂitli yaz›lar yay›nlanm›ﬂt›r. Yaz›lar› haz›rlayanlara, bunlar›n yay›nlanma tarihlerine ve genel üsluplar›na bak›ld›¤›nda,
ayn› ideolojik do¤rultuya sahip çevrelerin organize bir kampanyas›yla karﬂ›
karﬂ›ya olundu¤u hemen dikkat çekmektedir.
Cumhuriyet gazetesinin 23 Temmuz 1998 tarihli nüshas›ndaki, ﬁevket
Ruacan'›n görüﬂlerinin aktar›ld›¤› "Evrim Karﬂ›t› Toplant›lar Bilim D›ﬂ›" baﬂl›kl› bir yaz›yla baﬂlayan bu kampanya, daha sonra Milliyet gazetesinin 30
Temmuz 1998 tarihli nüshas›nda, yine ﬁevket Ruacan imzas›yla "Evrimin
Neresindeyiz?" baﬂl›kl› bir makale, ard›ndan Cumhuriyet gazetesinin Bilim
ve Teknik isimli ekinde "Evrim Kuram› ve Ba¤nazl›k" baﬂl›kl› bir yaz›, Bilim ve
Ütopya isimli ayl›k derginin A¤ustos 1998 tarihli nüshas›nda Ender Helvac›o¤lu imzas›yla yay›nlanan "Evrim Kuram› ve Ayd›nlanma Mücadelesi"
baﬂl›kl› yaz›, Do¤u Perinçek'in baﬂ›n› çekti¤i Ayd›nl›k dergisinin 16 A¤ustos
1998 tarihli say›s›nda Nezahat Güventürk imzal› "Evrim Teorisinin Çöküﬂü"
baﬂl›kl› bir makale ile devam etmiﬂtir.
Kampanyan›n bir uzant›s› olarak ise, Bilim ve Teknik dergisinin Ekim
1998 say›sindaki, say›s›z göz boyama, aldatmaca ve propaganda metodlar›
içeren, evrimci spekülasyonlar›n klasik örneklerinin sergilendi¤i dokuz ayr›
evrimci yaz›, Evrensel Kültür dergisinin Ekim 1998 say›s›nda ‹rfan Unutmaz
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imzas›yla yay›nlanan "Evrim Teorisi ve Yarat›l›ﬂ Paradoksu" baﬂl›kl› yaz›, Bilim ve Ütopya dergisinin Ekim 1998 say›s›nda yer alan Ümit Say›n'›n "Yarat›lmay›ﬂ: Yaﬂam Nas›l Baﬂlad›" baﬂl›kl› yaz›s›, ayn› derginin Kas›m 1998 say›s›nda yine Ümit Say›n'›n "Uçtu Uçtu Dinozor Uçtu" yaz›s› ile ayn› derginin
Aral›k 1998 say›s›nda Alaeddin ﬁenel'in "Evrim Aldatmacas› m›? Devrin Aldatmacas› m›?" ve Rennan Pekünlü'nün "Aldatmacan›n Evrimsizli¤i" baﬂl›kl› yaz›lar›yla devam etmektedir.
Yaz›lar› haz›rlayanlar, bilim dünyas›n› temsil eden, modern bilimin
sözcülü¤ünü yapan ve bu konuda otorite olan birer kiﬂilik edas›yla bunlar›
kaleme alm›ﬂlard›r. Makalelerin tümünde evrim teorisinin bilimsel oldu¤u
say›s›z kereler tekrar edilmiﬂtir.
Söz konusu yaz›lar› haz›rlayan yazarlar, bu makalelerde okuyucuya evrim teorisini tüm dünyaca kabul edilmiﬂ bilimsel bir gerçek olarak empoze
etmeye çal›ﬂ›rlarken her f›rsatta, dine ve yarat›l›ﬂa olan kin ve öfkelerini -kimi zaman Peygamber Efendimize hakaret etmeye çal›ﬂacak cürette bir üslupla- d›ﬂar› vurmuﬂlard›r.
Yaz›lar› haz›rlayanlar›n, milli ve manevi de¤erlerimize yönelik olarak
yapm›ﬂ olduklar› bu tür iftira ve sayg›s›zl›klar›n temelinde hiç kuﬂkusuz
inançs›zl›klar› yatmaktad›r. Bu inançs›zl›klar›n› ise evrim teorisine dayand›rmaktad›rlar. Evrimle ilgili bilimsel gerçeklerin topluma anlat›lmas› karﬂ›s›nda hep bir a¤›zdan ve panik içinde cevap vermeye çal›ﬂmalar›n›n tek nedeni budur.
Kal›plaﬂm›ﬂ evrimci demagojileri içeren söz konusu yaz›lar, ön yarg›l›,
ﬂartlanm›ﬂ ve kapal› bir okuyucu kitlesini hareketlendirmeye yönelik telkin
niteli¤indedir. Yapt›¤› bilimsel faaliyetlerle, tarihin bu en büyük bilimsel
sahtekarl›¤›n› gözler önüne seren Bilim Araﬂt›rma Vakf› da söz konusu yaz›larda birtak›m ideolojik çevrelere hedef olarak gösterilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Sald›rgan bir üslubun hakim oldu¤u ve Bilim Araﬂt›rma Vakf›'n›n evrim teorisi hakk›ndaki uluslararas› konferanslar›n›n da konu edildi¤i bu yaz›larda,
çaresizlikten kaynakland›¤› anlaﬂ›lan sayg›s›z, seviyesiz ve sald›rgan ifadeler de göze çarpmaktad›r.
Bu kitapta evrim teorisini kan›tlamaya yönelik öne sürülen sözde delil-
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leri ele alarak, bunlar›n modern bilim taraf›ndan nas›l geçersiz k›l›nd›¤›n› ve
evrimcilerin hala ne kadar büyük yan›lg›lar içinde bulunduklar›n› gözler
önüne serece¤iz. Bu arada evrimcilerin küçük ideolojik ç›kar ve beklentiler
do¤rultusunda nas›l körü körüne, ak›l ve bilim d›ﬂ› ba¤naz bir anlay›ﬂ› savunduklar›n›, tarafl›, ön yarg›l› ve ﬂartlanm›ﬂ psikolojilerinden ötürü en basit konularda bile nas›l çarp›k ve tutars›z mant›klar öne sürdüklerini görece¤iz. Körü körüne inand›klar› materyalist felsefeyi savunabilmek için ne tür
aldatmaca, göz boyama tekniklerine baﬂvurduklar›n›, bilimsel kaynaklar›
nas›l çarp›tt›klar›n›, kulland›klar› psikolojik telkin ve etkileme metodlar›n›,
propaganda yöntemlerini de birlikte inceleme imkan› bulaca¤›z.
‹lerleyen sayfalarda, yukar›da bahsetti¤imiz yay›nlarda yer alan evrimci iddialar›n cevaplar›n› bulacaks›n›z. Birden fazla yaz›da yer alan benzer iddialara, tekrar olmamas› aç›s›ndan, tek bir yaz›n›n cevab›nda de¤inilecektir.

BİLİM ve ÜTOPYA
Dergisi Ekim 1998
Sayısındaki Yanılgılar
Bilim ve Ütopya dergisinin Ekim 1998 say›s›nda "Yarat›lmay›ﬂ: Yaﬂam
Nas›l Baﬂlad›?" baﬂl›kl› bir yaz› yay›nlad›. Yaz›da, yer alan temel yan›lg›lar›
ﬂu maddeler halinde inceleyebiliriz.

Evrim Teorisini Çarp›tma ve Göz Boyama Teknikleriyle
Her Aç›dan Sorunsuz ve Kan›tlanm›ﬂ Gösterme Yan›lg›s›
Ümit Say›n yaz›s›nda, sanki evrim teorisi çok makul ve mant›kl›ym›ﬂ ve
hiçbir aﬂamas›nda hiçbir sorun yokmuﬂ gibi bir hava oluﬂturmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Yaz›s›n›n baﬂ›ndan sonuna kadar, evrimcilerin bugüne kadar hiçbir ﬂekilde kan›tlayamad›klar› ve halen de kendi aralar›nda sürekli ihtilaf halinde
bulunduklar› say›s›z varsay›m, spekülasyon ve senaryo aras›ndan be¤endi¤i birkaç›n› kurgulay›p kendi "özgün" evrim teorisini yazm›ﬂt›r.
Ümit Say›n öncelikle bilmelidir ki, bu yöntemle ancak bilimsel birikimi

Bilim ve Ütopya dergisinin ba¤l› oldu¤u Ayd›nl›k grubunun lideri Do¤u Perinçek, sahip oldu¤u ideolojinin kurucular› Marx, Lenin ve
Mao'nun resimlerinin
alt›nda poz verirken.
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Bilim ve Ütopya'n›n Ümit Say›n imzal›, evrime destek kampanyas›n›n baﬂl›¤› bile
dergi grubunun yarat›l›ﬂ gerçe¤inden duydu¤u rahats›zl›¤› göstermeye yeterli...

zay›f bir okuyucu kitlesine karﬂ› inand›r›c› olabilir. Öte yandan, en ateﬂli evrimciler bile art›k bu derece pürüzsüz bir senaryoyla ortaya ç›kamamaktad›r. Ümit Say›n'›n kaleme ald›¤› evrim senaryosunun her cümlesi, gerçekte
evrimciler aras›nda bile y›llard›r birer ihtilaf konusudur. Bu durum, bat›l›
evrim literatürünü düzenli izleyen kimselerin yak›ndan bildikleri bir gerçektir.
Örne¤in, evrimci Earth dergisinin ﬁubat 1998 say›s›nda yer alan "Life's
Crucible" (Hayat›n Potas›) baﬂl›kl› makalede beﬂ evrimci bilim adam›n›n, hayat›n baﬂlang›c› hakk›nda birbirleriyle bütünüyle çeliﬂen farkl› varsay›mlar›
ve senaryolar› konu edilmiﬂtir. Bu makalede, San Diego Scripps Enstitüsü'nden jeokimyac› Jeffrey Bada'n›n ﬂu sözleri, Ümit Say›n'›n sorunsuz, toz
pembe evrim senaryosuna güzel bir cevap teﬂkil etmektedir:
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›.1
Ayn› makalede, Ümit Say›n'›n kaynak gösterdi¤i San Diego Scripps
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Araﬂt›rma Enstitüsü'nden biyokimyac› Gerald Joyce da, hayat›n ortaya ç›k›ﬂ› hakk›nda birbirinden çok farkl› yorumlar olmas›n›n eldeki kan›t ve bilgi
yoklu¤undan kaynakland›¤›n› ﬂöyle itiraf etmekteydi:
Niçin herkes bu kadar ﬂiddetli hayk›r›p feryat ediyor. Eldeki bilgilerin k›tl›¤› yüzünden.2
Ancak bütün bu gerçeklere ra¤men, Ümit Say›n'›n hayal mahsulü hikayesini okuyan ve bu gerçeklerden habersiz olan bir kimse evrimin adeta her
aﬂamas›nda ayd›nl›¤a kavuﬂmuﬂ bilimsel bir süreç oldu¤u izlenimine kap›labilirdi. Bu nedenle, söz konusu makaledeki temel bilimsel yan›lg›lar› da
belirtmekte yarar vard›r.

Miller Deneyini Hayat›n Baﬂlang›c›n›n Sözde
Evrimci Kan›t› Olarak Gösterme Yan›lg›s›
Ümit Say›n, Harold Urey ve Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda yap›lan deneyin, aminoasitlerin ilkel atmosfer ﬂartlar›nda kendi kendine oluﬂabileceklerini, dolay›s›yla canl›l›¤›n yeryüzünde tesadüfler sonucu ortaya
ç›kabilece¤ini ispatlad›¤›n› iddia etmiﬂtir.
Burada çok önemli bir noktay› belirtmekte yarar var: ‹lkel dünyadaki
tüm göllerin ve denizlerin aminoasitlerle dolu oldu¤unu farz etsek bile, daha ileriki bölümlerde de detayl› olarak görece¤imiz gibi, bu aminoasitlerin
uygun say›, çeﬂit ve s›ralamada dizilerek tek bir faydal› protein molekülü
dahi oluﬂturabilmelerinin mümkün olmad›¤›, olas›l›k hesaplar›yla, fizik ve
kimya kanunlar›yla ortaya konmuﬂtur. Dolay›s›yla, ilkel dünyada aminoasitlerin bulundu¤u varsay›lsa bile, bunun canl›l›¤›n oluﬂabilmesi aç›s›ndan
hiçbir anlam› ve etkisi yoktur. Çünkü, aminoasitlerin proteinleri oluﬂturmas›, proteinlerin hücrenin organellerini meydana getirmesi, organellerin hücre s›v›s› içinde biraraya gelip son derece kompleks bir zarla çevrilerek canl›
bir hücre oluﬂturmalar›, moleküllerin kendi kendilerine yapabilecekleri rastgele kimyasal reaksiyonlar›n s›n›rlar›n›n çok ötesinde, ak›l almaz karmaﬂ›kl›ktaki olaylard›r. Bizzat evrimci otoriteler bile evrimin daha iﬂin baﬂ›ndaki
bu büyük açmaz›n›, "bir hurdal›ktaki demir y›¤›nlar›n›n ç›kan bir kas›rga sonucunda bir Boeing 747 oluﬂturmas›n›n imkans›zl›¤›"na benzeterek dile ge-
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tirmiﬂlerdir.3 Ünlü Rus evrimcisi A. I. Oparin de göz ard› edilemeyen bu gerçe¤i söyle ifade eder:
Maalesef hücrenin meydana geliﬂi evrim teorisinin bütününü içine
alan en karanl›k noktay› teﬂkil etmektedir.4
Kald› ki ilkel dünyada aminoasitlerin bile oluﬂabilmeleri mümkün de¤ildir. Miller, aminoasitlerin kendi kendilerine ilkel dünya ﬂartlar›nda tesadüflerle oluﬂabilece¤ini kan›tlayabilmek amac›yla yapt›¤› deneyiyle, gerçekte böyle bir olay›n kesinlikle mümkün olamayaca¤›n› bizzat kendi elleriyle
ortaya koymuﬂtur.
Miller deneyinin bilimsel aç›dan geçersizli¤ine ve bizzat Miller'in bunu
itiraf etti¤ine kitab›n birinci bölümünde detayl› olarak de¤inmiﬂtik. Bu nedenle burada tekrar etmeyece¤iz.
Burada önemli olan nokta Miller deneyinin bugün zaten tüm evrimcilerin terk etti¤i bir deney olmas›d›r. Ümit Say›n e¤er, birtak›m iddialar›na
kaynak gösterdi¤i National Geographic dergisinin Mart 1998 say›s›ndaki "The
Rise of Life on Earth" makalesini daha dikkatli okusayd›, yaz›s›nda canl›l›¤›n tesadüflerle ortaya ç›k›ﬂ› iddias›na en büyük delil olarak sundu¤u Miller
deneyini Bat›l› evrimcilerin nas›l çoktan terk ettiklerini görecekti. Söz konusu dergide ﬂu ifadeler yer al›r:
Pek çok bilim adam›n›n bugün, ilkel atmosferin Miller'in öne sürdü¤ünden farkl› oldu¤una dair kuﬂkular› var. ‹lkel atmosferin hidrojen,
metan ve amonyak yerine karbondioksit ve azottan oluﬂtu¤unu düﬂünüyorlar. Bu ise kimyac›lar için kötü haber. Karbondioksit ve azotu
tepkimeye soktuklar›nda elde edilen organik bileﬂikler oldukça de¤ersiz miktarlarda. Koca bir yüzme havuzuna at›lan bir damla g›da renklendiricisiyle ayn› yo¤unlukta. Bilim adamlar› bu derece seyrek çözeltideki bir çorbada hayat›n ortaya ç›kmas›n› hayal etmeyi bile güç buluyorlar.5
Yine Ümit Say›n, e¤er evrimci literatürün popüler yay›nlar›ndan Earth
dergisinin ﬁubat 1998 say›s›ndaki "Life's Crucible" baﬂl›kl› makaleyi görmüﬂ
olsayd›, aylard›r zar zor toparlad›¤› yaz›s›n›n temel dire¤i olan Miller deneyinin evrimciler aras›nda bile geçerlili¤ini yitirdi¤ine ﬂahit olacakt›:
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MİLLER DENEYİNİN HİÇBİR BİLİMSEL
GEÇERLİLİĞİ YOKTUR

‹lkel dünya atmosferinin metan ve amonyak a¤›rl›kl› oldu¤u
varsay›m›, Miller'in
ünlü deneyinin de temelini oluﬂturmuﬂtur.
Ancak bugün bu atmosfer modelinin tümüyle yanl›ﬂ oldu¤u
ve Miller deneyi ve
benzeri çal›ﬂmalar›n
geçersiz say›lmas› gerekti¤i evrimciler taraf›ndan da kabul edilmektedir.

Bugün Miller'in senaryosu ﬂüphelerle karﬂ›lanmaktad›r. Bir nedeni, jeologlar›n ﬂu an ilkel atmosferin baﬂl›ca karbondioksit ve azottan oluﬂtu¤unu kabul etmeleri. Bu gazlar ise 1953'teki deneyde (Miller deneyinde) kullan›lanlardan çok daha az aktifler. Kald› ki, Miller'in farzetti¤i
atmosfer varolsayd› bile, aminoasitler gibi basit molekülleri çok daha
karmaﬂ›k bileﬂiklere, proteinler gibi polimerlere dönüﬂtürecek gerekli
kimyasal de¤iﬂimler nas›l oluﬂabilirdi ki? Miller'in kendisi bile, problemin bu noktas›nda ellerini h›zla ileri uzat›p, "bu bir sorun" diyerek ﬂiddetle iç geçirmekte, "Polimerleri nas›l yapacaks›n›z? Bu o kadar kolay
de¤il." demektedir.6
Görüldü¤ü gibi içinde bulundu¤umuz 1998 y›l›n›n evrimci kaynaklar›
Miller deneyini tarihin tozlu raflar›na kald›rm›ﬂ durumdad›rlar. Miller deneyi'nin yan› s›ra, (Ümit Say›n'›n yaz›s›n› bütünüyle dayand›rd›¤›) Cyril Ponnamperuma ve benzerlerinin 70'li y›llardan kalma metan-amonyak modelleri de ayn› ﬂekilde hiçbir anlam taﬂ›mamaktad›r. Çünkü bu gazlar›n ilkel atmosfer ﬂartlar›n› yans›tmad›¤›, yukar›daki kaynaklarda da belirtildi¤i gibi,
anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Ümit Say›n'›n, metan-amonyak d›ﬂ›ndaki gazlarla yap›lan deneylerde
aminoasit elde edildi¤i gibi bir iddiay› da laf kalabal›¤› aras›na s›k›ﬂt›rmas›,
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evrimci aldatmaca ve göz boyama tekni¤ine çok güzel bir örnek teﬂkil etmektedir. Zira ilkel atmosferde metan ve amonyak bulunmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›yla Miller'den sonra, daha önce bahsetti¤imiz iki bilim adam› Ferris ve
Chen, ilkel dünyada bulundu¤u tespit edilen karbondioksit, hidrojen ve su
buhar›ndan oluﬂan bir kar›ﬂ›mla deney yapm›ﬂlar, ancak tek bir aminoasit
bile elde edememiﬂlerdir.
Aminoasitlerin yan› s›ra, di¤er organik maddeler ve nükleik asitler için
de Ümit Say›n tüm yaz›s›nda uzun uzun metan-amonyak ve bunlar›n
(amonyum siyanit, hidrojen siyanit, siyanoasetilen gibi) türevleriyle yap›lm›ﬂ geçersiz ve anlams›z deneyleri anlatm›ﬂt›r. Metan-amonyak içeren ilkel
atmosfer modeli bugün evrim literatüründen bile ç›kar›lm›ﬂken, ne yaz›k ki
Ümit Say›n hala sayfalarca metan ve amonyakla yap›lan deneyleri evrimin
delili olarak göstermeye çal›ﬂmaktad›r.
Bu durum Ümit Say›n'›n, hala 30-40 y›l öncesinin terk edilmiﬂ izahlar›yla evrimi savunmaya çal›ﬂt›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.

Evrimin Çeliﬂkilerini Çifte Standart
Yöntemiyle Örtbas Etme Yan›lg›s›
Evrimcilerin iddialar›n› kan›tlamak için kulland›klar› klasik bir çifte
standart yöntemi vard›r. Hayat için gerekli olan aminoasitler oksijenli bir atmosferde okside olup bozulacaklard›r. Bu durumda oksijen bulunan ilkel atmosferde evrim diye bir ﬂey gerçekleﬂemez. Fakat ilkel atmosferde oksijen
olmad›¤› varsay›lsa bu sefer de ozon tabakas› oluﬂamayaca¤›ndan yeryüzüne yüksek ﬂiddette ulaﬂan ultraviyole ›ﬂ›nlar› aminoasitleri parçalayacakt›r.
Bu olas›l›klar›n her ikisi de evrimciler için bir problemdir. Ümit Say›n bütün
bunlar› çok iyi bildi¤inden, her iki durumun da evrimi ç›kmaza sokaca¤› bu
problemi, ilginç bir çifte standartla çözülmüﬂ gibi göstermeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Baﬂta, ilkel dünyada yaﬂam›n kendi kendine oluﬂabilmesi için mutlaka
"oksijen" bulunmas› gerekti¤ini, aksi takdirde ozon tabakas› oluﬂamayaca¤›
için, serbestçe yeryüzüne ulaﬂan ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›n yaﬂama izin vermeyece¤ini ﬂöyle ifade etmektedir:
Oksijen varsa, uzaydan gelen ultraviyole ›ﬂ›nlar› ve kozmik ›ﬂ›nlar sa-
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yesinde ozon (O3) oluﬂup, atmosferde bu kozmik ›ﬂ›nlara karﬂ› yaﬂam›n baﬂlamas› için bir kalkan görevi yapacakt›r. Kozmik, radyoaktif
›ﬂ›nlar›n, ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›n girdi¤i yerde yaﬂam oluﬂamaz, çünkü bu ›ﬂ›nlar taﬂ›d›klar› moleküler enerji sayesinde, hem organik moleküllerde karars›zl›k, parçalanma oluﬂtururlar, hem de primordial
RNA'ya (veya daha sonra DNA'ya) zarar verirler.7
K›sacas› Ümit Say›n oksijen olmad›¤› takdirde ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›n
yaﬂam için gerekli bütün molekülleri tahrip edece¤ini, dolay›s›yla oksijenin
ilkel dünyada mutlaka bulunmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir. Ozonu oluﬂturacak oksijen yo¤unlu¤unun oldukça yüksek miktarlarda olmas› gerekti¤i de
bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten de çok do¤rudur. Çünkü bugün bütün bilim adamlar› ilkel dünyan›n "okside edici", yani oksijen bak›m›ndan çok
zengin bir atmosfere sahip oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir. Bugün genel kabul
gören tespit budur:
3.5 milyar y›ldan daha yaﬂl› oldu¤u tahmin edilen kayalarda bulunan
okside olmuﬂ demir cevheri miktarlar›, o zamanki oksijen seviyesinin
kabul edilenden en az 110 en fazla 1 milyar kere daha fazla olmas› gerekti¤ini göstermiﬂtir.8
Dünyan›n, 3.7 milyar y›l yaﬂ›ndaki kayalar›n döneminden bu yana oksijenli bir atmosfere sahip oldu¤u belirtilmektedir.9
Ancak Ümit Say›n bu gerçe¤i gündeme getirirken fark›nda olmadan
evrimin çok büyük bir yaras›na dokunmuﬂtur. Çünkü oksijen bulunan bir
atmosfer evrimin daha do¤madan ölmesi anlam›na gelir. Zira oksijenli ortamda aminoasitler daha oluﬂur oluﬂmaz okside olup bozulacaklard›r. Aminoasitler olmazsa proteinler, proteinler olmazsa da canl›l›k hiçbir ﬂekilde
olamaz. Zaten evrimciler de, eski dünyada oksijen bulundu¤u anlaﬂ›ld›ktan
sonra hiçbir anlam› kalmayan ilkel atmosfer deneyleriyle u¤raﬂmay› b›rakm›ﬂlard›r. Az önce bahsetti¤imiz evrimci Stanley Miller bunlar›n baﬂ›nda gelir. Ümit Say›n'›n yaz›s› boyunca anlatt›¤› ve kaynak gösterdi¤i 1960 ya da 70
model metanl›, amonyakl›, oksijensiz, aminoasit, organik madde ve nükleik
asit deneyleri iﬂte bu türden, yani y›llar önce terk edilmiﬂ deneylerdir. Bugün, Ümit Say›n gibi, bilgisi ve birikimi 1970'lerde donmuﬂ kimseler d›ﬂ›n-
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da, hiçbir evrimci ç›k›p da bu uydurma deneyleri savunmaya kalkmaz.
Ümit Say›n, oksijenle ilgili söz konusu aç›klamalar›ndan birkaç sütun ileride bu sefer de, "‹lk dünya atmosferinin çok az oksijen içerdi¤i... böylece ilk
yaﬂam koﬂullar›nda oksitlenmenin minimumda oldu¤u" ifadesini kullanmaktad›r.
Baﬂta, yaﬂam›n var olmas› için ultraviyoleye kalkan görevi görecek ozonu oluﬂturacak yüklü miktarlardaki oksijeni zorunlu gösteren (düﬂük oksijen yo¤unlu¤u ultraviyoleye kalkan görevi görecek ozonu oluﬂturamaz)
Ümit Say›n, az sonra sanki az önceki sat›rlar› yazan kendisi de¤ilmiﬂ gibi bu
sefer de oksijenin ilkel dünyada çok az oldu¤unu söylemektedir. Yaz›s›n›n
baﬂ›nda kabul etti¤i bir ﬂeyi yaz›s›n›n devam›nda iﬂine gelmedi¤i için reddetme gibi bir çarp›tma yöntemi, en koyu evrim taraftarlar›nda bile görülmemiﬂ bir tav›rd›r.
Özetle, ilkel atmosferde oksijenin olmamas› durumunda ultraviyolenin
tahribi, oksijen olmas› durumunda da oksidasyon sorunu evrimcilerin asla
içinden ç›kamad›klar› bir paradokstur. Ancak Ümit Say›n zaten paradokslarla dolu bir yaz› kaleme ald›¤› ve kendi yazd›¤›n› birkaç sütun sonra reddetti¤i için bu sorunu da kolayl›kla aﬂm›ﬂt›r (!).

Son Derece Kompleks Moleküller Olan Proteinlerin
Kendi Kendine Oluﬂabileceklerini Öne Sürme Yan›lg›s›
Ümit Say›n yaz›s›nda, "aminoasitler ve bunlar›n bileﬂimi olan proteinler kendi kendine okyanuslarda, göllerde oluﬂmuﬂtur" ﬂeklinde bir hezeyan› bilim ad›na öne sürmüﬂtür.
Aminoasitlerin, ilkel atmosfer koﬂullar›nda sentezlenemeyece¤ini
yukar›da aç›klam›ﬂt›k. Ümit Say›n bu as›ls›z iddias›na bir de proteinlerin
kendi kendine oluﬂtuklar› safsatas›n› eklemiﬂtir.
Ümit Say›n biyokimyadan uzakt›r, çünkü yeryüzündeki en kompleks
moleküllerden biri olan proteinlerin kendi kendilerine oluﬂabileceklerini rahatl›kla söyleyebilmektedir. Proteinlerin oluﬂumunu Miller gibi evrimciler
dahi çözümsüz bir problem olarak görürken Ümit Say›n bir ç›rp›da "proteinler bir ﬂekilde oluﬂtu" deyip konuyu geçiﬂtirebilmektedir. Biraz biyoloji bilgisi olan bir kimse;
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- proteinlerin en küçüklerinin dahi yüzlerce aminoasitin belli say›da,
uygun çeﬂitte ve özel bir s›ralamada dizilmelerinden meydana geldi¤ini,
- tek bir aminoasitin fazla, eksik ya da yerinin farkl› olmas›n›n o proteini iﬂlevsiz hale getirece¤ini,
- bir proteinde bulunan aminoasitlerin yaln›zca sol-elli olanlardan
oluﬂmas› gerekti¤ini, tek bir sa¤-elli aminoasitin araya kar›ﬂmas›n›n bile o
proteini iﬂe yaramaz hale getirece¤ini,
- aminoasitlerin aralar›nda yaln›zca peptid ba¤› denen özel bir kimyasal ba¤la ba¤lanmas› gerekti¤ini, di¤er kimyasal ba¤lar›n proteinin yap›s›n›
bozaca¤›n›,
- proteine iﬂlevini kazand›ran unsurun onun üç boyutlu yap›s› oldu¤unu, bu üç boyutlu yap›n›n ço¤u zaman hücre içindeki ribozomda protein
sentezi yap›l›rken, özel enzimlerin yard›m›yla gerçekleﬂti¤ini, bu yap›n›n
birçok protein çeﬂidinde kendi kendine oluﬂamayaca¤›n› bilir.
Lise düzeyinde matematik bilgisine sahip olan bir kimse, yukar›da sayd›¤›m›z koﬂullar›n tek bir tanesinin bile kendi kendine tesadüfler sonucu
gerçekleﬂmesine olas›l›k hesaplar›n›n
izin vermedi¤ini bilir. Kald› ki tüm
bu koﬂullar›n ayn› anda ve birlikte gerçekleﬂmesi ihtimali akl›n kavrama s›n›rlar›n›n çok
ötesinde astronomik rakamlara ulaﬂmaktad›r. Kontrollü
bir deneme-yan›lma mekanizmas›n›n -yani aminoasitleri
bir ﬂekilde biraraya getirip rastgele birleﬂtiren, bu dizilim iﬂe yaramad›¤›nda hatal› zinciri bozup yeni bir
rastgele ihtimali deneyen bilinçli bir meÜç .boyutlu amino asit zinciri
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kanizman›n- bulundu¤unu varsayd›¤›m›z bir ortamda, 500 aminoasitlik ortalama bir protein molekülünün do¤ru dizilimi yakalama ihtimali, 10950'de
bir ihtimal olarak hesaplanm›ﬂt›r. Bu, teorik ﬂartlar için hesaplanm›ﬂ ihtimaldir. Gerçek ﬂartlarda ise bir protein molekülünün tesadüfen oluﬂma ihtimali
"0"d›r.
10950, 1 rakam›n›n yan›na 950 s›f›r›n gelmesiyle oluﬂacak astronomik bir
say›d›r. Bu say›n›n büyüklü¤ünü k›yaslamak için örnek verirsek, evrendeki
tüm atomlar›n etraf›nda dönen elektronlar›n say›s› yaklaﬂ›k 1075 olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Lise düzeyinde kimya bilgisi olan bir kimse, proteinlerin birer polipeptid oldu¤unu, polipeptidlerin peptid ba¤lar›ndan oluﬂtu¤unu, peptid ba¤›
oluﬂurken su aç›¤a ç›kt›¤›n›, aç›¤a su ç›karan reaksiyonlar›n su içinde gerçekleﬂebilmelerinin kimyan›n "Le Chatelier" yasas›na ayk›r› oldu¤unu, hatta var olan peptid ba¤lar›n›n dahi su içinde tersinir reaksiyona girece¤ini yani ba¤lar›n bozulaca¤›n›, dolay›s›yla denizlerde, göllerde protein sentezinin mümkün olamayaca¤›n› anlar.
Son olarak e¤er Ümit Say›n, yeterli bir evrim bilgisine sahip olsayd›,
evrimcilerin bile proteinlerin suda oluﬂtu¤unu iddia etmediklerini, suda
oluﬂtu¤u iddia edilen aminoasitlerin nerede nas›l olup da kuru bir ortam bularak protein oluﬂturduklar›n›n evrimin önemli bir açmaz› oldu¤unu bilirdi.
K›sacas› e¤er Ümit Say›n;
(a) aminoasitlerin azot ve karbondioksit içeren bir atmosferde oluﬂamayacaklar›n›,
(b) oluﬂsalar bile oksijen taraf›ndan oksitleneceklerini,
(c) denizlere girip oksijenden kaçsalar bile suda peptid ba¤lar› yapamayacaklar›n›,
(d) bir an için peptid ba¤lar› yapt›klar›n› kabul etsek bile suyun bu ba¤lar› hemen parçalayaca¤›n›,
(e) denizden tekrar karaya kaçarak suyun parçalay›c› etkisinden kaçsalar bile bu defa karada ultraviyole ›ﬂ›nlar› taraf›ndan parçalanacaklar›n›,
(f) bir an için parçalanmaktan kurtulduklar›n› varsaysak bile proteinler
için gerekli olan uygun s›ralamay› tutturamayacaklar›n›,
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(g) s›ralamay› tuttursalar bile sadece sol-elli aminoasitleri biraraya getirerek sa¤-elli olanlar› bir kenara ay›rabilmelerinin imkans›z oldu¤unu,
(h) bir ﬂekilde bu sa¤lansa bile oluﬂan proteinleri ço¤altacak (protein
sentezi benzeri) bir mekanizma olmad›kça bunlar›n hiçbir iﬂe yaramayaca¤›n› ya bilmemekte ya da bilmezden gelmektedir.
Bu yazara ve onunla ayn› anlay›ﬂta olan evrimcilere bakacak olursak,
atmosferdeki azot, karbondioksit, hidrojen ve su molekülleri zaman içinde
tesadüfen de¤iﬂerek; kusursuz biçimde renkli ve üç boyutlu görebilen, ses,
tat, koku, s›cakl›k alg›layabilen, örne¤in yedi¤i yeme¤in tad›n›, kokusunu,
k›vam›n› anlayabilen, hat›ralar› olan ve bunlar› hat›rlay›p sevinen ve üzülen,
müzik eserleri besteleyebilen, dinledi¤i müzikle dans eden sanatç›lar›, bilim
adamlar›n›, mühendisleri, profesörleri oluﬂturmuﬂtur! Yani, evrimci anlay›ﬂa göre, bilinçsiz atom bileﬂikleri düﬂünebilmekte, görebilmekte, alg›layabilmekte, sanat eserleri üretebilmekte, kendilerini oluﬂturan atomlar›n yap›s›n›, molar a¤›rl›klar›n› inceleyebilmektedirler!
Bunun; Güneﬂ'i, Ay'› ya da y›ld›zlar› yarat›c› olarak kabul eden ilkel
putperest anlay›ﬂtan bile çok daha ilkel ve mant›k d›ﬂ› bir iddia oldu¤u ortadad›r. Bu sebeple, Bilim ve Ütopya çevresini, biraz olsun ak›lc› davranmaya
ve ancak ilkel kabilelerde rastlanabilecek z›rvalara inanmamaya davet etmek gerekmektedir.

Yabanc› Kaynaklar› Çarp›tarak
Okuyucuyu Yan›ltma Yan›lg›s›
Ümit Say›n'›n yaz›s›ndaki çarp›tmalardan biri de Mart 1998 National Geographic'ten aktard›¤›, "Gerald Joyce'un primordial RNA'n›n kendi kendine
oluﬂabilece¤ini gösterme konusunda kesin sonuca çok yaklaﬂt›¤›"d›r. Oysa
derginin orijinalini okuyanlar ortada hiçbir kesin sonuç bulunmad›¤›n›, aksine Gerald Joyce'un hiçbir sonuca varmam›ﬂ kiﬂisel bir deneyinden bahsedildi¤ini göreceklerdir. National Geographic'in söz konusu say›s›ndaki ﬂu ifadeler Joyce'un deneyinin ne derece kesin (!) sonuca yaklaﬂt›¤›n› herhalde
gösterecektir:
Bu RNA molekülleri gerçek manada canl› de¤il, çünkü kendi kopyalanmalar›n› kendileri kontrol edemiyorlar. Yine de yak›nda bir gün
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Joyce ve arkadaﬂlar› hiçbir yard›m görmeden kendini kopyalayan bir
RNA parças› bulabilmeyi umut etmekteler.10
‹ﬂte söz konusu makaledeki en kesin ifadeler bunlard›r. Ümit Say›n'›n
laf aras›nda geçirdi¤i kesin sonuç, birkaç heyecanl› evrimcinin umut, hayal
ve beklentilerinden öte bir ﬂey de¤ildir. Ümit Say›n yabanc› kaynaklar›
çarp›tarak okuyucular›n› yanl›ﬂ bilgilendirmek ve evrim teorisine dayanak
sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r.

Gerçekleri Safsata, Safsatay› Gerçek
Olarak Alg›lama Yan›lg›s›
Ümit Say›n, "Yarat›l›ﬂç› Safsatalara Bilimin Yan›tlar›" baﬂl›¤› alt›nda s›ralad›¤› maddelerde "safsata" ve "yan›t" baﬂl›klar›n› yanl›ﬂ yerlere koymuﬂtur. Örne¤in, termodinami¤in ikinci kanunu olan entropinin, düzenli yap›lar›n sürekli biçimde düzensiz düﬂük enerjili yap›lara do¤ru bir ak›ﬂ›
gerektirdi¤i bunun da evrimin tüm iddialar›n› temelinden çürüttü¤ü gerçe¤ini herhalde dizgi hatas›yla safsata baﬂl›¤› alt›nda vermiﬂtir.
Ayr›ca 100 parças› olan bir bisiklete, bilinçsiz ve kontrolsüz enerji verildi¤i takdirde, ustaya ya da bilinçli bir mekanizmaya ihtiyaç kalmadan ortaya ç›kacak yaklaﬂ›k 100-200 farkl› kombinasyondan birinin bisikletin bütünüyle montajlanm›ﬂ do¤ru ﬂeklini ortaya ç›karaca¤›n› savundu¤u bölümü
de ayn› yanl›ﬂ yorumun bir ürüdür.
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Aksi takdirde bu mant›¤a göre, bisiklet fabrikalar›na büyük kazanlar
yerleﬂtirilse, her bisikletin bütün parçalar› bu kazanlara at›l›p belli bir enerjiyle çalkalanmaya b›rak›lsa, Ümit Say›n'a göre k›sa bir süre içinde do¤ru
montajlanm›ﬂ bisikletler haz›r hale gelecektir. Gülünç fantezilerden ibaret
olan bu iddialar, Bilim ve Ütopya ekibinin savundu¤u evrimin bilimselli¤i
hakk›nda belli bir fikir vermek için yeterlidir.

DNA, Protein Gibi Kompleks ve Planl› Yap›lar›n
Proteinoid Denen Yarars›z ve Anlams›z
Maddelerden Oluﬂtuklar› Yan›lg›s›
Ümit Say›n, DNA gibi dev ve son derece kompleks bir yap›n›n oluﬂma
ihtimalinin 10600'de bir oldu¤unu "safsata" baﬂl›¤› alt›nda vermiﬂtir. Gerçekten de bu safsata olarak de¤erlendirilebilir. Çünkü bir DNA molekülünün
tesadüfen oluﬂmas› ihtimali diye bir ﬂey söz konusu bile de¤ildir. 10600'de
bir ihtimal, yaln›zca 300 aminoasitlik bir proteinin kodlu oldu¤u yaklaﬂ›k
1000 nükleotidlik çok küçük bir DNA parças›n›n tesadüfen oluﬂabilme ihtimalidir. Bir DNA'da ise milyarlarca ﬂifre bulunmaktad›r.
Ümit Say›n'›n buna yan›t› ise çok daha büyük bir safsatad›r: DNA ve
proteinlerin, Sidney Fox adl› bir evrimcinin laboratuvarda üretti¤i ve proteinoid ad› verilen molekül y›¤›nlar›ndan meydana geldi¤ini iddia etmektedir. Oysaki proteinoidler, gerçek proteinlerle hiçbir ilgisi olmayan, iﬂe yaramaz ve anlams›z molekül y›¤›nlar›ndan ibarettir. Bu inan›lmaz iddia evrimcileri bile hayrete düﬂürecek niteliktedir. Çünkü proteinoidlerin proteinleri oluﬂturdu¤u bugün hiçbir profesyonel evrimci taraf›ndan savunulmaz.
Proteinoid denen moleküller, anlams›z bir deneyin hiçbir iﬂe yaramayan
ürünleridir. Proteinler ise yüzlerce parças›ndan her birinin yerli yerinde olmas› gereken birer tasar›m ve mühendislik harikas› moleküllerdir. Tek bir
hataya dahi tolerans göstermeyen proteinlerin proteinoidler gibi anlams›z
lekelerden meydana gelmesi herﬂeyden önce proteinin yap›s›na ayk›r›d›r.
Bu noktada Ümit Say›n'›n, evrimi kan›tlamaya çal›ﬂ›rken evrimin çok
önemli bir açmaz›n› fark›nda olmadan gündeme getirdi¤ine de dikkat etmek gerekir: Proteinler olmadan, hem de son derece özelleﬂmiﬂ "DNA polimeraz" gibi proteinler olmadan, DNA ortaya ç›kamaz. Fakat ne ilginçtir ki,
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DNA olmadan bu proteinlerin sentezlenmesi de mümkün de¤ildir. Çünkü
proteinin ﬂifresi DNA'da kodludur. ﬁifre olmadan uygun dizilime sahip ilgili proteinin kendi kendine meydana gelmesi ise az önce bahsetti¤imiz gibi
imkans›zd›r. O halde ikisinin birlikte var olmas› gerekmektedir. Her ikisinin de tesadüfen meydana gelmesi, dahas› bunlar›n hiçbir bozulmaya u¤ramadan ayn› anda ve ayn› yerde tesadüfen biraraya gelmeleri imkans›z kavram›n› bile geride b›rakan bir ç›kmazd›r.
Görüldü¤ü gibi tesadüflerin çok ötesindeki bu durum aç›k bir yarat›l›ﬂ› gerektirmektedir. Yine bu durum Ümit Say›n'›n yaz›s›na baﬂl›k yapt›¤›
"Yarat›lmay›ﬂ" tezini çürütmekte, Bilim ve Ütopya çevresi her ne kadar tersini iddia etse de, evrim inanc›yla bilimin çat›ﬂt›¤›n›, yarat›l›ﬂ›n ise çok aç›k bir
biçimde bilim taraf›ndan kan›tland›¤›n› göstermektedir.

Varsay›mlar›, Önyarg›lar› Gerçek Gibi Sunma Yan›lg›s›
Ümit Say›n evrimin kesin bilimsel sonuçlar›n› söyle aç›klamaktad›r:
"Yaﬂam, Dünya'da denizlerde veya göllerde baﬂlam›ﬂ ya da yaﬂam›
oluﬂturabilecek moleküler bilgi uzaydan düﬂen meteoritlerden, kuyruklu y›ld›zlardan gelmiﬂtir."
Ümit Say›n'›n hayat›n baﬂlang›c›n› ne kadar kesin (!), net (!) ve bilimsel(!) bir biçimde aç›klad›¤›na dikkat etmek gerekir. Evrimin dünyada
gerçekleﬂememe ihtimaline karﬂ›l›k uzaya bir aç›k kap› b›rak›lm›ﬂt›r. Bu
aç›klama asl›nda daha hiçbir ﬂeyin aç›klanamam›ﬂ oldu¤unun çok güzel bir
göstergesidir.
Ümit Say›n konunun derinliklerine girdikçe karﬂ›s›na ç›kan açmazlardan, karmaﬂ›kl›ktan kaynaklanan karamsarl›¤›n› evrime olan sadakatini tazeleyerek gidermeye çal›ﬂmaktad›r:
Evet yaﬂam bu koﬂullarda bir mucize gibi görünmektedir; ama kendinize, etraf›n›za bak›n›z, bu olgu gerçekleﬂmiﬂtir.
Yani, "ne kadar imkans›z gözükse de, canl›lar ve insanlar varsa o halde
evrim de olmuﬂtur" denilmek istenmektedir. Bu, evrimin bilim de¤il, ön yarg›ya dayal›, körü körüne ba¤lan›lan bir ideoloji oldu¤unu gösteren güzel bir
itiraft›r.
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Evrimciler yaﬂam›n denizlerde tesadüfler sonucunda baﬂlad›¤›n› iddia ederler. Ancak bütün bilimsel bulgular bu iddian›n ne derece as›ls›z ve bilim d›ﬂ› oldu¤unu kan›tlar niteliktedir.

100 Y›ll›k Foyas› Meydana Ç›km›ﬂ Evrimci Sahtekarl›klar›
Hala Evrimin Delili Gibi Sunma Yan›lg›s›
Ümit Say›n, yaz›s›nda, de¤iﬂik canl›lar›n embriyolar›n›n geçirdi¤i safhalar›n o canl›lar›n evrim sürecinin tekrar› niteli¤inde oldu¤unu iddia etmiﬂ
ve buna dair bir ﬂemaya yer vermiﬂtir.
Ümit Say›n'›n yaz›s›nda evrimin delili olarak yer verdi¤i embriyoloji ﬂemas›, bundan yaklaﬂ›k 130 y›l önce, 1866 y›l›nda Alman evrimci Ernst Haeckel taraf›ndan ortaya at›lan, ama sonradan bizzat Haeckel'in bu ﬂemada
tahrifat yapt›¤›n› itiraf etmesi üzerine literatürden ç›kar›lan düzmece bir
çizimdir. Gerçekte birbirinden çok farkl› olan embriyolar Haeckel'in ﬂemas›nda sanki benzer yap›larm›ﬂ gibi çizilmiﬂtir. Haeckel yapt›¤› sahtekarl›¤›
ﬂöyle itiraf etmiﬂtir:
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100 y›l önceki bir sahtekarl›¤›n ürünü olan ve bugün hiçbir ciddi evrimcinin savunmad›¤›, ders kitaplar›ndan bile ç›kar›lm›ﬂ düzmece embriyo ﬂemalar›n› Ümit Say›n yaz›s›n›n baﬂ köﬂesine evrimin en
büyük kan›t› olarak yerleﬂtirmiﬂtir.

Bu yapt›¤›m sahtekarl›k itiraf›ndan sonra kendimi ay›planm›ﬂ ve k›nanm›ﬂ olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum ﬂudur ki, suçlu
durumda yanyana bulundu¤umuz yüzlerce arkadaﬂ, birçok güvenilir
gözlemci ve ünlü biyolog vard›r ki onlar›n ç›kard›klar› en iyi biyoloji kitaplar›nda, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yap›lm›ﬂ
sahtekarl›klar, kesin olmayan bilgiler, az çok tahrif edilmiﬂ ﬂematize
edilip yeniden düzenlenmiﬂ ﬂekiller bulunmaktad›r.11
Söz konusu çizimlerin sahtekarl›k ürünü oldu¤u bu derece aç›k olmas›na ra¤men evrimciler ellerindeki malzeme ve delil yoklu¤unu kapatmak
maksad›yla Haeckel'in bu uydurma çizimlerini yay›nlar›nda s›k s›k kullanmaktad›rlar. Amaç her zamanki gibi konuya yabanc› olanlar›n gözlerini boyamak, sahtekarl›¤› bilim kisvesi alt›nda empoze etmektir.
Evrimcilerin "Rekapitülasyon Teorisi" ya da "Biyogenetik Yasas›" ad›n› verdikleri bu sahtekarl›k evrim teorisine uzunca bir süre hizmet etmiﬂtir.
Ancak yak›n bir geçmiﬂte, bu uydurma teorinin evrim literatüründen hatta
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Amerika'daki biyoloji kitaplar›ndan ç›kart›lmas›na karar verilmiﬂtir. Önde
gelen neo-Darwinistler bile rekapitülasyon teorisinin art›k geçersiz say›ld›¤›n› ﬂöyle ifade etmektedirler:
Bugün canl›lar›n embriyolojik geliﬂimlerinin geçmiﬂlerini yans›tmad›¤› art›k kesin olarak biliniyor.12
Günümüze daha yak›n bir tarihte ise, Yale Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan evrimci Dr. Keith Thompson evrimci literatürün önde gelen yay›nlar›ndan American Scientist dergisinin May›s-Haziran 1988 say›s›nda ﬂu
aç›klamay› yapm›ﬂt›r:
Biyogenetik yasas› (rekapitülasyon teorisi) art›k tamamen ölmüﬂtür.
1950'li y›llarda tüm ders kitaplar›ndan ç›kart›ld›. Asl›nda bilimsel bir
tart›ﬂma olarak 20'li y›llarda sonu gelmiﬂti.13
Durum böyleyken, Ümit Say›n, "Yarat›lmay›ﬂ, Yaﬂam Nas›l Baﬂlad›"
baﬂl›kl› yaz›s›n›n en baﬂ›nda, evrimin en büyük delili oldu¤unu sand›¤› Haeckel'in sahtekarl›k ürünü embriyoloji ﬂemas›na yar›m sayfal›k geniﬂ bir yer
ay›rarak, daha en baﬂ›ndan davas›n› kaybetti¤ini ilan etmiﬂtir.

Evrimin Açmaz›n› Evrimin Delili Olarak
Gösterme Yan›lg›s›
Ümit Say›n yaz›s›n›n sonuna do¤ru kendince evrim tarihini özetlemeye kalk›ﬂ›nca evrimin çok önemli bir sorununu da fark etmeden ortaya koymuﬂtur: "Bütün türlerin birdenbire ortaya ç›kt›klar› ve aralar›nda evrimi
göstermesi gereken ara formlar›n olmay›ﬂ›." Ümit Say›n'›n s›ralamas› aynen
ﬂöyledir: Tek hücreli canl›lar, trilobitler, bal›klar, amfibiyenler, dinozorlar,
kuﬂlar, memeliler. Bunlar›n her biri müstakil, kendilerine has, özgün canl› s›n›flar›d›r. Bunlar›n hiçbir zaman birinden ötekine do¤ru yavaﬂ yavaﬂ evrimleﬂti¤ini gösteren fosil kayd› bulunmam›ﬂt›r. Tek hücrenin nas›l trilobit oldu¤u, trilobitin nas›l bal›k oldu¤u, bal›¤›n nas›l kurba¤a oldu¤u, kurba¤an›n
nas›l dinozor oldu¤u, dinozorun nas›l kuﬂ oldu¤u, birinden kademe kademe
ötekine geçerken arada ne tip yarat›klar oluﬂtu¤u, oluﬂtuysa bu garip canl›lar›n fosillerinin nerede oldu¤u sorular›, evrimin hiçbir zaman aç›klayama-
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d›¤› ve aç›klayamayaca¤› sorulard›r. Böyle bir süreç hiç yaﬂanmam›ﬂt›r ki,
cevab› ya da delili olsun. Her bir tür eksiksiz ve kusursuz biçimde, bugün
oldu¤u ﬂekliyle yarat›lm›ﬂt›r. Fosil kay›tlar› bize türlerin yeryüzünde eksiksiz, kusursuz ve baﬂka türlerle ba¤lant›s›z bir biçimde, birdenbire belirdiklerini göstermektedir. Bunlar›n büyük bir k›sm›n›n soylar› tükenmiﬂ, bir k›sm›
ise günümüze kadar ulaﬂm›ﬂt›r. Örne¤in köpek bal›¤› 400 milyon y›l önce
birdenbire denizlerde belirmiﬂ ve günümüze kadar de¤iﬂmeden gelmiﬂtir.
Ayn› ﬂey kar›nca, deniz anas›, akrep, timsah ve di¤er tüm canl›lar için de
böyledir. E¤er bilimsel verileri kriter al›yorsak, bu gerçekleri kabul etmemiz
gerekir. Bu gerçekler ise evrimin de¤il, tam tersine yarat›l›ﬂ›n do¤ru oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r.

Evrime art›k hiçbir ﬂekilde delil
teﬂkil etmedi¤i
anlaﬂ›lan kafataslar› Ümit Say›n'›n
Bilim ve Ütopya
dergisinin Ekim
1998 say›s›nda
yay›nlanan yaz›s›nda insan›n sözde evriminin kan›tlar› olarak verilmiﬂtir. Evrimcilerin bu fosillere
dayanarak yapt›klar› ﬂema ve s›ralamalar›n geçersizlikleri ilerleyen
sayfalarda birer
birer ayr›nt›lar›yla
ele al›nacakt›r.
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Ara Formlar Yan›lg›s›
Ümit Say›n yarat›l›ﬂ›n delillerini kendince cevaplarken, "evrimin delili
olan türler aras› geçiﬂ formlar›"ndan söz etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Daha önce de
belirtti¤imiz gibi bu ara formlar 150 y›ld›r bulunamam›ﬂt›r. Ümit Say›n ise
kendini ve okurlar›n› aldatmay› seçmiﬂtir. Bu nedenle de "blöf" yöntemi kullanm›ﬂt›r: Üç tane hayali ara form saym›ﬂ ve sonra da "daha yüzlerce ara
form örne¤i vard›r" demiﬂtir. Oysa kendisi de bilmektedir ki, baﬂka ara form
örne¤i yoktur, ayr›ca sayd›klar› da ara form de¤ildir. Zaten evrim teorisini
çökerten en büyük gerçek de budur.
Söz konusu yazar›n ara form örne¤i olarak sayd›¤› üç örnek kesinlikle
ara form de¤ildirler. Bu örneklerin ilki Australopithecus olarak bilinen maymun türüdür. (Yazar bu terimin "insan maymun" anlam›na geldi¤ini sanmaktad›r ve terimi öyle çevirmiﬂtir, oysa terim sadece "güney maymunu"
anlam›na gelir.) Uzun y›llar bir ara form gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lan bu canl›n›n sadece bir maymun türü oldu¤u, ‹ngiltere'nin en ünlü paleoantropologlar›ndan Lord Solly Zuckerman liderli¤inde bir ekibin y›llar süren çal›ﬂmalar› sonucunda tescillenmiﬂtir. (Bu kitab›n ilerleyen sayfalar›nda Australopithecus'lar› ve di¤er sözde "insan›ms›" maymunlar› daha detayl› olarak inceleyece¤iz.)
‹kinci sözde ara form olan Archaeopteryx'in bütünüyle bir kuﬂ türü oldu¤u, sürüngenlerle hiçbir ilgisi bulunmad›¤› ise iskeleti (özellikle gö¤üs
kemi¤i) ve tüyleri üzerinde yap›lan son incelemelerle anlaﬂ›lm›ﬂt›r ve bu
canl›n›n bir ara form say›lamayaca¤›, art›k Alan Feduccia, Stephen Jay Gould, Niles Eldredge gibi en ünlü evrimciler taraf›ndan bile kabul edilmektedir. Archaeopteryx'in bir ara form olmad›¤›, özgün bir kuﬂ türü oldu¤u kitab›n ilk bölümünde detayl› olarak incelenmiﬂti.
Bir bal›k türü olan ve bal›klar ile amfibiyenler aras›nda ara geçiﬂ formu
gibi gösterilen Eusthenopteronlar ise hiçbir ara form özelli¤i göstermezler.
Evrimci paleontolog Robert Carroll bu nedenle "erken amfibiyenlerle bal›klar aras›nda ne yaz›k ki ara form fosiline sahip de¤iliz" demek zorunda
kalmaktad›r.14
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Ucuz Propaganda Yöntemlerine Baﬂvurma Yan›lg›s›
Ümit Say›n yaz›s›n›n ard›na kendince etkileyici bir görünüm yaratmak
maksad›yla son bir göz boyama daha eklemiﬂtir. Evrimi eleﬂtiren eski tarihlerde bas›lm›ﬂ birkaç kitab›n k›sa bir listesini verdikten sonra, "Bilim insanlar›n›n Yarat›l›ﬂç›lar'a yan›t olarak yazd›klar› kitaplardan baz›lar›" baﬂl›¤› alt›nda
20 civar›nda kitap içeren daha uzun bir liste yerleﬂtirmiﬂtir. Kendince, "evrimcilerin çok daha fazla yay›n› var, demek ki evrim daha do¤ru" gibi basit
bir mant›¤a gitmiﬂtir. Halbuki yaln›zca son birkaç y›lda bile, evrim teorisinin
bilimin tüm dallar› taraf›ndan geçersizli¤i ortaya konmuﬂ bir safsata oldu¤unu,
yine bilimsel veri ve yöntemlerle aç›klayan Amerikal›, Alman, ‹srailli, Avustralyal› bilim adamlar›n›n
pek çok de¤erli eseri ve çal›ﬂmas› mevcuttur. Bu kitaplarda evrimin cevap verilmedik, çürütülmedik tek
bir senaryosu kalmam›ﬂt›r.
Kald› ki, evrim teorisinin
bütünüyle uydurma bir senaryo oldu¤unu anlamak
için binlerce kitaba, araﬂt›rmaya da ihtiyaç yoktur. ZiÜmit Say›n'›n yaz›s›n›n sonuna ekledi¤i evrimci ve evrim
karﬂ›t› yazarlar›n karﬂ›laﬂt›rmal› kitap listesi, evrimcilerin en
büyük dayanaklar›n›n göz boyama ve çarp›tma yöntemleri
oldu¤una güzel bir örnek teﬂkil etmektedir.

ra, daha tek bir proteinin
tesadüfler sonucu oluﬂamamas› gerçe¤i bile evrimi kökünden iptal etmektedir.

BİLİM ve ÜTOPYA
Dergisi Kasım 1998
Sayısındaki Yanılgılar
Söz konusu derginin Kas›m 1998 tarihli say›s›nda yine Ümit Say›n imzas›yla "Uçtu Uçtu Dinozor Uçtu" baﬂl›kl› yeni bir yaz› yay›nlanm›ﬂt›r.
Evrim teorisinin en büyük açmazlar›ndan biri olan fosiller konusunun
ele al›nd›¤› bu yaz›da, Ümit Say›n, Kambriyen patlamas›, omurgas›zlar›n
kökeni, bal›klar›n kökeni gibi evrim teorisini çaresiz b›rakan temel konulara dokunmayarak do¤rudan do¤ruya "Archaeopteryx" isimli fosili konu
edinmiﬂtir.
Yaz›da, gerek Archaeopteryx, gerekse di¤er sözde ara formlar hakk›nda öne sürülen tezler, bugün bile evrimcilerin kendi aralar›nda büyük fikir
ayr›l›¤› ve tart›ﬂma içinde olduklar›, birço¤unu ise çoktan terk ettikleri tezlerdir. Bu tezlerin hiçbiri hakk›nda ortak bir görüﬂ, genel bir kabul bulunmamaktad›r. Her evrimci bir di¤erinin önerisini çürütmekte, ortada elle tutulur
hiçbir aç›klama bulunmamaktad›r.
Ümit Say›n ise bu spekülatif tezlerden belirli birkaç tanesini biraraya
toplay›p, kendinden emin ve kesin bir üslupla aktararak moral bekleyen taraftarlar›na ümit verici bir tablo çizmeye çal›ﬂmaktad›r. Yaz›s›n›n baﬂl›¤›ndan da aç›kça anlaﬂ›laca¤› gibi, Ümit Say›n'›n anlatt›klar› gerçeklerle ilgisi
bulunmayan masallard›r.
Ümit Say›n, bir önceki say›daki demagojik ve çifte standart üslubunu
korudu¤u bu yaz›s›nda da, evrimcilerin kendi aralar›nda ihtilafl› olduklar›
konular› kesin ispatlanm›ﬂ gerçekler gibi sunmaya, her biri varsay›m, senaryo, tart›ﬂma ve spekülasyondan ibaret olan konular› temel deliller ﬂeklinde
göstermeye devam etmektedir.
Miller, Fox, Ponnamperuma gibi evrimcilerin demode deneylerini ev-
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rimin temel delilleriymiﬂ gibi sayfalarca anlatt›¤›, bir bilim ve mant›k fiyaskosu olan bir önceki yaz›s›ndan sonra bu yaz›s›nda bunlar›n sözünü dahi etmeden gündemi de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Ümit Say›n, evrimci yaz›lardan toplad›¤› ﬂemalarla sanki Archaeopteryx konusunu uzun uzun araﬂt›rm›ﬂ ve bu konuyu çok iyi biliyormuﬂ gibi
bir izlenim vermeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ama ne yaz›k ki Ümit Say›n'›n, kendisinin
tüm iddialar›n› bundan y›llar önce çürütmüﬂ olan son fosilden (7. Archaeopteryx fosili) hiç haberi bulunmamaktad›r. Bununla ilgili daha ayr›nt›l› aç›klamalara girmeden önce "ara form" konusunu ele alaca¤›z.

Ara Formlar Hakk›ndaki Yan›lg›lar
Evrim teorisine göre, bir canl› türünden di¤erine geçiﬂ milyonlarca y›l
sürmüﬂtür. E¤er evrim teorisinin bu iddias› do¤ru olsayd›, bir tür di¤erine
evrimleﬂirken çok say›da "ara form" yaﬂam›ﬂ olurdu.
Örne¤in e¤er bir bal›k türü gerçekten sudan karaya do¤ru evrimleﬂtiyse, yavaﬂ yavaﬂ akci¤er sahibi olmal›d›r. Önce hiçbir iﬂe yaramayan bir akci¤er boﬂlu¤u, sonra bu boﬂlu¤un içinde belli belirsiz bir doku, sonra bu dokunun içinde oluﬂmaya yüz tutacak kesecikler, bu dokuya atmosferle ba¤lant› sa¤layacak bir nefes borusu geliﬂmelidir.
Evrim teorisi, tüm bu organlar›n bal›kta yavaﬂ yavaﬂ oluﬂtu¤unu, canl›n›n milyonlarca y›l garip bir yarat›k olarak yaﬂad›¤›n› ve en son aﬂamada
gerçek bir akci¤er ortaya ç›kt›¤›n› iddia etmektedir. Ayn› ﬂekilde solungaçlar
da yine böyle bir kademeli süreçle kaybolmal›d›r. (Kald› ki bir su canl›s›n›n
karadan suya geçiﬂi için gerekli de¤iﬂiklikler, solungaç-akci¤er dönüﬂümünden çok daha fazlad›r.)
E¤er evrim yaﬂanm›ﬂsa, milyonlarca y›l yaﬂam›ﬂ olan bu ara formlar›n say›s›z fosil örne¤i bulunmal›d›r. Görünümü ve vücut fonksiyonlar› itibariyle yar› bal›k-yar› sürüngen, yar› kuﬂ-yar› sürüngen gibi garip yarat›klar›n her paleontolojik kaz›da mutlaka ele geçmesi laz›md›r. Ayr›ca, evrimciler evrimin bugün de devam etti¤ini söylediklerine göre, ara form özelli¤i
taﬂ›yan bu garip yarat›klar›n bugün de her yerde yaﬂamalar› ve bunlar›n say›s›n›n normal canl›lardan kat kat fazla olmas› gereklidir.
Oysa, teorinin eskiden yaﬂad›¤›n› iddia etti¤i ara formlara ait hiçbir iz,
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EVRİM TEORİSİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ ARA
FORMLAR YOKTUR

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin ortak bir atadan küçük de¤iﬂikliklerle geliﬂti¤ini öne sürer. Ancak bu türleri birbirine ba¤lamas› gereken "ara form"lar›n hiçbir zaman yaﬂamam›ﬂ oluﬂu, teoriyi geçersiz k›lmaktad›r.

hiçbir fosil bulunmad›¤› gibi, bugün yaﬂayan canl›lar içinde de ara form
özelli¤i taﬂ›yan tek bir tür canl› bile mevcut de¤ildir. Evrimcilerin iddia etti¤i yar› sürüngen-yar› kuﬂ benzeri garip yarat›klar hiçbir zaman yaﬂamam›ﬂt›r. Daha önce yaﬂam›ﬂ ve bugün yaﬂayan tüm türler her yönleriyle eksiksiz
ve mükemmeldirler ve fosil kay›tlar›nda bir anda belirmiﬂlerdir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na karﬂ›n bu
gerçe¤i ﬂöyle itiraf etmektedir:
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 oluﬂan
gruplar görürüz.15
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Paleontolojinin en önde gelen isimlerinden olan Ager'in bu sözleri evrimcilerin "ara form" hayallerini y›km›ﬂt›r. Evrimcilerin kimi çareyi mevcut
yaﬂayan türlerden birbirine benzeyenleri bulup birini di¤erinin atas› ilan etmekte, kimi de Ümit Say›n gibi laf kalabal›¤› yapmakta ve Latince deyimlerle göz boyamaya çal›ﬂmakta bulmuﬂtur.
Ümit Say›n, fosil kay›tlar›nda ara form bulunmad›¤› ﬂeklindeki aç›klamalar›m›za kendince cevap vermiﬂ olmak için, çeﬂitli canl› türlerinin Latince isimlerini arka arkaya s›ralayarak "‹ﬂte ara formlar bunlard›r" iddias›nda
bulunmuﬂtur. Oysaki ara form diye sayd›¤› türlerin hiçbiri ara form de¤ildir. Bunlar, Ümit Say›n gibi evrimciler taraf›ndan isimleri zaman zaman
gündeme getirilen, ama ortaya ç›kan yeni bulgularla ara form olmad›klar›
anlaﬂ›lan türlerdir.

Modern ve Uçucu Bir Kuﬂ Olan
Archæopteryx Hakk›ndaki Yan›lg›lar
Ümit Say›n, Archæopteryx isimli canl›n›n, bir dinozor oldu¤unu ve sürüngenlerden kuﬂlara bir geçiﬂ formu teﬂkil etti¤ini iddia etmektedir:
"Archæopteryx tam olarak uçamayan, bir planör gibi havada süzülebilen, pençeli ayaklar› olan, tüylü güvercin büyüklü¤ünde bir sürüngen,
bir dinozordur ve sürüngenlerden kuﬂlara geçiﬂin iyi bir örne¤ini teﬂkil eder."
Ümit Say›n bu iddias›na delil olarak da kuﬂlarda rastlanan sternum
(gögüs kemi¤i) isimli kemi¤e Archæopteryx fosillerinde rastlanmamas›n›
göstermektedir.
Ümit Say›n ﬂunu demek istemektedir: kuﬂlar›n uçmalar› için sternum
isimli kemi¤in varl›¤› ﬂartt›r. Bu kemik bütün kuﬂlarda vard›r. Ama
Archæopteryx fosillerinde sternum kemi¤i yoktur. Demek ki Archæopteryx
kuﬂ de¤ildir. Kanatlar› vard›r ama uçamamaktad›r.
Oysaki Ümit Say›n yan›lmaktad›r. Archæopteryx'in sternum kemi¤i
vard›r. Bu gerçek, 1992 y›l›nda bulunan son (7.) Archæopteryx fosiliyle ispatlanm›ﬂt›r. Söz konusu Archæopteryx fosilinin güçlü kanat ç›rpmay› sa¤layan kemikleﬂmiﬂ bir sternuma sahip oldu¤u, dolay›s›yla mükemmel bir biçimde uçabildi¤i kesinleﬂmiﬂtir.16
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Bu Archæopteryx fosili, evrimci çevreler aras›nda çok büyük ﬂaﬂk›nl›k
uyand›rm›ﬂ ve 1992 y›l›ndan itibaren Archæopteryx'le ilgili tüm de¤erlendirmeler yeniden ele al›nm›ﬂt›r. Örne¤in, ünlü bilim dergisi Nature, 1996 y›l›nda Archæopteryx'le ilgili ﬂunlar› belirtmiﬂtir:
Son bulunan yedinci Archæopteryx fosili, uzun zamand›r varl›¤›ndan
ﬂüphe edilen, ama hiçbir zaman ispatlanamayan bir dikdörtgensel gö¤üs kemi¤inin varl›¤›n› gösteriyor. Bu canl›n›n uzun mesafelerde uçuﬂ
yetene¤i hala spekülasyona dayal›, ama gö¤üs kemi¤inin varl›¤› güçlü uçuﬂ kaslar›n›n oldu¤unu gösteriyor.17
Bu bulgu, Archæopteryx'in tam uçamayan bir yar›-kuﬂ oldu¤u yönündeki iddialar› temelden y›km›ﬂt›r. Günümüzün en ünlü ornitoloji (kuﬂbilim)
uzman› olan North Carolina Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alan Feduccia,
Archæopteryx'in modern bir kuﬂ oldu¤unu ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
ﬁu sonuca var›yorum ki, Archæopteryx a¤açlarda yaﬂamaktayd› ve
uçucuydu, aerodinamik aç›dan belirgin bir biçimde geliﬂmiﬂti...
Archæopteryx modern anlamda bir kuﬂtur.18
Bu ifadeler çok aç›kt›r. Archæopteryx uçucu, modern bir kuﬂtur. Ama
son bulunan Archæopteryx fosilinden habersiz olan Ümit Say›n, yaz›s›n›n
tamam›nda "Archæopteryx kuﬂ de¤ildir çünkü uçam›yordu" iddias›n› iﬂlemiﬂtir.
Ümit Say›n'›n Archæopteryx'le ilgili iddialar›n› çürütmek için sadece
bu bile yeterlidir. Bununla birlikte Archæopteryx'in bir ara form de¤il normal bir kuﬂ oldu¤unu gösteren di¤er delilleri bir önceki bölümlerde aç›klam›ﬂt›k. Hat›rlatmak amac›yla burada tekrar özetle s›ral›yoruz:
1992 y›l›nda bulunan yedinci Archæopteryx fosilinde hayvan›n bir gö¤üs kemi¤i oldu¤u saptand›. Gö¤üs kemi¤i uçmak için gerekli olan kaslar›n tutundu¤u gö¤üs kafesinin alt›nda bulunan bir kemiktir. Bu bulgu, Archæopteryx'in tam uçabilen bir kuﬂ oldu¤unu gösteriyordu.19
Archæopteryx'in bir sürüngen de¤il, tam bir kuﬂ oldu¤unu ispatlayan
di¤er bir kan›t, bu canl›n›n kanatlar› ve tüyleridir. Archæopteryx'in kanatlar›, tüyleri ve anatomik yap›s› üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar bu canl›n›n tüylerinin ve kanatlar›n›n günümüz kuﬂlar›n›nki kadar mükemmel ve eksik-
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Ümit Say›n'›n habersiz oldu¤u son Archæopteryx fosili (7. fosil) ile ilgili Nature (üstte) ve Science et Vie (yanda) dergilerinde yay›nlanan haberler, Archæopteryx'in modern uçucu bir kuﬂ
oldu¤unu ispatlam›ﬂt›r. Nature dergisi "Son bulunan yedinci Archæopteryx fosili, uzun zamand›r varl›¤›ndan ﬂüphe edilen, ama hiçbir zaman ispatlanamayan bir dikdörtgensel gö¤üs kemi¤inin varl›¤›n› gösteriyor. Bu canl›n›n uzun mesafelerde uçuﬂ yetene¤i hala spekülasyona dayal›, ama gö¤üs kemi¤inin varl›¤› güçlü uçuﬂ kaslar›n›n oldu¤unu gösteriyor" demektedir. Science et Vie dergisinde ise "Hayvan (7. Archæopteryx) kemikleﬂmiﬂ bir sternuma sahip. Güçlü
kanat ç›rp›ﬂlar›n› sa¤layan kaslar bu kemi¤e ba¤lan›yorlar" ifadeleri kullan›lm›ﬂt›r.
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siz oldu¤unu, Archæopteryx'in tam bir uçucu kuﬂ oldu¤unu göstermiﬂtir.
Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Palmer Douglas, Archæopteryx'in kanat
tüylerinin geliﬂmiﬂli¤ini söyle belirtmektedir:
Çarp›c› bir biçimde, 150 milyon y›l yaﬂ›ndaki meﬂhur, geç dönem Jurasik kuﬂu Archæopteryx'in kanat tüyleri, halihaz›rda oldukça geliﬂmiﬂ
düzeydedir ve aerodinamik asimetrisi ve yap›sal inﬂas› ile günümüz
kuﬂlar›yla k›yaslanabilecek ölçüdedir.20
Archæopteryx'in kanatlar›n›n modern kuﬂlar›nkiyle ayn› oldu¤u evrimci Alan Feduccia taraf›ndan da dile getirilmiﬂtir. Science dergisinde yer
alan bir makalesinde Alan Feduccia ﬂunlar› söylemektedir:
Archæopteryx modern kuﬂlarda bulunan ve 150 milyon y›ll›k bir evrim
sürecinde yap›sal ayr›nt›lar› de¤iﬂmemiﬂ tüylere sahip. Buna tüylerin
mikroskobik yap›s› da dahil...21
Archæopteryx'in anatomik yap›s› da onun uçabilen eksiksiz bir kuﬂ oldu¤unu ispatlamaktad›r. Bu konuda, Olson, Storrs ve Feduccia'nin y›llar süren araﬂt›rmalar› Archæopteryx'in kas ve kemik yap›s›n›n onun kanat ç›rpmas›na ve güçlü bir uçucu olmas›na tamamen elveriﬂli oldu¤unu göstermiﬂtir.
Archæopteryx'in, karada koﬂarak avlanan y›rt›c› bir hayvan olmas› gerekmemektedir. Archæopteryx'in gö¤üs kemeri yap›s›nda, onun güçlü
bir uçucu olmas›n› engelleyecek hiçbir ﬂey yoktur.22
Archæopteryx'in tam bir kuﬂ oldu¤unu gösteren delilleri ço¤altmak
mümkündür. Bu gerçek, 1994 y›l›nda Çin'in Liaoning eyaletinde bulunan ve
Archæopteryx'ten daha yaﬂl› olan gerçek kuﬂ fosilinin bulunmas›yla tam
olarak ortaya ç›km›ﬂ ve Archæopteryx'in kuﬂlar›n atas› oldu¤u iddias› tamamen terk edilmiﬂtir.
Confuciusornis Sanctus ismi verilen bu kuﬂla ilgili olarak Science et Vie
isimli dergide ﬂu yorum yer alm›ﬂt›r:
Confuciusornis Sanctus ad› verilen fosili inceleyen Çinli ve Amerikal›
paleontologlara göre ortada birinci dereceden bir keﬂif söz konusuydu.
Bir tavuk büyüklü¤ündeki bu uçucu kuﬂ 157 milyon y›l yaﬂ›ndayd›.
Her ne kadar, tarihlendirmede baz› tereddütler olsa da, yine de
Archæopteryx'ten daha yaﬂl›yd›.23
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K›sacas›, evrimciler taraf›ndan tüm kuﬂlar›n en eski atas› say›lan
Archæopteryx'den daha yaﬂl› olan bu kuﬂ, Archæopteryx'in bütün kuﬂlar›n
ilkel atas› oldu¤u yönündeki evrimci tezleri tamamen çürütmektedir.24

Bal›klardan Amfibiyenlere Evrimleﬂme Oldu¤u Yan›lg›s›
Ümit Say›n, tüm klasik evrimciler gibi, bal›klar›n zamanla amfibiyenlere (kurba¤a gibi hem karada hem suda yaﬂayan canl›lar) dönüﬂtü¤ünü iddia
etmektedir. Bu dönüﬂümün baﬂlang›c›na da Rhipidistian ve Cœlacanth s›n›flar›na ait bal›klar› koymaktad›r.
Rhipidistian ve Cœlacanth; Crossopterygian tak›m›na ait bal›klard›r.
Normal bal›klardan hiçbir farklar› bulunmayan bu canl›lar›n evrimcileri
umutland›ran tek özellikleri, yüzgeçlerinin di¤er bal›klara göre daha etli
oluﬂudur. Evrimciler, bu etli yüzgeçlerin daha sonra sürüngenlerin ayaklar›na dönüﬂtü¤üne inanmaktad›rlar. Daha do¤rusu, bir dönem inan›yorlard›.
Rhipidistian ve Cœlacanth'›n ara form zannedildi¤i dönemde, evrimciler, Cœlacanth'›n akci¤erinin bulundu¤unu dahi iddia etmiﬂlerdir. Bu iddia
pek çok evrimci kaynakta anlat›lm›ﬂ, hatta Cœlacanth'› denizden karaya ç›karken gösteren çizimler bile yay›nlanm›ﬂt›r. Cœlacanth'lar›n soyunun tükendi¤ini, ürettikleri iddialar›n hiçbir zaman yalanlanamayaca¤›n› zanneden evrimciler, Cœlacanth'la ilgili say›s›z senaryo üretmiﬂlerdir.
Evrimcilerin tüm bu iddialar›n›n yalan oldu¤u 1938 senesinde ortaya ç›km›ﬂt›r. 70 milyon y›l önce soyu tükendi¤i san›lan Cœlacanth s›n›f›na ait Latimeria türünün canl› bir örne¤i 1938 y›l›nda Hint Okyanusu'nda yakalanm›ﬂt›r.
Yakalanan canl›n›n anatomisi incelendi¤inde var›lan sonuçlar evrimciler için hayal k›r›kl›¤› olmuﬂtur. ‹ncelemelerde Cœlacanth'›n, kara canl›lar›yla hiçbir ilgisi olmayan gerçek bir bal›k oldu¤u, hatta derin sularda yaﬂad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Evrimcilerin ilkel akci¤er oldu¤unu düﬂündükleri yap›n›n ise bal›¤›n vücudunda bulunan bir ya¤ kesesinden baﬂka bir ﬂey olmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r.25
Bu tarihten sonra çeﬂitli y›llarda Cœlacanth'lar›n 40'tan fazla örne¤i daha yakalanm›ﬂt›r. Sonuçta, evrimcilerin büyük bel ba¤lad›klar› Cœlacanth literatürden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ne var ki Ümit Say›n, Bilim ve Ütopya dergisindeki
yaz›s›nda 1938'de terk edilen akci¤er masallar›n› anlatm›ﬂt›r. Üstelik,
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Cœlacanth bal›klar› için "sudan ç›kt›¤› zaman k›sa süre yaﬂayabilir, oksijen
soluyabilir" gibi son derece mant›k d›ﬂ› bir ifadede bulunmuﬂtur. Oysaki oksijen soluma, Rhipidistian s›n›f› bal›klar hakk›nda iddia edilen bir özelliktir.
Cœlacanth'lar›n bu özelli¤i yoktur. Cœlacanth'lar›n oksijen soludu¤u gibi
gülünç bir iddia, Cœlacanth'larla ilgili türlü masallar›n yaz›ld›¤› 1920'lerde
bile ortaya at›lmam›ﬂt›r.
Cœlacanth'lar›n ara form olmad›¤› anlaﬂ›l›nca, evrimciler, Rhipidistian
tak›m›n›n bir üyesi olan Eusthenopteron'lar› sudan karaya geçiﬂe delil olan
ara form olarak öne sürmüﬂlerdir. Bu konu birinci kitapta ayr›nt›l› olarak incelenmiﬂtir.
Sonuç olarak, Rhipidistian'lar da Cœlacanth'lar da tam birer bal›kt›r.
Bunlara yar›-amfibiyen demeyi gerektirecek tek bir özellikleri dahi mevcut
de¤ildir. Dolay›s›yla bal›klar ile amfibiyenleri birbirine ba¤layacak hiçbir ara
form bulunmamaktad›r.
Nitekim evrimci Barbara J. Stahl, Vertebrate History adl› kitab›nda ﬂöyle
yazmaktad›r:
Bilinen bal›k türlerinin hiçbiri, karada yaﬂayan dört ayakl›lar›n atas›
olarak belirlenememektedir. Bu bal›k türlerinin ço¤u amfibiyenlerin
ortaya ç›kmas›ndan sonra yaﬂam›ﬂlard›r. Amfibiyenlerden önce gelen
bal›klar›n, dört ayakl›larda bulunan eklem ve omurgalar›n herhangi birisini geliﬂtirdiklerine dair ise hiçbir delil yoktur.26
Rhipidistian'la Cœlacanth'› birbirine kar›ﬂt›ran, Cœlacanth'› oksijen soluyan akci¤erli bir bal›k sanan Ümit Say›n gibi evrimciler d›ﬂ›nda, hiç kimse
bal›klar›n evrimleﬂerek amfibiyenlere dönüﬂtü¤üne dair bir delil oldu¤unu
iddia etmemektedir.

Amfibiyenlerden Sürüngenlere Geçiﬂ Oldu¤u Yan›lg›s›
Ümit Say›n, Seymouria isimli canl› türünün sürüngenlerin atas› oldu¤unu iddia etmiﬂtir.
Seymouria, ilk olarak 1939 y›l›nda Teksas'›n Seymour bölgesinde bulunan ve son olarak da 1993 y›l›nda Almanya'da iki örne¤i bulunan bir amfibiyendir.
Ümit Say›n'›n bu canl›n›n sürüngenlerin atas› oldu¤u yönündeki iddias›
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mesnetsizdir. Herﬂeyden önce, Seymouria'n›n yeryüzünde ilk kez ortaya ç›k›ﬂ›ndan 50 milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ gerçek sürüngenler bulunmaktad›r.
En eski Seymouria fosilleri, Alt Permiyen tabakas›na, yani günümüzden 280 milyon y›l öncesine aittir. Oysa Hylonomus ve Paleothyris isimli sürüngen türleri, Alt Pensilvanyen tabakalar›nda bulunmuﬂlard›r ki, bu tabakalar 330-315 milyon y›l öncesine aittir.27
Seymouria'dan 50 milyon y›l önce gerçek sürüngenler bulundu¤una
göre Seymouria sürüngenlerin atas› olamaz. Nitekim Britannica Ansiklopedisi'nin "Seymouria" maddesinde Seymouria'n›n sürüngenlerden çok sonra ortaya ç›kt›¤› aç›kça ifade edilmektedir.
Ayr›ca, Seymouria'n›n pullar› bulunmamaktad›r. Oysaki tüm sürüngenlerin ortak karakteristik özellikleri derilerinin tamam›n› kaplayan pullard›r. Seymouria'n›n pullar›n›n bulunmamas›, derisinin di¤er bütün amfibiyenler gibi düz olmas›, bu canl›n›n tam bir amfibiyen oldu¤unun kesin delilidir.
Bu tart›ﬂ›lmaz gerçek karﬂ›s›nda evrimciler, amfibiyenler ile sürüngenler aras›nda hiçbir ara form olmad›¤›n› itiraf etmek zorunda kalm›ﬂlard›r.
Nitekim paleontolog Lewis L. Carroll, "Sürüngenlerin Kökeni Sorunu" baﬂl›kl› bir makalesinde ﬂöyle yazmaktad›r:
Ne yaz›k ki sürüngenlerin ortaya ç›k›ﬂ› öncesinde var olan tek bir sürüngen atas› örne¤i yoktur. Bu ara formlar›n olmay›ﬂ›, amfibiyen-sürüngen geçiﬂi hakk›ndaki ço¤u problemi çözümsüz b›rakmaktad›r.28
Elbette, Ümit Say›n'›n amac› gerçekleri ortaya ç›karmak de¤il de, evrim
teorisini propagandalarla ayakta tutmaya çal›ﬂmak oldu¤u için, bu çözümsüzlüklerden hiç bahsetmemekte, elindeki birkaç makalede yer alan terk edilmiﬂ iddialar› sanki hala geçerliymiﬂ gibi ortaya atmaktad›r. Böyle olunca
da "gerçek d›ﬂ› iddialarla okuyucusunu aldatan kiﬂi" durumuna düﬂmesi kaç›n›lmaz olmaktad›r.

Sürüngenlerden Memelilere Geçiﬂ Oldu¤u Yan›lg›s›
Evrimciler, sürüngenlerin, kuﬂlara ve memelilere dönüﬂtü¤ünü iddia
etmektedirler. Kuﬂlara geçiﬂe delil olarak gösterdikleri Archaeopteryx'i daha
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önce ele alm›ﬂt›k. Sürüngen-memeli ba¤lant›s› da, hem anatomik aç›dan
hem de fosiller yönünden bir masaldan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Sürüngenlerle memeliler aras›ndaki uçurumun örneklerinden biri, sürüngenlerin ve memelilerin çene yap›lar›d›r. Memelilerde alt çenede tek bir
kemik vard›r ve tüm diﬂler bu kemi¤in üzerine oturmaktad›r. Sürüngenlerde ise alt çenenin her iki yan›nda üçer tane küçük kemik bulunmaktad›r.
Bir baﬂka temel farkl›l›k da kulaklarda bulunmaktad›r. Tüm memelilerin
orta kulaklar›nda üç tane kemik (örs, üzengi ve çekiç kemikleri) bulunmas›na karﬂ›l›k, tüm sürüngenlerde orta kulakta tek bir kemik yer almaktad›r.
Evrimciler, sürüngen çenesinin ve sürüngen kula¤›n›n aﬂamal› olarak
memeli çenesi ve memeli kula¤›na dönüﬂtü¤ünü iddia etmektedirler. Bunun
nas›l gerçekleﬂti¤i sorusu ise her zaman oldu¤u gibi cevaps›zd›r. Özellikle
tek kemikten oluﬂan bir kula¤›n üç kemikli hale nas›l dönüﬂtü¤ü ve iﬂitme
duyusunun bu dönüﬂüm s›ras›nda nas›l devam etti¤i, asla cevaplanamayan
bir sorudur. Yumurtlayarak üreyen, vücutlar› pullarla kapl› ve so¤ukkanl› canl›lar olan sürüngenlerin, do¤urarak üreyen, vücutlar› tüyle kapl› ve
s›cakkanl› canl›lar olan memelilere nas›l "tesadüflerle" dönüﬂtü¤ü sorular›n›n hiçbir cevab› yoktur.
Bilim ve Ütopya'da "ara form" olarak sözü edilen Cynognatus ise tam bir
sürüngendir ve sürüngen-memeli uçurumunu kapatacak hiçbir fosil de yoktur.
Memeliler, hiçbir "yar› sürüngen" atalar› olmadan, yeryüzünde bir
anda ortaya ç›km›ﬂlard›r. Evrimci paleontolog Roger Lewin, evrimin bu açmaz›n› "ilk memeliye nas›l bir evrimsel geçiﬂ oldu¤u, hala büyük bir s›rd›r"29 sözleriyle ifade etmektedir.
20. yüzy›l›n en büyük evrim otoritelerinden ve neo-Darwinist teorinin
kurucular›ndan biri olan George Gaylord Simpson ise ﬂunlar› söylemektedir:
Dünya üzerindeki yaﬂam›n en kafa kar›ﬂt›r›c› olay›, Mezozoik zaman›n,
yani sürüngenler devrinin, memeliler devrine aniden de¤iﬂmesidir.
Sanki bütün baﬂrol oyunculu¤unun çok say›da ve türdeki sürüngenler
taraf›ndan üstlenildi¤i bir oyunun perdesi bir anda indirilmiﬂtir. Perde yeniden aç›ld›¤›nda ise, bu kez baﬂrolünde memelilerin yer ald›¤› ve
sürüngenlerin bir kenara itildi¤i yepyeni bir devir baﬂlam›ﬂt›r. Ortaya
ç›kan memelilerin bir önceki devre ait izleri ise yok gibidir.30
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Evrimcilerin sinek avlarken kanatlanan ve
kuﬂ olan sürüngen iddialar› sadece hayal
ürünüdür. Bugüne kadar bu bilim d›ﬂ› iddiay› kan›tlayacak tek bir delil bile bulunamam›ﬂt›r. Örne¤in yandaki hayali çizimdekine
benzer yar› sürüngen yar› kuﬂ canl›lar›n fosillerine hiçbir zaman rastlanmam›ﬂt›r.

K›sacas› fosil kay›tlar› evrim teorisini hiçbir ﬂekilde desteklememekte,
aksine yalanlamaktad›r. Bu nedenledir ki evrimci biyolog Mark Ridley, ünlü
evrimci bilim dergisi New Scientist'teki bir makalesinde, "Hiçbir gerçek evrimci, ister kademeli ister s›çramal› evrim modelini savunsun, fosil kay›tlar›n› yarat›l›ﬂ fikrine karﬂ› evrimi destekleyen bir delil olarak kullanmaz."31 diye yazmaktad›r.

Evrim Teorisine Körü Körüne ‹nanma Yan›lg›s›
Evrimcilerin ortak özelli¤i, teorilerine dogmatik biçimde körü körüne
ba¤l› olmalar›d›r. Bunlar, evrim teorisini do¤rudan do¤ruya ideolojik sebeplerle benimsemekte, sonra da buna delil aramaya baﬂlamaktad›rlar.
Evrimcilerin teoriye olan inançlar› bilimsel gerekçelere dayanmad›¤›
için, evrim teorisini çürüten bilimsel kan›tlar›n ortaya konmas› da teoriye olan
dogmatik ba¤l›l›klar›n› hiç etkilememektedir. Getirilen deliller ne derece güçlü olursa olsun, evrimciler bunlar› mutlaka görmezlikten gelmektedirler.
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Ümit Say›n da bu modelin tipik bir örne¤idir. Evrim teorisine olan ba¤l›l›¤›, mensubu oldu¤u derginin ideolojisine olan ba¤l›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Bunu da yaz›s›n›n her sat›r›nda, kurdu¤u her mant›kta, yapt›¤›
her yorumda ortaya koymaktad›r.
Örne¤in yaz›s›nda, "Archaeopteryx'in uçan bir dinozor olmas›n›n evrim kuram›n›n do¤rulu¤u ve geçerlili¤i aç›s›ndan fazla bir önemi yoktur.
Hiçbir geçiﬂ fosili bulunmasa bile bu evrim kuram›n› çökertmez" ifadesini kullanmaktad›r.
Benzeri mant›kta cümleleri yaz›s›n›n çeﬂitli yerlerinde defalarca tekrarlamaktad›r:
"Varsayal›m ki, henüz hiçbir fosil bulamad›k; bu tüm ara canl›lar›n
kayboldu¤unu, do¤aya kar›ﬂt›¤›n› gösterir."
"Diyelim ki tüm fosiller fos ç›kt›! Bu bile evrim kuram›n› çökertmez,
çünkü fosiller, Archaeopteryx ve di¤er geçiﬂ hayvanlar› sadece mekanizmalar›n izah› için gereklidir."
Yani Ümit Say›n'a göre, evrime inanmam›z için bu sürecin gerçekten
yaﬂanm›ﬂ oldu¤unu gösterecek fosillere ve di¤er delillere gerek bulunmamaktad›r, kan›t bulunmasa bile evrime mutlaka inanmak gerekmektedir!
Oysaki, e¤er bir evrim yaﬂanm›ﬂsa ara formlara iliﬂkin kan›tlar›n fosil
kay›tlar›nda mutlaka bulunmas› gerekmektedir. Bu ara formlar›n fosilleri
bulunamad›¤› sürece evrim teorisi hayali bir varsay›mdan öteye geçemez
ve bugüne kadar da geçememiﬂtir.
Fransa'n›n en ünlü evrimci biyologlar›ndan biri olan, Sorbonne Üniversitesi'nde uzun y›llar evrim konusunda dersler veren ve 28 ciltlik "Traité de
Zoologie"nin editörlü¤ünü yapan Pierre Paul Grassé, evrim teorisinin delillerinin fosil kay›tlar›nda aranmas› gerekti¤ini ﬂöyle ifade etmektedir:
Do¤abilimciler 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.32
Evrimciler de bu gerçe¤in çok iyi fark›nda olduklar› için yaklaﬂ›k 150 y›ldan bu yana, büyük bir h›rsla yeryüzünün dört bir taraf›n› kazm›ﬂlar, hatta

B‹L‹M ve ÜTOPYA Dergisi
Kas›m 1998 Say›s›ndaki Yan›lg›lar

137

arad›klar› fosilleri bulamay›nca sahte fosiller üretmekten de çekinmemiﬂlerdir.
Fosiller evrim teorisi için bu derece önemliyken Ümit Say›n, nereden
kaynakland›¤› belirsiz bir cesaretle, "Diyelim ki tüm fosiller fos ç›kt›! Bu
bile evrim kuram›n› çökertmez" demektedir. "E¤er, fosil kay›tlar› evrimi
desteklemiyorsa, o zaman evrim teorisinin delili nedir?" sorusuna ise Ümit
Say›n ﬂu cevab› vermektedir: "De¤iﬂimin nedenlerinin ve mekanizmalar›n›n
belirlenmesi bugünkü bilgilerle mümkün de¤ildir, ama 100 y›la kadar bu
konuda dev ad›mlar at›laca¤›na kesin gözüyle bak›lmaktad›r!"
Görüldü¤ü gibi, Ümit Say›n, evrim teorisine kan›t sunmak için 100 y›l
sonraya randevu vermektedir. Bu mant›ksal hezimet, gerek Bilim ve Ütopya
çevresinin, gerekse di¤er evrimcilerin nas›l bir bak›ﬂ aç›ﬂ›na sahip olduklar›n› çok güzel göstermektedir. Bu kiﬂiler, evrim teorisine körü körüne inanmakta, sonra delil aramakta, bulunamay›nca da kendilerine 100 sene sonras›na kadar bir avuntu mühleti vermektedirler.

Kaynaklar› Çarp›tma Yan›lg›s›
Ümit Say›n, Archæopteryx'in kuﬂlar›n atas› olmad›¤›na delil olarak Evrim Aldatmacas› isimli kitapta gösterilen kaynakta böyle bir ifadenin bulunmad›¤›n› iddia etmiﬂtir.
Ümit Say›n do¤ru söylememektedir. Evrim Aldatmacas› isimli kitapç›kta delil olarak gösterilen kaynakta, Archæopteryx'in kuﬂlar›n atas› olmad›¤› çok aç›k ve çok net biçimde ifade edilmektedir. Söz konusu kaynakta (Discover, "Old Bird", 21.3.1997) foto¤raf›n üstünde büyük harflerle
tam olarak ﬂu ifadeler yer almaktad›r:
KUﬁLARIN KÖKEN‹ NEDiR? BU FOSIL (LIAONINGORNIS) BUNUN D‹NOZORLAR OLMADI⁄INI SÖYLÜYOR. ("Whence came
the birds? This fossil suggests that it was not from dinosaur stock")33
Bu ifadeler çok aç›kt›r. Discover dergisi, kuﬂlar›n atas›n›n dinozorlar olmad›¤›n› aç›kça söylemektedir. Benzeri cümleler yaz›n›n içinde de yer almaktad›r. Yaz›da, Archæopteryx'in kuﬂlar›n atas› olamayaca¤› anlam›na gelen çeﬂitli bilgiler sunulduktan sonra ünlü evrimci ornitolog (kuﬂbilimci)
Alan Feduccia'nin su sözleri aktar›lmaktad›r:
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Kuﬂlar›n ortak atalar› dinozorlardan on milyonlarca y›l önce yaﬂam›ﬂlard›r ve dolay›s›yla D‹NOZORLARLA ALAKALARI BULUNMAMAKTADIR... Bunun manas› ﬂudur: kuﬂlar›n tarihi Archæopteryx'ten çok daha öncesine dayanmaktad›r. Ama bizim bu dönem
hakk›nda herhangi bir bilgimiz mevcut de¤ildir. ("... must have lived
tens of millions of years earlier and was therefore not likely a dinosaur.
That means there was a much earlier period of avian history that preceded Archæopteryx, which we know nothing about.")34
Görüldü¤ü gibi, Alan Feduccia aç›kça "Archæopteryx kuﬂlar›n atas› de¤ildir" demektedir.
Hal böyleyken, Ümit Say›n, zor durumda kal›nca tüm evrimcilerin yapt›¤› gibi yalana baﬂvurmakta, "Discover dergisinde, Archæopteryx kuﬂlar›n
atas› de¤ildir manas›na gelen bir ifade yok" demek suretiyle kayna¤› çarp›tmaya çal›ﬂmaktad›r.
Ümit Say›n'›n -kendi deyimiyle- anti-bilimcili¤ini ortaya koyan Discover
dergisinin ilgili k›s›mlar›n› iliﬂikte yay›nl›yoruz. Ümit Say›n, ‹nternet'ten buldu¤u ve isteyenlere göndermeyi vaat etti¤i uydurma belge yerine burada
sundu¤umuz Discover dergisi'nin orijinalini ço¤alt›p yollayabilir.
Ümit Say›n, iﬂine gelmeyen belgeleri yokmuﬂ gibi göstermeye çal›ﬂt›¤›
gibi, pek çok bilimsel yay›n› da çarp›tarak kendi gerçek d›ﬂ› iddialar›n›n kayna¤› varm›ﬂ gibi göstermeye çal›ﬂmaktad›r. Üstelik, bu kaynaklar›n numaralar›n› yaz›s›n›n çeﬂitli yerlerine serpiﬂtirerek, sanki iddia ve yorumlar›n›n bilimsel delili varm›ﬂ havas› vermeye çal›ﬂmaktad›r.
Ümit Say›n'›n yapt›¤› göz boyamaktan ibarettir. Okuyucunun Nature,
Science, Scientific American gibi kaynaklara ulaﬂma güçlü¤ünü f›rsat bilerek
isimlerini art arda s›ralad›¤› bu kaynaklar›n arkas›na saklanmaktad›r:
"Fosillerin evet dedi¤i, evrimi destekledi¤i konusunda ABD'de ve Avrupa'da tonlarca makale ve kitap yaz›lm›ﬂt›r. Discover, Scientific American,
New Scientist, Science, Nature, National Geographic, vb. dergilerde her y›l
evrimin geçerli bir kuram oldu¤unu savunan, mekanizmalar› her gün
biraz daha gün ›ﬂ›¤›na ç›karan binlerce makale yaz›ld›¤› halde..."
Ortada evrimle ilgili birçok yay›n ve makale oldu¤u do¤rudur. Fakat
bunlar, evrim teorisini ayakta tutabilmek için baﬂvurulan birtak›m varsay›m-
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Discover dergisi "OId Bird" baﬂl›kl› yaz›s›nda "Kuﬂlar›n kökeni nedir? Bu fosil
bunun dinozor olmad›¤›n› söylüyor" (Whence came birds? This fossil suggests that it wasn't from dinosaur stock) ifadesini fosil resminin üzerine büyük
harflerle yazm›ﬂt›r. Ne var ki Ümit Say›n, Discover dergisinde böyle bir ifadenin bulunmad›¤›n› iddia etmiﬂtir. Evrimcilerin kaynak sapt›rma yöntemlerinin
ne boyutlara vard›¤›n› göstermek aç›s›ndan belgeyi yukar›da yay›nl›yoruz.
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lar, senaryolar, tart›ﬂmalar ve spekülasyonlardan ibarettir.
Bu yay›nlar›n her say›s› evrim teorisinin binlerce çözümsüz, ihtilafl› ve çeliﬂkili konusuna aç›klama getirmeye çal›ﬂan makalelerle doludur.
Söz konusu makaleler evrimin mekanizmalar›n› gün ›ﬂ›¤›na ç›karmak
ﬂöyle dursun, bizzat evrimcilerin çaresiz ifadeleri, itiraflar› ve aralar›ndaki fikir ayr›l›klar› ile doludur. Pek çok evrimci yay›nda, daha önceki evrimci tezleri yalanlayan ve açmazlar›n› ortaya koyan makalelere s›k s›k rastlamak mümkündür.
Charles Dawson'larla, Ernest Haeckel'lerle ayn› yolda oldu¤u anlaﬂ›lan Ümit Say›n'a hat›rlat›r›z ki böyle ucuz yalanlarla ancak cahil Maocular›
yan›ltabilir, akl› baﬂ›nda kimselerin Ümit Say›n'›n sahtecilik yöntemlerine
itibar etmeyecekleri aç›kt›r.

Stanley Miller'in ‹tiraf› Hakk›ndaki Yan›lg›
Stanley Miller isimli biyokimyac›, 1953 y›l›nda metan, amonyak, hidrojen ve su buhar›n› bir kapta tepkimeye sokarak baz› aminoasitler elde etmiﬂtir. Aminoasitlerin, hücrelerin temel taﬂlar›ndan biri olmas› nedeniyle bu
deney büyük ilgi çekmiﬂtir.
Ne var ki, 1960'larda Preston Cloud, Philip Abelson, D. E. Nicodem gibi jeofizik ve jeokimyac›lar›n yapt›klar› araﬂt›rmalar, Miller'in deneyinde
kulland›¤› metan ve amonyak gazlar›n›n atmosferde hiçbir zaman var
olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur.
Bu bilim adamlar›, atmosferi meydana getiren volkanik gazlar içinde
metan ve amonya¤›n bulunmad›¤›n›, ayr›ca kaya katmanlar›nda metan ve
amonya¤a dair hiçbir bulgunun mevcut olmad›¤›n›, dolay›s›yla metan ve
amonyak gazlar›n›n ilk atmosferde bulunmad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Buna iliﬂkin say›s›z aç›klamadan üçünü aktar›yoruz:
Metan ve amonyak gazlar›n› içeren ilkel bir atmosfer hipotezinin
sa¤lam temellerden yoksun oldu¤u ortaya ç›kt› ve gerçekten de çürütüldü. Art›k jeologlar baﬂka bir alternatif görüﬂ benimsediler: Hava ve
okyanuslar volkanlardan ç›kan gazlardan oluﬂtular.35
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Ümit Say›n Stanley Miller'›n metan-amonyak modelinden vazgeçmedi¤ini, böyle bir kayna¤›n bulunmad›¤›n› iddia etmiﬂtir. Yukar›daki belgeyi Ümit Say›n'a ithaf ediyoruz. Stanley Miller bu makalesinde
"Metan, azot ve yok denecek kadar az miktarlardaki amonyak ile su buhar› kar›ﬂ›m›, ilkel dünya için daha gerçekçi bir atmosferdir" diyerek, ilk atmosferde amonya¤›n yok denecek kadar az miktarlarda bulundu¤unu, dolay›s› ile 1953'deki Miller Deneyi'nin gerçek ﬂartlar› yans›tmad›¤›n› aç›kça kabul etmektedir.

E¤er ilkel atmosfer volkanik da¤lardan ç›kan gazlardan meydana gelmiﬂse, o zaman metan ve amonyak gazlar› o atmosferde çok az bulunuyordu. Çünkü halihaz›rdaki yanarda¤lar bu gazlardan hiç ç›karmazlar.36
Dünyan›n atmosferinde metan büyük miktarlarda bulunmuﬂ olsayd›,
bunun için jeolojik kan›tlar bulunmas› gerekirdi. Laboratuvar deneyleri gösterdiler ki bu gaz› içeren yo¤un bir atmosferden kalmas› gerekenlerden biri de tortul killer taraf›ndan korunmuﬂ olan hidrofobik organik molekül oluﬂumlar›d›r. Bunun yan›nda en eski kayalar›n anormal
miktarlarda karbon ve organik maddeler içermeleri de gerekirken böyle birﬂeyi göremeyiz.37
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Bu bilim adamlar›n›n atmosferde hiçbir zaman amonyak bulunmad›¤›
yönündeki aç›klamalar› önce jeologlar aras›nda daha sonra da tüm biyokimyac›lar taraf›ndan da kabul edilmiﬂtir. Bunun sonucu olarak 1970'lerden itibaren Stanley Miller'in metan-amonyakl› deneyi bilim dünyas›nda gitgide
geçerlili¤ini yitirmiﬂ ve tamamen terk edilmiﬂtir.
‹lk atmosferde amonyak bulunmad›¤› ve dolay›s›yla Miller'in deneyinin geçersiz oldu¤u bizzat deneyi yapan Stanley Miller taraf›ndan da kabul edilmiﬂtir.
Ümit Say›n, Stanley Miller'in hiçbir zaman böyle bir aç›klama yapmad›¤›n› iddia etmektedir.
Oysaki, Stanley Miller, 8-12 Eylül 1985 tarihleri aras›nda ‹sveç'in Stockholm ﬂehrinde, ‹sveç Kraliyet Bilimler Akademisi taraf›ndan düzenlenen
"Molecular Evolution of Life" isimli sempozyumda sundu¤u bildiride ﬂu
ifadeleri kullanm›ﬂt›r:
Metan, azot ve yok denecek kadar az miktarlardaki amonyak ile su
buhar› kar›ﬂ›m› ilkel dünya için daha gerçekçi bir atmosferdir.
Amonyak okyanuslarda çözünece¤inden atmosferde çok miktarlarda
bulunamazd›.38
Stanley Miller'in "Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan bu bildirisi, sempozyumdaki tüm bildirilerin yay›nland›¤› Molecular Evolution of Life isimli kitapta tam metin olarak yay›nlanm›ﬂt›r. ‹ﬂte Ümit Say›n'›n var olmad›¤›n› iddia etti¤i kaynak, bu makaledir.
ﬁüphesiz ki, Stanley Miller'in "ilk atmosferdeki amonyak miktar› yok
denecek kadar azd›" ﬂeklindeki aç›klamas› Miller'in metan-amonyak modelinden vazgeçti¤ini göstermektedir. Çünkü Miller Deneyi çok yüksek
miktarda amonyakla gerçekleﬂtirilmiﬂ olan bir deneydir. Amonyak olmadan yap›lan deneylerde hiçbir aminoasit elde edilemedi¤ine göre39, ortada Miller Deneyi diye bir ﬂey kalmamaktad›r.
Stanley Miller, ilk atmosferde amonyak bulunmad›¤›n› sadece ‹sveç
Kraliyet Bilimler Akademisi'ndeki sempozyumda de¤il, çeﬂitli bilim dergilerindeki makalelerinde de ifade etmiﬂtir. Örne¤in Science dergisinde yer alan
bir makalesinde, ilk atmosferde amonya¤›n bulunmamas› gerekti¤ini ﬂöyle
belirtmiﬂtir:
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ﬁimdiye kadar kabul etti¤imiz ﬂartlarda, azotun kararl› oldu¤u bileﬂik
amonyak olmas›na ra¤men, bu amonyak gaz›n›n büyük k›sm› okyanuslarda amonyum iyonu ve amonyak kar›ﬂ›m› olarak çözünecektir.40
Ayr›ca Stanley Miller, kitaplar›nda ve makalelerinde, metan ve amonyak gazlar›n› seçiﬂinin belli bilimsel bir sebebi olmad›¤›n›, bunun tamamen kiﬂisel önyarg›ya dayal› bir tercih oldu¤unu ›srarla ve defalarca vurgulam›ﬂt›r. Bunlardan ikisi söyledir:
Jeolojik ve jeofizik kan›tlar ilkel dünyan›n d›ﬂ kabu¤unda yer alm›ﬂ
olan ﬂartlar hakk›nda herhangi bir kesin yarg›ya varmam›z hususunda
yetersiz kal›rlar. Özellikle ilkel atmosferin kompozisyonuna iliﬂkin
yaklaﬂ›mlar tart›ﬂmal›d›r. Bu nedenle, kendi önyarg›lar›m›z daha bir
önem kazan›r.41
‹lkel atmosferin içeri¤i hususunda herhangi bir görüﬂ birli¤i yoktur. ﬁu
belirtilmelidir ki 3.8 milyar y›ldan daha yaﬂl› kayalar bilinmedi¤inden
4.6 milyar ile 3.8 milyar y›l önceleri aras›ndaki dünya ﬂartlar› hakk›nda bir jeolojik kan›t›m›z mevcut de¤ildir.42
Tüm bu belgeler, 1953'teki Miller deneyi'nin gerçek ﬂartlar› yans›tmad›¤›n›n bizzat Stanley Miller taraf›ndan kabul edildi¤ini göstermeye yeterlidir.
O nedenle, Ümit Say›n'a "Stanley Miller görüﬂlerinden hiçbir zaman dönmedi" gibi iddial› aç›klamalar yapmadan önce ortaya ataca¤› iddiay› etrafl›ca araﬂt›rmas›n› tavsiye ederiz. Aksi halde, burada oldu¤u gibi, mahçup
olmas› kaç›n›lmazd›r.

Zeka Düzeyi Tart›ﬂmal› Kimseleri
Ak›l Hocas› Edinme Yan›lg›s›
Burada Ümit Say›n'›n hayranl›k besledi¤i ve kendisine ak›l hocas› kabul etti¤i evrimcilerin zeka düzeyleri hakk›nda da bilgi vermek istiyoruz ki
evrim teorisinin nas›l bir zihniyetin ürünü oldu¤u tam olarak anlaﬂ›ls›n.
Ümit Say›n'›n temel kaynaklar›n›n baﬂ›nda Tim M. Berra'n›n Evolution
and the Myth of Creationism43 adl› kitab› gelmektedir.
Ümit Say›n "Uçtu Uçtu Dinozor Uçtu" baﬂl›kl› yaz›s›ndaki çizimlerin
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tamam›na yak›n›n› söz konusu kitaptan kopyalam›ﬂt›r
ve kaynakças›nda bu kitab›n ismini aç›kça belirtmektedir.
Ümit Say›n'›n bu temel baﬂvuru kayna¤› baﬂtan aﬂa¤› birbirinden gülünç z›rvalarla doludur. Örne¤in söz konusu
kitab›n 117. sayfas›nda yer alan "Herﬂey Evrimleﬂiyor"
baﬂl›kl› bölümünde, evrim teorisinin en önemli delili olaBilim ve Ütopya
dergisinin yay›n
yönetmeni
Ender Helvac›o¤lu

rak Corvette marka araban›n tasar›m›ndaki de¤iﬂiklikler gösterilmektedir.
Berra, kitab›nda, Corvette'lerin 1953, 1962, 1978, 1990
modellerinin resimlerini arka arkaya dizmiﬂ, sonra da

"‹ﬂte Corvette nas›l evrimleﬂiyorsa, canl›lar da böyle evrimleﬂiyor" demektedir.
Bu örnekteki zeka düzeyinin hali ortadad›r. Ümit Say›n'›n ak›l hocas›
olan Berra, sanki söz konusu modeller, mühendislerin, tasar›m uzmanlar›n›n, bilgisayarlar›n uzun ve koordineli bir çal›ﬂmas› sonucu de¤il de
da¤larda rüzgar›n, y›ld›r›mlar›n, ya¤murun, güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n etkisiyle tesadüfen geliﬂmiﬂ gibi, "Corvette'in evrimi"nden bahsetmektedir!
ﬁüphesiz ki, Corvette modelleri, tesadüflerle de¤il, bilinçli ve ak›ll› bir
tasar›mla geliﬂmiﬂtir. Bu nedenle, Berra'n›n verdi¤i örnek, evrim teorisine
de¤il, yarat›l›ﬂa delil oluﬂturmaktad›r.

Evrimcilerin En Büyük Yan›lg›s›
Yukar›da anlat›lan ak›ls›zca yaklaﬂ›m biçimine sadece Tim Berra de¤il, evrimcilerin tümü sahiptir.
Çünkü bütün evrimciler; karbon, azot, hidrojen gibi cans›z ve ﬂuursuz atomlar›n tesadüfler sonucu biraraya gelip jet motoru dizayn eden
mühendisleri, elektron mikroskobunda hücrenin yap›s›n› inceleyen profesörleri, müzik dinleyen, folklor oynayan, ›zgaran›n kokusunu alan insanlar› meydana getirdiklerini iddia etmektedirler.
Bu çok saçma bir iddiad›r.
ﬁuursuz atomlar düﬂünemezler, dizayn yapamazlar, koku hissede-
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mezler, kokular aras›ndaki farklar› bilemezler, biraraya gelip folklor
oynayamazlar. Ne müzi¤in ritmini, ne ›zgaran›n kokusunu, ne de yo¤urdun tad›n› bilebilirler.
Dünyan›n bütün atomlar› biraraya getirilse, bunlar izole edilmiﬂ
ortamlarda tutulup gerekli iﬂlemlerden geçirilse ve milyarlarca y›l beklense, bu atomlar aralar›nda karar vererek birleﬂip bir üniversite profesörünü oluﬂturamazlar.
Ne var ki evrimciler tüm bunlar›n mümkün oldu¤una inanmaktad›rlar. ﬁüphesiz ki, böylesine mant›ks›z ve ak›ls›zca bir iddiaya inanabilmek
için, akl› tamamen devreden ç›karan bir büyüye kap›lm›ﬂ olmalar› gerekir. Düﬂünebilen, üretebilen, akl› baﬂ›nda, bilinçli, ülkesine ve milletine
faydal›, sa¤l›kl› nesiller yetiﬂtirebilmemiz için bu büyüyü ortadan tamamen kald›rmam›z ﬂartt›r.

BİLİM ve ÜTOPYA
Dergisi Aralık 1998 Sayısındaki
Evrimci Yanılgılar
Bilim ve Ütopya dergisinin Aral›k 1998 say›s›nda, Doç. Dr. Alaeddin ﬁenel'in "Evrim Aldatmacas› m›?, Devrin Aldatmacas› m›?" ve Rennan Pekünlü'nün "Aldatmacan›n Evrimsizli¤i" baﬂl›kl› birer yaz›lar› yay›nlanm›ﬂt›r. Yazarlar, söz konusu yaz›lar›nda, Evrim Aldatmacas› adl› kitab›m›zdan ve Bilim
Araﬂt›rma Vakf›'n›n ülkemizin dört bir yan›nda düzenledi¤i evrim teorisi'nin geçersizli¤ini ortaya koyan bilimsel konferanslar›ndan duyduklar› rahats›zl›klar› ifade etmiﬂlerdir.
Bu tepki, evrim teorisinin bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisinin ortaya konmas›ndan rahats›zl›k duyan çevrelerin, özellikle komünist ideolojiye sahip çevreler oldu¤unu bir kez daha göstermiﬂtir. Evrim teorisinin komünizmin, dolay›s›yla da komünizmi ideoloji olarak benimseyen bölücü terörün temeli oldu¤unu, bu teori y›k›l›nca komünist ve bölücü ideolojilerin de y›k›laca¤›n›
çok iyi bilen odaklar, yay›n organlar› kanal›yla bir süredir yürüttükleri karalama kampanyas›na devam etmiﬂlerdir.
Bilim ve Ütopya dergisinin yazarlar› Alaeddin ﬁenel ve Rennan Pekünlü, Evrim Aldatmacas› kitab›ndaki gerçeklere karﬂ› da birtak›m eleﬂtiriler getirmiﬂ, özellikle kitapta yer alan "Maddenin Ard›ndaki S›r" bölümünü hedef alm›ﬂlard›r.
Yazarlar›n mant›k örgülerindeki bozukluklar ve biyoloji konular›ndaki
koyu bilgisizlikleri, yaz›lardaki iddialar›n ciddiyet derecesinin de bir göstergesidir. Yazarlar, materyalizme olan dogmatik ba¤l›l›klar› nedeniyle önemli yan›lg›lara düﬂmüﬂlerdir.
‹lerleyen sayfalarda, söz konusu yazarlar›n evrim teorisiyle ilgili yan›lg›lar›n› inceleyece¤iz. Ard›ndan da, maddenin asl› konusundaki yan›lg›lar›n› ele alaca¤›z.
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"EVR‹M ALDATMACASI MI?
DEVR‹N ALDATMACASI MI?"
BAﬁLIKLI YAZI
Evrim Teorisinin Çürütülmesinin
Yarat›l›ﬂ›n ‹spat› Oldu¤unu Kavrayamama Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel imzas›yla yay›nlanan "Evrim Aldatmacas› m›, Devrin
Aldatmacas› m›?" baﬂl›kl› yaz›da, evrim teorisini çürüterek Yarat›l›ﬂ›n ispatlanamayaca¤›, bunun mant›k kurallar›na ayk›r› oldu¤u ve düﬂünce tarihinde böyle bir ispat›n örne¤inin bulunmad›¤› iddia edilmiﬂtir. Alaeddin ﬁenel'in ifadeleri ﬂöyledir:
Bildi¤im kadar›yla felsefe, düﬂünce tarihinde, hiçbir düﬂünür, yazar›n
bu yolda ulaﬂt›¤› baﬂar›ya (!) ulaﬂamad›. Bir ﬂeyin yok oldu¤unu kan›tlayarak baﬂka bir ﬂeyin varl›¤›n› kan›tlama mant›¤›n› ileri sürme yüreklili¤ini (!)kimse gösteremedi.
Görüldü¤ü gibi, Alaeddin ﬁenel, "Bunu kimse baﬂaramad›" tarz› iddial›
ifadelerle ve ünlem iﬂaretli cümlelerle, evrim teorisinin çürütülüﬂünün Yarat›l›ﬂ›n ispat› manas›na gelmedi¤ini öne sürmektedir.
Alaeddin ﬁenel, böyle bir görüﬂ ortaya atmadan önce temel mant›k kitaplar›nda biraz araﬂt›rma yapm›ﬂ olsayd› daha iyi olurdu.
Çünkü, "iki seçenekten birinin
do¤ru olmad›¤›n› göstererek di¤er
seçene¤in ispat edilebilece¤i" lise
mant›k kitaplar›nda bile yer alan en
temel mant›k yöntemlerindendir.
Buna mant›kta "ayr›k ç›kar›m"
(mant›kç›lar aras›nda kullan›lan deyimiyle, modus tolendo ponens) ismi
verilmektedir. Bu temel mant›ksal

Alaeddin ﬁenel
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yöntem, mant›k kurallar›n›n geçerli oldu¤u her konu için oldu¤u gibi canl›lar›n ortaya ç›k›ﬂ›n› aç›klamak için de kullan›lmaktad›r.
Bu mant›¤› evrimciler de kabul etmektedirler. Alaeddin ﬁenel'in yaz›n›n yay›nland›¤› derginin ayn› say›s›nda günümüzdeki evrimci bilim adamlar›n›n en önemlileri aras›nda say›lm›ﬂ olan Douglas Futuyma tam olarak
ﬂunlar› söylemektedir:
Yarat›l›ﬂ ve Evrim: canl› varl›klar›n kökeni hakk›ndaki bütün muhtemel
aç›klamalar bu ikisi aras›nda yer al›r. Organizmalar ya bütünüyle geliﬂmiﬂ bir ﬂekilde yeryüzünde ortaya ç›km›ﬂlard›r ya da bu ﬂekilde ortaya ç›kmam›ﬂlard›r. E¤er bu ﬂekilde ortaya ç›kmad›larsa, kendilerinden
önce var olan türlerden belli bir de¤iﬂiklik süreciyle geliﬂmiﬂ olmal›d›rlar. E¤er bütünüyle geliﬂmiﬂ ﬂekilde ortaya ç›kt›larsa, o zaman gerçekten de sonsuz bir güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmal›lar.44
Görüldü¤ü gibi, Douglas Futuyma da evrim teorisinin çürütülmesinin
Yarat›l›ﬂ'›n kan›tlanmas› anlam›na gelece¤ini ifade etmektedir. Bilimsel kan›tlar ise, evrim teorisinin geçersiz oldu¤unu ispatlam›ﬂt›r. Bunun anlam›
canl›lar›n sonsuz güç sahibi olan bir ak›l taraf›ndan yarat›ld›¤›d›r. Bu akl›n
sahibi ise hiç kuﬂkusuz herﬂeyin Yarat›c›s› olan Allah't›r.

Düzenin Ancak Düzensizlikle Anlaﬂ›labilece¤ini
Kavrayamama Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel, evreni Allah'›n yaratt›¤› ve düzenledi¤i gerçe¤ine karﬂ› ç›karken, do¤ada düzen kadar düzensizlik de oldu¤unu belirtmekte ve
ﬂöyle yazmaktad›r:
Günlük deneyimlerimiz kadar bilimsel saptamalar da, hem cans›z do¤ada hem canl›larda düzen kadar düzensizli¤in de bulundu¤unu göstermektedir. Gök cisimleri birbirleri ile çarp›ﬂmakta, atmosfere meteorlar ya¤maktad›r. ‹nsan beyni son derece karmaﬂ›k bir örgüttür (düzendir), ama bir kurﬂun onu darmada¤›n etmektedir.
Evrende "düzenli" olarak alg›lanan yap›lar yan›nda "düzensiz" olarak
alg›lanan yap›lar oldu¤u do¤rudur. Ama bu, Alaeddin ﬁenel'in sand›¤› gibi,
evrenin yarat›lmad›¤›n› de¤il, yarat›ld›¤›n›n göstergesidir.
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Çünkü "düzensizli¤in"de bir amac› vard›r; bize k›yas yoluyla "düzen"
kavram›n› ö¤retir. E¤er karﬂ›laﬂt›¤›m›z her görüntü, her tablo, do¤an›n ve
evrenin her parças› "düzenli" olsayd›, o zaman biz düzenin ne anlama geldi¤ini anlayamazd›k.
Güzellik çirkinlikle, siyah beyazla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bir anlam kazan›r. Düzenlili¤i ise, düzensizlikle karﬂ›laﬂt›rarak anlar›z. Allah bize do¤ada
raslant›sal gibi görünen olaylar göstermekte ve bunlar›n sonucunda ortaya
"düzensizlik" ç›karmakta, bunun yan›nda da kendi yaratmas›n›n ispat› olan
düzenlilik örnekleri meydana getirmektedir.

Mutasyonlar›n Düzen Meydana Getirdi¤ini
Sanma Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel, "Rastlant›lar›n düzensizlikten baﬂka bir ﬂey meydana getirmedi¤i görüﬂü de do¤ru de¤ildir. Raslant›lar, bir düzeni bozabilecekleri gibi, onu bozup yeni bir düzen meydana getirebilirler" ifadelerini kullanm›ﬂt›r.
Buna delil olarak ﬂu aç›klamay› yapm›ﬂt›r:
"Gerçekten bir mutasyon, bir canl›n›n (eski) düzenini bozup (canl› bunun sonunda yaﬂar kalabilmiﬂse), söz konusu genin kopyalanmas› (redüplikasyon) ile o canl›da yeni bir düzen do¤urabilmektedir. Ve bunu
bilebilmek için moleküler biyoloji uzman› olmak gerekmemektedir."
E¤er Alaeddin ﬁenel, biraz dikkatli düﬂünseydi ve moleküler biyoloji
konusunda biraz altyap›ya sahip olsayd›, bir varsay›m› desteklemek için
yine ayn› varsay›m› delil olarak kulland›¤›n› fark edebilirdi.
"Raslant›lar düzen do¤urabilir" iddias›, evrim teorisinin temel iddias›d›r. Bu raslant›lar, evrim teorisine göre, mutasyonlard›r. Bu durumda Alaeddin ﬁenel'in kurdu¤u mant›k, "Mutasyonlar düzen oluﬂturabilir, çünkü bilindi¤i gibi mutasyonlar düzen oluﬂturabilir" gibi bir k›s›r döngüdür.
Oysa zaten Evrim Teorisi'nin en büyük sorunlar›ndan biri, "mutasyonlar düzen oluﬂturabilir" iddias›n›n hiçbir gözlemsel ya da deneysel bulgu ile
desteklenmemiﬂ olmas›d›r. "Düzen oluﬂturucu mutasyon", bir canl›n›n genetik bilgisini tahrip etmeyen, geliﬂtiren mutasyon, yani "faydal› mutasyon"
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anlam›na gelir. Ancak faydal› mutasyonun gözlemlenmiﬂ tek bir örne¤i yoktur. Amerikal› genetikçi B.G. Ranganathan bu konuda ﬂöyle der:
Mutasyonlar çok ender olarak meydana gelirler ve her zaman zararl›d›rlar. Bu, mutasyonlar›n evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iﬂim kaç›n›lmaz olarak zararl› olacakt›r. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Bir deprem ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m getirir." 45

Aminoasitlerin Dizilim S›ras›n›n Önemini
Kavrayamama Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel'in aç›klamalar›ndaki yarg› bozuklu¤unun bir baﬂka
önemli örne¤i, bir proteinin do¤al ﬂartlarda rastlant›sal olarak sentezlenmesinin çok kolay bir iﬂlem oldu¤unu sanmas›d›r. Bu konuda ﬂunlar› yazmaktad›r:
Evrimci sav, hem cans›z hem canl› do¤ada, yal›ndan karmaﬂ›¤a, zamanla (milyarlar› bulan y›llar içinde; milyonlarca, belki milyarlarca tepkimeyle) evrimle, gittikçe daha karmaﬂ›k yap›lara geçildi¤idir. Formülleﬂtirirsek, süreç, söz gelimi ilkin iki elementle baﬂlam›ﬂt›r; a ile b'nin
birleﬂme olas›l›¤› diyelim yüzde ellidir; ab oluﬂtuktan sonra ona c elementinin tak›lmas› da elli; abc'ye d elementinin tak›lmas› da elli; ya da
ona benzer olas›l›klar. Tümünün bir anda oluﬂtu¤u sav› ve bunun olanaks›zl›¤›, evrimcilere yüklenemez.
Alaeddin ﬁenel, biraz biyokimya bilen bir insan›n bile ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›layaca¤› bir senaryo yazmaktad›r. Alaeddin ﬁenel, proteinlerin, tesbih taneleri gibi birbirlerine dizilmiﬂ aminoasit y›¤›nlar›ndan ibaret oldu¤unu sanmakta, aminoasitlerin 20 ayr› türde oldu¤unu, daha önemlisi bir aminoasit
zincirinin protein say›labilmesi için mutlaka belirli bir s›ra dizilmesi gerekti¤ini bilmemektedir.
Bu; bir ﬂiiri "harflerin rastgele yanyana gelmesi" san›p, sonra da "Bir ﬂiirin tesadüfen oluﬂmas› çok kolay, iki harfi yanyana atarsan›z, sonra bir
üçüncüyü, bir dördüncüyü yanlar›na atarsan›z, böylece yüzlerce harflik bir
ﬂiiri kolayca oluﬂturursunuz" demeye benzemektedir. Oysa, harflerin anlam
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kazan›p ﬂiir olabilmeleri için belirli bir s›rayla dizilmeleri gerekmektedir.
Buna benzer biçimde, aminoasit dizilerinin de bir protein olabilmeleri
için belirli bir s›rayla dizilmeleri ﬂartt›r. Bu belli dizilimin tesadüf sonucu ortaya ç›kma ihtimali "s›f›r" d›r. (Örne¤in 400 aminoasitin belli bir s›rayla dizilme ihtimali 1/10520'dir.)
Bu gerçek, en koyu evrimciler taraf›ndan bile kabul edilmektedir. Örne¤in moleküler evrim teorisinin babas› say›lan Rus bilim adam› Alexander
Oparin "Proteinlerin yap›s›n› inceleyenler için bu maddelerin kendiliklerinden biraraya gelmiﬂ olmalar›, Romal› ﬂair Virgil'in ünlü Aeneid ﬂiirinin etrafa saç›lm›ﬂ harflerden rasgele meydana gelmiﬂ olmas› kadar ihtimal d›ﬂ› gözükmektedir" demiﬂtir.46
Ayn› olas›l›k hesaplar›, David Shapiro, Harold Morovitz, Francis Crick,
Carl Sagan, Lecompte du Nuoy, Frank Salisbury gibi ünlü evrimciler taraf›ndan da yap›lm›ﬂ ve ayn› rakamlar elde edilmiﬂtir. Alaeddin ﬁenel talep ederse kendisine bu evrimci kaynaklar› gönderebiliriz.
Alaeddin ﬁenel'in anlayamad›¤› ikinci nokta, canl›l›¤›n oluﬂmas› için,
canl›l›¤› oluﬂturan parçalar›n tümünün birarada oluﬂmas› gerekti¤idir.
Çünkü söz konusu parçalar›n iﬂe yarayabilmeleri için eksiksiz olmalar›
gerekir. Eksik bir yap› iﬂlev göremez ve evrimin kendi iddias›na göre de do¤al ﬂartlar içinde ay›klan›r. ﬁenel'in haberdar olmad›¤› bu kavrama "indirgenemez komplekslik" denmektedir ve evrim teorisini y›kan konulardan birini oluﬂturmaktad›r.
Alaeddin ﬁenel, ayr›ca "Bu hesap niye evrimcilerden soruluyor da yaradanc›lardan... sorulmuyor?..." demektedir.
Protein senteziyle ilgili olarak yap›lan olas›l›k hesaplar›, evrimciler proteinlerin tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia ettikleri için yap›lm›ﬂt›r.
Kuﬂkusuz evrimcilerin hepsi olas›l›k hesaplar› konusunda Alaeddin ﬁenel kadar bilgisiz de¤ildir. Biyokimyayla ilgilenen evrimciler, hayat›n kökeni sorusunun teorileri aç›s›ndan büyük bir açmaz oldu¤unun fark›ndad›rlar.
Örne¤in Türkiye'nin önde gelen evrimcilerinden Prof. Dr. Ali Demirsoy, Alaeddin ﬁenel'in oluﬂmas›n› çok kolay sand›¤› proteinlerden ﬂöyle söz etmektedir:
... Sorunun en can al›c› noktas›, mitokondrilerin bu özelli¤i nas›l kazan-
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d›¤›d›r. Çünkü tek bir bireyin dahi rastlant› sonucu bu özelli¤i kazanmas› akl›n alamayaca¤› kadar aﬂ›r› olas›l›klar›n biraraya toplanmas›n› gerektirir... Solunumu sa¤layan ve her kademede de¤iﬂik ﬂekilde katalizör
olarak ödev gören enzimler, mekanizman›n özünü oluﬂturmaktad›r. Bu
enzim dizisini bir hücre ya tam içerir ya da baz›lar›n› içermesi anlams›zd›r. Çünkü enzimlerin baz›lar›n›n eksik olmas› herhangi bir sonuca götürmez. Burada bilimsel düﬂünceye oldukça ters gelmekle beraber daha
dogmatik bir aç›klama ve spekülasyon yapmamak için tüm solunum enzimlerinin bir defada hücre içerisinde ve oksijenle temas etmeden önce,
eksiksiz bulundu¤unu ister istemez kabul etmek zorunday›z.47
Ali Demirsoy, yarat›l›ﬂ› kabul etmemek için, "s›f›r" ihtimale sahip olan
evrimi kabul etti¤ini onaylamaktad›r. Yani en az›ndan ideolojik ön yarg›lar›n›n varl›¤›n› itiraf etmekte, okuyucular› yan›ltmaya çal›ﬂmamaktad›r. Alaeddin ﬁenel'in, biyokimya konular›nda mant›k yürütmeye çal›ﬂ›p hatalar sergilemeden önce, kendisinden daha bilgili olan Demirsoy gibi evrimcilere dan›ﬂmas›nda fayda vard›r.

Evrimi Kan›tlama Çabas› ‹çinde
Tutars›z Örnekler Öne Sürme Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel'in mant›ksal çöküntüsü evrimi desteklemek için verdi¤i bir di¤er örnekte de rahatl›kla gözlemlenmektedir. ﬁenel rastlant›lar›n bir
canl› oluﬂturabilece¤ine örnek olarak bir ç›nar a¤ac›n›n geliﬂimini vererek ﬂu
ifadeleri kullanmaktad›r: "Gerçekten, bin y›ll›k bir ç›nar›n o anki biçimini almas›nda milyarlarca rastlant› devreye girmiﬂ olabilir."
En baﬂta, bin y›ll›k bir ç›nar a¤ac›n›n o anki biçiminin rastlant›yla hiçbir ilgisi yoktur. A¤ac›n dallar›n›n ﬂekli, kal›nl›¤›, gövdesinin büyüklü¤ü,
boyu ve buna benzer özelliklerinin tümü o a¤ac›n hücrelerindeki DNA moleküllerinde kodlanm›ﬂt›r. A¤aç da geliﬂim süreci boyunca DNA's›nda
programlanm›ﬂ olan aﬂamalardan geçerek herhangi bir anda önceden belirlenmiﬂ olan ﬂeklini al›r. Alaeddin ﬁenel'in anlamad›¤› nokta, bin y›ll›k ç›nar›n o anki haline gelmesinin rastlant›dan de¤il, daha en baﬂ›nda o ﬂekilde programlanm›ﬂ olmas›ndan kaynakland›¤›d›r. Nas›l bir insan›n, örne¤in sar›ﬂ›n, mavi gözlü, uzun boylu, dalgal› saçl›, kemer burunlu vs. gibi fi-
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ziksel özellikleri do¤duktan sonra karﬂ›laﬂt›¤› rastlant›lardan kaynaklanmamakta, daha tek hücre halindeyken belirlenmekteyse, ayn› durum ç›nar
a¤ac›n›n biçimi için de geçerlidir.
Alaeddin ﬁenel'in, kulland›¤› bu örnek teknik olarak hatal› ve geçersiz
oldu¤u gibi, bu örnek üzerine kurdu¤u mant›k da yanl›ﬂt›r. ﬁenel bu örnekle, 'belli bir zaman içinde bir ﬂey belli bir biçimde ortaya ç›km›ﬂsa demek ki
rastlant›larla o ﬂey olabilmektedir' demeye getirmektedir. Bu örnekle, 'canl›lar da bugünkü halleriyle var iseler demek ki rastlant›lar bunu yapm›ﬂ' ﬂeklindeki klasik evrimci mant›¤a varmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu gülünç mant›¤› da ﬂu
ifadeler ile sloganlaﬂt›rm›ﬂt›r. "Ama bunlar 'olas›l›k' de¤il 'olan' ﬂeylerdir.
Olan›n olas›l›¤› olmaz, sonucu al›nm›ﬂ olan maç› kimin kazanaca¤› yolunda
olas›l›k hesaplar› yap›lmaz, olan olmuﬂ, biten bitmiﬂtir."
Evrimcilerin, "canl›lar varsa o zaman evrim de olmuﬂtur" ﬂeklindeki bu
klasik mant›klar› evrimin hiçbir bilimsel aç›klamas› olmamas› ve tamamen
dogmatik bir dünya görüﬂü ve inanç biçimi olmas›ndan kaynaklan›r.
Hiç kimse, "canl›lar hiçbir ﬂekilde var olamaz" gibi bir iddia öne sürmemektedir. Olas›l›k hesaplar› canl›lar›n oluﬂmas› hakk›nda de¤il, canl›lar›n
evrim gibi bir süreçle ortaya ç›k›p ç›kamayaca¤› hakk›ndad›r. Nitekim bu
hesaplar böyle ak›l ve mant›k d›ﬂ› bir sürecin tamamen imkans›z oldu¤unu
somut olarak ortaya koymuﬂtur. Bu da "var olan" canl›l›¤›n ancak bilinçli bir
yarat›l›ﬂ›n ürünü olabilece¤ini kan›tlamaktad›r.
Örne¤in caddelerde binlerce araban›n var olmuﬂ olmas› bunlar›n bir ﬂekilde rastlant›larla ortaya ç›km›ﬂ oldu¤unu göstermez. E¤er bunlar›n tek bir
tanesinin bir tekerle¤inin bile tesadüfen oluﬂabilmesinin olas›l›klar› hesaplansa ihtimal d›ﬂ› oldu¤u görülecektir. Fakat ﬁenel'in mant›¤›na göre arabalar olmuﬂsa olmuﬂtur, milyarlarca rastlant› devreye girerek arabalar› oluﬂturmuﬂtur. Arabalar oldu¤una göre olas›l›ktan söz edilemez. Olan olmuﬂ, biten
bitmiﬂtir. ﬁenel'in mant›¤›ndan hareket edersek, ortada ne bilinçli bir tasar›mc›, ne bilgili ve zeki bir mühendis, ne yetenekli bir usta vard›r; arabalar
varsa "demek ki rastlant›lar bunlar› oluﬂturabilmiﬂ"tir (!)
Alaeddin ﬁenel'in, olanaks›z olas›l›k oldu¤unu kabul etti¤i, "ç›nar›n o
biçimiyle yeniden ve bir anda oluﬂturulmas›", bir hücrenin ilkel dünya ﬂart-
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lar›nda içerdi¤i binlerce karmaﬂ›k enzimiyle, milyonlarca anlaml› proteinlerden oluﬂan özelleﬂmiﬂ organelleriyle, çekirde¤iyle, DNA's›yla, hücre zar›yla,
sitoplazmas›yla, içerdi¤i kompleks organizasyonla meydana gelmesinden
daha düﬂük bir olas›l›k de¤ildir. Alaeddin ﬁenel'in ç›nar için kabul etmek zorunda kald›¤› gibi, bu olay da "yaratmadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir."
Ç›nar örne¤i ve yaz›s›nda verdi¤i di¤er tutars›z, mant›k d›ﬂ› örnekler,
Alaeddin ﬁenel'in yarat›l›ﬂ› ve Yarat›c›y› reddetmek ve imkans›z olan› olanakl› göstermeye çal›ﬂmak için ak›l ve mant›¤a karﬂ› nas›l savaﬂ açt›¤›n›n
aç›k bir göstergesidir. Ayetlerde bu tutumun inkarc›lar›n karakteristik özelliklerinden biri oldu¤u belirtilmektedir:
Ahirete inanmayanlar›n kötü örnekleri vard›r, en yüce örnekler ise
Allah'a aittir. O güç sahibi oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Nahl Suresi, 60)
Sana nas›l örnekler vererek sapt›klar›na bir bak, art›k onlar›n bir yola güçleri yetmemektedir. (‹sra Suresi, 48)
Ayetlerden de anlaﬂ›laca¤› gibi Alaeddin ﬁenel'in tutars›z örnekleri di¤er Bilim ve Ütopya yazarlar›nda da oldu¤u gibi gerçeklerden gitgide uzaklaﬂmalar›na ve kendilerini kand›rmalar›na yard›mc› olmaktan baﬂka bir ﬂeye yaramamaktad›r.

Zaman›n ‹mkans›z› Mümkün K›ld›¤›n› Sanma Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel'in, olanaks›zl›klar› "mümkün" k›labilmek için yaz›s› boyunca ard›na s›¤›nd›¤› kavram "zaman"d›r. Her örne¤inde, "Evrim bir anda
olsa imkans›z, ancak uzun zaman verilirse olanakl› hale gelir" ﬂeklinde bir
mant›¤› savunmaya çal›ﬂmaktad›r.
Herﬂeyden önce anlamas› gerekir ki, mekanizmas› "rastlant›lar" olan bir
sürecin ister k›sa zamanda, isterse uzun zamanda anlaml›, planl› ve karmaﬂ›k sistemler meydana getirmesi mümkün de¤ildir. Canl› sistemler ise bu tür
bir karmaﬂ›kl›¤›n en uç noktas›d›r.
Evrimin öne sürdü¤ü gibi, uzun bir zaman dilimi içinde yavaﬂ ve küçük eklemelerle ilerleyen bir süreç ancak büyük ve anlams›z y›¤›nlar meydana getirebilir. Her parças› birbiriyle ba¤lant›l›, içiçe geçmiﬂ sistemlerden
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oluﬂan hücre gibi kompleks organizasyonun, "tesadüflerin art arda parça eklemesi" ﬂeklinde ilkel bir mekanizmayla oluﬂabilmesi, ne bir anda ne de trilyonlarca y›lda mümkün de¤ildir.
Bu göz boyama yöntemi, profesyonel evrimcilerin kendilerinin de gerçekte inanmad›¤›, ancak cahil kitleleri evrime ikna etmek için s›k s›k kulland›klar› bir yan›ltma tekni¤idir.
Evrimciler, "zamanla, yavaﬂ yavaﬂ herﬂeyin mümkün olabilece¤i" gibi
toz pembe bir tablo oluﬂturmakta ve evrimin bütün imkans›zl›klar›n› bu illüzyonla örtmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Birkaç kademeden fazla tutarl› mant›k yürütmekte zorlanan kimseler,
evrimcilerin oluﬂturduklar› illüzyonlara kanabilmektedirler, ama akl› baﬂ›nda hiç kimsenin böyle mant›ks›z iddialara itibar etmeyece¤i aç›kt›r.

Labaratuvarda Yap›lan RNA Sentezinin
Evrimi Kan›tlad›¤›n› Sanma Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel yaz›s›n›n 12 no.lu dipnotunda Evrim Aldatmacas› kitab›nda, evrimcilerin Urey-Miller deneyi benzeri deneylerden kaç›nd›klar›n›n
söylendi¤ini, bunun do¤ru olmad›¤›n› belirtmiﬂtir. Buna delil olarak da
Cumhuriyet Bilim Teknik dergisi gibi çok ciddi bir bilimsel referans (!) göstermiﬂtir. Buradan da tarihi belirsiz bir dergiye gönderme yaparak ne derece
akademik bir üslubu oldu¤unu (!) kan›tlam›ﬂt›r.
Ayr›ca, ﬁenel'in bahsetti¤i konu Urey-Miller deneyi kategorisinden tamamen farkl› bir konu, bir RNA sentezidir. Urey-Miller deneyi ise aminoasit
üretmeye yönelik bir deneydir. Evrimciler ilkel atmosfer koﬂullar›nda Miller
deneyinde kullan›lan gazlar›n bulunmad›¤›n› ve gerçekte ilkel atmosferde
bulunmas› gereken gazlar kullan›ld›¤›nda tek bir aminoasit bile sentezlenemedi¤ini görmüﬂler ve bu tür deneylerden ümitlerini kesip, vazgeçmiﬂlerdir. Evrim Aldatmacas› kitab›nda bahsedilen durum da budur.
Bunlar›n yan› s›ra, ﬁenel'in bilimsel cehaletle buna karﬂ›t delil olarak öne
sürdü¤ü RNA deneyleri aminoasitlerin ilkel atmosferde oluﬂabilece¤inden
ümidini kesmiﬂ evrimcilerin yeni bir aray›ﬂ›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
RNA'lar›n proteinlerinden önce oluﬂtu¤u ise ﬁenel'in laf aras›na s›k›ﬂt›rd›¤› gibi kan›tlanm›ﬂ bir gerçek de¤il, tamamen varsay›md›r.
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Dahas› RNA deneylerinden evrimcilerin beklentileri, kendini kopyalayan
bir RNA elde edebilmektir. Bunu da hiç kimse baﬂaramam›ﬂt›r. ﬁenel'in söyledi¤i 14 zincirlik RNA sentezi ise laboratuvarlarda sentezlenen baﬂka herhangi
bir kimyasal maddeden daha fazla bir anlam ifade etmez. Bugün laboratuvarda, kimyasal tesislerde, son derece ileri teknolojilerde, pek çok kimyager ve
mühendis gözetiminde çok çeﬂitli kimyasal maddeler üretilmektedir. Fakat bu
labaratuvar çal›ﬂmalar› hiçbir ﬂekilde bu maddelerin ilkel dünya koﬂullar›nda,
kontrolsüz ﬂartlarda, do¤a olaylar› ile, tesadüfen, kendi kendilerine oluﬂabileceklerinin kan›t› de¤ildir. Zaten bugün ilkel atmosferde var oldu¤u kan›tlanm›ﬂ gazlarla RNA'n›n hiçbir molekülü elde edilememektedir.Alaeddin ﬁenel'e
tavsiyemiz, Evrim Aldatmacas› kitab›n› ve Bilim ve Ütopya dergisinin daha önceki say›lar›ndaki iddialara bu kitapta verilen cevaplar› daha dikkatli okumas›d›r. O zaman bu aç›klamalara da gerek kalmayacakt›r.

Yoktan Yarat›l›ﬂ›n Bilime Ayk›r›
Düﬂtü¤ünü Sanma Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel "Yoktan yaratma, bilim dünyas›n›n kavram› de¤ildir...
Bilimsel aç›klamalar, maddenin ve enerjinin yoktan var, vardan yok edilemeyecekleri varsay›mlar›na dayanarak iﬂletilir. Yarat›l›ﬂ sav›nda elbette bulunulmuﬂtur; bulunulabilir. Ama bu savlar, kampüsün d›ﬂ›nda ileri sürülmelidir" demektedir.
Alaeddin ﬁenel yan›lmaktad›r. 19. yüzy›lda donmuﬂ kalm›ﬂ materyalist
bir dogma olan sabit evren modelini savunmaktad›r. 20. yüzy›lda pek çok
somut veri ile desteklenen ve bilim dünyas›nda büyük kabul gören Big Bang
teorisi ise "evrenin yoktan yarat›ld›¤›n›" ortaya koymaktad›r.
Ünlü materyalist felsefeci Antony Flew, evrenin yoktan var oldu¤unu ispat
eden Big Bang teorisin ateizmi ç›kmaza sürükledi¤ini ﬂöyle itiraf etmektedir:
‹tiraflarda bulunman›n insan ruhuna iyi geldi¤ini söylerler. Ben de bir
itirafta bulunaca¤›m: Mevcut kozmolojik konsensüs (Big Bang modeli),
bir ateist aç›s›ndan oldukça s›k›nt› vericidir. Çünkü bilim, St. Thomas
Aquinas (H›ristiyan ‹lahiyatç›) taraf›ndan savunulan, ama hiçbir zaman ispat edilemeyen bir iddiay› ispat etmiﬂtir: Evrenin bir baﬂlang›c›
oldu¤u iddias›n›. Sadece evrenin bir sonunun ve baﬂlang›c›n›n olmad›-
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¤›n› kabul etti¤imiz sürece, Evren'in ﬂu anki varl›¤›n›n mutlak bir aç›klama oldu¤unu savunabiliriz. Ben hala bu aç›klamaya inan›yorum, ama
bunu Big Bang karﬂ›s›nda savunman›n pek kolay ve rahat bir durum olmad›¤›n› itiraf etmeliyim.48
K›sacas›, ﬁenel'in "kampüsün d›ﬂ›nda tutmal›" dedi¤i "maddenin yoktan var olmas›" kavram›, bugün bilim dünyas›n›n en yayg›n kabul gören teorisi olan Big Bang taraf›ndan ortaya konulmuﬂ bir gerçektir. Bu kavram› bilim d›ﬂ› saymak ise, ayn› bu ateist bilim adam› gibi bu kavramdan rahats›z
olan A. ﬁenel'e aittir. Asl›nda ﬁenel "materyalizm d›ﬂ›nda her türlü fikir
kampüsün d›ﬂ›nda tutulmal›" demek istemektedir. Burada materyalizm d›ﬂ›ndaki fikirlerin "kampüsün içine" girdiklerinde, materyalizmin bunlar›n
karﬂ›s›nda direnemeyip tarihin çöplü¤üne at›laca¤›n› hissetmenin verdi¤i
korkuyu teﬂhis etmemek mümkün de¤ildir.

Do¤a Kanunlar›n›n Yaratma Gücü
Oldu¤unu Sanma Yan›lg›s›
Gerek Rennan Pekünlü, gerekse Alaeddin ﬁenel, do¤a kanunlar›n›n s›n›rs›z bir güce, bir yaratma gücüne sahip oldu¤unu sanmaktad›rlar. Bu
inanç Rennan Pekünlü'nün yaz›s›nda ilginç bir biçimde ifade edilmektedir.
Rennan Pekünlü, y›ld›zlar›n beyaz cüceye, nötron y›ld›z›na ve karadeliklere
do¤al olarak dönüﬂtü¤ünü, yine do¤al olarak evrende hidrojenin helyuma
dönüﬂtü¤ünü anlatmakta ve sonra da ﬂöyle demektedir: "T›pk› çenesiz bal›klar›n çenelilere, onlar›n tetropodlara (dört ayakl›lara), onlar›n kara sürüngenlerine dönüﬂtü¤ü gibi."
Pekünlü, bu sat›rlar›yla do¤a kanunlar› ile meydana gelmesi mümkün
olmayan olaylar aras›ndaki fark› kavrayamad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Pekünlü'nün mant›¤›n› kullanarak ﬂöyle de denebilir: "Oksijen iki hidrojenle
birleﬂti¤inde suya dönüﬂür, aynen tu¤lalar›n çimento ile birleﬂti¤inde dev
gökdelenlere dönüﬂtü¤ü gibi."
Oysa elbette hidrojen-oksijen reaksiyonu do¤al (do¤a kanunlar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen) bir olayd›r, ama bir gökdelenin oluﬂmas› do¤al bir olay
de¤ildir. Çünkü gökdelen, sadece tu¤la, çimento gibi maddi etkenlerle de¤il,
ayn› zamanda çok karmaﬂ›k bir tasar›mla ve bu tasar›m› uygulayan ak›ll› in-
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sanlarla meydana gelir. Yani do¤a kanunlar› gökdelen meydana getiremezler, gökdelen ancak bilinçli bir tasar›mla ortaya ç›kar.
Bu mant›¤› kullanarak, bir nesnenin do¤al olaylarla meydana gelmiﬂ
olup olamayaca¤›n› da anlayabiliriz. Örne¤in bir bozk›ra gitti¤imizde, etrafta geliﬂigüzel bulunan taﬂlar›n, kayalar›n, topra¤›n vs. orada do¤al ﬂartlarla
bulunduklar›n› söyleyebiliriz. Ama bozk›r›n ortas›nda dev bir uçak görürsek,
bu uça¤›n do¤a kanunlar›n›n, bu kanunlar içinde gerçekleﬂen rastlant›lar›n
ürünü oldu¤unu kabul edemeyiz. Hemen "Bu uça¤› kim yapt› ve buraya
koydu?" diye sorar›z. Çünkü anlar›z ki, uça¤›n kökeni, yerçekimi, kimyasal
olaylar, rüzgarlar, ﬂimﬂekler gibi do¤al olaylar de¤il, bilinçli bir tasar›md›r.
Evrimcilerin görmek istemedikleri nokta ise, canl›lar›n da do¤al olaylarla asla oluﬂamayacak kadar karmaﬂ›k yap›lara sahip oldu¤udur. Ünlü ‹ngiliz astronom ve matematikçi Sir Fred Hoyle, aynen Rennan Pekünlü gibi
materyalist olmas›na ra¤men, bu konuda çok daha dürüst ve mant›kl› bir
yorum yapar ve "Tesadüfler sonucu canl› bir hücrenin meydana gelmesiyle,
bir hurda y›¤›n›na isabet eden bir kas›rgan›n savurdu¤u parçalarla tesadüfen bir Boeing 747'nin oluﬂmas› aras›nda bir fark olmad›¤›n›" belirtir.
Bir zamanlar hayat›n kökeni oldu¤u düﬂünülen basitli¤in bir hayal oldu¤u ispatlanm›ﬂ bulunuyor. Bunun yerine hücrede indirgenemez bir
komplekslik hakim. Sonuç olarak hayat›n üstün bir ak›l taraf›ndan tasarlanm›ﬂ oldu¤u anlay›ﬂ›, hayat› basit do¤a kanunlar›n›n bir sonucu olarak alg›lamaya al›ﬂk›n kiﬂiler üzerinde bir ﬂok etkisi yaratm›ﬂt›r. Ama di¤er yüzy›llar da benzer ﬂoklar› yaﬂam›ﬂlard› ve ﬂoklardan kaçmak için bir neden de
yok. Alaeddin ﬁenel, Rennan Pekünlü ve di¤er tüm Bilim ve Ütopya yazarlar› ise, di¤er pek çok materyalist gibi, bu "ﬂok" tan kaçmaya, 20. yüzy›l biliminin ortaya koydu¤u "hayat›n üstün bir ak›l taraf›ndan tasarlanm›ﬂ oldu¤u"
gerçe¤ini kabul etmemeye çal›ﬂmaktad›rlar. ‹nand›klar› materyalist felsefe
yaln›zca maddenin varl›¤›n› kabul etmeyi zorunlu k›ld›¤› için, evrendeki
tüm düzenin ve canl›l›¤›n, maddenin kendisi taraf›ndan verildi¤ine inanmaktad›rlar. Oysa bu materyalist inanç, bilim karﬂ›s›nda yenilgiye u¤ram›ﬂ
bat›l bir inan›ﬂtan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
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Bilimi Materyalist Felsefeyle
Özdeﬂleﬂtirmeye Çal›ﬂma Yan›lg›s›
Bilim ve Ütopya yazarlar› Rennan Pekünlü ve Alaeddin ﬁenel, bu gerçek
karﬂ›s›nda, inand›klar› materyalist dogmay› bilime malederek bir kurtuluﬂ
aramaya çal›ﬂmaktad›rlar. Bu çaba, her iki yazar›n da savundu¤u "bilim materyalist olmak zorundad›r" iddias›nda aç›kça ortaya ç›kar. Bu mant›k Rennan Pekünlü taraf›ndan ﬂöyle ifade edilmektedir:
Tüm materyalist dallar›n›n u¤raﬂ konusu özdektir (maddedir). Bilim
do¤as› gere¤i materyalisttir.
Örne¤in bizden önce bir insan›n girip girmedi¤inden emin olmad›¤›m›z, bir ma¤ara düﬂünelim. Bu ma¤araya girdi¤imizde e¤er sadece toz, toprak, taﬂlar vs. bulursak "bu ma¤arada sadece geliﬂigüzel da¤›lm›ﬂ maddeler
var" diye düﬂünebiliriz. Ama e¤er ma¤aran›n duvarlar›nda çok büyük bir
ustal›kla çizilmiﬂ, göz kamaﬂt›r›c› resimler varsa, bu durumda "bizden önce
burada ak›ll› bir varl›k bulunmuﬂ ve burada eserler meydana getirmiﬂ"
sonucuna var›r›z.
‹ﬂte 20. yüzy›l bilimi de bu yolla evrenin yarat›lm›ﬂ oldu¤unu ispatlayan sonuçlara varm›ﬂt›r. Evrendeki büyük düzen, canl›lardaki tasar›m, maddenin kendi kanunlar› ile aç›klanmayacak kadar komplekstir ve Allah'›n
apaç›k varl›¤›n› ispatlar.
Ünlü bir biyofizikçi olan Dean Kenyon, "Hayat›n kimyasal detaylar›,
moleküler biyoloji ve hayat›n kökeni hakk›nda son yirmi otuz y›l içinde ö¤rendiklerimiz... hayat›n kökeni hakk›nda materyalist bir aç›klama yapmay›
giderek daha fazla imkans›z hale getiriyor"49 derken bunu ifade etmektedir.

Evrimin Termodinamik Açmaz›n› Kavrayamama Yan›lg›s›
Rennan Pekünlü, Dünya'n›n "aç›k sistem" (kendi deyimiyle "aç›k dizge") oldu¤unu, bu yüzden basit moleküllerin karmaﬂ›k sistemlere dönüﬂebilece¤ini iddia etmiﬂtir.
Ancak aç›k sistemin ne oldu¤u ve Rennan Pekünlü'nün "aç›k sistemler"
tan›m›yla nereye varmak istedi¤ini aç›klamadan önce, Termodinami¤in 2.
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Kanunun ne oldu¤unu ve bu kanunun evrim gibi bir süreci nas›l imkans›z
k›ld›¤›n› k›saca belirtmekte fayda görmekteyiz.
Termodinami¤in 2. Kanunu ya da di¤er ad›yla "Entropi Kanunu",
evrende var olan herﬂeyin zamanla do¤ru orant›l› olarak, geri dönüﬂümsüz
bir biçimde düzensizli¤e ve bozulmaya do¤ru gitti¤ini ispatlayan bir fizik
kanunudur.
Bu kanunun do¤rulu¤u teorik ve deneysel alanlarda kesin olarak kan›tlanm›ﬂt›r. Öyle ki yüzy›l›m›z›n en büyük bilim adam› kabul edilen Albert Einstein, bu kanunu, "bütün bilimlerin birinci kanunu" olarak tan›mlam›ﬂt›r.
Evrim teorisi ise, bu temel fizik kanunu bütünüyle göz ard› edilerek ortaya at›lm›ﬂ bir iddiad›r. Teori, canl›l›¤›n oluﬂumunu ve milyonlarca canl› türünün varl›¤›n› aç›klarken; basit, düzensiz, ilkel yap›lardan zaman içinde kompleks, düzenli ve planl› yap›lara do¤ru bir geliﬂim sürecini öne sürmektedir.
Oysa Termodinami¤in 2. Kanunu (Entropi Kanunu) evrim gibi bir sürecin en baﬂ›ndan en sonuna kadar varsay›lan hiçbir aﬂamas›n›n gerçekleﬂmesinin mümkün olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Evrimci bilim adamlar› da
bu aç›k çeliﬂkinin fark›ndad›rlar. Örne¤in Roger Lewin Science dergisindeki
bir makalesinde evrimin bu açmaz›n› ﬂöyle dile getirmektedir:
Biyologlar›n karﬂ›laﬂt›klar› problem, evrimin Termodinami¤in 2. Kanunu'yla olan aç›k çeliﬂkisidir. Sistemler zamanla daha düzensiz yap›lara
do¤ru bozulmal›d›rlar.50
Görüldü¤ü gibi, evrim iddias› bütünüyle fizik yasalar›na ayk›r› olarak ortaya at›lm›ﬂ bir iddiad›r. Termodinami¤in 2. Kanunu, evrim senaryosununun karﬂ›s›na bilimsel ve mant›ksal aç›dan aﬂ›lmas› imkans›z fiziksel engel koymaktad›r.
Bir evrimci olan George Stavropoulos, American Scientist isimli evrimci
dergide, canl›l›¤›n kendili¤inden oluﬂmas›n›n termodinamik aç›dan imkans›zl›¤›n› ﬂu ifadelerle ortaya koymaktad›r:
Normal ﬂartlarda, Termodinami¤in 2. Kanunu do¤rultusunda, hiçbir
kompleks organik molekül, hiçbir zaman kendi kendine oluﬂamaz, tersine parçalan›r. Gerçekte, bir ﬂey ne kadar kompleks olursa o kadar karars›zd›r ve kesin olarak eninde sonunda parçalan›r, da¤›l›r. Fotosentez,
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bütün yaﬂamsal süreçler ve yaﬂam›n kendisi, karmaﬂ›k veya kas›tl› olarak karmaﬂ›klaﬂt›r›lm›ﬂ aç›klamalara ra¤men, halen termodinamik ya
da bir baﬂka kesin bilim dal› vas›tas›yla anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.51
Rennan Pekünlü'nün y›ld›zlar›n dönüﬂümünü evrim teorisinin iddialar›na
kan›t getirmesinin mant›ks›z olmas›n›n sebebi de budur.
Y›ld›zlar›n enerjilerini kaybetmeleri, düzenlerini yitirmeleri, organizasyonlar›n›n bozulmas› söz konusu kanunun bir gere¤idir ve do¤ald›r. Ama cans›z moleküllerin düzene girerek, organize olarak, sistemler kurarak organlar›,
dokular›, hücreleri, canl›lar›, insan› medyana getirmesi, bu kanuna ayk›r›d›r.

Evrimi Aç›k Sistem Çarp›tmas›na Dayand›rma Yan›lg›s›
Rennan Pekünlü ve di¤er evrimciler, Termodinami¤in 2. Kanunu'nun
yaln›zca kapal› sistemler için geçerli oldu¤u, aç›k sistemlerin bu kanunun d›ﬂ›nda oldu¤u gibi bir çarp›tmaya baﬂvurmaktad›rlar.
Aç›k sistem, d›ﬂar›dan enerji ve madde giriﬂ-ç›k›ﬂ› olan bir termodinamik sistemdir. Evrimciler de dünyan›n bir aç›k sistem oldu¤unu, Güneﬂ'ten
sürekli bir enerji ak›ﬂ›na maruz kald›¤›n›, dolay›s›yla Entropi Kanunu'nun
dünya için geçersiz oldu¤unu; düzensiz, basit, cans›z yap›lardan, düzenli,
kompleks canl›lar›n oluﬂabilece¤ini öne sürmektedirler.
Herﬂeyden önce bilinmesi gerekir ki, Entropi Kanunu evrensel bir kanundur. Tüm sistemler, ister aç›k sistem olsun, ister kapal› sistem olsun bu
kanuna tabidirler. Aç›k sistemlerde de Termodinami¤in 2. Kanunu geçerlidir. Tek fark ﬂudur: Aç›k sistemlerde, sisteme d›ﬂar›dan ›s› ve madde girdi¤i
için geçici ve bölgesel bir düzensizlik (entropi) azalmas› gözlenebilir. Fakat
bu düﬂüﬂ hiçbir ﬂekilde organik moleküllerin, proteinlerin, canl› hücrelerin
oluﬂumuna imkan verecek boyutlarda olmaz.
Örne¤in, s›cakl›k ne kadar artarsa arts›n, aminoasitler düzenli dizilimlerde ba¤ yapmaya karﬂ› direnç gösterirler. Aminoasitlerin çok daha karmaﬂ›k moleküller olan proteinleri ve proteinlerin de kendilerinden daha kompleks ve planl› yap›lar olan hücre organellerini oluﬂturmalar› için yaln›zca
enerji yeterli de¤ildir.
Tüm bunlar›n oluﬂmas› ve varl›klar›n›n devam etmesi için, enerjiyi bilinçli ve planl› bir biçimde "kullan›labilir iﬂ"e dönüﬂtürecek mekanizmalar›n
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varl›¤› da ﬂartt›r.
Örne¤in bir araban›n, benzindeki enerjiyi iﬂe dönüﬂtürmesi için motora, transmisyon sistemlerine ve bunlar› idare eden kontrol mekanizmalar›na
ihtiyaç vard›r. Böyle bir enerji dönüﬂtürücü sistem olmasa araban›n benzindeki enerjiyi kullanabilmesi mümkün olmayacakt›r.
Ayn› durum canl›l›k için de geçerlidir. Canl›l›k enerjisini Güneﬂ'ten almaktad›r, fakat canl›lardaki inan›lmaz komplekslikteki enerji dönüﬂüm sistemleri (örne¤in bitkilerdeki fotosentez, insan ve hayvanlardaki sindirim
sistemleri gibi) güneﬂ enerjisini kimyasal enerjiye çevirmektedirler.
Bu enerji dönüﬂüm sistemleri var olmasa hiçbir canl› varl›¤›n› devam
ettiremez. Güneﬂ'in, enerji dönüﬂüm sistemi olmayan bir canl› için, yak›c›,
eritici ve parçalay›c› bir enerji kayna¤› olmaktan baﬂka bir anlam› yoktur.
Görüldü¤ü gibi, herhangi bir enerji dönüﬂtürücüsü olmayan, olsa bile
iﬂe dönüﬂecek bu enerjiyi bilinçli bir biçimde kontrol eden mekanizmalar›
bulunmayan bir sistem, aç›k da olsa kapal› da olsa evrim için hiçbir avantaj
teﬂkil etmemektedir.
‹lkel dünya ﬂartlar›nda, do¤ada böyle kompleks ve bilinçli mekanizmalar›n bulundu¤unu hiç kimse iddia edemez.

Kaos Kuram› Kaç›ﬂ›n› Evrimin Delili Sanma Yan›lg›s›
Rennan Pekünlü, "Kaos Kuram›n›n erke tüketici yap›lar›, karmaﬂadan
düzeni yaratabilen aç›k dizgelerdir, öz örgütlenme yetene¤i olan etkin özdeklerdir" demektedir.
Termodinami¤in 2. Yasas›'n›n evrimi imkans›z k›ld›¤›n›n fark›nda olan
baz› evrimci bilim adamlar›, yak›n geçmiﬂte Termodinami¤in 2. Kanunu ve
Evrim Teorisi aras›ndaki uçurumu kapatabilmek, evrime bir yol açabilmek
maksad›yla çeﬂitli spekülasyonlar üretme gayretine girmiﬂlerdir.
Termodinami¤i ve evrimi uzlaﬂt›rma umuduyla ortaya at›lan spekülatif iddialarla en fazla ad› duyulmuﬂ olan kiﬂi Belçikal› bilim adam› Ilya
Prigogine'dir.
Prigogine, Rennan Pekünlü'nün a¤z›ndan düﬂürmedi¤i Kaos Kuram›'ndan hareket ederek kaostan düzen oluﬂabilece¤ine dair birtak›m varsay›mlar ortaya atm›ﬂt›r. Bütün çabalar›na ra¤men, Prigogine termodinami¤i
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ve evrimi uzlaﬂt›rmay› baﬂaramam›ﬂt›r. Bu durum aﬂa¤›daki ifadelerinde de
aç›kça görülmektedir:
Yüzy›l› aﬂk›n bir süredir akl›m›za tak›lan bir soru var: Termodinami¤in
tan›mlad›¤› ve sürekli artan bir düzensizli¤in hüküm sürdü¤ü bir dünyada canl› bir varl›¤›n evriminin nas›l bir anlam› olabilir?52
Moleküler düzeyde üretti¤i teorilerin, canl› sistemler için, örne¤in
bir canl› hücresi için geçerli olmad›¤›n› bilen Prigogine bu problemi ﬂöyle
ifade etmektedir:
Kaos Teorisi moleküler seviyede tutarl› görünmekle birlikte, canl›lar›n
oldukça düzenli olan hücreleri ele al›nd›¤›nda, bunlardaki biyolojik düzenlilik, teorinin karﬂ›s›na net bir problem olarak ortaya ç›kmaktad›r.53
‹ﬂte Rennan Pekünlü'nün tarihin derinliklerinden günümüze dek hikayesini anlatt›¤› ve son olarak da evrimin en temel dayana¤› olarak öne
sürdü¤ü Kaos Kuram› ve buna dayal› spekülasyonlar›n vard›¤› son nokta
budur. Evrimi destekleyen, do¤rulayan, evrim ile Entropi Kanunu ve di¤er fizik yasalar› aras›ndaki çeliﬂkiyi ortadan kald›ran hiçbir somut sonuç
elde edilememiﬂtir.

"Öz Örgütlenme" Masal›
Rennan Pekünlü'nün s›k s›k sözünü etti¤i "maddenin öz örgütlenmesi"
kavram› ise, hiçbir bilimsel temeli olmayan materyalist bir dogmadan ibarettir. Evrimciler, ortaya att›klar› bu hayali kavramla, cans›z maddenin kendi kendisini düzenleyebilece¤i, tasarlayabilece¤i gibi bir iddia öne sürerler.
Oysa tüm deneyler, maddenin kesinlikle böyle bir gücü olmad›¤›n› göstermektedir. Kendisi de bir evrimci olan New York Üniversitesi Kimya Profesörü Robert Shapiro, bu konuda ﬂu itirafta bulunr:
Bizi basit kimyasallar›n var oldu¤u bir kar›ﬂ›mdan, ilk etkin replikatöre (DNA veya RNA'ya) taﬂ›yacak bir evrimsel ilkeye ihtiyaç vard›r. Bu
ilke "kimyasal evrim" ya da "maddenin kendini örgütlenmesi" olarak
adland›r›l›r, ama hiçbir zaman detayl› bir biçimde tarif edilmemiﬂ ya da
varl›¤› gösterilememiﬂtir. Böyle bir prensibin varl›¤›na, diyalektik materyalizme ba¤l›l›k u¤runa inan›l›r.54
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Yani madde kesinlikle kendini düzenleyememektedir, ama materyalistler
maddenin böyle bir gücü oldu¤una körü körüne inanmaktad›rlar. Aynen, hiçbir gücü olmad›¤›n› bildikleri putlara körü körüne tap›nan eski putperestler
gibi, maddeye bir yaratma gücü atfetmekte ve ona bir anlamda tap›nmaktad›rlar. Materyalizm, saçmal›¤›n› gördükleri halde ba¤land›klar› bir tür dindir.
Akl›n› ve vicdan›n› kullanan insan ise, bu dinin saçmal›¤›n› kolayl›kla
görür. Tüm maddeye hakim olan üstün Yarat›c›n›n varl›¤›n› kavrar. O üstün
Yarat›c›, göklerin, yerin ve ikisi aras›nda bulunan herﬂeyin Rabbi olan
Allah't›r.

BİLİM ve ÜTOPYA
Dergisi Aralık 1998 Sayısındaki
Materyalist Yanılgılar
Önceki bölümde, Bilim ve Ütopya dergisinin Aral›k say›s›nda öne sürülen evrimci iddialar› ve bunlar›n geçersizliklerini inceledik. Ancak bu iddialar› öne süren yazarlar›n en çok hedef ald›klar› konu, evrim teorisinin de
ötesinde, "maddenin asl›" konusuydu. Bizim çal›ﬂmalar›m›zda izah edilen
maddenin sadece bir alg› oldu¤u gerçe¤i, materyalist Bilim ve Ütopya yazarlar›n› son derece rahats›z etmiﬂ, hatta korkutmuﬂ oldu¤u için, özellikle bu
konuyu ele ald›lar.
Ancak maddenin alg› olmad›¤›, mutlak varl›k oldu¤u ﬂeklindeki inançlar›n› sözde ispat etme niyetiyle yaz› yazan Bilim ve Ütopya yazarlar›, gerçekte savunduklar› iddian›n ne denli çürük ve gerçek d›ﬂ› oldu¤unu sergilediler. Alaeddin ﬁenel'in ve Rennan Pekünlü'nün makaleleri, bu yönde çok
önemli yan›lg›lar içeriyordu. ﬁimdi s›ras›yla bu yan›lg›lar› inceleyelim.

Alg›lar›n Nesnel Karﬂ›l›¤› Bulundu¤una Dair
Bilimsel Kan›t Oldu¤unu Sanma Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel, Bilim ve Ütopya dergisinin Aral›k say›s›nda yay›nlanan
"Evrim Aldatmacas› m›, Devrin Aldatmacas› m›?" baﬂl›kl› yaz›s›nda, d›ﬂ
dünyan›n beynin içinde görüntü olarak alg›land›¤›n› kabul etmiﬂ, ama görüntülerin nesnel karﬂ›l›¤› bulunan ve bulunmayan görüntüler olarak ikiye
ayr›ld›¤›n›, beyindeki görüntülerin ise nesnel karﬂ›l›¤›n›n bulundu¤unu iddia etmiﬂtir.
Beyindeki görüntülerin d›ﬂ dünyada karﬂ›l›¤› bulundu¤u iddias›n›n
bilimsel delili nedir?
Bunun hiçbir bilimsel delili yoktur. Hiç kimse beyninin d›ﬂ›yla ilgili bir
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bilgiye veya bir kan›ta sahip de¤ildir. Çünkü insan›n görebildi¤i ve alg›layabildi¤i herﬂey beynin içinde görüntü olarak bulunmaktad›r. Beynin içindeki görüntülere dayanarak beynin d›ﬂ›nda bir ﬂey bulunup bulunmad›¤›n› bilmek
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla, Alaeddin ﬁenel'in "beyindeki görüntülerin nesnel karﬂ›l›¤›
vard›r" ﬂeklindeki sözü kuru bir iddiadan ibarettir. Bu iddias›n› ispatlayacak bilimsel bir kan›t
getirmesi imkans›zd›r.
Alaeddin ﬁenel, "Beynimdeki görüntülerin d›ﬂ
Rennan Pekünlü.

dünyada karﬂ›l›¤› olup olmad›¤›n› bilmiyorum

ama ayn› ﬂey telefonla konuﬂma yapt›¤›mda da geçerlidir. Telefonla konuﬂurken karﬂ›mdaki kiﬂiyi göremem, fakat sonradan yüz yüze konuﬂurken
bu konuﬂmay› do¤rulatabilirim." diyerek cevap vermektedir.
Alaeddin ﬁenel, bu benzetmeyle ﬂunu kastetmektedir: E¤er alg›lar›m›zdan kuﬂkulan›rsak, maddenin asl›na bak›p gerçe¤i kontrol edebiliriz.
Oysa bizim maddenin asl›na ulaﬂmam›z kesinlikle mümkün de¤ildir.
Hiçbir zaman zihnimizin d›ﬂ›na ç›k›p "d›ﬂar›da" ne oldu¤unu bilemeyiz.
Telefondaki sesin karﬂ›l›¤› olup olmad›¤› telefondaki kiﬂiye do¤rulat›labilir. (Esasen telefon konuﬂmas› da, bu konuﬂman›n sonradan teyid edilmesi de tamamen zihinde yaﬂanmaktad›r.) Ancak beyindeki görüntülerin karﬂ›l›¤› olup olmad›¤› kime do¤rulat›lacakt›r? Alaeddin ﬁenel'in, beynin d›ﬂ›na
ait bilgi sa¤layabilecek, do¤rulama yapabilecek bir bilgi kayna¤› bulmas›
mümkün de¤ildir.

Canl›l›¤›n Cans›z Maddelerden Geldi¤ini Sanma Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel, cans›z maddenin kendi baﬂ›na var olabilece¤ini, ama
"ruh"un maddeye ba¤›ml› oldu¤unu iddia etmiﬂtir.
Alaeddin ﬁenel'in burada söylemek istedi¤i ﬂey ﬂudur: Ruh, maddenin
bir fonksiyonudur. Canl›l›k maddenin belli bir düzende bulunmas›d›r. Yani
cans›z maddeler do¤al ﬂartlar içinde canl›l›k meydana getirebilirler.
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Oysa ça¤daﬂ bilimin ortaya koydu¤u sonuç, canl›l›¤›n asla cans›z maddelerden üretilemeyece¤i, yani hayat›n maddeye indirgenemeyece¤idir.
Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilecekleri iddias›, eski ve terk edilmiﬂ bir iddiad›r. Bilimsel literatürde buna "abiogenesis" (canl›l›¤›n cans›zl›ktan meydana gelmesi) teorisi denmektedir.
"Abiogenesis", biyolojinin çok geri oldu¤u 16. ve 17. yüzy›lda bilimsel
bir gerçek san›l›yordu. Böceklerin yemek art›klar›ndan oluﬂtu¤una, etlerin
üzerindeki kurtlar›n etin kendili¤inden kurtlanmas› ile ortaya ç›kt›klar›na
inan›l›yordu. Söz konusu kurtlar›n sineklerin b›rakt›¤› mikroskobik larvalardan oluﬂtu¤u daha sonra anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
"Abiogenesis" düﬂüncesine Darwinizm'i ispatlayabilmek için ihtiyaç
duyan evrimciler y›llarca laboratuvar ﬂartlar›nda cans›z maddelerden canl›l›k üretebilmek için u¤raﬂt›lar. Ancak bu hiçbir zaman baﬂar›lamam›ﬂt›r. Hiçbir deneyde bir canl› hücresi cans›z maddelerin sentezlenmesiyle oluﬂturulamam›ﬂt›r.
Bu nedenle bilim dünyas›nda "hayat sadece hayattan gelir" manas›na
gelen"biogenesis" kural› kabul edilmiﬂtir. Canl› bir hücrenin ancak yine canl› bir organizmadan gelece¤ini öngören bu kanun, yap›lan bütün deney ve
gözlemlerle ispatlanm›ﬂt›r.
"Biogenesis" kanunu, canl›l›¤›n maddeye indirgenemeyece¤ini ortaya
koymuﬂtur. Yani canl›l›k, maddenin bir fonksiyonu de¤ildir ve maddeden
ayr› bir kaynaktan gelmektedir. Dolay›s›yla, can ya da ruh maddeden ba¤›ms›z olarak vard›r. Alaeddin ﬁenel ve di¤er materyalistler, bu kesin gerçe¤i, bedenleri yok olup çürüdü¤ünde, ama ruhlar› Allah kat›na al›nd›¤›nda
daha iyi anlayacaklard›r.

Alaeddin ﬁenel'in Muhakeme Bozukluklar›
Alaeddin ﬁenel Evrim Aldatmacas› isimli kitapta anlat›lan gerçeklerin ne
oldu¤unu ço¤u yerde tam olarak anlayamam›ﬂ ve bu nedenle baz› muhakeme bozukluklar› sergilemiﬂtir.
Bunun birinci örne¤i, söz konusu kitapta yer alan, "Maddesel dünya bir
alg›lar bütününden ibarettir." ifadesini " hiçbir ﬂey yoktur" ﬂeklinde anlamas›d›r.
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Oysa "madde bir alg›lar bütünüdür" demek, "madde yoktur" demek
de¤ildir. Maddesel evren vard›r, ama sadece bir alg›lar bütünü olarak vard›r.
(T›pk› rüyalar›m›z›n bir hayal olarak var olmas› gibi)
Bir baﬂka örnek ﬂudur: Alaeddin ﬁenel'e göre, evrenin bir alg›lar bütünü oldu¤u sonucuna varmak, evrenin nas›l iﬂledi¤ini araﬂt›rmay›, yani bilimi terk etmeyi gerektirmektedir.
Bu bütünüyle gerçek d›ﬂ› bir iddiad›r. Elbette ki, "evren" ismi verilen alg›lar bütününün nas›l bir düzen içinde iﬂledi¤ini anlamak, hangi kurallara
tabi oldu¤unu ö¤renmek için bilime ihtiyaç vard›r.
Ama bu bilim anlay›ﬂ› ile materyalist bilim anlay›ﬂ› aras›nda çok önemli bir fark vard›r. Söz konusu alg›lar bütününü gözlemleyerek buldu¤umuz
do¤a kanunlar›, bu bütünü yaratm›ﬂ olan Allah'›n kanunlar›d›r.
Maddeyi mutlak varl›k sanan, do¤a kanunlar›n› maddenin kendinden
kaynakland›¤›n› düﬂünen ve kendilerini yaratan›n da zaten do¤a kanunlar›
oldu¤una inanan materyalistler ise, bu gerçek karﬂ›s›nda pani¤e kap›lmaktad›r. Çünkü Bilim ve Ütopya yazarlar›ndan Rennan Pekünlü'nün belirtti¤i
gibi, Evrim Aldatmacas› kitab›nda anlat›lan gerçekler yaln›zca evrim teorisini
de¤il, materyalist felsefenin tüm kültür dokusunu çökertmekte, bu ﬂekilde
Kur'an-› Kerim'in "... Biz hakk› bat›l›n üzerine f›rlat›r›z, o da onun beynini darmada¤›n eder..." (Enbiya Suresi, 18) ayeti gerçekleﬂmektedir.

Görme D›ﬂ›ndaki Duyular›n da Beyinde
Alg›land›¤›n› Göz ard› Etme Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel "nesneler insanlar›n beyninin d›ﬂ›nda vard›r... B›ça¤›n görüntüsü, b›ça¤› kayd›rd›¤›m›z› gösterdi¤inde do¤ruyu göstermiﬂtir. Duydu¤um ac›, akan kan, görüntü de¤ildir. Sevdi¤im kiﬂi de görmüﬂtür" demektedir.
Görüldü¤ü gibi, Alaeddin ﬁenel, görme duyusunun alg› oldu¤unu kabul etmekte, ama b›çakla ilgili bize bilgi veren di¤er dört duyuyu (dokunma, iﬂitme, tat ve koku) mutlak gerçek sanmaktad›r. B›ça¤›n elini kesmesi
üzerine de, "bak›n elimi kesti, demek ki bir alg› de¤il" demektedir. Alaeddin
ﬁenel'in anlamakta zorluk çekti¤i nokta, elindeki ac› hissinin, akan kan›n,
kan›n verdi¤i s›cakl›k ve ›slakl›k hissinin ve di¤er tüm alg›lar›n da yaln›zca
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zihinde oluﬂtuklar›d›r. Ayn› ﬂekilde, "sevdi¤i kiﬂi" de Alaeddin ﬁenel'in zihninde oluﬂan bir alg›dan ibarettir.
Alaeddin ﬁenel, tarif etti¤i senaryoyu (b›çakla elini kesti¤ini, bu kesi¤in
ac› hissini ve kan görüntüsünü oluﬂturdu¤unu, kendisini seven bir kiﬂinin
de bu olaya ﬂahit oldu¤unu)bir rüyada da aynen yaﬂayabilir.
Belki rüya gördü¤ü s›rada biri ona "bu gördükleriniz asl›nda bir alg›d›r" diyebilir. Hatta Alaeddin ﬁenel bu insana "ben materyalistim, böyle iddialara inanmam" da diyebilir.
Alaeddin ﬁenel ve onunla ayn› ﬂekilde düﬂünen tüm materyalistler, ﬂu
an rüyadaki söz konusu adam gibidirler. ‹çinde yaﬂad›klar› alg›lar dünyas›nda, onlara "tüm bunlar birer alg› ve bu alg›lar› yaratan üstün bir Yarat›c›
var" denmekte, ancak Alaeddin ﬁenel ve arkadaﬂlar› bu gerçe¤e karﬂ› tutucu materyalist tepkiler vermektedirler. Oysa gece gördükleri rüyalar›ndan
uyand›klar› gibi, öldükten sonra ﬂu anda içinde yaﬂad›klar› hayaller dünyas›ndan da uyanacaklar ve kendilerini yaratm›ﬂ olan Allah'a hesap vereceklerdir.

Alg›lar›n Alg› Yaratt›¤›n› Sanma Yan›lg›s›
Alaeddin ﬁenel, Evrim Aldatmacas› isimli kitaptan "Allah görüntüleri bir
s›ra, bir düzen içinde yarat›r; bir çiçek görüntüsü yaratmadan önce bir tohum görüntüsü yarat›r" cümlelerini aktarmakta ve ard›ndan Allah'›n neden
görüntüleri belli bir s›rayla yaratt›¤›n› sormaktad›r.
Materyalistler arka arkaya gözlenen iki olaydan önce olan› sonrakinin
mutlak sebebi olarak kabul etmektedirler. Oysaki ard› ard›na gelen iki olayda ikinciyi birincinin oluﬂturdu¤una dair hiçbir bilimsel kan›t mevcut de¤ildir. Somut olarak gözlenen, iki olay›n arka arkaya gerçekleﬂmiﬂ olmas›ndan
ibarettir. Bunlardan ilkinin, ikincinin sebebi oldu¤u görüﬂü, maddi kan›t›
bulunmayan bir iddiadan ibarettir.
Allah zihnimizde alg›lad›¤›m›z görüntüleri belli bir s›ra içinde, yine
kendisinin belirledi¤i do¤a kanunlar›na göre yaratmaktad›r. ﬁüphesiz ki
Allah bir öncelik-sonral›k iliﬂkisi olmadan da yaratabilirdi. Örne¤in çiçe¤i
tohum olmaks›z›n yaratabilirdi. Sonsuz güç sahibi olan ve hiçbir ﬂeye ihtiya-
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c› bulunmayan Allah'›n çiçek yaratmak için tohuma ihtiyac› yoktur.
Allah'›n görüntüleri belli bir öncelik-sonral›k içinde yaratmas›n›n sebebi, Allah'›n varl›¤›n› fark eden ak›ll› insanlar ile alg›lar dünyas›na aldanarak
ak›ll› insanlar›n uyar›lar›n› dinlemeyenler aras›ndaki fark› ortaya ç›karmakt›r.
Alaeddin ﬁenel'in "Maddi bir olay›n mutlak sebebi baﬂka bir maddi
olayd›r" ﬂeklindeki düﬂüncesinin (yani nedensellik inanc›n›n) yanl›ﬂl›¤›n› çok
basit bir örnekle ispatlayabiliriz. Alaeddin ﬁenel, rüyas›nda bir muma elini
uzatt›¤› takdirde elinin ac›d›¤›n› hissedecektir. Hatta rüyas›nda eli su toplay›p ﬂiﬂebilir. Oysaki bu sadece bir rüyad›r; ortada ne bir mum ne de ateﬂ vard›r. Gerçekte eli yanmad›¤› halde elinin ac›d›¤›n› hissetmiﬂtir. Alaeddin ﬁenel'in rüyas›nda duydu¤u ac› hissi bir mumdan kaynaklanmamaktad›r.
Dolay›s›yla ac› hissi ve mum görüntüsü, iki ayr› alg›d›r ve Alaeddin ﬁenel'e ayr› ayr› alg›latt›r›lm›ﬂt›r. Biri di¤erinin sebebi de¤ildir. Bu iki olay›n aras›nda hiçbir sebep-sonuç ba¤› yoktur. Alaeddin ﬁenel, biraz düﬂünürse, rüya
için geçerli olan bu gerçe¤i asl›nda uyan›kken de yaﬂad›¤›n› kavrayacakt›r.
Çünkü rüyada görülenler de uyan›kken görülenler de tamamen zihnin içinde
oluﬂmaktad›r. Yani her iki durumda da ayn› ﬂartlar ve ayn› kurallar geçerlidir.

"Aldatmacan›n Evrimsizli¤i" Baﬂl›kl› Yaz›daki Yan›lg›lar
Bilim ve Ütopya dergisinin Aral›k say›s›nda maddenin asl› konusunu ele
almaya çal›ﬂan di¤er materyalist yazar ise, Rennan Pekünlü idi. Pekünlü
"Aldatmacan›n Evrimsizli¤i" baﬂl›kl› yaz›s›nda, maddenin alg›lardan ibaret
oldu¤unu reddediyor ve bunu kendince ispatlamak için bize E-5 Karayolu'nda yaya olarak dolaﬂmay› tavsiye ediyordu.
Rennan Pekünlü'nün bu E-5 örne¤i, de¤iﬂik materyalistlerin kitaplar›nda de¤iﬂik versiyonlar›yla yer almaktad›r.
Örne¤in materyalist felsefenin 20. yüzy›ldaki en büyük savunucular›ndan biri olan koyu Marksist George Politzer, Felsefenin Baﬂlang›ç ‹lkeleri adl›
kitab›nda, maddenin varl›¤›n›n büyük delili olarak "otobüs örne¤i"ni vermektedir. Politzer'e göre, maddenin bir alg› oldu¤unu savunan kiﬂiler de
otoyolda otobüs gördükleri zaman ezilmemek için kaçmaktad›rlar ve bu
maddenin varl›¤›n›n ispat›d›r.
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Bu örne¤i uzun uzun anlatan Politzer, sonunda "otobüs örne¤inde gördük ki dünyan›n nesnel bir gerçekli¤i vard›r. Ve bu nesnel gerçeklik bizim
düﬂüncemizin yaratt›¤› bir yan›lsama de¤ildir" demektedir.55
Bir baﬂka ünlü materyalist Johnson ise kendisine maddenin bir alg›lar
bütünü oldu¤u anlat›ld›¤›nda, taﬂlara tekme atarak onlar›n fiziksel varl›klar›n› kan›tlamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.56
Benzer bir örnek, George Politzer'in ak›l hocas› olan Friedrich Engels
taraf›ndan verilmiﬂ, Engels, "e¤er yedi¤imiz pastalar birer alg› olsayd›, açl›¤›m›z› geçirmezlerdi" demiﬂtir.57
Marx, Engels, Lenin gibi ünlü materyalistlerin kitaplar›nda hep bu tür
örnekler; "maddenin varl›¤›n› tokat yiyince anlars›n›z" gibi öfke dolu cümleler yer almaktad›r.
George Politzer'den etkilenerek bize E-5 Karayolu'nda yürümeyi öneren Rennan Pekünlü'ye göre, maddenin fiziksel bir varl›¤› oldu¤unun ispat›, E-5 karayolu üzerinde yaﬂanacak bir kaza ya da bu kazan›n korkusu olacakt›r! Rennan Pekünlü, E-5 Karayolu'ndan h›zla geçen bir otobüsü maddenin fiziksel varl›¤›n›n çarp›c› bir delili sanmaktad›r.
Böyle sanmas›n›n sebebi, görüntünün insan› aldatacak derecede gerçekçi görünmesidir. Mekan görüntülerindeki derinlik ve perspektifin kusursuzlu¤u, mekanda gözüken cisimlerin görüntüsünün renk, ﬂekil, gölge olarak mükemmelli¤i, ses, koku ve sertlik hislerinin çok net olmas› ve görüntünün içinde bir mant›k bütünlü¤ünün bulunmas› kimilerini yan›ltabilmektedir. Bunun bir alg›lar bütünü oldu¤u unutulabilmektedir.
Ama zihinde meydana gelen alg›lar ne kadar eksiksiz ve mükemmel
olursa olsun, bunlar›n birer alg› oldu¤u gerçe¤i de¤iﬂmeyecektir.
Benzer ﬂekilde, E-5'e ait mekan görüntüsü, trafik görüntüsü, otobüs görüntüsü, yaya görüntüsü, tüm bunlara ait sesler, perspektifler, kokular ne
derece kusursuz olursa olsun bunlar sadece zihinde alg›lanmaktad›rlar. Zihinde yaﬂanmaktad›rlar.
‹nsan, E-5'te yürürken bir kaza yaﬂasa da, yang›nda alevler taraf›ndan sar›lsa da, depremde y›k›lan binalar›n alt›nda kalsa da, bir trenin alt›nda ezilse
de, sürat yar›ﬂ›nda takla atsa da bu olaylar›n tümü zihinde yaﬂanmaktad›r.
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ﬁu anda elinizde tutmakta oldu¤unuz sayfa beyninizin içinde alg›land›¤›
gibi, savaﬂlar, ölümler, afetler, hastal›klar, mitingler, e¤lenceler, spor müsabakalar›, otobüsler, taﬂlar, pastalar bunlar›n tümü beynin içinde alg›lanmaktad›r.
‹nsan, zihninin içindeki bir otobüsün önüne atlad›¤›nda, bu otobüs yine onun zihninin içinde olan bedenine çarpacakt›r. E¤er otobüsün önüne atlamak ölümle sonuçlan›rsa, bu kez alg›lar dünyas› tümüyle de¤iﬂecektir.
"Dünya" dedi¤imiz alg›lar bütünü yok olurken, "ahiret" olarak bilinen alg›lar bütünü baﬂlayacakt›r.
Materyalistlerin anlama güçlü¤ünü göz önünde bulundurarak, konuyu
bir örnekle açal›m.
Politzer'in otobüs kazas› örne¤ini ele alal›m. Bu kazada, otobüsün alt›nda ezilen kiﬂinin beﬂ duyu organ›ndan beynine giden sinirler, bir baﬂka insan›n, örne¤in (e¤er bugün yaﬂasa) George Politzer'in beynine paralel bir ba¤lant›yla ba¤lansa, kazadaki kiﬂiye otobüs çarpt›¤› anda, o s›rada evinde oturmakta olan Politzer'e de otobüs çarpacakt›r. Daha do¤rusu, kazadaki adam
zihninde kendisine otobüsün çarpt›¤›na iliﬂkin ses, görüntü, sertlik hislerini
almaya baﬂlad›¤› anda, bu hislerin tamam›n›, bir müzik teybine ba¤lanan iki
ayr› kolondan ayn› ﬂark›n›n dinlenmesine benzer biçimde, Politzer de almaya
baﬂlayacakt›r.
Politzer de otobüsün korna ve fren sesini, otobüsün metallerinin vücuduna de¤mesini, çarpma ﬂiddetini, k›r›k kol, akan kan ve koﬂuﬂan insan görüntülerini, k›r›k a¤r›lar›n›, akan kan›n s›cakl›¤›n›, hastane koridorlar›n› ve
ameliyathaneye sokuluﬂunun görüntülerini, yap›lan i¤nenin ac›s›n›, alç›n›n
sertli¤ini, kolunun güçsüzlü¤ünü, bu durumun günlerce sürüﬂünü hissedecek, görecek ve yaﬂayacakt›r.
Kazadaki adam›n sinirleri kaç kiﬂiye ba¤lansa bunlar›n hepsi, ayn› Politzer gibi, kazay› baﬂ›ndan sonuna kadar yaﬂayacakt›r. Kazadaki adam komaya girse, hepsi komaya girecektir.
Peki o halde, hangisine çarpan otobüs gerçektir? Materyalist felsefenin
bu soruya verebilece¤i çeliﬂkisiz bir cevap yoktur.
Do¤ru cevap, hepsinin trafik kazas›n› kendi zihinlerinde tüm ayr›nt›lar›yla yaﬂad›¤›d›r. Bir trafik kazas›na ait tüm duyular›, otobüsün sesini, sert-
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li¤ini, görüntüsünü, k›r›k ac›lar›n›, hastaneyi, alç›y›, kolunu oynatamamas›n› hepsi hissetti¤ine ve yaﬂad›¤›na göre, trafik kazas›n› hepsi yaﬂam›ﬂt›r.
Hatta, söz konusu trafik kazas›na ait alg›lar›n tümü (ses, görüntü, sertlik, koku, tat) bir cihaza kaydedilse ve bu alg›lar sürekli baﬂa al›narak bir
baﬂka kiﬂiye, örne¤in Rennan Pekünlü'ye verilse, Rennan Pekünlü'ye de defalarca otobüs çarpacakt›r.
Pasta, taﬂa tekme atma ve tokat örnekleri için de durum ayn›d›r.
Pasta yiyince karn›nda pastan›n ﬂiﬂli¤ini gören ve toklu¤unu hisseden
Engels'in (e¤er bugün yaﬂasa) duyu organlar›na ait sinirler paralel olarak Rennan Pekünlü'nün beynine ba¤lansa, Engels pasta yedi¤i anda Rennan Pekünlü de pasta yiyecektir. Engels'in karn› doydu¤u anda Rennan Pekünlü de doyacakt›r. Hangisinin yedi¤i pasta gerçek pastad›r? Hangisinin karn› doymuﬂtur? Materyalist felsefenin buna verece¤i her cevap çeliﬂkili olacakt›r.
Taﬂa tekme at›nca aya¤› ac›yan materyalist Johnson'›n (e¤er bugün yaﬂasa) aya¤›ndan, gözünden, kula¤›ndan beynine giden sinirler Rennan Pekünlü'ye ba¤lansa Rennan Pekünlü de taﬂa vuracak ve can› ac›yacakt›r.
Johnson'›n tekme att›¤› taﬂ m›, yoksa Rennan Pekünlü'nün tekme att›¤› taﬂ
m› gerçektir? Materyalist felsefe buna çeliﬂkisiz bir cevap veremez.
Do¤ru ve çeliﬂkisiz cevap ﬂudur: Hem Engels hem Rennan Pekünlü pastay› kendi zihinlerinde yiyip doymuﬂlard›r. Yine hem Johnson hem Rennan Pekünlü taﬂa tekme at›ﬂ an›n› kendi zihinlerinde tüm detaylar›yla yaﬂam›ﬂlard›r.
Hepsi birbirinin ayn› olan E-5 örne¤i, otobüs örne¤i, tokat örne¤i, taﬂa
vurma örne¤i, pasta örne¤i, son derece tutars›z ve ilkel mant›klard›r.
Otobüsün çarp›ﬂ›n›n ﬂiddetini de, taﬂ darbesinin oluﬂturdu¤u ac›y› da,
yenen pastan›n tokluk hissini de, at›lan tokat›n s›z›s›n› da hissetmemizi sa¤layan duyu organlar›m›zd›r. Duyu organlar›n›n beyne gönderdi¤i tüm elektrik uyar›lar› gibi, bunlar da zihinde alg›lanmaktad›r. Otobüs çarpt›¤›nda vücudumuzun yaraland›¤›na ve ac›d›¤›na dair hisler almam›z, hem otobüsün
hem de çarpman›n birer alg› oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmemektedir.
Rennan Pekünlü, bu basit mant›¤› ﬂimdi düﬂünerek kavrayamazsa, yaﬂlan›p öldü¤ünde görerek ve yaﬂayarak kavrayacakt›r. O zaman maddenin
alg› m› yoksa mutlak varl›k m› oldu¤unu çok net görecektir.
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Bu gerçe¤i, Pekünlü'nün kendisine ak›l hocas› olarak kabul etti¤i Lenin de görmüﬂtür. ‹ﬂçiler, ihtilaller, grevler, mitingler, ayaklanmalar, komünist devrim hepsi Lenin'in zihnindeki alg›lardan ibaret oldu¤u halde
bu gerçe¤i inkar etmiﬂtir. ﬁu anda maddenin alg› oldu¤undan hiç ﬂüphesi bulunmamaktad›r.

Materyalistlerin Büyük Korkusu
Türkiye'deki materyalist çevrelerden maddenin bir alg› oldu¤u gerçe¤ine bir süre için belirgin bir tepki gelmedi. Bu ise, bizde, bu konunun yeterince aç›klanmad›¤› ve daha detayl› bir anlat›ma geçilmesi gerekti¤i yönünde bir izlenim do¤urmuﬂtu. Ancak k›sa bir süre sonra materyalistlerin gerçekte bu konunun gündeme getirilmesinden çok büyük bir rahats›zl›k duyduklar›, hatta bundan büyük bir korkuya kap›ld›klar› aç›k bir biçimde ortaya ç›kt›.
Materyalistler yaﬂad›klar› bu korku ve pani¤i, bir süredir kendi yay›n
organlar›nda, konferanslar›nda, panellerinde yüksek sesle ifade ediyorlar.
(Önceki sayfalarda ele ald›¤›m›z iki makale, bunlar›n birer örne¤idir.) Kulland›klar› endiﬂeli ve ümitsiz üsluba bak›ld›¤›nda, ciddi bir fikri kriz içine
girdikleri anlaﬂ›l›yor. Felsefelerinin sözde temeli olan evrim teorisinin bilimsel yönden çökertilmesiyle zaten ciddi bir ﬂok yaﬂamaya baﬂlam›ﬂlard›. Ancak, ﬂimdi Darwinizm'den çok daha önemli bir dayanaklar›n›, bizzat maddenin kendisini kaybetmeye baﬂlad›klar›n› anlad›lar ve çok daha büyük bir
ﬂok içindeler. Bu konunun, kendileri aç›s›ndan "en büyük tehlike" oldu¤undan, kendi "kültürel dokular›n› tamamen y›kt›¤›ndan" söz ediyorlar.
Türkiye'deki materyalist çevrelerin yaﬂad›klar› bu endiﬂe ve pani¤i en
aç›k biçimde ifade edenlerden birisi, materyalizmi savunmay› görev edinmiﬂ bulunan Bilim ve Ütopya dergisinin yazar› ve ayn› zamanda bir ö¤retim
üyesi olan Rennan Pekünlü oldu.
Pekünlü, gerek söz konusu dergide yazd›¤› yaz›larda, gerekse söz ald›¤› birtak›m panellerde, Evrim Aldatmacas› kitab›n› bir numaral› "tehlike" olarak gösterdi. Pekünlü'yü en çok endiﬂelendiren konu ise, kitab›n Darwinizm'i geçersiz k›lan bölümlerinin de ötesinde, as›l olarak "maddenin asl›"
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ile ilgili k›sm›yd›. Okurlar›na ve (oldukça az say›daki) dinleyenlerine "sak›n
kendinizi idealizmin bu telkinlerine kapt›rmay›n, materyalizme olan sadakatinizi koruyun" mesajlar› veren Pekünlü, kendisine dayanak olarak az önce de belirtti¤imiz gibi, Rusya'daki kanl› komünist devriminin lideri Vladimir I. Lenin'i bulmuﬂtu.
Lenin'in, bir as›r önce yazd›¤› Materyalizm ve Ampiryokritisizm isimli kitab› okumay› herkese ö¤ütleyen Pekünlü'nün yapt›¤› tek ﬂey ise, yine Lenin'e ait olan "sak›n bu konuyu düﬂünmeyin, yoksa materyalizmi kaybedersiniz ve kendinizi dine kapt›r›rs›n›z" ﬂeklindeki uyar›lar› tekrarlamak oldu.
Pekünlü, söz konusu materyalist yay›n organ›nda yazd›¤› bir makalede, Lenin'den ﬂu sat›rlar› aktar›yordu:
Duyular›m›zla alg›lad›¤›m›z nesnel gerçekli¤i bir kere yads›d›n m›,
kuﬂkuculu¤a (agnostisizm) ve öznelcili¤e (subjektivizme) kayaca¤›ndan, fideizme (dini inanca) karﬂ› kullanaca¤›n tüm silahlar› yitirirsin;
bu da fideizmin istedi¤i ﬂeydir. Parma¤›n› kapt›rd›n m›, önce kolun
sonra tüm benli¤in gider. Duyular› nesnel dünyan›n bir görüntüsü olarak de¤il de, özel bir ö¤e olarak ald›¤›nda, di¤er bir deyiﬂle materyalizmden ödün verdi¤inde, benli¤ini fideizme kapt›r›rs›n. Sonra duyular
hiç kimsenin duyular› olur, us hiç kimsenin usu, ruh hiç kimsenin ruhu, istenç hiç kimsenin istenci olur.58
Bu sat›rlar, Lenin'in büyük bir korkuyla fark etti¤i ve hem kendi kafas›ndan hem de "yoldaﬂ"lar›n›n kafalar›ndan silmek istedi¤i gerçe¤in, günümüzün materyalistlerini de ayn› biçimde tedirgin etti¤ini göstermektedir. Ama Pekünlü ve di¤er materyalistler Lenin'den daha da büyük bir tedirginlik içindedirler; çünkü bu gerçe¤in bundan 100 y›l öncesine göre çok
daha aç›k, kesin ve güçlü bir biçimde ortaya kondu¤unun fark›ndad›rlar.
Bu konu, tüm dünya tarihinde ilk kez bu kadar karﬂ› konulamaz bir biçimde anlat›lmaktad›r.
Ama yine de birçok materyalist bilim adam›n›n "maddenin bir hayalden ibaret oldu¤u" gerçe¤ini son derece yüzeysel bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirdi¤i fark edilmektedir. Çünkü burada anlat›lan konu bir insan›n hayat›nda karﬂ›laﬂabilece¤i en önemli, en heyecan verici konulardan biridir. Bu de-
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rece çarp›c› bir konu ile daha önce yüz yüze gelmiﬂ olmalar› mümkün de¤ildir. Buna ra¤men söz konusu bilim adamlar›n›n gösterdikleri tepkiler, ya da
konuﬂma ve yaz›lar›ndaki üslup, son derece s›¤ ve yüzeysel bir kavray›ﬂa sahip olduklar›n› ele vermektedir.
Öyle ki baz› materyalistlerin burada anlat›lanlara gösterdikleri tepkiler,
materyalizme olan körü körüne ba¤l›l›klar›n›n onlarda bir tür mant›ksal tahribat oluﬂturdu¤unu ve bu nedenle konuyu anlamaktan çok uzak olduklar›n› göstermiﬂtir.
Materyalistlerin bu konuyu anlayamamalar›n›n bilinçalt›ndaki as›l nedeni ise, anlad›klar›nda karﬂ› karﬂ›ya kalacaklar› gerçekten büyük bir korku duymalar›d›r. Lincoln Barnett, bu konunun sadece "sezilmesinin" bile
materyalist bilim adamlar›n› korku ve endiﬂeye sürükledi¤ini ﬂöyle belirtiyor:
Filozoflar tüm nesnel gerçekleri alg›lar›n bir gölge dünyas› haline
getirirken, bilim adamlar› insan duyular›n›n s›n›rlar›n› korku ve endiﬂe ile sezdiler.59
Maddenin ve zaman›n birer alg› oldu¤u gerçe¤i anlat›ld›¤›nda bir materyalist büyük bir korkuya kap›l›r. Çünkü madde ve zaman mutlak varl›k
olarak ba¤land›¤› yegane iki kavramd›r. Bunlar adeta tap›nd›¤› birer puttur;
çünkü kendisinin madde ve zaman taraf›ndan (evrim yoluyla) yarat›ld›¤›na
inanmaktad›r.
‹çinde yaﬂad›¤›n› sand›¤› evrenin, dünyan›n, kendi bedeninin, di¤er insanlar›n, fikirlerinden etkilendi¤i materyalist filozoflar›n, k›sacas› herﬂeyin
bir alg› oldu¤unu hissetti¤inde ise tüm benli¤ini bir dehﬂet duygusu sarar.
Güvendi¤i, inand›¤›, medet umdu¤u herﬂey bir anda kendisinden uzaklaﬂ›p
kaybolur. Asl›n› mahﬂer günü yaﬂayaca¤› ve "O gün (art›k) Allah'a teslim
olmuﬂlard›r ve uydurduklar› (yalanc› ilahlar) da onlardan çekilip uzaklaﬂm›ﬂt›r" (Nahl Suresi, 87) ayetinde tarif edilen çaresizli¤i hisseder.
Bu andan itibaren materyalist kendisini maddenin gerçekli¤ine inand›rmaya çabalar, bunun için kendince "delil"ler oluﬂturur; yumru¤unu duvara vurur, taﬂlar› tekmeler, ba¤›r›r, ça¤›r›r, ama asla gerçekten kurtulamaz.
Materyalistler, bu gerçe¤i kendi kafalar›ndan atmak istedikleri gibi, di-
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¤er insanlar›n da zihninden uzaklaﬂt›rmak isterler. Çünkü maddenin gerçek
mahiyeti insanlar taraf›ndan bilindi¤i takdirde, felsefelerinin ilkelli¤inin ve
cahil bak›ﬂ aç›lar›n›n ortaya ç›kaca¤›n›n, görüﬂlerini anlatacak bir zemin kalmayaca¤›n›n fark›ndad›rlar. ‹ﬂte burada anlat›lan gerçekten bu denli rahats›z olmalar›n›n nedeni, yaﬂad›klar› bu korkulard›r.
Allah inkarc›lar›n bu korkular›n›n ahirette daha da ﬂiddetlenece¤ini bildirmiﬂtir. Hesap günü Allah onlara ﬂöyle seslenecektir:
Onlar›n tümünü toplayaca¤›m›z gün; sonra ﬂirk koﬂanlara diyece¤iz
ki: "Nerede (o bir ﬂey) san›p da ortak koﬂtuklar›n›z?" (Enam Suresi,
22)
Bunun ard›ndan inkarc›lar, dünyada var zannederek Allah'a ﬂirk koﬂtuklar› mallar›n›n, evlatlar›n›n, çevrelerinin kendilerinden uzaklaﬂt›¤›na ve
tamamen yok olduklar›na ﬂahit olacaklard›r. Allah bu gerçe¤i de, "Bak, kendilerine karﬂ› nas›l yalan söylediler ve düzmekte olduklar› da kendilerinden kaybolup-uzaklaﬂt›" (Enam Suresi, 24) ayetiyle haber vermiﬂtir.

Materyalistler Tarihin En Büyük Tuza¤›na Düﬂmüﬂlerdir
Türkiye'deki materyalist çevrelerde baﬂ gösteren ve burada sadece bir
kaç belirtisine de¤indi¤imiz panik atmosferi, asl›nda materyalistlerin tarih
boyunca karﬂ›laﬂmad›klar› kadar büyük bir hezimetle yüzyüze olduklar›n›
göstermektedir. Maddenin bir alg›dan ibaret oldu¤u gerçe¤i, modern bilim
taraf›ndan ispat edilmiﬂtir ve dahas› çok aç›k, kesin ve güçlü bir biçimde ortaya konmaktad›r. Materyalistler körü körüne inand›klar›, bel ba¤lad›klar›,
güvendikleri maddesel dünyan›n, içindeki herﬂeyle birlikte tamamen yok
oldu¤unu görmekte ve buna karﬂ› hiçbir ﬂey yapamamaktad›rlar.
‹nsanl›k tarihi boyunca materyalist düﬂünce hep var oldu ve bu kiﬂiler
kendilerinden ve savunduklar› felsefeden çok emin bir ﬂekilde, kendilerini
yaratm›ﬂ olan Allah'a baﬂ kald›rd›lar. Ortaya att›klar› senaryoya göre madde
ezeli ve ebediydi ve tüm bunlar›n bir Yarat›c›s› olamazd›. Yaln›zca kibirlerinden dolay›, Allah'› reddederlerken var zannettikleri maddenin ard›na s›¤›nd›lar. Bu felsefeden öylesine eminlerdi ki, hiçbir zaman bunun aksini ispatlayacak bir aç›klama getirilemeyece¤ini düﬂünüyorlard›.
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‹ﬂte bu yüzden, maddenin asl› ile ilgili olarak bu kitapta anlat›lan gerçekler bu kiﬂileri büyük bir ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂürmüﬂtür. Çünkü burada anlat›lanlar felsefelerini temelden y›k›p atm›ﬂ, üzerinde tart›ﬂmaya dahi imkan b›rakmam›ﬂt›r. Tüm düﬂüncelerini, hayatlar›n›, kibirlerini ve inkarlar›n› üzerine bina ettikleri madde, ellerinden bir ç›rp›da uçup gitmiﬂtir. Madde yoktur
ki maddecilik olsun.
Allah'›n bir s›fat›, inkarc›lara tuzak kurmas›d›r. "... Onlar bu tuza¤› tasarl›yorlarken, Allah da bir düzen (bir karﬂ›l›k) kuruyordu. Allah, düzen
kurucular›n (tuzaklar›na karﬂ›l›k verenlerin) hay›rl›s›d›r" (Enfal Suresi,
30) ayetiyle bu gerçek bildirilir.
‹ﬂte Allah, maddeyi var zannettirerek materyalistleri tuza¤a düﬂürmüﬂ
ve tarihte benzeri görülmemiﬂ ﬂekilde küçültmüﬂtür. Mallar›n›, mülklerini,
mevkilerini, ünvanlar›n›, içinde bulunduklar› toplumu, tüm dünyay› ve asl›nda birer hayalden ibaret olan herﬂeyi var sanm›ﬂlar, üstelik bunlara güvenerek
Allah'a karﬂ› büyüklenmiﬂlerdir. Böbürlenerek Allah'a isyan etmiﬂ ve inkarda
ileri gitmiﬂlerdir. Bunlar› yaparken de güç ald›klar› tek ﬂey madde olmuﬂtur.
Ama öyle bir anlay›ﬂ eksikli¤i içine düﬂmüﬂlerdir ki, Allah'›n kendilerini çepeçevre sar›p kuﬂatt›¤›n› hiç düﬂünmemiﬂlerdir. Allah inkarc›lar›n anlay›ﬂs›zl›klar› sonucunda düﬂecekleri durumu Kuran'da ﬂöyle haber vermiﬂtir:
Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat (as›l) o inkar
edenler hileli-düzene düﬂecek olanlard›r. (Tur Suresi, 42)
Bu, belki de tarihin gördü¤ü en büyük yenilgidir. Materyalistler kendilerince büyüklenirken, asl›nda büyük bir oyuna gelmiﬂler, Allah'a karﬂ› çirkin bir cesaret göstererek açt›klar› savaﬂta kesin olarak yenilmiﬂlerdir.
Kuran'da, Böylece biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli-düzenler kursunlar diye- oran›n suçlu günahkarlar› k›ld›k. Oysa onlar, hileli-düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun ﬂuuruna varmazlar"
(Enam Suresi, 123) ayeti Yarat›c›m›za baﬂ kald›ran bu gibi inkarc›lar›n nas›l
bir ﬂuursuzluk içinde olduklar›n› ve nas›l bir sonla karﬂ›laﬂacaklar›n› en
aç›k ﬂekilde haber verir.
Bir baﬂka ayette ise bu gerçek ﬂöyle vurgulan›r:
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(Sözde) Allah'› ve iman edenleri aldat›rlar. Oysa onlar, yaln›zca kendilerini aldat›yorlar ve ﬂuurunda de¤iller. (Bakara Suresi, 9)
‹nkarc›lar kendilerince tuzak kurmaya kalk›ﬂ›rlarken ayetteki "ﬂuuruna varmazlar" ifadesiyle aç›kland›¤› gibi, çok önemli bir gerçe¤i fark edememiﬂlerdir: Yaﬂad›klar› tüm olaylar›n onlara alg›lat›lan birer hayal oldu¤u ve iﬂledikleri her fiil gibi, kurduklar› tuzaklar›n da zihinlerinde oluﬂan
bir görüntüden ibaret oldu¤u gerçe¤ini... Bu kavray›ﬂs›zl›klar› sebebiyle
de, Allah ile yaln›z olduklar›n› unutarak kendi kendilerini hileli bir düzene düﬂürmüﬂlerdir.
Her dönemde oldu¤u gibi bu dönemde de Allah inkarc›lar›n tüm hileli
düzenlerini temelinden y›kacak bir gerçekle onlar› yüz yüze getirmiﬂtir.
Allah "... hiç ﬂüphesiz, ﬂeytan›n hileli-düzeni pek zay›ft›r" (Nisa Suresi, 76)
ayetiyle, bu düzenlerin daha ilk kurulduklar› anda sonuçlar›n›n y›k›m olaca¤›n› da haber vermiﬂtir. Ve müminleri de "... onlar›n hileli düzenleri size
hiçbir zarar veremez" (Al-i ‹mran Suresi, 120) ayetiyle müjdelemiﬂtir.
Allah bir baﬂka ayetinde, "inkar edenlerin iﬂleri bir seraba benzer, susayan onu bir su san›r, Nihayet ona ulaﬂt›¤›nda bir ﬂey bulamaz ve yan›nda Allah'› bulur..." (Nur Suresi, 39) ﬂeklinde haber verir. Materyalizm de bu
ayette iﬂaret edildi¤i gibi, isyan edenler için bir "serap" oluﬂturur; ona güvenerek ellerini uzatt›klar›nda, herﬂeyin bir hayalden ibaret oldu¤unu anlarlar.
Allah onlar› böyle bir serapla kand›rm›ﬂ, bütün bu alg›lar bütününü var
gibi göstermiﬂtir. "Koskoca" insanlar, profesörler, astronomlar, biyologlar, fizikçiler, ünvanlar›, mevkileri her ne olursa olsun maddeyi kendilerine ilah
edinmeleri sebebiyle bu oyuna gelmiﬂler, birer çocuk gibi aldanm›ﬂ ve küçük
düﬂmüﬂlerdir. Bir alg›lar bütününü mutlak sanarak onun üzerine felsefelerini, ideolojilerini kurmuﬂlar, hakk›nda ciddi tart›ﬂmalara girmiﬂler, sözde "entelektüel" anlat›mlar kullanm›ﬂlard›r. Tüm bunlardan dolay› da kendilerini
çok ak›ll› saym›ﬂlar, evrenin gerçe¤i hakk›nda fikir yürütebileceklerini düﬂünmüﬂler ve en önemlisi kendi s›n›rl› ak›llar›yla Allah'› kand›rabileceklerini (Allah'› tenzih ederiz) sanm›ﬂlard›r. Allah, bu kiﬂilerin içine düﬂtükleri durumu bir ayetinde ﬂöyle bildirir:
Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karﬂ›l›k) bir
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düzen kurdu. Allah, düzen kurucular›n en hay›rl›s›d›r. (Al-i ‹mran Suresi, 54)
Dünyada baz› tuzaklardan kurtulmak mümkün olabilir; ancak Allah'›n
inkar edenlere kurdu¤u bu tuzak öyle sa¤lamd›r ki, asla bir kurtuluﬂ imkanlar› kalmam›ﬂt›r. Ne yaparlarsa yaps›nlar, kime baﬂvururlarsa vursunlar, kendilerini kurtaracak, Allah'tan baﬂka bir yard›mc› bulmalar› da mümkün de¤ildir. Çünkü Allah Kuran'da, "... kendileri için Allah'tan baﬂka bir (vekil)
koruyucu dost ve yard›mc› bulamayacaklard›r" (Nisa Suresi, 173) ﬂeklinde
haber vermektedir.
Materyalistler böyle bir tuza¤a düﬂeceklerini hiç beklemiyorlard›. 20.
yüzy›l›n bütün imkanlar› ellerindeyken rahatça inkarda diretebileceklerini
ve insanlar› da inkara sürükleyebileceklerini san›yorlard›. Allah inkarc›lar›n
tarih boyunca taﬂ›d›klar› bu zihniyeti ve u¤rad›klar› sonu Kuran'da ﬂöyle haber vermiﬂtir:
Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onlar›n fark›nda olmad›¤› bir düzen kurduk. Art›k sen, onlar›n kurduklar› hileli düzenin u¤rad›¤› sona bir bak; biz, onlar› ve kavimlerini topluca yok ettik. (Neml Suresi,
50-51)
Ayetlerde anlat›lan gerçe¤in bir anlam› da ﬂudur: Materyalistlere sahip
olduklar› herﬂeyin bir hayalden ibaret oldu¤u aç›klanm›ﬂ, yani ellerindeki
herﬂey topluca yok edilmiﬂtir. Ve onlar, var zannettikleri mallar›n›n, fabrikalar›n›n, alt›nlar›n›n, dolarlar›n›n, çocuklar›n›n, eﬂlerinin, dostlar›n›n, makam
ve mevkilerinin, hatta kendi bedenlerinin ellerinin aras›ndan kay›p gitti¤ine
ﬂahitlik ederken, bir anlamda "yok olmuﬂlard›r". Madde olmaktan ç›km›ﬂ art›k birer ruh haline gelmiﬂlerdir.
Kuﬂkusuz bu gerçe¤in fark›na varmak materyalistler için olabilecek en
dehﬂet verici olayd›r. Çünkü sahip olduklar› herﬂeyin bir hayalden ibaret olmas›, kendi tabirleri ile onlar için henüz dünyadayken, "ölmeden bir ölüm"
hükmündedir.
Bu gerçekle birlikte, bir Allah, bir de kendileri kalm›ﬂt›r. Nitekim Allah,
"kendisini tek olarak (ve yapayaln›z) yaratt›¤›m (ﬂu adam)› Bana b›rak"
(Müddessir Suresi, 11) ayetiyle, her insan›n Kendi kat›nda asl›nda yapayal-
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n›z oldu¤u gerçe¤ine dikkat çekmiﬂtir. Bu ola¤anüstü gerçek daha pek çok
ayetle haber verilmiﬂtir. Ayetlerde ﬂöyle buyrulmaktad›r:
Andolsun, sizi ilk defa yaratt›¤›m›z gibi (bugün de) 'teker teker, yapayaln›z ve yal›n (bir tarzda)' bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi
arkan›zda b›rakt›n›z... (Enam Suresi, 94)
Ve onlar›n hepsi, k›yamet günü O'na, 'yapayaln›z, tek baﬂlar›na' geleceklerdir. (Meryem Suresi, 95)
Bu ayetlerde anlat›lan gerçe¤in bir manas› da ﬂudur: Maddeyi ilah edinenler, Allah'tan gelmiﬂ ve yine O'na dönmüﬂlerdir. ‹steseler de, istemeseler
de Allah'a teslim olmuﬂlard›r. ﬁimdi hesap gününü beklemektedirler ve o gün
hepsi tek tek sorguya çekileceklerdir. Her ne kadar anlamak istemeseler de...

BİLİM ve TEKNİK
Dergisi Ekim 1998 Sayısındaki
"Evrimci Propaganda Örnekleri"
TÜB‹TAK'›n sürekli yay›n› olan Bilim ve Teknik dergisinin Ekim say›s›nda baﬂl›¤› ve içeri¤i evrim teorisini ça¤r›ﬂt›ran ve teoriye bilimsel bir gerçek
havas›n› sa¤lamaya yönelik dokuz ayr› yaz› yay›nlanm›ﬂt›r. Derginin farkl›
sayfalar›na serpiﬂtirilmiﬂ olan bu yaz›lar s›ras›yla;
- Neandertal ‹nsan› Konuﬂabiliyor muydu?
- Organlar›n Büyüme Yar›ﬂ›
- Eski Gobi Çölü Kuﬂu
- Bir Milyon Yaﬂ›nda Homo Sapiens
- Evren Yarat›ld› m›, Evrimle mi Oluﬂtu?
- Ma¤aradaki Büyükbaba
- Primat› ‹nsana Dönüﬂtüren Ellerimiz
- Adem'in ‹zinde
- Hayvanlar›n Soyu Neden Tükenir? baﬂl›kl› yaz›lard›r. Ancak bu yaz›lar›n hiçbiri, gerçekte ne evrime delil oluﬂturan ne de evrimin temel iddialar›n› aç›klayan yaz›lar de¤ildir.
Dergide izlenen bu evrimci politikay›, komünist bir derginin Marksist
bir ekonomi sayfas› haz›rlamas›na benzetmek mümkündür. Bu tür bir dergi,"Marx bir kez daha hakl› ç›kt›: Dolar Alman Mark› karﬂ›s›nda geriledi" ya
da"Engels'in öngörüleri tekrar do¤ruland›: Microsoft ﬂirketi yeni bir ürün ç›kard›" gibi haberler yay›nlayarak kendi ideolojisini ne kadar"ispatlam›ﬂ"
olursa, Bilim ve Teknik dergisindeki yaz›lar da evrimi o denli ispatlayabilir.
Çünkü Bilim ve Teknik'teki evrimle ilgili yaz›lar›n ortak üslubu, baz› biyoloji bilgilerinin önüne-arkas›na "evrim" kelimeleri, terimleri ve sloganlar› serpiﬂtirilerek anlat›lmas›ndan ibarettir.
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B‹L‹M VE TEKN‹K, TEOR‹N‹N TEMEL
‹DD‹ALARINI NEDEN SAVUNAMAMAKTADIR?
Bu durum karﬂ›s›nda Bilim ve Teknik dergisinin okuyucular› kendilerine
ﬂu sorular› sormal›d›rlar:
Acaba söz konusu dergi, evrimi savunmak için neden teorinin iddialar›n› aç›k ve net bir biçimde ortaya koyup sonra da bunlar› destekleyecek bilimsel bulgular› getirme yolunu seçmemektedir?
Neden sadece evrimi ça¤r›ﬂt›ran baz› cümleleri serpiﬂtirerek ya da ilgisiz biyoloji konular›ndan söz ederek dolayl› propaganda yapmak yoluna gitmektedir?
Örne¤in, Bilim ve Teknik dergisi, neden canl› yaﬂam›n nas›l olup da tesadüfen oluﬂtu¤unu anlatmaya çal›ﬂmamaktad›r?
Neden bir proteinin nas›l meydana geldi¤ini, bir molekülün tesadüfen
sentezlenme ﬂans›n›n ne oldu¤unu anlatmamaktad›r?
Ya da, neden evrim teorisinin öngördü¤ü ara geçiﬂ formlar›n›n dünyan›n hiçbir yan›nda, hiçbir fosil tabakas›nda bulunamay›ﬂ›n›n nedenini
aç›klamamakta ›srarl›d›r?
Veya neden mutasyon ve do¤al seleksiyon mekanizmalar› ile canl›lar›n
kompleks organlar›n›n, söz gelimi DNA'n›n, gözlerin, kulaklar›n, kanatlar›n nas›l oluﬂabildi¤ini izah etmeye yanaﬂmamaktad›r?
Evet Bilim ve Teknik dergisi, evrim teorisinin bu en temel konular›n›n
hiçbirine girememektedir. Ayn› ﬂekilde baﬂka hiçbir evrimci yay›n organ› da
bu konulardan söz etme riskini göze alamamaktad›r. Çünkü bu gerçeklerin
her birinin evrim teorisini çok aç›k bir biçimde geçersiz k›ld›¤›n›n fark›ndad›rlar. Bu nedenle sürekli olarak ya ucuz propaganda yöntemlerine ya da 19.
yüzy›ldan kalma"evrim bilimdir, yarat›l›ﬂ dindir" gibi kliﬂeleﬂmiﬂ sloganlara baﬂvurmaktad›rlar.
Zaten bugün dünyada evrim teorisinin hala belirli bir etkiye sahip olmas›n›n tek nedeni bu propagandadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Evrimciler, sadece ve sadece propagandan›n gücüne dayanarak çoktan ölmüﬂ olan teorilerini ayakta tutmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
O nedenle hem dünya çap›nda materyalist güç odaklar› taraf›ndan yü-
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rütülen, hem de ayn› odaklar›n yerli temsilcileri taraf›ndan taklit edilen evrimci propaganda tekniklerini iyi analiz etmek gerekmektedir.

B‹L‹M VE TEKN‹K DERG‹S‹NDEK‹ PS‹KOLOJ‹K
TELK‹N VE ETK‹LEME METOTLARI
Bilim ve Teknik dergisinin kulland›¤› ve dünya çap›ndaki evrimci yay›nlara özgü di¤er klasik belli baﬂl› psikolojik telkin ve propaganda yöntemlerini ﬂöyle inceleyebiliriz:

Bilimsellik ‹maj›
Evrimcilerin en s›k kulland›klar› propaganda yöntemi olan teoriye "bilimsellik" imaj› verme yöntemini Bilim ve Teknik de aynen uygulamaktad›r.
Özellikle yabanc› baz› dergilerden al›nt›lar yaparak bu imaj› sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r. Discover, National Geographic, Science et Vie gibi koyu evrimci
dergilerden yap›lan çevirilerle, okuyucular›n kafas›nda yo¤un bir"bilimsellik" imaj› uyand›r›lmaktad›r. Bu tür kaynaklara at›fta bulunularak,"bu teori
bilimsel bir gerçek ve tüm bilim otoriteleri taraf›ndan kabul ediliyor"
görünümü verilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Oysa söz konusu kaynaklarda da asl›nda evrimi savunmak için kullan›labilecek bilimsel veriler yoktur. Söz konusu dergilerde, sadece farkl› evrimcilerin farkl› senaryolar› dile getirilir, bol bol spekülasyon yap›l›r. Ama
ortada hiçbir delil yoktur.

Görsel Tekniklerle Göz Boyama Yöntemi
Derginin genel görünümü, kapak tasar›m›, sayfa düzeni, kullan›lan
renkler, seçilen foto¤raflar okuyucuya çekici ve etkileyici gelecek bir ﬂekilde
haz›rlanmaktad›r. Bu tür bir ambalaj alt›nda sunulan bilgiler de konu hakk›nda bilgisi olmayan kesimlerde bir güven ve teslimiyet duygusu oluﬂturmaktad›r. Böyle teknik bir kalitenin büyüsüyle, okuyucunun akl›na evrim
hakk›nda anlat›lanlar›n bilimselli¤inden ve gerçekli¤inden ﬂüphelenmek
gelmemektedir.
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Derginin geneline yay›lm›ﬂ evrimci yaz› ve makalelerden baz› örnekler.

Evrim Mesajlar›n› Derginin Bütününe Yayma Yöntemi
Evrimle ilgili konular derginin geneline yay›lm›ﬂt›r. Tek bir yerde topluca anlat›lsa halk okuyup geçebilir, dolay›s›yla etkisi azalabilirdi. Fakat konu derginin tümüne da¤›t›l›nca okuyucu s›k s›k evrimle karﬂ›laﬂmaktad›r.
Böylelikle daha geniﬂ bir telkin zemini oluﬂturulmaktad›r. Ayr›ca evrim sanki her konuyla ba¤lant›l›ym›ﬂ gibi de bir görüntü verilmektedir.

Okuyucunun Güvenini ‹stismar Etme Yöntemi
Bilim ve Teknik dergisinde halk›n bilime ve bilim adam›na duydu¤u
sayg› ve güven istismar edilmektedir. Evrim teorisi bilim maskesi alt›nda
empoze edildi¤i için halk bütün bilim dünyas›, bütün bilim adamlar›, profesörler evrimi savunuyor zannetmektedir; 'onlar öyle diyorsa öyledir' mant›¤›yla yaklaﬂmaktad›r. Halk›n bilim ad›na öne sürülen konular› inceleme,
araﬂt›rma ve sorgulama imkan› olmamas›ndan faydalan›lmaktad›r.
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Yabanc› Dergilerden Yap›lan Tercümelerin Aras›na
Kendi Ateist Mesajlar›n› S›k›ﬂt›r›p,
Bu Mesajlar› Söz Konusu
Yabanc› Yay›na Mal Etme Yöntemi
Bilim ve Teknik dergisi yabanc› kaynaklardan tercüme edip aktard›¤›
makalelerin içine, bizzat kendi ifadeleriyle do¤rudan ateizm propagandas›
içeren cümleler s›k›ﬂt›r›p, bu ifadelerin orijinal metinde yer ald›¤› gibi bir yan›ltma yaparak, aciz bir tav›r içine girmiﬂtir.
Derginin as›l amac›n›n Allah'› inkar etmek, ateizm propagandas› yapmak oldu¤u, Selçuk Alsan'›n tercüme etti¤i belirtilen,"Adem'in ‹zinde" baﬂl›kl› yaz›da aç›kça vurgulanmaktad›r:
... Bu ipuçlar›n› izleyerek insan›n nas›l bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›lmadan maymunlardan evrimleﬂti¤ini, Afrika'dan dünyaya da¤›ld›¤›n›
ve uygarl›klar kurdu¤u saptanabiliyor.
Ne ilginçtir ki Science et
Vie isimli evrimci bir Frans›z
dergisinden aynen tercüme
edilerek konulmuﬂ bu yaz›n›n Frans›zca orijinalinde
yukar›daki ifadeler yer alm›yor. Orijinal tercümenin
aras›na s›k›ﬂt›r›lan bu bir
cümlelik Yarat›c›'y› inkar
Sa¤da görülen makalenin tümü yabanc› bir dergiden birebir tercüme
edilerek konuldu¤u halde, yanda
iﬂaretli 'ateist propaganda' bölümü
Bilim ve Teknik dergisi taraf›ndan
özel olarak eklenmiﬂ. Üstelik sanki
yaz›n›n orijinalinde varm›ﬂ izlenimi
uyand›rmak için, Bilim ve Teknik
dergisine ait ifadeler ak›ﬂ metnine
do¤rudan eklenmiﬂ, herhangi bir
ay›rma yap›lmam›ﬂ. Bu yolla yaz›y›
okuyan insanlar›n söz konusu
propaganday› yabanc› bilimsel bir
kayna¤›n yazd›¤›n›
düﬂünmeleri amaçlanm›ﬂ.
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vurgusu bizzat Bilim ve Teknik'in kendis›ine ait... Anlaﬂ›lan yabanc› bir evrimci makalenin ateizm ve dinsizlik telkinini yeterli görmeyen Bilim ve Teknik
kadrosu, ana hedefleri olan ateist ve materyalist propaganday› bu noktada
kendi ifadeleriyle pekiﬂtirmek istemiﬂler. Tabi ki 'Science et Vie'ye mal ederek...

Evrimin Temel Açmazlar›n› Göz ard› Etme Yöntemi
Dergide evrimle ilgili son derece detay konular iﬂlenmektedir, ancak evrim teorisinin ana konular›na hiç girilmemektedir. Örne¤in ilk canl› hücresi tesadüfen ﬂöyle aﬂamalardan geçerek oluﬂtu veya proteinler ﬂu süreçler sonucunda rastlant›larla meydana geldi gibi, evrimin as›l aç›klamas› gereken konulara hiç de¤inilmemektedir. Göz ya da benzeri say›s›z kompleks organ›n evrimle nas›l oluﬂabilece¤inden asla bahsedilmemektedir. (Bunu yapmalar› zaten beklenemez, çünkü bu konular evrimi kökünden iptal eden çok büyük açmazlard›r.) Bu temel konular yerine, sanki evrimin temeli ve mekanizmalar›
çok net aç›klanm›ﬂ da birtak›m detaylar kalm›ﬂ gibi, baz› teferruatlarla ilgili
çal›ﬂmalar, araﬂt›rmalar öne sürülmektedir. Örne¤in,"Neandertal adam› konuﬂabiliyor muydu?" gibi bir baﬂl›k atarak; bu yan›lt›c› taktik ile okuyucuya, Neandertal adam›n›n insan›n ilkel atas› oldu¤unun çoktan ispatland›¤›, geriye
sadece konuﬂup konuﬂmad›¤› gibi bir detay›n kald›¤› izlenimi verilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Oysa bütün fosil kay›tlar› ve paleontolojik bulgular Neandertallerin bugünkü insandan hiçbir fark› olmayan, nesli tükenmiﬂ bir insan ›rk› oldu¤unu tart›ﬂmas›z delillerle ortaya koymuﬂtur. Neandertaller evrim süreciyle
hiçbir ilgisi olmayan insanlar oldu¤una göre de her insan gibi konuﬂmalar›
son derece do¤ald›r; bunu sorgulamak bilimsel aç›dan anlams›zd›r. (Nitekim
söz konusu makalede de Neandertal insan›n›n çene yap›s›n›n, bu insanlar›n
gayet normal biçimde konuﬂabildiklerini gösterdi¤i anlat›lm›ﬂt›r.)
Bunlar›n yan› s›ra, daha evrimin nas›l bir mekanizmayla meydana geldi¤i konusunda bile evrimciler iki karﬂ›t gruba ayr›lm›ﬂ durumdad›rlar:
Bunlardan birincisi, Richard Dawkins'in öncülü¤ünü yapt›¤› 'Neo-Darwinistler', di¤eri ise Stephen Jay Gould'un baﬂ›n› çekti¤i 's›çramal› evrim' tezini savunanlar. Her iki grup da birbiriyle taban tabana çeliﬂen z›t teoriler öne
sürmektedirler. Her iki grup da birbirlerinin varsay›mlar›n› ac›mas›zca eleﬂtirmekte ve geçersizliklerini ortaya koymaktad›rlar. Yani daha evrimin temel
mekanizmalar› hakk›nda bile evrimciler aras›nda bir görüﬂ birli¤i yokken,
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Bilim ve Teknik dergisi, evrimi bilimsel olarak kan›tlanm›ﬂ bir gerçek edas›yla iﬂleyerek Türk halk›n› yan›ltmaya devam etmektedir.

Evrimci Yalanlar› Bilimsel Gerçekler Aras›na S›k›ﬂt›r›p
Bilinç Alt›na Telkin Etme Yöntemi
Evrimci yay›nlarda, do¤ru ve gerçek bilgiler evrimci yalanlarla birlikte
ve iç içe sunularak yan›lt›c› bir zemin oluﬂturulur. Biyolojik ya da t›bbi konular bir yandan gerçek veriler ve kanunlar kullan›larak anlat›l›rken, bir
yandan da evrimci terimler, evrimci yorum ve mant›klar sanki ayn› bilimsel
gerçeklerin bir parças›ym›ﬂ gibi araya s›k›ﬂt›r›l›r. Örne¤in, Bilim ve Teknik'de,
genetik hakk›nda birçok do¤ru teknik bilgi verilerek, sonra araya yerleﬂtirilen birçok evrimci terim ve evrimci yorumlarla, genetik biliminin de evrimi
kan›tlad›¤› imaj› yarat›lmak istenmiﬂtir. Bu tür yan›ltma yöntemleri, dikkati
zay›f, ﬂuuru bulan›k, dolay›s›yla her türlü telkine aç›k cahil kesimlerde oldukça etkili olmaktad›r.

Evrimi Yalanlayan Konular› Demagojiyle
Evrimi Destekler Görünüme Sokma Yöntemi
Dergide, evrimi çürüten konular bile sanki evrimin kan›t›ym›ﬂ gibi çarp›t›larak aktar›lm›ﬂt›r. Örne¤in, mitokondriyel DNA testlerinin bütün insanlar›n tek bir anneden ve babadan türedi¤ini gösterdi¤i söylenmektedir. Sonra bunun antropologlar›n keﬂiflerine uydu¤u belirtilmektedir. Aksine bu,
Kuran'da bildirilen Hz. Adem ve eﬂinin varl›¤›n› kan›tlamaktad›r.

Tamamen Teknik Konular› Dahi Evrimci Baﬂl›k,
Slogan ve Resimlerle Süsleyerek Evrime
Malzeme Yapma Yöntemi
Evrimci bir baﬂl›k ve evrimci bir slogan›n alt›na, evrime en ufak bir
noktadan bile kan›t oluﬂturmayan, tamamen teknik bir yaz› konulmuﬂtur.
Örne¤in"Primat› ‹nsana Dönüﬂtüren Ellerimiz" baﬂl›¤›n›n alt›na"Bundan
milyonlarca y›l önce bir canl› türü iki aya¤› üzerinde durmay› baﬂard›"
ﬂeklindeki beylik bir evrimci slogandan oluﬂan bir alt baﬂl›k yerleﬂtirilip,
bunun alt›nda da iki sayfa tamamen elin fizyolojisiyle ilgili t›bbi bilgiler
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Evrimci bir baﬂl›k, alt baﬂl›k ve resmin alt›nda eller hakk›nda tamamen teknik bir konu
anlat›lm›ﬂ. Yaz›n›n içine herhangi bir evrimci yorum koymaya bile gerek duyulmam›ﬂ. Amaç,
yaln›zca baﬂl›klara göz at›p geçenlere 'her konu evrimle ba¤lant›l›d›r' mesaj› verebilmek.

verilmiﬂtir. Baﬂl›¤›n yan›na da bir insan ile bir maymunun elele tutuﬂmuﬂ
bir foto¤raf› konulmuﬂtur.
Böylece yaz›y› okumadan geçen kimsede sanki 'her konu evrimle
aç›klan›yor', 'her konunun mutlaka evrimle ba¤lant›s› var' izlenimi b›rak›lmak istenmiﬂtir.
Yaz›y› haz›rlayan kimse bu göz boyamay› o derece yeterli bulmuﬂ ki yaz›n›n içinde ya da sonunda konuyu evrime ba¤layan o klasik evrimci sloganlardan tek bir tane bile kullanmaya gerek görmemiﬂtir.

Evrimcilerin Tek Tarafl› ve Önyarg›l› Çal›ﬂmalar›n›,
Kiﬂisel Yorumlar›n› ve Varsay›mlar›n› Bilim Dünyas›n›n
Ortak Kabulü ﬁeklinde Yans›tma Yöntemi
Üç beﬂ evrimci araﬂt›rmac›n›n kiﬂisel deneyleri ve evrimci yorumlar›ndan oluﬂan çal›ﬂmalar sanki dünya çap›nda kan›tlanm›ﬂ ve kabul görmüﬂ bilimsel kanunlar, gerçekler havas›nda sunulmaktad›r.
Yabanc› evrimcilerin, bütünüyle varsay›mlardan ve ön kabullerden olu-
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ﬂan çal›ﬂmalar› sanki çok büyük s›rlar› aç›¤a ç›karm›ﬂ gibi abart›l› baﬂl›k ve
sloganlarla verilmektedir. Örne¤in"Adem'in ‹zinde" baﬂl›kl› yaz›da iki evrimcinin,"molekül saati","mutasyon oran›" gibi hiçbir kesinli¤e sahip olmayan, do¤rulu¤u test edilemeyen yöntemlerden, varsay›mlardan yola ç›karak
ulaﬂt›klar› sonuçlar insan›n evrimine çok büyük ›ﬂ›k tutuyor havas›nda verilmektedir.
Elbette tüm yaz› boyunca say›s›z evrimci telkin, slogan ve yorumla birlikte...

Bilim Dünyas›n›n Tümünü Evrimci Gibi Gösterme,
Evrim Karﬂ›t› Say›s›z Bilim Adam›n›n Görüﬂlerini
Örtbas Etme Yöntemi
Özellikle son 20-30 senedir evrim teorisini reddeden dünya çap›nda bilim adamlar› vard›r. Bunlar›n evrimin bilimsel geçersizli¤ini çok net biçimde ortaya koyan say›s›z araﬂt›rmalar› ve eserleri bulunmaktad›r. Bunlar felsefeci ya da din adam› de¤il, Amerika, Almanya, ‹ngiltere, Avustralya gibi
ülkelerden biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, anatomi, paleontoloji gibi bilim dallar›nda uzman, y›llar›n› bu konuya sarf etmiﬂ akademik kariyer sahibi bilim adamlar›d›r. E¤er Bilim ve Teknik dergisi tarafs›z ve objektif bir bilim
anlay›ﬂ›na sahip olsayd›, evrimi reddeden bu bilim adamlar›n›n tezlerine de
yer verirdi. Bilim ad›na ç›kan bir yay›n organ›n›n bir konu hakk›ndaki bütün karﬂ›t tezleri ve görüﬂleri birlikte ortaya koymas› gerekir. Fakat evrim
karﬂ›t› bilimsel tezlerden ve bunlar› gündeme getiren bilim adamlar›ndan
tek bir söz bile etmeyen dergi, amac›n›n bilime hizmet de¤il, evrimi tamamen tek tarafl› bir tutumla insanlara empoze etmek olan felsefi ve ideolojik
bir çevrenin ürünü oldu¤unu bir kez daha ortaya koymuﬂ olmaktad›r.

"Evrim Bilimdir" Telkinini S›k S›k Vurgulama Yöntemi
Konu ne olursa olsun, evrimin art›k herkesin kabul etti¤i bilimsel bir
gerçek oldu¤u, inkar edilemez oldu¤u, kan›tlanm›ﬂ oldu¤u, genel kabul gören bir konu oldu¤u ve buna benzer ifadeler s›k s›k vurgulanmaktad›r.
Evrim bilimsel bir gerçek olsa bu tür laf oyunlar›na hiç ihtiyac› kalmazd›. Ancak bilimsel temeli olmad›¤› için bu tür telkinlerle ayakta tutulmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r.
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Oysa örne¤in, rölativite ya da kuantum hakk›ndaki hiçbir yaz›da bu tür
bir bilim dalkavuklu¤una ihtiyaç duyulmaz.
Konu evrim olunca, halkta güven uyand›rmaya yönelik telkinlere duyulan ihtiyaç ise teorinin ne derece zay›f, temelsiz ve güvenilmez oldu¤unu
ortaya koymaya yeterlidir.

Evrimi Reddedenleri -Bilim Adam› Dahi OlsaDogmatik, Tutucu ve Bilim D›ﬂ› Bir Çerçeveye Sokarak
Karalama Yöntemi
Teoriye karﬂ› ç›kanlar yaln›zca felsefi ya da dini görüﬂlerine karﬂ› oldu¤u için reddediyorlar imaj› verilmektedir.
Dogmatik yaklaﬂ›m, tutuculuk, gericilik, vs. türü tan›mlamalarla... Evrimi bilimsel platformda sorgulayan ve geçersizli¤ini ortaya koyan insanlar
da bu çerçeveye dahil edilerek, karﬂ›t bilimsel tezler örtbas edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Elbette ki ﬂu bilimsel verileri, kanunlar›, mant›klar›, teknikleri öne sürerek evrimi reddediyorlar deyip de bunu tart›ﬂmaya cesaret edememektedirler. Çünkü tart›ﬂmay› kaybedeceklerinin baﬂtan bilincindedirler. "Tutucu olduklar› için, dindar olduklar› için, dogmatik yaklaﬂt›klar› için evrime karﬂ›
geliyorlar" gibi klasik çarp›tma mant›klar›na baﬂvurmaktad›rlar.

B‹L‹M VE TEKN‹K OKUYUCULARINA TAVS‹YELER
Bilim ve Teknik dergisi okuyucular›na tavsiyemiz, yaz›lanlar› sorgulayarak, bilinçli bir gözle okumalar›d›r. Bilim ve Teknik'te yer alan konular›, yukar›da belli baﬂl› maddeler halinde s›ralad›¤›m›z telkin ve propaganda yöntemlerini tek tek dikkate alarak de¤erlendirirlerse söz konusu tarafl› ve önyarg›l› evrimci propagandaya bizzat ﬂahit olacaklard›r. Yaz›lara serpiﬂtirilmiﬂ evrimci slogan, göz boyama, aldatmaca, çarp›tma ve telkinlerin fark›na
varacaklard›r.
Bilim ve Teknik'in, niçin evrimin karanl›kta tutulmaya çal›ﬂ›lan, evrimcilerin y›llard›r aralar›nda ihtilaf halinde olduklar› ana konular›na de¤inmedi¤ini, evrimin temel mant›¤›n› ve mekanizmalar›n› anlaﬂ›l›r ve sade bir dille aç›klamaya yanaﬂmad›klar›n› dergi yöneticilerine sorsunlar. Tek bir yarar-
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l› proteinin nas›l olup da astronomik olas›l›k engellerini aﬂarak ilkel dünyada meydana geldi¤ini, sonra ikincisinin ayn› yerde ve ayn› zamanda tesadüflerle oluﬂma ﬂans›n›n ne oldu¤unu, daha sonra hücrenin organellerinin
nas›l bir süreç içinde meydana geldi¤ini, örne¤in laboratuvarda bile cans›z
moleküllerden sentezlenemeyen bir ribozomun, bir mitokondrinin, bir hücre zar›n›n, hücre zar›ndaki kap›lar›n ilkel atmosferdeki hangi laboratuvarda
üretildi¤ini aç›klamalar›n› istesinler. Veya sadece bir gözün ne tür aﬂamalardan geçerek ﬂu anki kompleks yap›s›na geldi¤ini ayr›nt›l› olarak anlatmalar›n› ya da yeryüzünde hiçbir evrimsel ataya sahip olmadan aniden beliren
bir trilobitin gözünü oluﬂturmak için tek hücrelilerin hangi süreçleri takip etti¤ini tarif etmelerini istesinler söz konusu kiﬂilerin bunlara hiçbir yan›t ya
da aç›klama getiremediklerini göreceklerdir. Yan›t vermeye kalksalar bile ortaya koyacaklar› tezlerin evrimin hiçbir bilimsel de¤eri olmayan beylik varsay›mlar›ndan, senaryolar›ndan ve laf oyunlar›ndan öteye gidemeyece¤i
aç›kt›r.

ULUSAL BASINDA
"İnsanın Evrimi"
Propagandası
24 Eylül 1998 tarihli Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde "3 Milyon Y›l Önce" ya da"4 Milyon Y›ll›k De¤iﬂim" gibi baﬂl›klarla evrim propagandas› yapan haberler yay›nland›. Haberlerin kayna¤›, Almanya'n›n Darmstadt kentinde aç›lan ve sözde "insan›n evrimi"ni çeﬂitli fosil rekonstrüksiyonlar› ile
sergileyen bir müzeydi. Milliyet ve Hürriyet, bu müzede sergilenen maketleri kesin bir bilimsel gerçek gibi resimlemiﬂ ve okuyucular›na, "Üç milyon y›l
önceki atalar›m›z böyleydi" mesaj›n› vermiﬂti.
Fakat bu mesaj da yine tüm evrimci mesajlar gibi çok önemli baz› aldatmaca ve yan›lg›lar içermekteydi. Bu yan›lg›lar ﬂunlard›r:

Sahte Çizim ve Maketlerin Gerçe¤i Yans›tt›¤› Yan›lg›s›
Gerek söz konusu gazetelerin, gerekse bu gazetelere kaynakl›k eden sözde"bilimsel" kurum ya
da yay›nlar›n bilimsel birer gerçek gibi öne sürdükleri bu kafatas› maketleri (rekonstrüksiyonlar) gerçekte
yaln›zca birer göz boyamadan ibarettir. ‹nsanlar görsel yoldan daha kolay etkilendikleri için amaç onlar›, maketlerini
yapt›klar› bu hayali yarat›klar›n geçmiﬂte gerçekten yaﬂad›¤›na inand›rabilmektir.
Eldeki bir kaç kemik parças›ndan yola ç›k›larak yap›lan bu
uydurma maketler, çizimler ve heykeller sadece ve sadece
Milliyet Gazetesi,
24.09.1998

onlar› biçimlendiren heykeltraﬂ›n "hayal dünyas›ndaki" yarat›klar› yans›t›rlar.
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Hürriyet Gazetesi, 24.09.1998
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Bu hayali yarat›klara kat›lan birtak›m insans› motifler, anlaml› bak›ﬂlar ile
sözde insan›n geçmiﬂte buna benzer maymunsu atalar›n›n yaﬂad›¤› izlenimi
verilmeye çal›ﬂ›l›r. Oysa üç beﬂ kafatas› parças›ndan yola ç›k›larak bir canl›n›n gözleri, burnu, kula¤›, dudaklar›, derisi, kaﬂlar›, saçlar› ve tüyleri konusunda bir yorum yapmak mümkün de¤ildir. Canl›n›n görünümünde as›l
belirleyici ayr›nt›lar, zamanla yok olmuﬂ ve fosil kay›tlar›nda yer almayan
bu yumuﬂak dokulard›r. Bu sebeple yumuﬂak dokular›n söz konusu gazete
haberlerindeki gibi, spekülatif bir biçimde yorumlanmas›yla rekonstrüksiyonu yapan kiﬂinin hayal gücünün s›n›rlar› içinde herﬂey mümkündür. Nitekim bu düzmece maketlerin temelindeki en önemli unsurun hayal gücü
oldu¤u Hürriyet'in haberindeki ﬂu ifadelerden de anlaﬂ›lmaktad›r:
Yontu ustas› Wolfgang Schnaubelt, bilgisayardan ç›kan patronlar
üzerinde çal›ﬂ›rken hayal gücünü bir hayli çal›ﬂt›rmak zorunda kald›¤›n› söylüyor.
Görüldü¤ü gibi ressamlar›n ya da heykeltraﬂlar›n hayal dünyas›n› yans›tmaktan baﬂka bir anlam› olmayan bu maketler evrimciler ve onlar›n ç›¤›rtkanl›¤›n› yapan bas›n-yay›n organlar› taraf›ndan insanlar›n gözlerini boyamada kullan›lmaktad›r. Harvard Üniversitesi'nden Earnst A. Hooten da bu tür
hayali canland›rmalar›n hiçbir geçerlili¤i olmad›¤›n› ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Yumuﬂak k›s›mlar›n tekrar inﬂas› çok riskli bir giriﬂimdir. Dudaklar,
gözler, kulaklar ve burun gibi organlar›n altlar›ndaki kemikle hiçbir
ba¤lant›lar› yoktur. Örne¤in bir Neandertal kafatas›n› ayn› yorumla
bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Eski insanlar›n kal›nt›lar›na dayanarak yap›lan canland›rmalar hemen hemen hiçbir bilimsel de¤ere sahip de¤illerdir ve toplumu yönlendirmek amac›yla kullan›l›rlar... Bu sebeple rekonstrüksiyonlara fazla güvenilmemelidir.60
Nitekim evrimciler bu konuda o denli ileri gitmektedirler ki, ayn› kafatas›na birbirinden çok farkl› yüzler yak›ﬂt›rabilmektedirler. Örne¤in Australopithecus robustus (Zinjanthropus) adl› fosil için çizilen birbirinden tamamen farkl› üç ayr› rekonstrüksiyon, bunun ünlü bir örne¤idir. Ayn› fosil, National Geographic dergisinin Eylül 1960 say›s›nda ve Sunday Times'›n 5 Nisan
1964 say›s›nda birbirinden çok farkl› ﬂekilde resmedilmiﬂtir. Ayn› fosilin ev-
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rimci Maurice Wilson taraf›ndan yap›lan çizimleri ise bunlardan tamamen
farkl›d›r.
Fosillerin tarafl› yorumlanmas› ya da hayali rekonstrüksiyonlar yap›lmas›, evrimcilerin aldatmacaya ne denli yo¤un biçimde baﬂvurduklar›n›
gösteren delillerdendir.
Evrimciler, yaln›zca bu hayali yarat›klar›n yüz ve vücut ﬂekillerini çizmekle kalmamakta, daha da ileri giderek, bu yarat›klar›n avland›klar›, aileleriyle yürüdükleri hallerini ya da sosyal yaﬂamlar›ndan çeﬂitli kesitleri de
son derece ayr›nt›l› biçimde tasvir etmektedirler. Tamamen birer sahtekarl›k
ve hayal ürünü olan bu çizimler ve resimler, hiçbir bilimsel veriye ve somut
kan›ta dayand›r›lamayan evrim teorisini ayakta tutabilmek için baﬂvurulan
en önemli telkin malzemeleridir.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Kitab›n çeﬂitli bölümlerinde, do¤ada canl›lar› evrimleﬂtirecek hiçbir
mekanizma olmad›¤›n› inceledik, sonra da canl› türlerinin bir evrim süreci
sonucunda de¤il, bugünkü kusursuz yap›lar›yla bir anda ortaya ç›kt›klar›n›,
yani ayr› ayr› yarat›ld›klar›n› gördük. Bu durumda elbette "insan›n evrimi"nin de yaﬂanmas› asla mümkün olmayan bir hikaye oldu¤u aç›kt›r.
Peki, ama bu hikayenin evrimcilerce öne sürülen dayana¤› nedir?
Bu dayanak, evrimcilerin üzerinde hayali yorumlar yapabilecekleri fosillerin çoklu¤udur. Tarih boyunca 6000'den fazla maymun türü yaﬂam›ﬂt›r.
Bunlar›n çok büyük bir bölümü, nesli tükenerek ortadan kaybolmuﬂtur. Bugün yaln›zca 120 kadar maymun türü yeryüzünde yaﬂamaktad›r. ‹ﬂte, bu
6000 civar›ndaki nesli tükenmiﬂ maymun türünün fosilleri evrimciler için
çok zengin bir malzeme kayna¤› oluﬂturur.
Evrimciler, yok olmuﬂ maymun türlerinden iﬂlerine gelen bir bölümünün kafataslar›n› ve kemiklerini küçükten büyü¤e do¤ru dizmiﬂ, bu seriye
nesli tükenmiﬂ baz› insan ›rklar›na ait kafataslar›n› da ekleyerek insan›n evrimi senaryosunu yazm›ﬂlard›r. Senaryo ﬂöyledir: "‹nsanlar ve günümüz
maymunlar› ortak atalara sahiptirler. Bu yarat›klar zamanla evrimleﬂerek bir
k›sm› günümüz maymunlar›n› meydana getirmiﬂ, evrimin di¤er bir kolunu
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izleyen bir baﬂka grup da günümüz insanlar›n› oluﬂturmuﬂtur."
Oysa, bütün paleontolojik, anatomik ve biyolojik bulgular bize, evrimin
bu iddias›n›n da di¤erleri gibi geçersiz oldu¤unu göstermektedir. ‹nsanla
maymun aras›nda herhangi bir akrabal›k oldu¤una dair hiçbir somut kan›t
yoktur. Sahtekarl›klar, çarp›tmalar, göz boyamalar, aldat›c› çizim ve hayali
yorumlar d›ﬂ›nda...
Fosil kay›tlar› bizlere, tarih boyunca insanlar›n insan, maymunlar›n da
maymun olarak kald›klar›n› göstermektedir. Evrimcilerin insan›n atas› olarak gösterdikleri fosillerin bir bölümü, asl›nda günümüze çok yak›n tarihlere -örne¤in 10.000 sene öncesine- kadar yaﬂam›ﬂ ve kaybolmuﬂ eski insan
›rklar›na aittir. Dahas›, günümüzde halen yaﬂamakta olan birçok insan toplulu¤u ise, evrimcilerin insan›n atalar› gibi göstermeye çal›ﬂt›klar› bu soyu
tükenmiﬂ insan ›rklar›yla ayn› fiziksel görünüm ve özellikleri taﬂ›maktad›r.
Hepsinden önemlisi, maymunlar ve insanlar aras›nda say›s›z anatomik
farkl›l›klar bulunmaktad›r ve bunlar›n hiçbiri evrimle ortaya ç›kabilecek türden de¤ildir.
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 birtak›m "ara form"lar›n yaﬂad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali
olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:
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
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olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir.61
‹nsan evriminin bir sonraki safhas›n› da evrimciler, "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.62
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.63 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.64 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.65
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.

Evrim: Bilim D›ﬂ› Bir ‹nanç
Lord Solly Zuckerman, ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan biridir. On y›llar boyunca fosiller üzerinde çal›ﬂm›ﬂ, titiz araﬂt›rmalar
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yürütmüﬂ, hatta bilime yapt›¤› bu katk›lar› nedeniyle "Lord" ünvan›na lay›k
görülmüﬂtür. Zuckerman bir evrimcidir, yani evrim konusunda yapt›¤› yorumlar›n kas›tl› olarak aleyhte olabilece¤i düﬂünülemez. Fakat, insan›n evrimi senaryosuna yerleﬂtirilen fosilleri on y›llar boyunca inceledikten sonra,
ortada gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilimsel s›ralama" yapm›ﬂt›r. Bilimsel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›ﬂ› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "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 "duyumötesi 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, teorisine inanan bir kimse için
herﬂeyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle
inanan bu kimselerin çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.66
Peki evrimi savunan bunca bilim adam›n›n bu dogmada bu denli ›srarl› olmalar›n›n nedeni nedir? Neden, ayn› anda birçok çeliﬂkili yarg›y› kabul
ederek, kendi elleriyle bulduklar› delilleri hiçe sayarak teorilerini yaﬂatmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Bunun tek cevab›, bu kiﬂilerin evrimi terk ettiklerinde karﬂ›laﬂacaklar›
gerçekten korkuyor olmalar›d›r. Evrimi terk ettiklerinde karﬂ›laﬂacaklar› gerçek, insan› Allah'›n yaratt›¤› gerçe¤idir. Bu ise, sahip olduklar› önyarg›lar ve
inand›klar› materyalist felsefe aç›s›ndan kabul edilemez bir düﬂüncedir.
Bu nedenle hem kendilerini aldatmakta, hem de kendileriyle iﬂbirli¤i
içindeki medyay› kullanarak dünyay› aldatmaktad›rlar. Bulamad›klar› fosilleri hayali resimler ya da maketler yoluyla "üretmekte" ve insanlara gerçekten evrimi destekleyen fosillerin oldu¤u izlenimini vermeye çal›ﬂmaktad›rlar. Materyalist felsefeye kendileri gibi inanm›ﬂ olan çeﬂitli medya kuruluﬂ-
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lar› ise, bu hayali resim ya da maketleri kullanarak, kitleleri aldatmaya, evrim masal›n› insanlar›n bilinçalt›na kaz›maya çabalamaktad›rlar.
Tüm dünyada süren bu evrimci propagandan›n yerli temsilcileri ise, bir
k›s›m köhne komünist yay›n organlar› ile baz› günlük gazetelerdir. Yarat›l›ﬂ
gerçe¤inin, baﬂta BAV olmak üzere, çeﬂitli bilinçli kesimler taraf›ndan Türk
toplumuna duyurulmas›n›n verdi¤i ﬂiddetli rahats›zl›kla, evrim propagandas› yapmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Ancak bilmelidirler ki, bir yalan, ne kadar propaganda yap›l›rsa yap›ls›n, ancak bir süre ayakta tutulabilir. Gerçek kaç›n›lmaz olarak ortaya ç›kar
ve toplum gerçekle yalan aras›ndaki ayr›m› görür. Kald› ki evrimci medyan›n propaganda kampanyas› karﬂ›s›nda, "meydan" boﬂ de¤ildir. Türkiye'de
gerçe¤in ne oldu¤unu topluma anlatmaya son derece kararl› olan kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlar vard›r.

AYDINLIK DERGİSİ
16 Ağustos 1998
Sayısındaki Yanılgılar
Ayd›nl›k dergisinin 16 A¤ustos 1998 tarihli say›s›nda Nezahat Güventürk imzal›"Evrim Teorisinin Çöküﬂü" baﬂl›kl› bir makale yay›nlanm›ﬂt›r.
Do¤u Perinçek'in baﬂ›n› çekti¤i diyalektik materyalist dergide yer alan söz
konusu makaledeki evrimci yan›lg›lar› ﬂöyle inceleyebiliriz:

"Evrim Teorisinin Din Olgusunun En
Yumuﬂak Karn›" Oldu¤u Yan›lg›s›
Evrim teorisi, dinin de¤il, materyalist felsefenin yumuﬂak karn›d›r.
Çünkü, baﬂta Karl Marx ve Friedrich Engels olmak üzere materyalist felsefenin en önde gelen fikir babalar› taraf›ndan da defalarca ifade edildi¤i gibi,
evrim teorisi materyalist felsefenin temel dayana¤›n› teﬂkil etmektedir. Nitekim Karl Marx, evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin'in kitab› için "Bizim görüﬂlerimizin do¤al tarih temelini içeren kitap, iﬂte bu kitapt›r." (F.
Engels'e yazd›¤› 19.12.1860 tarihli mektup) ifadesini kullanm›ﬂt›r.
Evrim teorisi, materyalist felsefenin temeli oldu¤u için, bu teorinin
mesnetsizli¤ini ortaya koyan her bulgu, materyalist felsefenin ve onunla
ba¤lant›l› tüm ideolojilerin de mesnetsizli¤ini ortaya ç›karmaktad›r. ‹ﬂte Ayd›nl›k dergisi ile onun paralel yay›n organ› Bilim ve Ütopya dergisinin Türk
Milleti'nin dini ve manevi de¤erlerine karﬂ› böylesine sald›rgan bir tutum
sergilemesinin ard›nda yatan as›l sebep budur. Bugün Türkiye'de ateist ideoloji, evrim teorisinin y›k›l›ﬂ› karﬂ›s›nda panik içinde sald›r›ya geçmiﬂtir.
BAV'›n bilimsel giriﬂimlerinin hemen ard›ndan bu dergilerde çeﬂitli karﬂ› faaliyetler baﬂlat›lm›ﬂ olmas›, materyalist, komünist çevrelerin kendi yumuﬂak
kar›nlar›n› tehlikede gördüklerini göstermektedir.
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Do¤al Seleksiyon Ad› Verilen Mekanizmay›
Evrimleﬂtirici Bir Do¤a Kanunu Sanma Yan›lg›s›
Nezahat Güventürk yaz›s›nda,"Do¤al Seçme Yasas› ile Tanr› kelam› asla ba¤daﬂmaz" demektedir. Bu ifadelerden, söz konusu muhabirin sadece
dinler hakkk›nda de¤il, evrim teorisi ve bilim hakk›nda da herhangi bir bilgi sahibi olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Do¤al seleksiyonun evrimleﬂtirici gücü oldu¤u iddias›n› ilk ortaya atan
kiﬂi teorinin kurucusu Charles Darwin'dir. Bu kavram›n evrim teorisinin
belkemi¤ini teﬂkil etti¤i, Darwin'in ünlü kitab›na verdi¤i isimden de anlaﬂ›l›r: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Darwin, canl›lar›n yaﬂamlar› boyunca kazand›klar› her türlü fiziksel
özelli¤in sonraki nesillere aktar›ld›¤›n›, zamanla faydal› özellikleri biriktiren
bireylerin daha geliﬂmiﬂ yeni türlere dönüﬂtü¤ünü, zararl› özelliklerin birikti¤i bireylerin ise hayatta kalma ve ço¤alma imkanlar› azald›¤› için yok olduklar›n› öne sürmüﬂtü. Bu sisteme de "do¤al seleksiyon" ad›n› vermiﬂti.
Darwin kendisine çok makul gelen bu senaryoyla bütün canl› türlerinin kökenini buldu¤unu düﬂünmüﬂtü: Bir türün kökeni bir baﬂka türdü.
Baﬂlang›çta Darwin'i herﬂeyin s›rr›n› çözdü¤üne inand›ran bu senaryo,
Darwin'den sonra genetik biliminin ortaya ç›kmas›yla temelinden çöktü.
Genetik, canl›lar›n kazand›klar› fiziksel özellikleri gelecek nesillere aktaramayacaklar›n› ortaya koydu. Aktar›lan yaln›zca genlerdi. Genlere d›ﬂ etkenlerle (mutasyonlarla) yeni bilgiler eklenmesi, böylelikle genetik bilginin geliﬂmesi gibi bir durum ise mümkün de¤ildi.
Bu durumda, Darwin'in hayali geliﬂme ve bu geliﬂimi yeni nesillere aktarma senaryosu çöktü¤ü için do¤al seleksiyonun seçebilece¤i geliﬂmiﬂ, evrimleﬂmiﬂ bireyler diye bir kavram da kalm›yordu. Do¤al seleksiyon en fazla, genetik yap›s› hasar gören, sakatlanan, hastalanan bireylerin ay›klanmas›n› sa¤layabilirdi. Bu ﬂekilde türün en dayan›kl›, en güçlü, en sa¤lam bireylerinin hayatta kal›p ço¤almas›na ve türün mükemmelli¤inin nesiller boyu
korunmas›na imkan tan›yabilirdi. Bu da do¤al seleksiyonun geliﬂtirici, evrimleﬂtirici bir özelli¤inin olmad›¤›n› göstermekteydi. Do¤al seleksiyon ancak mevcut türlerin içindeki canl›lar aras›nda bir ay›klanma sa¤layarak tü-
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rün mükemmelli¤ini koruyabilirdi.
Asl›nda do¤al seleksiyon ilk defa Darwin'in ortaya att›¤› bir kavram
de¤ildi. Darwin'den önce de yarat›l›ﬂ› savunan pek çok araﬂt›rmac› ve bilim
adam›, do¤al ay›klanma mant›¤›n›, türlerin korunma mekanizmas› olarak
öne sürmüﬂtü. Bunlardan Edward Blyth daha Darwin'den 24 y›l önce bu konuyu ele alm›ﬂt›. Günümüz evrimcilerinden Loren Eiseley, Darwin'in do¤al
seleksiyon mant›¤›n› Blyth'dan ald›¤›n› belirtir. Evrim teorisinin en ünlü savunucular›ndan Stephen Jay Gould da Darwin'den önceki pek çok yarat›l›ﬂç›n›n do¤al seleksiyon görüﬂünü benimsedi¤ini kabul eder:
Darwinciler sadece, 'do¤al seleksiyon iﬂlemektedir' diye iddia edip geçemezler. Çünkü Paley de dahil herkes, bütün yarat›l›ﬂç› do¤a bilimciler, do¤al seleksiyonu, uygun olmayan bireyleri ortadan kald›ran ve yarat›lm›ﬂ olan türü kusursuzca muhafaza eden bir mekanizma olarak zaten savunmuﬂlard›r... William Paley'in 1803'te yay›nlanm›ﬂ" Do¤al Teoloji" (Natural Theology) ad›ndaki klasik eseri, seçici ay›klanma ile ilgili pek çok referans içerir.67
Görüldü¤ü gibi do¤al ay›klanma, uygun olmayan bireyleri eleyen ve nesillerin bozulmas›n› engelleyen bir mekanizma olarak Darwin'den çok önceleri yarat›l›ﬂç› düﬂünürler ve bilim adamlar› taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂ bir kavramd›r.
Nitekim 20. yüzy›lda geliﬂen genetik, do¤al seleksiyonun yaln›zca, genetik bilgisi hasara u¤ram›ﬂ ve bu hasarl› genetik yap›y› gelecek nesillere aktararak hasta, sakat kusurlu bireylerin ço¤almas›na sebep olacak canl›lar› ay›klad›¤›n› göstermiﬂtir. Böylece, türlerin zaman içinde dejenere olmas› önlenmiﬂ olur.
Öte yandan do¤al seleksiyonun evrim teorisine kazand›rd›¤› hiçbir ﬂey
yoktur. Çünkü bu mekanizma, hiçbir zaman bir türün genetik bilgisini zenginleﬂtirip geliﬂtirmez. Hiçbir zaman bir türü bir baﬂka türe çevirmez; yani
deniz y›ld›z›n› bal›¤a, bal›klar› kurba¤aya, kurba¤alar› timsaha, timsahlar›
da kuﬂa dönüﬂtüremez.
Önde gelen evrimcilerden, ‹ngiltere Do¤a Tarihi Müzesi'nin baﬂ paleontolo¤u Colin Patterson do¤al seleksiyonun herhangi bir evrimleﬂtirici özelli¤inin gözlemlenemedi¤ini ﬂöyle vurgulamaktad›r:
Hiç kimse do¤al seleksiyon mekanizmalar›yla yeni bir tür üretememiﬂ-
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tir. Hiç kimse böyle bir ﬂeyin yak›n›na bile yaklaﬂamam›ﬂt›r. Bugün neoDarwinizmin en çok tart›ﬂ›lan konusu da budur.68
S›çramal› evrimin en büyük savunucusu olan Gould da do¤al seleksiyonun evrim teorisini soktu¤u açmaz› ﬂöyle dile getirmektedir:
Darwinizm'in özü tek bir cümlede ifade edilebilir: "Do¤al seleksiyon
evrimsel de¤iﬂimin yarat›c› gücüdür." Kimse do¤al seleksiyonun uygun
olmayan› elemesindeki negatif rolünü inkar etmez. Ancak Darwinci teori do¤al seleksiyonun uygun olan› yaratmas›n› da istemektedir.69
Daha önceki bölümlerde de ayr›nt›l› belirtti¤i gibi do¤al seleksiyon,
canl›lar›n, bulunduklar› co¤rafi konumun do¤al ﬂartlar›na uygun yap›da
olanlar›n›n hayatlar›n› ve nesillerini sürdürmeye imkan bulmas›, uygun yap›da olmayanlar›n ise bu imkan› bulamay›p zamanla yok olmalar›d›r.
Sonuçta, ortada do¤a ve canl›lar aras›nda yarat›lm›ﬂ mükemmel bir
uyum ve denge söz konusudur. Canl›lar› yoktan var eden, yaratan Allah do¤ay› da bu canl›l›¤›n devam› ve korunmas› için en elveriﬂli biçimde yaratm›ﬂt›r. E¤er do¤al seleksiyon kavram›yla bu iç içe yarat›lm›ﬂ sistemlerin mükemmel uyumu ve dengesi kastediliyorsa, bunda bir çeliﬂki yoktur. Ancak
evrimciler do¤al seleksiyonu adeta kendine ait bir bilinci, akl› ve iradesi olan
bir mekanizma gibi öne sürmüﬂlerdir. Oysa do¤an›n bir akl›, bilinci, dolay›s›yla da bir seçim yapabilme kabiliyeti bulunmaz. Rüzgar›n, f›rt›nan›n, ya¤murun, depremin, Güneﬂ'in ne kendilerine ait ne de biraraya geldiklerinde
ortaya ç›kan bir ak›l ve iradeleri vard›r.
Ancak, canl›larda aç›kça gözlemlenen üstün plan ve tasar›m›n bilinçli
bir irade olmadan ortaya ç›kmas› imkans›z oldu¤undan, evrimciler onlar›
yaratan sonsuz güç, ak›l ve irade sahibi Allah'›n yaratmas›n› do¤a gibi soyut
bir kavrama mal etmeye çal›ﬂ›rlar. Bu ﬂekilde, Allah'›n yaratmas›n› reddetmelerinden kaynaklanan mant›k boﬂlu¤unu ve çeliﬂkiyi kendi ürettikleri bu
tür sahte kavramlarla kapatma çabas›ndad›rlar. Amaç her zaman oldu¤u gibi Allah'›n varl›¤›n›n ve yaratmas›n›n apaç›k delillerini gözlerden kaç›rabilmektir. Nezahat Güventürk de, yazd›klar›yla, bu dogmatik materyalist zihniyetin canl› bir örne¤i oldu¤unu ispat etmiﬂtir.
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Evrimle Bilimi Birbirine Kar›ﬂt›rma Yan›lg›s›
Nezahat Güventürk, "‹nsanlar tercihlerini ya inançtan ya da bilimden
yana yapacaklard›r" demektedir.
E¤er burada Nezahat Güventürk'ün "inanç"tan kastetti¤i "yarat›l›ﬂ
inanc›" ise, iddias› gerçek d›ﬂ›d›r. Yarat›l›ﬂ ile bilim aras›nda hiçbir ayk›r›l›k
mevcut de¤ildir. Bilimsel gerçekler, yarat›l›ﬂ› desteklemekte ve do¤rulu¤unu
ortaya koymaktad›r. Bu nedenle "ya inanç ya bilim" gibi bir ifadenin hiçbir
mant›¤› ve dayana¤› bulunmamaktad›r.
E¤er Nezahat Güventürk'ün "inanç"tan kastetti¤i, evrimcilerin evrim
teorisine olan körü körüne ba¤l›l›klar› ise bu tesbiti çok do¤rudur. Bilimsel
bulgular karﬂ›s›nda, evrim teorisi çökmüﬂtür. Bilim baﬂka ﬂey, evrim teorisi
baﬂka ﬂey söylemektedir. ‹nsanlar tercihlerini ya bilimden ya da evrim teorisinden yana yapacaklard›r. Hem bilimi hem evrim teorisini savunmak hiçbir ﬂekilde mümkün de¤ildir.

Evrim Teorisini Kan›tlanm›ﬂ
Bilimsel Bir Gerçek Zannetme Yan›lg›s›
Nezahat Güventürk, "evrim teorisinin bugün neredeyse Rölativite, Kuantum teorileri kadar sa¤lam ve güvenilir" oldu¤unu iddia etmiﬂtir.
Bilimselli¤in temelinde, ortaya at›lan teorilerin ispata dayal› olmas› yatar. E¤er bir iddia, herhangi bir ispata dayanm›yorsa, o iddiaya son verilir.
Bugün örne¤in rölativite teorisi, "gözlemlenebilir" oldu¤undan dolay› teori
olmaktan bir ad›m öne geçmiﬂtir. Çünkü ispata dayanmaktad›r ve bunun sonucunda da sa¤lam ve güvenilir bir teori olarak kabul edilmektedir.
Oysa evrim teorisi, tüm çabalara ra¤men herhangi somut bir delille
desteklenebilmiﬂ de¤ildir. Türlerin birbirlerine dönüﬂtükleri hiçbir zaman
gözlemlenmemiﬂ, böyle bir dönüﬂümün yaﬂand›¤›n› gösterecek tek bir fosil
bile bulunamam›ﬂt›r. Üstelik ortaya ç›kan her yeni bulgu teoriyi çürütmüﬂtür. Bilimsel geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda hiçbir delil öne süremeyince, evrimciler 19.
yüzy›lda ortaya at›lan köhne zihniyetin içerdi¤i iddialar› ve çoktan çürütülmüﬂ delilleri öne sürmek durumunda kalm›ﬂlard›r.
Teknolojik geliﬂmeler ve yeni bilimsel veriler evrim teorisi aç›s›ndan
aç›klanmas› mümkün olmayan yeni sorular› beraberinde getirmiﬂ, canl›l›¤›n

EVR‹MC‹LER‹N YANILGILARI

206

kökeninin evrim olamayaca¤›n›, canl›lar›n ancak "bilinçli" bir tasar›mla yarat›lm›ﬂ olduklar›n› göstermiﬂtir. Canl›lar üzerinde yap›lan bilimsel araﬂt›rmalarla ortaya ç›kan kompleks sistemler, hayat›n asla rastlant›larla ortaya ç›kamayaca¤›n› kesin olarak kan›tlamaktad›r. Nitekim günümüzde pek çok bilim adam› bu gerçe¤i kendi yapt›klar› araﬂt›rmalar sonucunda görmüﬂler ve
Allah inanc›na yönelmiﬂlerdir. Bilim Araﬂt›rma Vakf›'n›n gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u konferansa kat›lan dünyaca ünlü bilim adamlar›, bu gerçe¤in önemli bir ispat›d›r.

Evrim Teorisinin Çöküﬂünün Ayn› Zamanda Yarat›l›ﬂ
Gerçe¤ini de Gözler Önüne Serdi¤ini
Kavrayamama Yan›lg›s›
Nezahat Güventürk, söz konusu yaz›s›nda, "yarat›l›ﬂ'a inananlar evrim
teorisini çürütseler bile yine de bu, insanlar› yarat›l›ﬂ masal›na inand›rmaya
yetmez" demektedir.
Birincisi, yarat›l›ﬂ, masal de¤il gerçektir. Tüm bilimsel veriler, canl›lar›n
üstün bir Yarat›c›n›n tasarlamas›yla meydana geldi¤ini do¤rulamaktad›r. Esas
masal olan, çeﬂitli türlerde atomlar›n uzun bir zaman içinde, tesadüfler sonucu biraraya gelerek elektron mikroskobu yap›p kendi vücudunun hücre yap›s›n› inceleyen bilim adamlar›na dönüﬂtü¤ünü iddia eden evrim teorisidir.
‹kincisi, evrim teorisinin yanl›ﬂl›¤›, elbette ki, yarat›l›ﬂ› ispatlayan delillerden biridir. Canl›lar›n tesadüflerle oluﬂmas›n›n imkans›zl›¤›, canl›lar›n
oluﬂumunda bir tasar›m, bilinç ve ﬂuurun varl›¤›n›, bu da Yarat›c›'n›n varl›¤›n› ispatlamaktad›r. Baﬂka bir deyiﬂle, yarat›l›ﬂ, hem bilimsel verilerin yarat›l›ﬂ› do¤rulamas›yla hem de yarat›l›ﬂ d›ﬂ›ndaki alternatiflerin imkans›zl›¤›yla kesinlik kazanmaktad›r.
Güventürk gibi yerli evrimciler bu gerçeklerin fark›nda de¤ildirler, ama
evrim teorisinin dünyaca ünlü savunucular›, evrim d›ﬂ›ndaki tek alternatifin
yarat›l›ﬂ oldu¤unu gayet iyi bilirler. Örne¤in neo-Darwinizm'in ça¤daﬂ savunucular›n›n en ünlülerinden biri olan ünlü biyolog Douglas Futuyma ﬂöyle der:
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
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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.70

MİLLİYET GAZETESİ
30 Temmuz 1998 Sayısındaki
Yanılgılar
Milliyet gazetesinin 30 Temmuz 1998 tarihli say›s›nda, ﬁahin Alpay ve
Nilüfer Kuyaﬂ'›n "Entelektüel Bak›ﬂ" isimli sayfas›nda, Hacettepe Üniversitesi ö¤retim üyelerinden ﬁevket Ruacan imzal› "Evrimin Neresindeyiz?" baﬂl›kl› bir yaz› yay›nlanm›ﬂt›r.
Evrim teorisinin klasik temelsiz iddialar›n›n içine serpiﬂtirilmiﬂ oldu¤u
yaz›da, teorinin bilimsel kan›t› olarak evrimle uzaktan yak›ndan ilgisi olmayan bir mikrobik ba¤›ﬂ›kl›k mekanizmas›, Papa II. John Paul'ün evrimci görüﬂleri ve bir de Amerikan mahkemesi karar› gösterilmiﬂtir. Ruacan, okuyucuya evrim teorisini tüm dünyaca kabul edilmiﬂ bilimsel bir gerçek olarak
empoze etmeye çal›ﬂ›rken, herhalde, baﬂta ABD olmak üzere Bat› dünyas›n›n kendi alan›nda uzman pek çok bilim adam›n›n bugün evrim teorisinin
bütünüyle bir safsata oldu¤u gerçe¤inde birleﬂti¤inden habersizdir. Ya da
Ruacan ve yandaﬂlar›, s›k› s›k›ya ba¤l› olduklar› materyalist dünya görüﬂü
ve ideolojiler do¤rultusunda bu gerçe¤e kas›tl› bir biçimde kulaklar›n› t›kamaktad›rlar. Bilimsellik ve bilim ahlak›yla taban tabana z›t olan bu tutum, ne
yaz›k ki ülkemizin"bilim adam›" olduklar›n› düﬂünen evrimcileri aras›nda
oldukça yayg›nd›r. Bu önyarg›l› tutumun bir yans›mas› olarak bugün dünyan›n en ünlü evrim otoritelerinin dahi savunmaktan vazgeçtikleri birtak›m
demode tezler, ülkemizde baz› evrimci profesörler taraf›ndan hala ders konusu olarak okutulmaktad›r.
ﬁevket Ruacan'›n makalesinde yer alan beli baﬂl› yan›lg›lar ﬂunlard›r:

Evrimin Kan›tlanm›ﬂ Bilimsel Bir Teori Oldu¤u Yan›lg›s›
Ruacan, evrimin do¤rulu¤u kesinlikle ispatlanm›ﬂ bilimsel bir gerçek

M‹LL‹YET GAZETES‹
30 Temmuz 1998 Say›s›ndaki Yan›lg›lar

209

oldu¤u iddias›ndad›r. Ancak bu iddia, gerçek de¤il, Ruacan ve evrimci yandaﬂlar›n›n inanmak ve inand›rmak istedikleri bir masald›r. ‹ﬂin asl›nda, Ruacan ve dostlar› da ﬂu kaç›n›lmaz gerçeklerin çok iyi fark›ndad›rlar:
1- 150 y›la yak›n bir süredir yeryüzünün dört bir yan› evrimciler taraf›ndan kaz›ld›¤› halde evrimi do¤rulayan tek bir geçerli fosil kayd›na rastlanamam›ﬂt›r. Evrimin iddia etti¤i, "türlerin birbirinden kademe kademe evrimleﬂtikleri"ni göstermesi gereken "ara geçiﬂ formlar›na" yani, "yar› bal›kyar› sürüngen", "yar› sürüngen-yar› kuﬂ" gibi hayali canl›lara hiçbir zaman
rastlanamam›ﬂt›r. E¤er evrimin iddias› gerçek olsayd› böyle, eksik gözlü, eksik organl›, yar›m kanatl›, yar›m omurgal› ve benzer kusur ve eksikliklere sahip milyarlarca canl›n›n yeryüzü katmanlar›nda gömülü olarak bulunmas›
gerekirdi. Oysa bu hayali canl›lardan eser yoktur.
Evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin de bu gerçe¤i fark etmiﬂ ve
teorisinin en büyük açmaz›n›n bu oldu¤unu ﬂu sözlerle kabul etmiﬂti:
E¤er gerçekten türler öbür türlerden yavaﬂ geliﬂmelerle türemiﬂse,
neden say›s›z ara geçiﬂ formuna rastlam›yoruz? Neden 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.71
Canl›lar›n birden bire ortaya ç›kt›klar› ve ara
formlar bulunmad›¤› gerçe¤i, günümüzde de art›k
en ateﬂli evrimciler taraf›ndan dahi kabul edilmektedir. Ünlü ‹ngiliz paleontolog Derek Ager 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›lar›z: Kademeli evrimle geliﬂen

Evrim teorisinin yerli taraftarlar›ndan ﬁevket Ruacan teoriyi savunmaya çal›ﬂt›kça, teorinin sefaleti de gözler önüne serilmekte.
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de¤il, aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz.72
Fosil kay›tlar›ndaki bu boﬂluklar, yeterince fosil bulunamad›¤› ve bir
gün aranan fosillerin ele geçece¤i gibi bir avuntuyla da aç›klanamaz. Bir baﬂka evrimci paleontolog T. N. George, bunun nedenini ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Fosil kay›tlar›n›n (evrimsel) zay›fl›¤›n› ortadan kald›racak bir aç›klama yapmak art›k mümkün de¤ildir. Çünkü elimizdeki fosil kay›tlar›
son derece zengindir ve yeni keﬂiflerle yeni türlerin bulunmas› imkans›z gözükmektedir... Her türlü keﬂfe ra¤men fosil kay›tlar› hala
(türler aras›) boﬂluklardan oluﬂmaya devam etmektedir.73
Bilimsel bulgular, canl›lar›n de¤iﬂmedi¤ini ve aniden ortaya ç›kt›klar›n›
gösterirken ve en ateﬂli evrimci paleontologlar bile bunu teorinin en büyük
çeliﬂkisi olarak görürken, evrim teorisine itibar etmenin bilimsel düﬂünceye
uymayaca¤› ortadad›r.
2- Yap›lan bu kaz›larda elde edilen fosil kay›tlar›, türlerin evrimleﬂmedi¤ini ve evrimle ortaya ç›kmad›¤›n› aç›k biçimde gösterdi¤i gibi, yine canl›
türlerinin yeryüzünde aniden ve en mükemmel yap›lar›yla belirdiklerini,
yani di¤er bir deyimle"yarat›ld›klar›n›" ortaya koymuﬂtur. Örne¤in, yaklaﬂ›k
530 milyon y›ll›k Kambriyen devri katmanlar›nda pek çok omurgas›z fosilinin, son derece kompleks yap›lar›yla birdenbire ortaya ç›kt›klar› saptanm›ﬂt›r. Bu canl›lar›n önceki dönemlerde hiçbir ataya sahip olmadan bu
kompleks ve mükemmel halleriyle ortaya ç›kmas›na kendi yorumlar›yla hiçbir aç›klama getiremeyen evrimciler, konuyu, 'Kambriyen patlamas›',
'Kambriyen mucizesi', hatta 'evrimsel patlama', 'evrim mucizesi' gibi baﬂl›klarla geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar. Oysa, Kambriyen patlamas›n›n evrimin bütün
tezlerini temelinden y›kan bir gerçek oldu¤unu en basit zekaya sahip kimseler bile anlayabilir. Bu nedenle evrimciler, kendi tezlerini çürüten bir olaya evrimci baﬂl›k atmakla gerçekleri örtbas edemeyeceklerini, yaln›zca kendilerini kand›rd›klar›n› unutmamal›d›rlar.
Evrimci düﬂüncenin dünya çap›ndaki en önde gelen savunucular›ndan
‹ngiliz zoolog Richard Dawkins, savundu¤u tezleri temelinden iptal eden bu
gerçek hakk›nda ﬂunlar› söylemektedir:
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... Kambriyen katmanlar›, baﬂl›ca omurgas›z gruplar›n› 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. Tabii ki, bu ani ortaya ç›k›ﬂ, yarat›l›ﬂç›lar› oldukça memnun etti.74
Kambriyen devri canl›lar›n›n atas› olmad›¤› gibi, daha sonraki dönemlerde ortaya ç›kan omurgal› bal›klar, amfibiyenler, sürüngenler, memeliler,
kuﬂlar gibi s›n›flar›n ve bunlar›n içindeki türlerin de evrimsel atalar› yoktur.
Bu türlerin aras›nda evrimsel bir geliﬂme oldu¤unu gösterecek tek bir fosil
bulunamam›ﬂ, aksine bu canl›lar›n yeryüzünde hep aniden ortaya ç›kt›klar›
anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Öte yandan bulunan her fosil, türlerin ortaya ç›kt›klar› dönemlerden bu
yana hiç de¤iﬂmediklerini de göstermiﬂtir:
400 milyon y›ll›k köpek bal›¤› fosili (New Scientist, 20.1.1984), 400 milyon y›ll›k deniz y›ld›z› fosili (Giovanni Pinna, Histoire de la Vie des Fossiles),
320 milyon y›ll›k hamam böce¤i fosili (National Geographic, Ocak 1981), 230
milyon y›ll›k akrep fosili (Nature, Mart 1985) ve son olarak bulunan 1 milyar
100 milyon y›ll›k solucan fosili, bu canl›lar›n milyonlarca y›ldan beri hiç de¤iﬂmedi¤ini ve bugünkü ﬂekilleriyle ortaya ç›kt›klar›n› gösteren fosil örnekleridir.
3- Evrimcilerin "insan›n evrimi" senaryosunu desteklemek için kulland›klar› sözde deliller de tamamen göz boyama ve sahtekarl›klardan ibarettir.
Ortada yaln›zca, kimisinin nesli tükenmiﬂ binlerce de¤iﬂik maymun türünün
ve yine baz› kaybolmuﬂ insan ›rklar›n›n kafatas› ve kemik kal›nt›lar›ndan
yola ç›k›larak yap›lan hayali çizimler, uydurma rekonstrüksiyonlar, ve bunlar›n küçükten büyü¤e s›ralanmas›yla oluﬂturulmuﬂ birtak›m düzmece soy
a¤ac› ﬂemalar› vard›r.
4- Darwin'in, evrimci tezlerini ortaya att›¤› dönemdeki bilim anlay›ﬂ›n›n ne derece ilkel bir düzeye, hurafelere, bat›l inançlara dayand›¤› bilinen
bir gerçektir. Örne¤in, Darwin, aynen selefi Lamarck gibi, canl›lar›n hayatlar›nda edindikleri fiziksel özelliklerin, daha sonraki nesillere aktar›ld›¤› gibi
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bat›l bir inanca sahipti.
Zira genlerden, DNA'dan, kal›t›m kanunlar›ndan haberi yoktu. Dolay›s›yla, öne sürdü¤ü evrim teorisi de bu tür ilkel bir ortam›n ve çarp›k bir anlay›ﬂ›n ürünüydü. Bütünüyle yanl›ﬂ bilgiler, kabuller ve inan›ﬂlar üzerine
kurulan Darwinizm'in temeli, modern bilim ve teknoloji taraf›ndan defalarca y›k›lm›ﬂt›r.
Genetik kanunlar›n›n, DNA'n›n yap›s›n›n keﬂfi, mikrobiyoloji ve biyokimya bilimlerinin do¤uﬂu, do¤al ﬂartlar›n canl›lar üzerinde yapt›klar› fiziksel de¤iﬂikliklerle bir sonraki nesillerde yeni ve daha geliﬂmiﬂ türlerin ortaya ç›kmas›n›n mümkün olmad›¤›n› göstermiﬂtir.
5- Evrimciler canl›lar›n ilkel türlerden geliﬂmiﬂ türlere iki mekanizma
sayesinde evrimleﬂtiklerini savunurlar, "do¤al seleksiyon" ve "mutasyon".
Bugün, modern bilim bu iki mekanizman›n da hiçbir geliﬂtirici etkisi olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Do¤al seleksiyonun gerçek anlam› ﬂudur: "Mevcut
türlerin içinde, yaﬂad›klar› co¤rafi ﬂartlara daha uygun fiziksel özelliklere
sahip olanlar, nesillerini sürdürülebilirler. Uygun fiziksel özelliklere sahip
olmayanlar ise zamanla azal›rlar ve nesilleri tükenir."
Do¤al seleksiyonun evrim teorisine kazand›rd›¤› hiçbir ﬂey yoktur.
Çünkü bu mekanizma, hiçbir zaman bir türün genetik bilgisini zenginleﬂtirip geliﬂtirmez. Hiçbir zaman bir türü bir baﬂka türe çevirmez; yani deniz
y›ld›z›n› bal›¤a, bal›klar› kurba¤aya, kurba¤alar› timsaha, timsahlar› da kuﬂa dönüﬂtüremez. Yani do¤al seleksiyonla yeni bir tür ortaya ç›kmas› hiçbir
zaman için söz konusu de¤ildir.
Önde gelen evrimcilerden, ‹ngiltere Do¤a Tarihi Müzesi'nin baﬂ paleontolo¤u Colin Patterson do¤al seleksiyonun herhangi bir evrimleﬂtirici özelli¤inin gözlemlenemedi¤ini ﬂöyle vurgulamaktad›r:
Hiç kimse do¤al seleksiyon mekanizmalar›yla yeni bir tür üretememiﬂtir. Hiç kimse böyle bir ﬂeyin yak›n›na bile yaklaﬂamam›ﬂt›r. Bugün neoDarwinizmin en çok tart›ﬂ›lan konusu da budur.75
Darwin'in ilkel bilim anlay›ﬂ›ndan miras kalan bu do¤al seleksiyon
mant›¤›n›n evrimin hiçbir iﬂine yaramad›¤›n› kendileri de çok iyi bilen ev-
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rimciler, bu anlams›z teoriyi terk etmek yerine birtak›m ideolojik kayg›larla
teoriyi ayakta tutmaya çabalad›lar. Bu amaçla teorinin aç›klar›n› yamamaya
çal›ﬂt›lar.
Do¤al seleksiyona ek olarak öne sürülen ikinci mekanizma olan mutasyon da bu çaban›n bir ürünüdür. Mutasyon, bir canl›n›n DNA ﬂifresinde radyasyon ya da kimyasal etkiler sonucu meydana gelen yer de¤iﬂtirme ve bozulmalard›r.
Mutasyonla yeni bir tür ortaya ç›kamad›¤› gibi mevcut türün genetik
yap›s› da tahrip olur. Mutasyonlar›n net etkisi bütünüyle zararl›d›r. Bugüne
kadar bir canl›n›n genetik yap›s›ndaki bilgiyi art›ran ya da geliﬂtiren hiçbir mutasyon örne¤i gözlemlenmemiﬂtir.
Mutasyonlar›n bir canl›y› evrimleﬂtirerek ileriye götürme gücü yoktur.
B. G. Ranganathan bu konuda ﬂöyle der:
Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu dört 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 rastgele 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.76
6- Evrim herﬂeyden önce temel mant›¤›n› rastlant› ve tesadüflere dayand›ran bir teoridir. Oysa, tesadüf ve rastlant›lar›n canl›larda mevcut olan
üstün yap› ve tasar›m›, iç içe geçmiﬂ ve hepsi birbirine ba¤›ml› olarak iﬂleyen
karmaﬂ›k sistemleri meydana getirmesi tesadüfün kendi iç mant›¤›na ayk›r›d›r. Tesadüfler ancak kargaﬂa, kar›ﬂ›kl›k ve anlams›zl›¤a yol açar. Rastlant›sal olaylar milyarlarca sene de sürse, denge, düzen ve dizayn meydana getiremez, tam tersine daha çok düzensizlik ve karmaﬂaya neden olurlar. Ancak bilinçli bir müdahale canl›lardaki bu üstün tasar›m ve kompleksli¤i sa¤layabilir.
Göz, kanat, akci¤er, beyin gibi ancak eksiksiz ve mükemmel biçimleriyle var olduklar› takdirde iﬂe yarayan organlar›n eksik yap›larla iﬂlev görme-
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leri mümkün de¤ildir. ‹ﬂlev görmeyen eksik organlar›n seçilmesi de¤il yok
olmas› gerekir. Dolay›s›yla bunlar›n tesadüfi bir evrim süreci ile ortaya ç›kt›klar›n› iddia etmek, akla ve bilime ayk›r›d›r.
7- Evrim teorisi, canl›l›¤›n ilkel dünya koﬂullar›nda rastlant›lar sonucu
meydana gelmiﬂ bir hücreyle ortaya ç›kt›¤›n› savunur. Fakat araﬂt›rmalar
göstermiﬂtir ki, de¤il hücre gibi son derece kompleks bir yap›n›n, bu hücreyi meydana getiren milyonlarca proteinden tek bir tanesinin bile tesadüfen
meydana gelmesi ihtimal d›ﬂ›d›r. Canl›larda bulunan ortalama bir protein
molekülünün içerdi¤i aminoasitlerin uygun çeﬂit ve dizilimde birleﬂebilmesi tesadüflere ve do¤al ﬂartlara b›rak›ld›¤›nda tek bir proteinin bile denemeyan›lma sonucu oluﬂmas› için dünyan›n milyarlarca y›ll›k yaﬂ› dahi yeterli
olmamaktad›r. Hatta proteinleri oluﬂturan aminoasit moleküllerinin dahi ilkel atmosfer ﬂartlar›nda sentezlenmesinin mümkün olmad›¤›n› bugün evrimci otoriteler bile itiraf etmektedirler.
Aminoasitlerin ilkel atmosferde tesadüfen oluﬂabileceklerini ispat etmeye yönelik 1953'de bir deney yapan Stanley Miller isimli evrimci araﬂt›rmac›, o deneyde kulland›¤› gazlar›n gerçekte ilkel atmosfer ortam›n›
yans›tmad›¤›n› bugün kendisi de kabul etmiﬂ ve deneyinin geçersiz oldu¤unu itiraf etmiﬂtir.
Rastlant›sal yöntemlerle tek bir protein zinciri oluﬂturma iﬂlemi için gerekli olan malzemeye evrendeki tüm atomlar bile yetmemektedir. Oysaki örne¤in Mycoplasma Hominis gibi küçük bakteri türlerinde dahi 600'den fazla
çeﬂit protein mevcuttur.
Evrimciler proteinlerin denizlerde oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler.
Ama aminoasitlerin suda birleﬂerek ba¤ kurmalar› Kimya'daki Le Châtelier
Yasas›'na göre mümkün de¤ildir. Le Châtelier Yasas›, ba¤ kurmuﬂ aminoasitlerin suda parçalanacaklar›n› öngörmektedir.
8- Evrimciler DNA, RNA gibi nükleik asitlerin meydana gelmesine
ise hiçbir aç›klama getirememektedirler. Hatta DNA'n›n kompleks yap›s›n› keﬂfeden Francis Crick, kendisi de bir evrimci olmas›na karﬂ›n böyle bir
yap›n›n tesadüfler sonucu oluﬂmas›n›n mümkün olmad›¤›n› itiraf etmek
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zorunda kalm›ﬂt›r.
Nükleik asitlerin yap›taﬂlar› olan nükleotidlerdeki adenin, timin, guanin, sitozin ve urasil isimli baz gruplar›ndan hiçbiri "ilkel atmosfer" denen
ﬂartlarda sentezlenememiﬂtir. Evrimci araﬂt›rmac›lar baz› sentez giriﬂimlerinde bulundularsa da deneylerinde ilkel atmosferde bulunma ihtimali olmayan gazlar ve ﬂartlar kulland›klar› için bu deneyleri geçersiz say›lm›ﬂt›r.
Yeryüzündeki tüm karbon atomlar› denizlere aksa bile, nükleotidlerdeki riboz, deoksiriboz gruplar›n› oluﬂturmaya yetecek yo¤unlu¤a ulaﬂamamaktad›r. Nükleotidlerin 3 ana parças›ndan biri olan fosfat grubu için gerekli olan
fosfor atomlar› ne atmosferde ne de denizlerde serbest olarak bulunmamaktad›r. Polimeraz isimli özel enzim olmadan, nükleotidlerin aralar›ndaki 3'-5'
Ba¤lar› ad› verilen ba¤lar› kurmak mümkün de¤ildir. Nükleotidlerin birleﬂtirilmesi ve nükleik asitlerin ço¤alt›lmas› için birçok enzime, bu enzimleri
oluﬂturan proteinlerin sentezlenmesi için de nükleik asitlere ihtiyaç vard›r.
Bu durumda, önce proteinlerin mi yoksa nükleik asitlerin mi oluﬂtu¤u sorununu evrim mant›¤› içinde çözmek mümkün de¤ildir.
Dolay›s›yla evrim teorisi daha canl›l›¤›n baﬂlang›c› aﬂamas›nda, yani ilk canl› hücrenin en küçük proteinin ya da bunun genetik bilgisinin
nas›l oluﬂtu¤u safhas›nda ç›kmaza girmiﬂ ve daha ileri gitme ﬂans› olmayan bir teoridir. Canl› hücresindeki tek bir proteinin ortaya ç›k›ﬂ›n› bile
aç›klayamayan bir teorinin çeﬂitli maymun türlerine ait kafataslar›n›, kemikleri art arda s›ralay›p "iﬂte evrim" demesinin çocukça bir saçmal›k
olaca¤› ortadad›r.
Tüm bunlardan anlaﬂ›laca¤› üzere, Ruacan'›n dedi¤inin aksine, ne arkeoloji ne antropoloji ne de biyokimya evrimi do¤rulamakta, aksine bütün bu
bilim dallar› evrimin tamamen geçersiz bir iddia oldu¤unu her alanda ortaya koymaktad›r.
Evrimciler, teorilerinin bu ç›kmazlar›n› görmek yerine, klasik demagojileriyle konuyu geçiﬂtirmeye, kal›plaﬂm›ﬂ cümlelerle ve Latince terimlerle
bilim tarihinin en büyük yalan›n› has›ralt› etmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Bütün bu gerçeklere ra¤men Ruacan, yandaﬂ› olan di¤er yerli evrimciler gibi, dünya literatüründen habersiz oldu¤u için, daha hala 50 y›l ön-
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ceki Miller deneyinin canl›l›¤›n oluﬂumunu ispatlad›¤›n› zannetmektedir.
Ayn› ﬂekilde, evrimcilerin y›llar önce literatürden ç›kard›klar› fosil kal›nt›lar›n›n evrimin delili oldu¤unu ve bunlar gibi evrimcilerin bile çoktan savunmay› terk ettikleri pek çok hayali ve düzmece senaryonun evrimi kan›tlad›¤›n› düﬂünmeye devam etmektedir. Bu nedenle, Darwin'in dönemindekine yak›n bilimsel düzeyiyle Ruacan'›n, "Evrim kuram›n›n geçerlili¤ini gösteren bilimsel deliller o kadar güçlüdür ki" ifadesini anlay›ﬂla karﬂ›lamak ve kendisini bilimin geldi¤i son aﬂamalar hakk›nda bilgilendirmek
gerekti¤i kanaatindeyiz.

Evrimin Yaﬂam› Tan›mlayan
En Geçerli ‹lke Oldu¤u Yan›lg›s›
Yaz›s›nda,"Evrim, yaﬂam› tan›mlamakta kullan›lan en geçerli ilkelerden biri, belki de en önde geleni" diyerek evrime zorlama payeler kazand›rmaya çal›ﬂan Ruacan, herhalde bu ifadesiyle evrimin yaﬂam›n kökeni
hakk›nda öne sürdü¤ü senaryolar› kastediyor olmal›d›r.
Çünkü evrimcilerin (Ruacan d›ﬂ›nda) yaﬂam› tan›mlama gibi bir iddialar› yoktur. Yaﬂam›n tan›m›n› biyoloji, t›p gibi pozitif bilimler yapar. Evrim ise, bilimi kendi felsefi yorumlar›na alet etmeye çal›ﬂan spekülatif bir
dünya görüﬂünden ibarettir. Yaﬂam›n kökeni hakk›nda ise geçerli ve gözlemlenen tek bir kanun vard›r: "Biogenesis", yani canl›l›¤›n ancak canl›l›ktan gelebildi¤i kural›. Bu, ﬂu ana dek sürekli olarak gözlemlenmiﬂ ve ﬂimdiye kadar tek bir örnekle dahi yalanlanamam›ﬂ bir kanundur.
Oysa evrim canl›l›¤›n cans›z maddelerin rastlant›sal birleﬂmelerinden
meydana geldi¤ini öne sürer. Bugüne kadar,"abiogenesis" olarak tan›mlanan bu hayali oluﬂumun gerçekleﬂti¤i hiçbir zaman gözlemlenmemiﬂtir.
Hatta, en son teknolojilere sahip laboratuvarlarda bile, bilinçli ve kontrollü bir ﬂekilde cans›z maddelerden yola ç›k›larak canl› bir hücre sentezlenememiﬂtir.
Tüm bunlar da bizi mant›ksal olarak canl›l›¤›n en baﬂta da "Hayat"tan
gelmiﬂ, yani üstün bir güç sahibi taraf›ndan yarat›lm›ﬂ oldu¤u sonucuna
götürür. Bu benzeri olmayan güç yüce Allah'a aittir.
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Antibiyotik Direnci ve DDT Ba¤›ﬂ›kl›¤›n›n
Evrimin Kan›t› Oldu¤u Yan›lg›s›
Ruacan'›n evrimin bilimsel delili olarak öne sürdü¤ü yegane konu,
mikroplar›n antibiyotiklere karﬂ› olan direncidir.
Mikroplar›n antibiyotiklere karﬂ› olan direncinin evrimi destekledi¤i tamamen temelsiz bir iddiad›r. Bakterilerin kendi türleri içinde say›s›z varyasyonlara sahip olduklar› bilinen bir gerçektir. Bu varyasyonlar›n içinde, çeﬂitli ilaçlara karﬂ› direnç göstermeyi sa¤layacak genetik materyale sahip cinsler
bulunur. Bakteriler belli bir ilac›n etkisine sürekli maruz kald›klar›nda, ayn›
bakterinin ilaca dirençsiz varyasyonlar› yok olur; dirençlileri ise hayatta kal›r ve ço¤alma imkan› bulurlar. Belli bir zaman süreci içinde ayn› bakteri türü yaln›zca o antibiyoti¤e dayan›kl› olan bireylerden oluﬂmuﬂ bir koloni haline gelir ve art›k ayn› antibiyotik o bakteri türüne karﬂ› etkisiz hale gelir.
Ancak bakteri yine ayn› bakteri, tür yine ayn› türdür.
Örne¤in antibiyotik direnci bulunan say›s›z E. Coli bakterisi üzerinde on
y›llar boyunca yap›lan incelemeler bu bakterilerin hiçbirinin baﬂka bir türe
dönüﬂmedi¤ini her zaman E. Coli bakterisi olarak kald›klar›n› göstermiﬂtir.
Evrim teorisi, "mutasyonla tür de¤iﬂtirme" iddias›na dayan›r. Ancak bu
örnekte, evrimcilerin yapt›¤› aldat›c› propagandan›n aksine, dirençsiz olan
bakterilerin mutasyonla dirençli olanlara evrimleﬂmesi gibi bir süreç yoktur.
Bir bakteri türü geliﬂerek, evrimleﬂerek di¤erine dönüﬂmemiﬂtir. Ayn› türün
zaten birarada mevcut olan dirençli ve dirençsiz cinsleri aras›nda bir elenme
söz konusudur.
Bir benzetmeyle aç›klamak gerekirse, kürklü, sa¤lam yap›l› ve so¤u¤a
dayan›kl› olan köpek cinsleri ile, tüysüz, s›cak iklime yatk›n ve narin yap›l›
köpek cinslerinden eﬂit say›larda içeren bir köpek sürüsü Sibirya çöllerine
b›rak›lsa, bir süre sonra yaln›zca kürklü ve so¤u¤a dayan›kl› olanlar›n›n hayatta kal›p ço¤ald›klar›, o iklimde yaﬂamaya fiziksel yap› olarak uygun olmayanlar›n ise zamanla yaﬂamlar›n› yitirip, yok olduklar› gözlemlenecektir.
Sonuçta ortaya yaln›zca kürklü ve dayan›kl› olanlardan oluﬂmuﬂ bir popülasyon ç›kacakt›r. Fakat böyle bir olaydan, kürksüz ve dayan›ks›z olanlar›n
zamanla evrimleﬂerek kürklü ve dayan›kl› hale geldikleri gibi bir sonuç ç›-
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karman›n ne derece mant›k ve bilim d›ﬂ› oldu¤u ortadad›r. Çünkü baﬂlang›çta her iki cins de mevcut oldu¤undan, birinin geliﬂerek di¤erine dönüﬂmesi
ya da di¤er bir deyimle 'evrimleﬂmesi' söz konusu de¤ildir.
Buna ra¤men evrimciler, ayn› mant›ktaki bir olay olan "bakterilerdeki
ilaç direnci"ni, halk›n ço¤unlu¤unun mikrobiyoloji konusunda bilgi sahibi
olmay›ﬂ›ndan yararlanarak, evrimin çok büyük bir kan›t› gibi göstermeye
çal›ﬂmaktad›rlar.
Ayr›ca unutulmamal›d›r ki, bakteri örne¤inde, organizmalar›n d›ﬂ etkenlere karﬂ› gösterdikleri direnç yine ancak organizman›n kendi genetik
yap›s›nda halihaz›rda bulunan genlerin içerdi¤i enformasyon çerçevesinde
gerçekleﬂmektedir. Organizman›n ilaç direncine ait bu bilgi genelde
DNA'n›n 'plasmid' ad› verilen ekstra-kromozomal parças›nda kodlu bulunur. Bir organizman›n, bakteri ya da kanser hücresi olsun, ilaç ya da radyasyon karﬂ›s›nda direnç göstermesi ancak bu genetik ﬂifredeki bilgi sayesinde
gerçekleﬂebilir. Sonuçta, bakterinin rastgele mutasyonlar sonucu yeni bir
özellik kazanmas›, ya da önceden hiç olmayan bilgileri içeren bir genetik
materyal üretmesi söz konusu de¤ildir.
Dahas›, mutasyonlarla çok k›sa bir sürede faydal› özelliklerin meydana
gelmesi zaten evrimin kendi tezine ayk›r›d›r. Çünkü evrimciler, kendileri bile, mutasyonlarla ancak milyonlarca y›lda faydal› özelliklerin belirdi¤ine
inanmaktad›rlar.

Papa'y› ve Bir ABD Mahkemesi Karar›n› Bilimsel
Referans Olarak Gösterme Yan›lg›s›
Ruacan'›n, evrimin bilimselli¤ine dair verdi¤i di¤er iki vurucu (!) delilinden birincisi Papa II. Jean Paul'ün evrimi kabul etmesi, ikincisi de bir
Amerikan mahkemesi karar›d›r. Evrimi bilimsel kabul eden bir zihniyetin
bu iki kurumu bilimsel referans (!) olarak göstermesini de fazla yad›rgamamak gerekir. Bu, evrimcilerin teorilerini savunmakta içine düﬂtükleri aczin
aç›k bir göstergesidir.
Bir konunun bilimselli¤inin saptanaca¤› kurum ne papal›k ne de mahkemelerdir. Mahkemeler ancak bir konunun o bölgedeki saptanm›ﬂ hukuk
kurallar›na, yasalara uygun olup olmad›¤›na karar verirler. Ayn› konuda
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farkl› ülkelerin mahkemeleri, farkl› hatta z›t hükümler verebilir. Bu durumda Ruacan'a, hangi mahkeme karar›n›n esas al›nmas› hakk›ndaki ölçüsünü
sormak gerekir. Mahkemelerin kararlar› evrensel de¤ildir. Oysa bilim evrensel bir kavramd›r ve bir konunun bilimselli¤ine yine bilimsel kriterlerle karar verilir. Mahkeme kararlar›yla ya da Papa'n›n görüﬂüyle de¤il...

Din Ad›na Öne Sürdü¤ü Kulaktan Dolma,
Temelsiz ‹ddialarla Evrimi Meﬂru Gösterme Yan›lg›s›
ﬁevket Ruacan, karﬂ› oldu¤u ya da eleﬂtirdi¤i kavramlar hakk›nda bile
yeterli bilgiye sahip de¤ildir. Bunun bir göstergesi, yarat›l›ﬂ› savunan herkesin, dünyan›n ve evrenin yaﬂ›n›n genç oldu¤unu savundu¤unu sanmas›d›r.
Oysa yarat›l›ﬂ› savunan bilim adamlar› aras›nda evrenin ve dünyan›n
yaﬂ› konusunda farkl› yaklaﬂ›mlar vard›r. Baz›lar› evrenin ve dünyan›n yaﬂ›n›n çok genç oldu¤unu savunurken, di¤erleri ise bu konudaki genel kabulleri onaylarlar. Çünkü evrenin ve dünyan›n yaﬂ›n›n büyük ya da küçük rakamlarla ifade edilmesi, yarat›l›ﬂ›n savundu¤u gerçekleri de¤iﬂtirmez. Dünyan›n yaﬂ› her ne olursa olsun evrim oluﬂamaz ve canl›lar evrimle ortaya ç›kamayacak kadar komplekstirler.
Herﬂeyden önce, Kuran'da dünyan›n yaﬂ› hakk›nda herhangi bir bilgi verilmemektedir. Orijinalinden büyük ölçüde sapt›r›lm›ﬂ olan Muharref
Tevrat'ta dünyan›n yaﬂ› hakk›nda verilen rakamlar ise din ad›na referans
gösterilemez ve Müslümanlar sorumlu tutulamaz.
(ﬁunu da belirtmek gerekir ki Ruacan, eleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› "genç dünya" teorisi hakk›nda da ciddi bir bilgi eksikli¤ine sahiptir. Kulland›¤›, "‹ncil'e göre evren ‹Ö 22 Ekim 1650'de, yani yaklaﬂ›k 4000 y›l önce yarat›lm›ﬂ
say›l›rken..." ifadesi, bunun bir örne¤idir. Oysa, dünya üzerinde hiçbir yarat›l›ﬂç›, dünyan›n yaﬂ› için MÖ 1650 gibi bir rakam öne sürmemiﬂtir. Çünkü
bu rakam, yaz›l› tarihin s›n›rlar› içindedir ve herkes bu tarihten önce de medeniyet oldu¤unun bilincindedir. Dünyan›n yaﬂ› ile ilgili tart›ﬂmalar, tarih
öncesi devirleri kapsamaktad›r. Ruacan, "‹ncil'e göre" diye baﬂlayan cümlesinde, dini kaynaklar hakk›nda hemen hiçbir bilgisi olmad›¤›n› da ortaya
koymaktad›r. Çünkü ‹ncil'de, yani H›ristiyanlar›n kutsal kitab› olan Yeni
Ahit'te dünyan›n yaﬂ›na dair hiçbir aç›klama yer almaz.)
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ﬁevket Ruacan'›n, hiçbir ciddi araﬂt›rmaya gerek duymaks›z›n, kulaktan dolma edindi¤i bilgilerle yarat›l›ﬂ ve din konular›nda aç›klamalar yapmas› kuﬂkusuz taﬂ›ma iddias›nda oldu¤u akademik kimli¤iyle ba¤daﬂmayan bir tutumdur. Ayr›ca bu tutumu, makalesinde hiçbir geçerli kaynak göstermeden yapt›¤› kiﬂisel evrimci yorumlar›n bilimsel ciddiyeti ve geçerli¤i
hakk›nda da bilgi vermektedir.

Evrimi Reddeden Bilim Adamlar›n› Örtbas Etme Yan›lg›s›
ﬁevket Ruacan'›n, 1998 y›l› içerisinde Bilim Araﬂt›rma Vakf›'n›n düzenledi¤i,"Evrim Teorisinin Çöküﬂü, Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" isimli ilk ikisi ‹stanbul'da, üçüncüsü Ankara'da düzenlenen konferanslar›,"Türk ve Amerikan
dini gruplar›n›n biraraya gelmesi" gibi demagojik bir ifadeyle tan›mlamas›n›n, konferansa kat›lan konuﬂmac›lar›n bilimsel ve akademik kimliklerini
belirtmekten duydu¤u endiﬂeden kaynakland›¤› aç›kt›r. Bu konferanslara
kat›lan ve Ruacan'›n örtbas etmeye çal›ﬂt›¤› konuﬂmac›lar›n her biri ABD'de
paleontoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, anatomi, jeoloji gibi bilim dallar›nda
on y›llarca akademik araﬂt›rmalar yapm›ﬂ kendi branﬂlar›nda uzman bilim

Konferanslara Türkiye ve ABD'den kat›lan, mikrobiyoloji, biyokimya, anatomi, paleontoloji gibi dallarda uzman bilim adamlar› evrimin modern bilim taraf›ndan nas›l geçersiz k›l›nd›¤›n› anlatt›lar.
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adamlar›d›r. Aﬂa¤›da, bilimsel kariyerlerini özetle verdi¤imiz konuﬂmac›lar›n akademik kimlikleri san›r›z konferans›n bilimsellik ve ciddiyet düzeyini
yans›tmaya yeterlidir:
- Prof. Dr. DAVID MENTON (anatomi) :
Washington Üniversitesi T›p Fakültesi'nde anatomi dersleri okutmaktad›r. Amerika'da 1997-1998 ö¤retim y›l› için "y›l›n profesörü" ünvan›n› kazanm›ﬂt›r. Bilim dergilerinde 30'un üstünde bilimsel makalesi yay›nlanm›ﬂt›r. Haz›rlad›¤› eserler halen birçok t›p fakültesinde okutulmaktad›r. Amerikan Dermatoloji Akademisi taraf›ndan büyük ödülle ödüllendirilmiﬂtir. Evrim teorisi konusunda 100 civar›nda konferansa kat›lm›ﬂt›r. Türkiye'deki
konferanslar›nda yapt›¤› "The Evidence for Design in Feathers" (Kuﬂlar›n
Tüylerindeki Tasar›ma ‹liﬂkin Kan›tlar) baﬂl›kl› konuﬂmas›nda, kuﬂlar›n anatomik yap›lar›n›n belli bir tasar›m ürünü oldu¤unu, bu tasar›m›n evrimle
oluﬂamayaca¤›n› anlatm›ﬂt›r. Öte yandan, kuﬂ tüyleri ile sürüngen pullar›
aras›ndaki büyük anatomik farkl›l›klar› anlatarak, kuﬂlar›n sürüngenlerden
evrimleﬂti¤i iddias›n›n geçersizli¤ini aç›klam›ﬂt›r.
- Prof. Dr. CARL FLIERMANS (mikrobiyoloji):
Tüm dünya çap›nda tan›nan çok önemli bir mikrobiyologtur. Ayr›ca
ekoloji ve limnoloji (tatl› su bilimleri) dallar›nda da profesörlük ünvan›na sahiptir. Indiana Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olarak görev yapmaktad›r ve toplam 6 üniversite, 2 kolej ve 1 enstitüde ders vermektedir. Yay›nlanm›ﬂ 124 makalesi bulunmaktad›r. Yapt›¤› bilimsel çal›ﬂmalar nedeniyle, 1997 y›l›nda ABD hükümeti taraf›ndan özel olarak ödüllendirilmiﬂtir. Halihaz›rda Amerikan Savunma Bakanl›¤›'n›n birçok projesini yönetmektedir.
Bilim Araﬂt›rma Vakf›'n›n konferanslar›nda yapt›¤› "Origin of Macromolecules" (Makromoleküllerin Kökeni) baﬂl›kl› konuﬂmas›nda, organik moleküllerin her yönleriyle karmaﬂ›k ve kusursuz olduklar›n›, bunlar›n basit tesadüfler sonucu meydana gelmelerinin mümkün olmad›¤›n› anlatm›ﬂt›r.
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Bilim Araﬂt›rma Vakf›'n›n düzenledi¤i "Evrim Teorisinin Çöküﬂü, Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i" uluslararas› konferanslar dizisi halk›m›zdan ola¤anüstü ilgi gördü. Konferanslar halen tüm yurt çap›nda devam etmektedir.

- Prof. Dr. EDUARD BOUDREAUX (kimya):
New Orleans Üniversitesi Kimya bölümü ö¤retim görevlisidir. 29 y›ldan bu yana kimya dersleri okutmaktad›r. 4 kitab› ve 30 civar›nda makalesi
yay›nlanm›ﬂt›r. 54 konferansta konuﬂma yapm›ﬂt›r. Yapt›¤› bilimsel çal›ﬂmalar nedeniyle 20'den fazla akademik ödüle lay›k görülmüﬂtür. Bilim Araﬂt›rma Vakf›'n›n konferanslar›nda yapt›¤› "Chemistry by Design" (Kimyada Tasar›m) baﬂl›kl› konuﬂmas›nda, kimyasal elementlerin biraraya gelerek oluﬂturduklar› organize yap›lar›n aç›k bir tasar›m ürünü olduklar›n› anlatm›ﬂt›r.
- Prof. Dr. MICHAEL GIROUARD (biyoloji):
Akademik kariyerini Southeastern Üniversitesi'nde yapm›ﬂt›r. Amerika'da 2 y›ldan bu yana biyoloji dersleri okutmaktad›r. Say›s›z konferansa kat›lm›ﬂt›r. Türkiye'deki konferanslarda yapt›¤› "Is Life Just Chemistry?" (Ya-
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ﬂam Sadece Kimya'dan m› ‹baret?) baﬂl›kl› konuﬂmas›nda, canl›l›¤›n atom ve
moleküllerin rastgele biraraya gelmesiyle oluﬂamayaca¤›n›, evrimin"abiogenesis" iddias›n›n bilime ayk›r› oldu¤unu anlatm›ﬂt›r.
- Prof. Dr. DUANE GISH (biyokimya-paleontoloji):
Akademik kariyerini California Berkeley Üniversitesi ve Cornell Üniversitesi'nde yapm›ﬂt›r. 1956 y›l›nda profesörlük ünvan› alm›ﬂt›r. Evrim teorisiyle ilgili 10 kitap yazm›ﬂt›r. 29 ülkede say›s›z konferans ve sempozyumlara kat›lm›ﬂt›r. BAV'›n konferanslar›nda yapt›¤› "Origins and The Fossil Record" (Kökenler ve Fosil Kay›tlar›) baﬂl›kl› konuﬂmas›nda, fosil kay›tlar›n›n
evrimi çürüttü¤ünü, türlerin birbirlerinden evrimleﬂti¤i iddias›n›n mesnetsiz oldu¤unu, buna iliﬂkin hiçbir delil bulunmad›¤›n› anlatm›ﬂt›r.
- Prof. Dr. CEVAT BABUNA (jinekoloji):
Akademik kariyerini ‹stanbul Üniversitesi ve Chicago Northwestern
Üniversitesi'nde yapm›ﬂt›r. Profesörlük ünvan›n› 1970 y›l›nda alm›ﬂt›r. ‹stanbul T›p Fakültesi'nde 30 y›l süreyle jinekoloji dersleri okutmuﬂtur. 40'› yabanc› dilde olmak üzere 200'den fazla bilimsel makalesi yay›nlanm›ﬂt›r. 500
civar›nda konferansa kat›lm›ﬂt›r. Bilimsel çal›ﬂmalar› nedeniyle say›s›z ödül
alm›ﬂt›r. Konferanslarda insan›n anne karn›ndaki geliﬂiminin ancak bilinçli
bir yarat›l›ﬂ›n eseri olabilecek mucizeler ve harikal›klarla dolu oldu¤unu ele
alm›ﬂt›r.
- Prof. Dr. KENNETH CUMMING (biyoloji):
Akademik kariyerini Harvard Üniversitesi'nde tamamlayarak profesör
ünvan›n› alm›ﬂt›r. 1985'den bu yana ICR'da biyoloji dersleri okutmaktad›r.
Bilim dergilerinde say›s›z makaleleri yay›nlanm›ﬂt›r. Birçok konferansa konuﬂmac› olarak kat›lm›ﬂt›r. "Mutations" (Mutasyonlar) baﬂl›kl› konuﬂmas›nda, mutasyonlar›n canl›lar›n genetik yap›lar›n› bozdu¤unu, bünyeye yararl›
bir mutasyon mevcut olmad›¤›n›, bu sebeple mutasyonlar›n yeni türler meydana getirmesinin mümkün olmad›¤›n› anlatm›ﬂt›r.
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- Prof. Dr. JOHN MORRIS (jeoloji):
Oklohoma Üniversitesi'nde jeoloji doktoras› yapt›ktan sonra ABD'de ve
Türkiye dahil çeﬂitli ülkelerde jeolojik araﬂt›rmalar yürütmüﬂtür. Evrim hakk›nda beﬂ ayr› kitab› yay›nlanm›ﬂ ve 100'ün üzerinde konferans ve tart›ﬂmaya kat›lm›ﬂt›r. Halen ICR'›n Baﬂkan›d›r. ‹stanbul'daki konferansta yapt›¤›
"Evolution and Ideology" (Evrim ve ‹deoloji) baﬂl›kl› konuﬂmas›nda, evrim
teorisinin jeolojiden biyokimyaya kadar her bilim dal› taraf›ndan çürütüldü¤ünü, buna ra¤men gündemde tutulmaya çal›ﬂ›lmas›n›n arkas›nda bilimsel
de¤il ideolojik sebepler bulundu¤unu anlatm›ﬂt›r.
Elbette ki bilim ad›na ortaya ç›kan ve materyalist felsefenin bir numaral› dayana¤› olan evrim teorisinin iç yüzü ve bu teorinin ard›ndaki çarp›k
ideolojik beklentiler hakk›nda Türk gençli¤inin bilinçlendirilmesi, çok
önemli bir yurttaﬂl›k görevidir. Bilim Araﬂt›rma Vakf› da bu ﬂerefli görevin
öncülü¤ünü üstlenmiﬂtir. Bilim Araﬂt›rma Vakf›, say›s›z bilimsel sahtekarl›kla ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan evrim teorisi gibi çarp›k bir felsefi düﬂünce ve
dünya görüﬂünün iç yüzünü kültürel ve bilimsel bir platformda tüm aç›kl›¤›yla Türk Milleti'nin gözleri önüne sermekte sonuna kadar kararl› oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r. Vatan›n›, milletini seven, milli ve mukaddes de¤erlerine
ba¤l›, ülkenin bölünmez bütünlü¤ünü savunan her Türk vatandaﬂ›, Bilim
Araﬂt›rma Vakf›'n›n bu de¤erli çal›ﬂmalar›n› takdirle karﬂ›lad›¤› gibi, bu hizmet ve faaliyetlere büyük bir istek ve gayretle destek olmaya çal›ﬂmaktad›r

Dünyaca ünlü paleontolog Prof. Duane Gish ve mikrobiyolog Prof. Carl Fliermans.

EVRENSEL KÜLTÜR
Dergisi Ekim 1998
Sayısındaki Yanılgılar
Bilim Araﬂt›rma Vakf›'n›n evrim teorisi hakk›ndaki bilimsel gerçekleri
ortaya koymas›, evrimci ve materyalist çevreleri ﬂiddetle rahats›z etmeye devam etmektedir. Evrensel Kültür dergisinin Ekim 98 say›s›nda ‹rfan Unutmaz imzas›yla yaz›lan "Evrim Teorisi ve Yarat›l›ﬂ Paradoksu" baﬂl›kl› yaz›,
bu rahats›zl›¤›n ve umutsuz cevap aray›ﬂlar›n›n örneklerinden birini teﬂkil
etmektedir.
Söz konusu makaledeki yan›lg›larla ilgili olarak aﬂa¤›daki hususlar› belirtmekte yarar görüyoruz.

Evrimin Gözlemlendi¤ini ve Bilim Dünyas›nda
Tart›ﬂ›lmad›¤›n› Sanma Yan›lg›s›:
Evrensel Kültür dergisinin yazar›, evrim teorisini savunmaya çal›ﬂ›rken,"Bilim dünyas› art›k evrim olgusunu tart›ﬂm›yor. Çünkü evrim olgusu
cans›zlar ve canl›lar dünyas›nda öyle aç›k bir ﬂekilde gözlemleniyor ki, hiçbir gerçek bilim adam› ortaya ç›k›p yanl›ﬂlayam›yor" ifadelerini kullanm›ﬂt›r. Bu iddia tümüyle gerçek d›ﬂ›d›r:
Birincisi; evrim teorisi "gözlemlenememektedir": E¤er evrim teorisi ‹rfan Unutmaz'›n söyledi¤i gibi "gözlemlere" dayal› kan›tlanm›ﬂ bir iddia olsayd›, ad› evrim "teorisi" de¤il, evrim "yasas›" olurdu. Bunu da herkesten önce evrimciler sahiplenirlerdi. Fakat bugün en fanatik evrimciler dahi, evrimin gözlemlenmesi mümkün olmayan bir iddia oldu¤unu, bu nedenle bir
teori olmaktan öteye gidemeyece¤ini kabul etmektedirler.
‹kincisi, evrim teorisi, bugün dünyan›n dört bir yan›nda, her biri kendi
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branﬂ›nda uzman binlerce sayg›n bilim adam›
taraf›ndan reddedilen, çürütülen bir iddiad›r.
ABD'de, Almanya'da, ‹ngiltere'de, Fransa'da,
‹srail'de, Avustralya'da Darwinizm'i reddeden
ve hayat›n kökeninin rastlant›larla de¤il, ancak bilinçli bir "dizayn"la aç›klanabilece¤ini
savunan ve bilimsel olarak ispatlayan çok say›da bilim adam› bulunmaktad›r. Bu bilim
adamlar›n›n yazd›klar› yüzlerce bilimsel kitap, evrim teorisinin iddialar›n›n tüm bilimsel
gözlem ve deneylerle, eldeki somut bulgularla
çeliﬂti¤ini çok detayl› bir biçimde anlatmaktad›r.

Hacettepe Üniversitesi'nden
Prof. Ali Demirsoy evrim teorisinin açmazlar› hakk›nda kitaplar›nda yapt›¤›
itiraflar›yla ünlü bir evrimcidir.

‹nanmak ‹çin Mucize Bekleme Yan›lg›s›
Kuran'da tarif edilen gerçek ‹slam'› tan›mayan kiﬂilerin verdikleri klasik örneklerden biri, Evrensel Kültür dergisinin yazar› ‹rfan Unutmaz taraf›ndan da kullan›lmaktad›r. Söz konusu yazar, yaz›s›nda yarat›l›ﬂ›n bir delili olmad›¤›n› iddia ettikten sonra, Allah'›n buna delil olarak "çok de¤iﬂik bir yarat›¤› Londra, Moskova, New York, ‹stanbul ya da Mekke'nin ortas›na indirmesini" istiyor.
Cehaletle sarf edilmiﬂ bu sat›rlar, söz konusu yazar›n din ve yarat›l›ﬂ
hakk›nda hiçbir ﬂey bilmedi¤ini de ortaya ç›karmaktad›r. Çünkü Allah'›n insanlar›n Kendisini bilmeleri ve tan›malar› için kullanmalar›n› istedi¤i yöntem "ak›l"d›r. ‹nsanlar, Allah'› ak›l yoluyla tan›rlar. O'nun yaratt›¤› ﬂeylerde O'nun varl›¤›n›n delillerini görür, bunlardaki yarat›l›ﬂ› takdir eder,
Allah'›n varl›¤›n› ve gücünü öyle anlarlar. Ancak akletme yetene¤inden
yoksun olan insanlar bu kavray›ﬂtan yoksundurlar ve inanmak için
Allah'›n mucizeler indirmesini isterler.
‹rfan Unutmaz'›n talebi de böyle bir mucize iste¤idir. Bu yaln›zca ona
ve di¤er ça¤daﬂ materyalistlere ait bir talep de de¤il, tarihin baﬂ›ndan bu yana tüm inkarc›lar taraf›ndan seslendirilmiﬂ bir taleptir. Bu gerçek Kuran'da
ﬂöyle anlat›l›r:
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Biz Kitab› üzerine yaz›l› bir ka¤›tta göndersek ve onlar elleriyle dokunsalar bile, inkar edenler, tart›ﬂmas›z: "Bu apaç›k bir büyüden baﬂkas› de¤ildir" derler. Ve derler ki: "Ona bir melek indirilmeli de¤il
miydi?" E¤er bir melek indirilseydi, elbette iﬂ bitirilmiﬂ olurdu da
sonra kendilerine göz açt›r›lmazd›. (Enam Suresi 7-8)
Bize kavuﬂmay› ummayanlar, dediler ki: "Bize meleklerin indirilmesi
ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?" Andolsun, onlar kendi
nefislerinde büyüklü¤e kap›ld›lar ve büyük bir azg›nl›kla baﬂ kald›rd›lar. Melekleri görecekleri gün, suçlu-günahkarlara bir müjde yoktur.
Ve o gün (melekler onlara) derler ki: "(Size sevinçli haber) Yasakt›r, yasak." (Furkan Suresi, 21-22)

"‹stek Dolu Sözcükler" Yan›lg›s›
‹rfan Unutmaz, Bilim Araﬂt›rma Vakf›'n›n çal›ﬂmalar›n› hedef al›rken,
bu çal›ﬂmalarda bilimsel bir yöntem kullan›lmad›¤›n› iddia etmekte ve"bir
bilimsel örnek verip ard›ndan, 'bu imkans›zd›r, olamaz, olanaks›zd›r, olmamal›, nas›l yap›labilir' gibi arzu ve istek dolu sözcükler" kullan›ld›¤›n› öne
sürmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Unutmaz'›n sözünü etti¤i ve
BAV camias›n›n çal›ﬂmalar›nda yer alan, ancak matematik hesaplar› ile ortaya konan somut bilimsel verilerdir. ‹rfan Unutmaz'›n yalan ve çarp›tma
yöntemiyle kendinden araya s›k›ﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤›, "olmamal›", "nas›l yap›labilir" gibi arzu ve istek sözcükleri ise bu çal›ﬂmalar›n hiçbir yerinde bulunmamaktad›r. Söz konusu çal›ﬂmalar› okuyan yüz binlerce kiﬂi, bunlardaki
ﬂansa, tesadüfe, beklentiye, arzu ve iste¤e en küçük pay b›rakmayan bu aç›k,
net ve keskin üslubu bizzat görmektedir.
Arzu ve istek dolu üslup ise her noktadan patlak veren teorilerinin bir
gün kan›tlanaca¤›n› ümit eden evrimci çevrelerin ve bu çevrelerin ‹rfan
Unutmaz gibi romantik ve ütopik alk›ﬂç›lar›n›n hayal dünyalar›n› yans›tan
karakteristik üsluplar›d›r.
BAV'›n çal›ﬂmalar›ndaki "imkans›zd›r", "olanaks›zd›r", "ihtimal d›ﬂ›d›r",
"s›f›r ihtimaldir" gibi kelimeler ise bilimsel kesinlik ifade etmektedirler ve
çok somut örnekler için kullan›lmaktad›rlar.
Örne¤in, bileﬂiminde 288 aminoasit bulunan ve 12 farkl› aminoasit tü-
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ründen oluﬂan ortalama büyüklükteki bir protein molekülünün rastlant›lar
sonucunda sentezlenmesi ihtimali 10300 de 1'dir. Oysa matematikte 1050'de
1'den küçük ihtimaller gerçekleﬂme ﬂans› "s›f›r ihtimal" olarak kabul edilirler. Dolay›s›yla 288 aminoasitli bir protein molekülünün rastlant›sal olarak oluﬂmas› teknik anlamda imkans›zd›r. Benzer matematiksel imkans›zl›klar, en küçük protein moleküllerinden, en k›sa DNA zincirlerinin bile tesadüflerle oluﬂma ihtimallerine kadar geçerlidir ve evrimin iddia etti¤i her
aﬂama için bu astronomik imkans›zl›klar katlanarak artmaktad›r.
Bu imkans›zl›¤› evrimciler zaman zaman kendileri de itiraf etmektedirler. Örne¤in, Türkiye'nin önde gelen evrimcilerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi profesörü Ali Demirsoy'a göre, yaﬂam için mutlaka var olmas› gereken temel proteinlerden Sitokrom-C'nin tesadüfen oluﬂmas› ihtimali "bir maymunun daktiloda hiç yanl›ﬂ yapmadan insanl›k tarihini yazma olas›l›¤› kadar azd›r."77
Profesyonel bir evrimcinin bu itiraflar› dahi göstermektedir ki, evrim
gibi bir süreç imkans›zd›r. Bilinçsiz maddelerin raslant›sal olarak biraraya
gelip canl› hücresini ve sonra da canl› hücrelerini meydana getirmesi, do¤a
kanunlar›na ayk›r›d›r. "Arzu ve istek dolu sözcükler" ise, bu imkans›zl›¤›
görmelerine ra¤men, "Yarat›l›ﬂ› kabul edemeyece¤imize göre evrim gerçekleﬂmiﬂ olmal›" mant›¤›n› sürekli olarak tekrarlayan evrimcilere aittir.

Ardipithecus Ramidus'u Ara Form Sanma Yan›lg›s›
Evrensel Kültür dergisindeki yaz›da ayr›ca fosil kay›tlar›nda evrim teorisini destekleyen hiçbir ara form olmad›¤› gerçe¤i reddedilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ
ve buna delil olarak da iki tane fosil gösterilmiﬂtir: Ardipithecus (Australopithecus) ramidus ve Archaeopteryx. Oysa bu iki fosilin de hiçbir ara form
özelli¤i taﬂ›mad›¤›, dahas› evrimcilerin az say›daki di¤er ara form iddialar›n›n da hiçbir geçerlili¤i olmad›¤› ﬂimdiye kadar Bilim Araﬂt›rma Vakf› camias›n›n birçok çal›ﬂmas›nda ispat edilmiﬂtir.
Ardipithecus (Australopithecus) ramidus, ‹rfan Unutmaz'›n sand›¤›
gibi "yar› maymun, yar› insan" bir canl› de¤ildir. Evrimcilerin bile böyle bir
iddias› yoktur. Söz konusu fosil, bir Australopithecus türüdür. Australopithecus terimi "güney maymunu" anlam›na gelir. Bu canl›lar soyu tüken-
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miﬂ bir maymun türüdür. Kafatas› ve iskelet yap›lar› ile günümüz maymunlar› aras›nda hiçbir önemli fark yoktur. Evrimciler de bunu kabul ederler.
Evrimcilerin Australopithecuslar hakk›ndaki tek kayda de¤er iddias› ise, bu
canl›lar›n di¤er maymunlar›n aksine dik yürüyen canl›lar olduklar›d›r. Oysa bu iddia, ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomist Lord Solly
Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard'›n Australopithecus örnekleri üzerinde
yapt›klar› çok geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalar bu canl›lar›n iki ayakl› olmad›klar›n›, günümüz maymunlar›n›nkiyle ayn› hareket ﬂekline sahip olduklar›n›
göstermiﬂtir. ‹ngiliz hükümetinin deste¤iyle, beﬂ uzmandan oluﬂan bir ekiple bu canl›lar›n kemiklerini on beﬂ y›l boyunca inceleyen Lord Zuckerman,
kendisi de bir evrimci olmas›na ra¤men, Australopithecuslar›n sadece soyu
tükenmiﬂ bir maymun türü olduklar› ve kesinlikle dik yürümedikleri sonucuna varm›ﬂt›r. Bu konudaki araﬂt›rmalar›yla ünlü di¤er evrimci anatomist
Charles E. Oxnard da Australopithecuslar'›n iskelet yap›lar›n› günümüz
orangutanlar›nkine benzetmektedir.78
Son olarak 1994 y›l›nda ‹ngiltere'deki Liverpool Üniversitesi'nden bir
ekip, Australopithecuslar'›n iskeleti ile ilgili kesin bir sonuca varmak için
kapsaml› bir araﬂt›rma yapm›ﬂt›r. Vard›klar› sonuç, Australopithecuslar›n
dört ayakl› olduklar›d›r.79
K›sacas› Australopithecuslar, insanlarla hiçbir ilgisi olmayan, nesli tükenmiﬂ bir maymun türünden baﬂka bir ﬂey de¤ildirler. Bütün Australopithecus serileri için geçerli olan bu durum, Australopithecus Ramidus için de
geçerlidir. Ramidus'un fosili California Üniversitesi'nden Tim D. White ve J.
Desmond Clark baﬂkanl›¤›ndaki bir ekip taraf›ndan Etiyopya'da bulunmuﬂ
ve Eylül 1994'de kamuoyuna duyurulmuﬂtur. 4.4 milyon y›l yaﬂ›nda oldu¤u
söylenen bu canl›n›n hemen hemen tüm el parmak kemikleri ve 7 bilek kemi¤i bulunmuﬂtur. Elleri uzun ve kavislidir. 120 cm. civar›nda bir boya sahip oldu¤u tahmin edilmektedir. Diﬂler maymunlar›nkine benzerdir. Bebek
diﬂleri, di¤er Australopithecuslar'dan bile daha çok maymuna benzemektedir. Ramidus ile beraber bulunan di¤er fosiller ise, canl›n›n ormanda a¤açlar
üzerinde yaﬂad›¤›n› göstermektedir. Evrimciler genel olarak bunun yak›n
zamana dek en eski Australopithecus türü olarak kabul edilen Australopit-
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hecus Aferensis'ten bile daha ilkel oldu¤unu düﬂünmektedirler.
Austrolopithecus Ramidus, ‹rfan Unutmaz'›n belirtti¤i gibi 1994'te tüm
evrimci yay›n organlar›nda büyük bir buluﬂ gibi sunulmuﬂ, ancak bu fosilin
insanla maymun aras›ndaki "kay›p ba¤lant›" ile hiçbir ilgisi olmad›¤› anlaﬂ›ld›¤› için k›sa sürede popülaritesini yitirmiﬂtir. Evrimcilerin insanla maymun
aras›ndaki uçurumu ortadan kald›rabilmeleri için, e¤ik yürüyen s›radan bir
maymun grubu olan Australopithecuslar ile, dik yürüyen normal insanlar
olan Homo erectuslar›n aras›n› doldurmalar› gerekmektedir. Bu aran›n Ramidus gibi di¤er Australopithecuslar'dan bile daha maymunsu bir canl› taraf›ndan doldurulabilece¤ini sanmak ise, ancak cahil materyalistlere düﬂmektedir.

Archaeopteryx'i Ara Form Sanma Yan›lg›s›
‹rfan Unutmaz'›n ara form olarak göstermeye çal›ﬂt›¤› ikinci fosil ise,
ünlü Archaeopteryx fosilidir. Unutmaz, gerçekte 150 milyon yaﬂ›nda olmas›na karﬂ›n, 190 milyon y›l yaﬂ›nda sand›¤› ve ad›n› yazmay› bile bilmedi¤i
bu canl›n›n "yar› kuﬂ-yar› sürüngen bir canl›" oldu¤unu iddia etmekte ve bunun da çok aç›k bir gerçek oldu¤unu sanmaktad›r. Oysa yine Bilim Araﬂt›rma Vakf› camias›n›n çal›ﬂmalar›nda defalarca gösterildi¤i gibi, Archaeopteryx günümüzün uçucu kuﬂlar›ndan hiçbir uçuﬂ yetene¤i eksikli¤i olmayan
arkaik bir kuﬂtur. Canl›y› ara form gibi göstermeye çal›ﬂan evrimci iddialar,
Alan Feduccia, Larry Martin gibi dünyan›n en ünlü ornitologlar› taraf›ndan
reddedilmektedir. Evrim teorisinin yaﬂayan en önde gelen isimlerinden Harvard Üniversitesi paleontologlar› Stephen Jay Gould ve Niles Eldredge bile,
bu canl›n›n bir ara form say›lamayaca¤›n› kabul ederler. Archaeopteryx'in
ara form oldu¤u iddialar›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koyan bilgiler kitab›n ilk bölümünde yer almaktad›r. ‹rfan Unutmaz, ilgili bölümü okuyup
oradan Archaeopteryx hakk›ndaki gerekli bilgileri edinebilir.
‹rfan Unutmaz'›n konu hakk›ndaki bilgisizli¤i Archaeopteryx için öne
sürdü¤ü "ön ayaklar› ilkel sürüngen özelli¤indedir ve kanata dönüﬂümünü
henüz tamamlamam›ﬂ durumdad›r" ﬂeklindeki komik iddias›ndan da aç›kça bellidir. Archaeopteryx'in kanatlar›n› "ilkel sürüngen aya¤›" olarak tan›mlamak en tarafl› evrimcilerin bile kalk›ﬂmayaca¤› bir cehalettir. Canl›n›n ka-
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natlar›n›n mükemmel yap›s›, özellikle de günümüz uçucu kuﬂlar›nda da var
olan asimetrik tüy yap›s›, evrimci yay›nlarda da kabul edilir, hatta evrimciler taraf›ndan yap›lan rekonstrüksiyonlarda bile ifade edilir. Nitekim evrimcilerin Archaeopteryx'in kanatlar› hakk›nda söyleyebildikleri tek ﬂey, kanatlar›n ön k›sm›ndaki t›rnaklard›r. Bunun d›ﬂ›nda kanatlar›n hiçbir "ilkel" özelli¤i oldu¤unu iddia etmezler. Oysaki söz konusu t›rnaklara günümüzde yaﬂayan Hoatzin gibi kuﬂlarda da rastlan›r, dolay›s›yla bunlar hiçbir ﬂekilde "ilkellik" belirtisi de¤ildirler.

Kuﬂlar›n Dinozorlardan Evrimleﬂti¤ini Sanma Yan›lg›s›
‹rfan Unutmaz'›n paleontoloji ve anatomi konular›ndaki derin bilgisizli¤inin bir baﬂka göstergesi, dinazorlar›n kalça kemiklerindeki farkl›l›klardan yola ç›karak, kuﬂlar›n dinozorlardan evrimleﬂti¤i tezine bir dayanak sa¤lad›¤›n› zannetmesidir. Saurischian (sürüngen-benzeri kalça kemerliler) ve Ornithischian (kuﬂ-benzeri kalça kemerliler) gruplar›na ba¤l›
dinozorlardan söz etmekte, sonra da Ornithischian'lar›n "kuﬂlar›n atas›"
oldu¤unu sanmaktad›r. Anlaﬂ›lan ‹rfan Unutmaz, "kuﬂ-benzeri kalça kemerli dinozorlar" kavram›n› duyar duymaz sevince kap›larak "kuﬂlar›n
atalar›"n› buldu¤unu düﬂünmüﬂtür.
Oysa söz konusu kalça kemeri farkl›l›¤›, kuﬂlar›n atalar›n›n dinozorlar oldu¤u iddias›na hiçbir destek sa¤lamamaktad›r. Çünkü Ornithischian
(kuﬂ-benzeri kalça kemerliler) gruplar›na ba¤l› dinozorlar, di¤er anatomik
özellikleri aç›s›ndan hiçbir ﬂekilde kuﬂlara benzemezler. Örne¤in k›sa bacaklara, dev gövdeye, z›rha benzer dev pullu bir deriye sahip olan (hatta savaﬂ
tanklar›na benzetilen) Ankylosaurus, Ornithischian grubuna ba¤l› bir kuﬂ
benzeri kalça kemerli dinozordur. Buna karﬂ›l›k, baz› anatomik özellikleri ile
kuﬂlara benzetilebilecek olan, uzun bacakl›, k›sa ön ayaklara sahip ince yap›l› Struthiomimus (sürüngen-benzeri kalça kemerliler) grubuna dahildir.80
K›sacas›, kalça kemeri yap›s› hiçbir ﬂekilde dinozorlar ile kuﬂlar aras›nda evrimsel bir iliﬂki oldu¤u iddias›na delil oluﬂturmamaktad›r. "Kuﬂ benzeri kalça kemerli dinozorlar" tan›m›, sadece benzerlikten kaynaklanan bir tan›md›r ve iki canl› grubu aras›ndaki di¤er büyük anatomik farkl›l›klar, bu
benzerli¤i evrimci bir bak›ﬂ aç›s›yla yorumlamay› imkans›z k›lmaktad›r. Ni-
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tekim bu nedenle dünyan›n en önde gelen kuﬂbilimcilerinden biri olan Kuzey Carolina Üniversitesi profesörü Alan Feduccia, bir evrimci olmas›na karﬂ›l›k, kuﬂlar›n dinozorlarla akraba oldu¤u teorisine kesinlikle karﬂ› ç›kmaktad›r. Fediccua, ﬂöyle der:
25 sene boyunca kuﬂlar›n kafataslar›n› inceledim ve dinozorlarla aralar›nda hiçbir benzerlik görmüyorum. Kuﬂlar›n dörtayakl›lardan evrimleﬂti¤i teorisi paleontoloji alan›nda 20. yüzy›l›n en büyük utanc› olacakt›r.81
Nitekim dinozorlar ile kuﬂlar aras›ndaki geçiﬂi gösterecek hiçbir ara form
fosili de yoktur. Kuﬂlar da, dinozorlar da yeryüzünde bir anda ve mükemmel
yap›lar›yla birlikte ortaya ç›km›ﬂlard›r. Bir baﬂka deyiﬂle; yarat›lm›ﬂlard›r.
Tümünü yaratan yüce Allah't›r.

Piltdown Sahtekarl›¤›n› Örtbas Etme Çabas›
Evrensel Kültür dergisinin evrim uzman› ‹rfan Unutmaz, evrim teorisini savunma amac›yla kaleme ald›¤› makalesinde bir de çok ilginç bir tutars›zl›k örne¤i sergileyerek, evrimci bilim adamlar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
en büyük bilim sahtekarl›¤›n›, yani Piltdown Adam› fosilini temizlemeye
çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu fosilin, Charles Dawson adl› amatör bir evrimci bilim adam›
taraf›ndan insan›n evrimi efsanesini desteklemek için üretildi¤i, bir insan
kafatas›na bir orangutan çenesi eklenmesiyle yap›ld›¤› bilinen tarihsel bir
gerçektir. ‹rfan Unutmaz ise "Yarat›l›ﬂç›lar›n bu olay› sahiplenmeleri çok anlams›z" demekte ve ard›ndan da neden"anlams›z" oldu¤unu kendince ﬂöyle
aç›klamaktad›r: "Öncelikle bir bilim adam› kendini yan›ltmak için böyle bir
iﬂlem yapmaz. Sonra bu sahtekarl›¤› ortaya ç›karan yine bilim, devre d›ﬂ› b›rakan da yine bilim."
‹rfan Unutmaz'›n "aç›klama"s›nda öne sürdü¤ü "mant›¤›n" tutars›zl›¤›
aç›kça ortadad›r. Unutmaz, " bir bilim adam› kendini yan›ltmak için böyle
bir iﬂlem yapmaz" demektedir. Zaten BAV çal›ﬂmalar›nda savunulan nokta,
Charles Dawson'un kendisini aldatmak için de¤il, evrim teorisi ad›na tüm
bir bilim dünyas›n› aldatmak için bu sahtekarl›¤› düzenledi¤idir. Öte yandan ‹rfan Unutmaz'›n "sahtekarl›¤› ortaya ç›karan yine bilim, devre d›ﬂ› b›-
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rakan da yine bilim" demesi de bütünüyle mant›k d›ﬂ›d›r. Çünkü sorun sahtekarl›¤› ortaya ç›karan›n bilim olmas› de¤il, onu deﬂifre eden, ortaya ç›karan ve sonuçta evrimin gerçek yüzünü ortaya koyan kurumdur.
BAV, Piltdown Adam› örne¤inde de, benzeri evrim sahtekarl›klar›nda
da, bunlar›n bilimi yanl›ﬂ yönlendirmek isteyen evrimciler taraf›ndan ortaya at›ld›¤›n›, ama sonunda bizzat bilimsel yöntem taraf›ndan ortaya ç›kar›ld›¤›n› anlatmaktad›r. Evrim teorisi de bilimi yanl›ﬂ yönlendirmek ve materyalist felsefenin varsay›mlar›na uydurmak için ortaya at›lm›ﬂ bir 19. yüzy›l dogmas›d›r, ama modern bilimin bulgular› karﬂ›s›nda çökmektedir.

Evrimci Dergilerin Yanl›ﬂ
Yorumland›¤›n› ‹ddia Etme Yan›lg›s›
‹rfan Unutmaz yaz›s›nda BAV camias›n›n çal›ﬂmalar›nda, Nature, Discover, New Scientist gibi evrimci bilim dergilerinden yap›lan al›nt›lardan söz etmiﬂtir. BAV'›n bu dergilerin evrimi reddettiklerini iddia etti¤ini öne sürmüﬂ
ve sonra da "Yarat›l›ﬂç›lar›n dedi¤i gibi olsa evrim diye bir ﬂey kalmazd›"
denmiﬂtir. Burada da yine çok ilkel bir polemik vard›r. BAV camias›n›n çal›ﬂmalar›nda zaman zaman gerek ‹rfan Unutmaz'›n sayd›¤› dergiler, gerekse
Scientific American, National Geographic, American Scientist, Science et Vie gibi
baﬂka evrimci yay›nlar kaynak gösterilmektedir. Ancak, hiçbir zaman bu
dergilerin evrim teorisini reddettikleri savunulmamakta, aksine bu yay›nlar›n evrimci olduklar› özellikle vurgulanmaktad›r. ‹rfan Unutmaz'›n anlayamad›¤› nokta ise, bu dergilerin evrim yanl›s› olmalar›na ra¤men, evrim
iddialar›n› geçersiz k›lan baz› bilimsel bulgular› da zaman zaman dile getirmeleri, teoriyi sorgulamalar› ve evrimcilerin açmazlar›na, ihtilaflar›na
ve itiraflar›na da objektif bir biçimde yer vermeleridir.
Örne¤in Archaeopteryx'in ilkel bir kuﬂ olmad›¤›n› ispatlayan en önemli
bulgulardan biri, 1992 y›l›nda bulunan yedinci Archaeopteryx fosilidir. Bu fosilde, daha önceden Archaeopteryx'te olmad›¤› san›lan ve bütün modern
kuﬂlarda yer alan sternum (gö¤üs) kemi¤i bulunmuﬂtur. Uçuﬂ kaslar›n›n ba¤l› oldu¤u bu kemi¤in varl›¤›n›n anlaﬂ›lmas›, Archaeopteryx'in ilkel ve tam
uçamayan bir kuﬂ oldu¤u yönündeki iddialara da a¤›r bir darbe indirmiﬂtir.
Evrimci iddialar› yalanlayan bu bilgi, ‹rfan Unutmaz'›n sayd›¤› evrimci bilim
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dergilerinde de yay›nlanm›ﬂt›r. Bu dergiler böyle bir bulgu ile karﬂ›laﬂmaktan
mutlu olmam›ﬂlard›r belki, ama bilimin gereklerini düﬂünerek bu bilgiyi yay›nlam›ﬂlard›r. Ayn› ﬂekilde ‹rfan Unutmaz'›n savunmaya çal›ﬂt›¤› Piltdown
Adam› sahtekarl›¤› da söz konusu dergilerde yay›nlanm›ﬂt›r.
Anlaﬂ›lan ‹rfan Y›lmaz, Piltdown Adam› sahtekarl›¤›na bile sahip ç›kabilecek kadar gözü kapal› bir evrimci oldu¤u ve bilim dünyas› hakk›ndaki
bilgisizli¤i nedeniyle di¤er evrimcileri de kendisi kadar gözü kapal› ve ba¤naz sand›¤› için, Nature, Discover, New Scientist gibi dergilerin asla ve asla evrimci iddialar› çürüten, tart›ﬂan, sorgulayan bilgiler yay›nlamad›¤›n› sanmaktad›r. Kulaktan dolma ö¤rendiklerini bir kenara b›rak›p da söz konusu
dergileri takip etse evrim teorisinin büyük bir kriz içinde oldu¤unu, teoriyi savunan hiçbir bilimsel bulgu ortaya konamad›¤›n› ve teorinin iddialar›n›n birer birer çürütüldü¤ünü görebilir.

Jeolojik Katmanlar›n Evrime Delil
Oluﬂturdu¤unu Sanma Yan›lg›s›:
‹rfan Unutmaz yaz›s›nda kendince çok önemli bir paleontolojik kan›t
ortaya koyarak, "yarat›l›ﬂ yanl›s› bir uzman... çok sözü edilen Kambriyum
(do¤rusu Kambriyen) tabakalar›nda bir memeli fosili bulabilirdi ve evrim teorisini bütün yap›s›yla an›nda çökertebilirdi" demektedir. Buradaki iddias›n›n alt›nda, canl› gruplar›n›n yeryüzü tabakalar›nda belirli bir s›ra ile bulunmas›n› evrim ispat› sanma yan›lg›s› yatar. Konu hakk›nda yeterli bilgisi olmayan evrim taraftarlar›nca s›k s›k dile getirilen bu iddia, tamamen ön yarg›l› bir bak›ﬂ aç›s›ndan do¤maktad›r.
Canl› gruplar›n›n fosil kay›tlar›nda belirli bir s›rayla belirdikleri do¤rudur. En eski kompleks canl› fosillerini bar›nd›ran Kambriyen tabakada
omurgas›z deniz canl›lar›n›n fosilleri vard›r. Daha genç tabakalarda bal›klar
ve amfibiyenler daha sonra ise sürüngenler, kuﬂlar ve memeliler gibi kara
canl›lar› yer al›r. Evrimciler de bu s›ralamaya dayanarak bu gruplar›n birbirinden evrimleﬂti¤ini iddia ederler.
Oysa bu farkl› canl› grup ve türlerinin birbirinden evrimleﬂtiklerinin
kabul edilmesi için, bu canl›lar› evrimleﬂtirecek do¤a mekanizmalar›n›n
ne oldu¤u aç›klanmal› ve bu kademeli dönüﬂümü gösterecek "ara
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form"lar›n fosilleri bulunmal›d›r. Ancak canl›lar› evrimleﬂtirebilecek hiçbir
do¤al mekanizma yoktur. Bir canl› türünün bir baﬂkas›na evrimleﬂebilmesi
için, genetik bilgisinin de¤iﬂmesi ve geliﬂmesi gerekir. Neo Darwinizm'in genetik bilgiyi geliﬂtiren mekanizma olarak göstermeye çal›ﬂt›¤› mutasyonlar›n ise canl›lar üzerinde her zaman için zararl› etkiler do¤urdu¤u bilinmektedir. Genetik bilgiyi art›ran ve geliﬂtiren tek bir gözlemlenmiﬂ mutasyon
yoktur; buna karﬂ›n mutasyonlar›n canl›lar üzerinde her zaman için zararl›
etkiler do¤urdu¤u çok iyi bilinmektedir. Mutasyonlar her zaman için genetik bilgiyi tahrip etmekte ve ortaya sakat canl›lar ç›kartmaktad›rlar. Evrimleﬂtirici mekanizma olmad›¤›na göre, evrim de yaﬂanm›ﬂ olamaz.
Nitekim fosil kay›tlar› tam da bu gerçe¤i ispat ederler. Fosil kay›tlar›na bakt›¤›m›zda, ortaya ç›kan tüm canl› gruplar›n›n yeryüzünde bugünkü eksiksiz ﬂekilleriyle ve aniden ortaya ç›kt›klar›n›, hiçbir atalar›n›n olmad›¤›n› görürüz.
Kambriyen devirde aniden ortaya ç›kan omurgas›z deniz canl›lar›n›n
hiçbir atalar› yoktur. Bu canl›lar ile sonraki tabakalarda ortaya ç›kan bal›klar
aras›nda hiçbir ara form yoktur. Bal›klarla amfibiyenler, amfibiyenlerle sürüngenler, sürüngenlerle kuﬂlar ve memeliler aras›nda da hiçbir ara form yoktur.
Bu gerçek evrimci paleontologlar taraf›ndan da kabul edilmekte ve "do¤an›n
çözülememiﬂ bir s›rr›" olarak geçiﬂtirilmek istenmektedir. Dolay›s›yla kurba¤alar› ve su böceklerini birer "ara form" örne¤i sanan ‹rfan Unutmaz da bu
iddialar›yla ciddi bir yan›lg› içindedir.
K›sacas› canl› gruplar›n›n fosil katmanlar›nda belirli bir s›ra ile ortaya
ç›kmalar›, bu canl›lar›n evrimleﬂti¤inin delili de¤ildir. Bu canl›lar, hiçbir evrimsel ataya sahip olmadan bir anda ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›na göre, evrimleﬂmemiﬂ, yarat›lm›ﬂlard›r. Canl›lar›n ortaya ç›k›ﬂ s›ralamalar› bu nedenle, ancak "yarat›l›ﬂ›n s›ralamas›"d›r.

Bilim Dünyas›nda Reddedilmiﬂ Olan
Rekapitülasyon Teorisini Savunma Yan›lg›s›
‹rfan Unutmaz, yaz›s›nda 19. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ evrimci bilim adam›
Ernst Haeckel'den de söz ederek, "Yarat›ﬂç›lar embriyolojinin babas› say›lan
Ernst Haeckel'den hiç söz etmiyorlar" demektedir. Evet, BAV camias› çal›ﬂ-
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malar›nda Haeckel'den ve onun ortaya att›¤› evrimci "Rekapitülasyon" teorisinden fazla söz etmemektedir. Çünkü bütün bunlar, Haeckel'in Rekapitülasyon iddias› da dahil olmak üzere, geçersizli¤i anlaﬂ›lm›ﬂ ve bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂ konulard›r.
Rekapitülasyon terimi, Ernst Haeckel'in 19. yüzy›l›n sonlar›nda ortaya
att›¤› "Ontogeny Recapitulates Phylogeny" (Bireyoluﬂ Soyoluﬂun Tekrar›d›r)
teorisini ifade eder. Haeckel, çeﬂitli canl›lardaki embriyolojik geliﬂimi incelemiﬂ ve embriyolar›n geliﬂim süreçleri s›ras›nda, türlerinin yaﬂam›ﬂ oldu¤u
evrimsel süreci yeniden geçirdi¤ini iddia etmiﬂtir. Örne¤in Haeckel'e göre
insan embriyosu, anne karn›ndaki geliﬂimi s›ras›nda önce bal›k, sonra sürüngen ve ilkel memeli özellikleri göstermekte, en son olarak insana dönüﬂmektedir.
Oysa ilerleyen y›llarda bu teorinin tamamen hayal ürünü bir senaryo
oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹nsan embriyosunun ilk dönemlerinde ortaya ç›kt›¤› iddia edilen "solungaçlar›n", gerçekte insan›n orta kulak kanal›n›n, paratiroidlerin ve timüs bezlerinin baﬂlang›c› oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Embriyonun
"yumurta sar›s› kesesi"ne benzetilen k›sm›n›n da gerçekte bebek için kan
üreten bir kese oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Haeckel'in ve onu izleyenlerin "kuyruk" olarak tan›mlad›klar› k›s›m ise insan›n omurga kemi¤idir ve sadece bacaklardan daha önce ortaya ç›kt›¤› için "kuyruk" gibi gözükmektedir.
Bunlar bilim dünyas›nda herkesin bildi¤i gerçeklerdir. Evrimciler de
bunu kabul ederler. Neo-Darwinizm'in kurucular›ndan George Gaylord
Simpson, "Haeckel evrimsel geliﬂimi yanl›ﬂ bir ﬂekilde ortaya koydu. Bugün
canl›lar›n embriyolojik geliﬂimlerinin geçmiﬂlerini yans›tmad›¤›n› art›k
kesin olarak biliniyor" diye yazar.82 American Scientist'te yay›nlanan bir makalede ise ﬂöyle denmektedir: "Biyogenetik yasas› (Rekapitülasyon Teorisi)
art›k tamamen ölmüﬂtür. 1950'li y›llarda ders kitaplar›ndan ç›kar›ld›. Asl›nda bilimsel bir tart›ﬂma olarak 20'li y›llarda sonu gelmiﬂti."83
Konunun daha da önemli bir baﬂka yönü ise, ‹rfan Unutmaz'›n "embriyolojinin babas›" olarak övdü¤ü Earnst Haeckel'in, ortaya att›¤› Rekapitülasyon teorisini desteklemek için çizim sahtekarl›klar› yapan bir ﬂarlatan
olmas›d›r. Haeckel, bal›k ve insan embriyolar›n› birbirine benzetebil-
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mek için sahte çizimler yapm›ﬂt›r. Bunun ortaya ç›kmas›ndan sonra yapt›¤› savunma ise ﬂöyledir:
Bu yapt›¤›m sahtekarl›k itiraf›ndan sonra kendimi ay›planm›ﬂ ve k›nanm›ﬂ olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum ﬂudur ki; suçlu
durumda yan yana bulundu¤umuz yüzlerce arkadaﬂ, birçok güvenilir
gözlemci ve ünlü biyolog vard›r ki, onlar›n ç›kartt›klar› en iyi biyoloji
kitaplar›nda, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yap›lm›ﬂ sahtekarl›klar, kesin olmayan bilgiler, az çok tahrif edilmiﬂ ﬂematize edilip
yeniden düzenlenmiﬂ ﬂekiller bulunuyor.84

Moleküler Evrim Senaryosunu Savunma Yan›lg›s›
Evrensel Kültür dergisindeki makalede ayr›ca BAV'›n çal›ﬂmalar›nda
türler aras› evrim kavram›n›n fazlaca hedef al›nd›¤›, ancak moleküler evrim
kavram›n›n fazla üzerinde durulmad›¤› iddia edilmekte ve "oysa insan›n evriminden önce 'anorganik evrim', 'kimyasal evrim', 'organik evrim' ve 'hücrenin evrimi' gibi asl›nda hepsi birbirine ba¤lanan ve evrimin halkalar›n›
oluﬂturan bir süreç var" diye yazmaktad›r.
Bu sat›rlardan, ‹rfan Unutmaz'›n BAV camias›n›n çal›ﬂmalar›n› ya hiç
okumad›¤› ya da anlamad›¤› aç›¤a ç›kmaktad›r. Çünkü evrimcilerin "moleküler evrim" olarak adland›rd›klar› ve cans›z maddelerin ilkel dünya atmosferinde nas›l olup da bir canl› hücresini rastlant›sal olarak meydana getirdiklerini anlatan senaryo, bizim di¤er çal›ﬂmalar›m›zda çok ayr›nt›l› olarak ele al›nmaktad›r. Evrim Aldatmacas› kitab›nda da bu konu 34 sayfa boyunca incelenmekte ve neden imkans›z bir senaryo oldu¤u tüm bilimsel delilleriyle ortaya konmaktad›r.
Cans›z maddelerin rastlant›sal olarak biraraya gelip canl› bir organizma oluﬂturabilecekleri düﬂüncesi, Louis Pasteur'a kadar savunulmuﬂ olan ilkel bir varsay›md›r. Pasteur'den bu yana böyle bir oluﬂumun imkans›z oldu¤u say›s›z deneyle gözlemlenmiﬂtir. Kald› ki, olas›l›k hesaplar› da böyle bir
rastlant›sal oluﬂumu imkans›z k›lar. Hücre o kadar kompleks bir yap›d›r ki,
ünlü ‹ngiliz astronom Fred Hoyle'un ifadesiyle, rastlant›larla oluﬂmas› "bir
hurda y›¤›n›na isabet eden kas›rgan›n savurdu¤u parçalarla tesadüfen bir
Boeing 747'nin oluﬂmas›" kadar imkans›zd›r.85
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‹ﬂte bu nedenle ilk canl› moleküllerin (proteinler, RNA ve DNA) ve ilk
canl› hücrenin nas›l oluﬂtu¤u sorusu, evrim teorisini henüz ilk aﬂamada ve
hiçbir tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak kesinlikte çökerten bir konudur. San Diego Scripps Enstitüsü'nden jeokimyac› Jeffrey Bada'n›n "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›" ﬂeklindeki sözleri 2000 y›l›na bir kala, evrimcilerin hala bu büyük açmazla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unun çaresiz ifadesidir.86
Ancak Evrensel Kültür dergisinin evrim uzman› ‹rfan Unutmaz her konuda oldu¤u gibi, bu gerçe¤in BAV camias› taraf›ndan çok aç›k bir biçimde
dile getirildi¤inden habersizdir.

Madde ve Zaman›n Yaratma Gücü Oldu¤unu
Sanma Yan›lg›s›
‹rfan Unutmaz, bilimsel gerçekler hakk›ndaki tüm bilgisizli¤ine ra¤men, makalesi boyunca evrim teorisini son derece kesin bir üslupla savunmaktad›r. Ancak kullan›lan üsluptan da anlaﬂ›ld›¤› üzere, Unutmaz söz
konusu yaz›s›nda materyalist felsefeye olan dogmatik inanc›n› sergilemiﬂtir.
Bu inanc›n›, kulland›¤› "Do¤a yasalar› varsa, o zaman yaratmaya gerek yok,
çünkü onlar herﬂeyi belirli bir zaman içinde hallediyorlar" cümlesi ile ifade
etmiﬂtir.
Burada ifade edilen inanç, maddenin belirli bir zaman dilimi içinde
"yaratma" gücüne sahip oldu¤u inanc›d›r. Maddeden baﬂka bir varl›¤› kabul etmeyen materyalist felsefe, iﬂte bu varsay›ma inan›r. Madde ve zaman›n biraraya geldiklerinde bir irade sahibiymiﬂcesine, hayat› yaratabileceklerini, evreni, do¤ay› ve canl› bedenlerini ﬂekillendirebileceklerini savunur.
Bu, asl›nda dikkat edilirse ilkel putperest toplumlardaki dini inançlara büyük ölçüde benzerdir. Putperest inançlarda maddesel bir cisim (bir totem,
tahtadan yap›lm›ﬂ bir put) "Yarat›c›" say›lmaktad›rlar.
Oysa bu ilkel anlay›ﬂ, hem akla ve sa¤duyuya ayk›r›d›r, hem de modern
bilim taraf›ndan geçersiz k›l›nmaktad›r. Akla ayk›r›d›r, çünkü ak›l sahibi her
insan, ortada kompleks bir eser gördü¤ünde bunun maddenin rastlant›sal
etkileﬂimlerinin bir sonucu olmad›¤›n›, bir akl›n ürünü oldu¤unu anlar. Ör-
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ne¤in bir kitap gören insan, bunun ka¤›tlar›n ve mürekkeplerin rastgele biraraya gelmesiyle oluﬂmad›¤›n›, aksine bir akl›n, yani bir yazar›n ürünü oldu¤unu kavrar. Çünkü kitapta çok büyük bir bilgi vard›r ve madde tesadüfler sonucunda ortaya bilgi koyamaz. Bilgi, ancak akl›n bir ürünüdür. Evrenin ve canl›lar›n yap›s›nda var olan ola¤anüstü bilgi de yine maddenin tesadüfi etkileﬂimleriyle aç›klanamaz ve maddeye hakim olan madde-üstü bir
Akl›n varl›¤›n› ispatlar. Dolay›s›yla, maddeden baﬂka hiçbir ﬂeyin var olmad›¤›n› iddia eden materyalist felsefe, bir safsatad›r.
Öte yandan, belirtti¤imiz gibi bilim de materyalizmi geçersiz k›lmaktad›r. Materyalizm madde ve zaman› "Yarat›c›" saymakla bunlar› mutlak varl›k saym›ﬂ olur. Oysa ne zaman ne de madde mutlak varl›k de¤illerdir.
Madde, insan zihninin alg›lad›¤› bir alg›lar bütününden ibarettir ve tam anlam›yla"gölge varl›k"t›r. (Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Harun Yahya, Evrim Aldatmacas›) Zaman›n mutlak bir kavram olmad›¤› , aksine tümüyle izafi bir kavram oldu¤u ise Einstein'in rölativite teorisi ile anlaﬂ›lm›ﬂ bulunmaktad›r.

Allah ve Din Hakk›ndaki Cahilce ve Tutars›z ‹fadeler
‹rfan Unutmaz, yaz›s› boyunca bilimsel konulardaki bilgisizli¤ini ve tutars›zl›¤›n› sergiledikten sonra, yaz›s›n›n sonlar›na do¤ru sarf etti¤i "felsefi"
sözlerde baz› muhakeme bozukluklar› sergilemiﬂtir. ‹rfan Unutmaz'›n yaz›s›n›n sonunda akl›nca ‹slam'›n sorunu gibi göstermeye çal›ﬂt›¤› konular asl›nda kendindeki mant›k ve anlay›ﬂ bozuklu¤undan kaynaklanan sorunlard›r. Buna bilgisizli¤i de eklenince, baﬂ› sonu tutmayan, kendi içinde çeliﬂkili
say›s›z iddia ve ifade ortaya ç›km›ﬂt›r.

a. Zaman›n baﬂlang›c› oldu¤unu kavrayamama sorunu
‹rfan Unutmaz, "zaman›n bir baﬂlang›c› oldu¤u ve yoktan var oldu¤u" gerçe¤ini ﬂu ifadelerle, kendince ‹slam'›n bir önyarg›s› gibi sunmaya
çal›ﬂmaktad›r.
‹slami görüﬂe göre, Allah evreni harekete geçirdi¤inde, zaman›n ilk an›
var olmuﬂtur. Bu andan önce ise hiçbir ﬂey yok, ama Allah vard›.
‹rfan Unutmaz, 19. yüzy›ldan kalma köhne materyalist felsefe kitaplar› yerine temel bilimsel geliﬂmeleri ö¤renmeye zaman ay›rsayd›, bu söyle-
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diklerinin yaln›zca ‹slam'›n görüﬂü de¤il, bugün tüm bilim dünyas›n›n ulaﬂt›¤› ortak gerçekler oldu¤unu görürdü.
Bilindi¤i gibi, bugün evrenin var oluﬂu hakk›nda kabul edilmiﬂ tek temel görüﬂ "Big Bang" yani "Büyük Patlama" teorisidir. Big Bang teorisi evrenin bir baﬂlang›c› oldu¤unu ve bütün varl›klar›n yaklaﬂ›k 15 milyar y›l önce büyük bir patlaman›n sonucunda varl›k sahnesine ç›kt›klar›n› kan›tlam›ﬂt›r. Bunun gözlemlenmiﬂ ve teorik olarak ispatlanm›ﬂ pek çok delili vard›r.
Y›ld›zlar›n ›ﬂ›k tayflar›n›n k›z›la kaymas›, kozmik fon radyasyonu, y›ld›zlardaki hidrojen-helyum oran›, evrendeki entropi düzeyi bu somut delillerden
birkaç›d›r. Ayr›ca teorik fizikçilerin, Einstein'in Rölativite ve Kuantum teorilerinin sentezinden formüle ettikleri denklemler de bugün içinde bulundu¤umuz evrenin bir s›f›r noktas›n›n patlayarak geniﬂlemesi sonucunda meydana geldi¤ini göstermiﬂtir. Bugün baﬂta Stephen Hawking olmak üzere,
dünyan›n bütün önde gelen astrofizikçileri Big Bang teorisinin kan›tlanm›ﬂ
bir gerçek oldu¤unda hemfikirdirler.
K›sacas› Big Bang evrenin, sonsuz yo¤unlu¤a ve s›f›r hacme sahip olan
bir noktan›n patlamas›yla baﬂlad›¤›n› kan›tlam›ﬂt›r. Big Bang'in baﬂlang›ç
safhas›na nokta denmesinin sebebi de bilimin insan akl›n›n kavrama noktas›n› aﬂan "yokluk" kavram›n› ancak "nokta" kelimesiyle tarif edebilmesidir.
Gerçekte ise hacmi olmayan bir nokta "YOK" demektir. Yani evren
"YOK"tan "VAR" olmuﬂtur.
Maddenin, enerjinin, zaman›n dahi bulunmad›¤›, tamamen metafizik olarak aç›klanabilecek bu hiçlik ortam›ndan bir anda madde ve zaman yarat›lm›ﬂt›r.
Madde olmadan zaman diye bir kavramdan da bahsedilemez. Zaman›n
maddeye ve maddenin hareketine ba¤l› bir kavram oldu¤unu, madde olmadan zaman diye bir kavram›n söz konusu olmad›¤›n› Einstein Rölativite kuram›yla ispat etmiﬂtir. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta da ﬂöyle ifade edilir:
Zaman, varl›¤›na iﬂaret eden mekan olmadan var olamaz; ayn› ﬂekilde
mekan da zaman›n d›ﬂ›nda var olamaz. Evren birbiriyle ba¤daﬂm›ﬂ zaman-mekandan oluﬂmuﬂ gibi düﬂünülmelidir.87
Bu nedenle, madde Big Bang'le var oldu¤una göre, zaman kavram›

EVRENSEL KÜLTÜR DERG‹S‹
Ekim 1998 Say›s›ndaki Yan›lg›lar

241

Big Bang teorisi evrenin bir baﬂlang›c› oldu¤unu ve bütün varl›klar›n yaklaﬂ›k 15 milyar y›l önce büyük bir patlaman›n sonucunda varl›k sahnesine ç›kt›klar›n› kan›tlam›ﬂt›r.

da Big Bang'le ortaya ç›km›ﬂt›r. Yani maddeyle birlikte, madde ve hareketin ortak bir türevi olan zaman da s›f›rdan yarat›lm›ﬂt›r ve bir baﬂlang›c›
vard›r. Bu baﬂlang›ç an›ndan önce zaman diye bir kavram yoktur, hatta
bu an›n "öncesi" diye bir kavram bile yoktur. Yani ‹rfan Unutmaz'›n bilgisizce ‹slam'›n açmaz› gibi göstermeye çal›ﬂt›¤› konu asl›nda modern bilimin ulaﬂt›¤› son noktad›r.
Buraya kadar ana hatlar›yla özetledi¤imiz gerekçelerden ç›kan temel
mant›k ﬂudur: Zaman›n bir baﬂlang›c› vard›r ve "yoktan" var edilmiﬂtir. Zaman yarat›ld›¤›na göre de, onu yaratan Allah'›n zamana tabi ve ba¤›ml› ol-
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mas› gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu anlaﬂ›ld›ktan sonra ‹rfan Unutmaz'›n aﬂa¤›daki ifadelerindeki tutars›zl›k ve mant›k zaaf› daha net ortaya
ç›kar. Ancak, ‹rfan Unutmaz'›n kültür ve bilgi birikimi 19. yüzy›l materyalistlerinin felsefe kitaplar›n›n ötesine geçemedi¤i için kendisi hala zaman
kavram›n›n mutlak, de¤iﬂmez ve ezeli oldu¤unu sanmaktad›r.
‹rfan Unutmaz'›n yaz›s› boyunca dil uzatmaya çal›ﬂt›¤›, oysa bugün
modern bilimin de kan›tlad›¤› evrenin "YOKTAN VAR ED‹LMES‹" gerçe¤i,
Kuran'da ﬂöyle haber verilir:
O (Allah) gökleri ve yeri yoktan var edendir. (Enam Suresi, 101)
Zaman›m›zdan tam 14 as›r önce insanlar›n evrenle ilgili bilgilerinin son
derece k›s›tl› oldu¤u zamanlarda yine Kuran taraf›ndan bildirilen bir baﬂka
gerçek de Big Bang teorisinin,"Baﬂlang›çta tüm evrenin tek bir noktada birarada bulundu¤u" aç›klamas›yla paralellik göstermektedir.
O inkar edenler görmüyorlar m› ki göklerle yer birbiriyle bitiﬂikken,
Biz onlar› ay›rd›k... (Enbiya Suresi, 30)
Ayr›ca, yine Big Bang teorisinin ortaya koydu¤u evrenin Büyük Patlama'dan itibaren geniﬂlemekte oldu¤u ve halen de geniﬂlemeye devam etti¤i
gerçe¤i yine Kuran'da 1400 y›l önce bildirilmiﬂtir:
Biz gö¤ü, 'büyük bir kudretle' bina ettik ve ﬂüphesiz Biz, geniﬂleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)

b. Zamans›zl›kta Zaman›n Oldu¤unu Sanma Yan›lg›s›
‹rfan Unutmaz yukar›da ‹slam'›n çeliﬂkisi gibi göstermeye çal›ﬂt›¤› ifadelerini takiben, kendince yeni çeliﬂkiler buldu¤u zann›yla Allah kat›ndaki
zaman kavram›n› sorgulamaya kalkm›ﬂt›r. Oysa bu sorgulamada ciddi alg›lama ve de¤erlendirme bozuklu¤u vard›r. Bu ise materyalist düﬂünce sisteminin insan düﬂüncesinde oluﬂturdu¤u tahribata bir örnek teﬂkil etmektedir.
‹rfan Unutmaz'›n kavrayamad›¤› gerçek ﬂudur:
Evren yarat›lmadan zaman diye bir kavram yoktur. Zaman maddenin
ve evrenin yarat›lmas›yla baﬂlam›ﬂt›r. Az önce de belirtti¤imiz gibi, zaman›n
bir baﬂlang›c› oldu¤una ve yoktan var edildi¤ine göre, bu baﬂlang›c›n gerisinde zamans›zl›k vard›r. Dolay›s›yla madde ve zaman›, Allah zamans›zl›k-
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ta yaratm›ﬂt›r. Bu nedenle Allah'›n evreni yaratmak için belli bir süre beklemesine de gerek yoktur. Sonuç olarak zamans›zl›kta yaratmay› baﬂlatmak
için Kendisi aç›s›ndan 'tercih edip etmeyece¤i bir vakit'ten bahsetmek de son
derece mant›ks›zd›r.
Tüm bunlara ra¤men, ‹rfan Unutmaz'›n, Rölativite ve Big Bang kuramlar›n›n ortaya koydu¤u, "zaman›n göreceli¤i", "zaman›n baﬂlang›c› oldu¤u",
aynen madde gibi zaman›n da "yoktan var oldu¤u" konular›ndaki koyu cehaleti, evrenin var olmas›ndan önce de zaman›n geçti¤i gibi bir zanna kap›lmas›na yol açm›ﬂt›r. Bunun sonucunda da evreni ve zaman› yoktan var eden
Allah'›n, zaman›n hangi noktas›nda buna karar verdi¤i gibi hezeyanlar›n› ‹slam'a eleﬂtiri olarak yöneltme ak›ls›zl›¤›na düﬂmüﬂtür.

c. Allah'›n, Yaratt›¤› Zamana Tabi Olmad›¤›n› Kavrama Eksikli¤i
‹rfan Unutmaz, buraya kadar izah etti¤imiz gibi, yarat›lanlar aras›nda
yaln›zca insanlar›n de¤il, zaman kavram›n›n da oldu¤unu bilmiﬂ ve kavrayabilmiﬂ olsayd›, "önce" ve "sonra" kavram›n›n ancak bu yarat›lanlar için geçerli oldu¤unu, Allah için bunlar› beklemek gibi bir durumun bulunmad›¤›n› anlard›. Bununla da kalmaz "Kader" konusunun da zaman kavram›na her
yönüyle aç›kl›k getiren modern bilimin do¤rulad›¤› bir gerçek oldu¤unu görürdü.
Buraya kadar bir kaç›n› ele ald›¤›m›z ifadeleri, ‹rfan Unutmaz'›n kavrama güçlü¤ünü ve yarg› bozuklu¤unu sergilemesi aç›s›ndan yeterli örnek
teﬂkil etmektedir. Bu nedenle yaz›s›n›n sonuna kadar devam eden benzeri
çarp›k mant›k örgüsüne sahip, her biri bir di¤eriyle çeliﬂen ifadelerine -çok
say›da olmalar› nedeniyle- burada tek tek yer ay›rmad›k.
Sonuç olarak ‹rfan Unutmaz'›n kendince ‹slam'› ç›kmaza soktu¤unu san›p sevindi¤i konular, gerçekte kendisinin ve kendisiyle ayn› zihin yap›s›ndakilerin ac›nacak durumlar›n› gösteren konulard›r. Yarat›l›ﬂ ve ‹slam gerçe¤i karﬂ›s›nda a¤z›ndan düﬂürmedi¤i "paradoks" kavram› ise, buraya kadar
aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r ki, gerçekte kendi yaz›s›n› ve yaz›s›nda kulland›¤›
çarp›k mant›klar› tan›mlamaktad›r.
‹rfan Unutmaz, e¤er bu yaz›s›n› 19. yüzy›l›n ortalar›nda yazm›ﬂ olsayd›; ateist, materyalist çevrelerin ilgi ve takdirleriyle karﬂ›laﬂabilirdi. Ancak
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içinde yaﬂad›¤›m›z ﬂu dönemde, 20. yüzy›l biliminin eriﬂti¤i noktalardan bütünüyle habersiz, dogmatik materyalist kabuller gözetilerek ilkel bilgiler ›ﬂ›¤›nda haz›rlanm›ﬂ, tutars›z mant›klarla dolu böyle bir yaz›n›n kaleme al›nm›ﬂ olmas›, ancak materyalistlerin felsefelerini terk etmede ve bilimsel gerçeklere uyum göstermede ne büyük zorluk çektiklerini gözler önüne serebilir.

Sonuç
Tüm bunlar göstermektedir ki, Evrensel Kültür dergisinde evrim teorisini savunma çabalar› içine giren ‹rfan Unutmaz'›n tüm iddialar› geçersizdir
ve içinde bulundu¤u koyu bilgisizli¤in ve kavray›ﬂ eksikli¤inin ifadesidir.
Bu özellikler sadece söz konusu kiﬂiye de¤il, evrim teorisini savunmaya çabalayan di¤er tüm materyalist çevrelere de aittir. Söz konusu kiﬂiler, 19. yüzy›l›n köhne felsefelerinden ve düﬂünce kal›plar›ndan bir türlü kurtulamamakta ve modern bilimin ispat etti¤i yarat›l›ﬂ gerçe¤ini görememektedirler.
Bu gerçek karﬂ›s›nda gösterdikleri tüm ümitsiz, c›l›z ve cahilce çabalar da,
gerçekte materyalizmin ne kadar ilkel bir düﬂünce sistemi oldu¤unun ve
ba¤l›lar›n›n zihinlerinde ne denli büyük bir tahribat meydana getirdi¤inin
ifadesidir.
Bu çabalar›n›n hedefleri aç›s›ndan hiçbir etkisi olmad›¤›n›, aksine sadece ve sadece yarat›l›ﬂ gerçe¤inin do¤rulu¤unun ortaya ç›kmas›na yarad›¤›n›
ise bilmelidirler. Materyalizm çökmektedir ve hiçbir materyalist bu karﬂ› konulamaz gerçe¤e bir çare bulamayacakt›r.

BİLİM ve ÜTOPYA
Dergisi Haziran 1999
Sayısındaki Yanılgılar
Evrimci ve materyalist yazarlar›n mant›k bozukluklar›n›n di¤er baz›
örnekleri, Bilim ve Ütopya dergisinin Haziran 1999 tarihli say›s›nda ortaya
ç›kt›. Kapa¤›nda "Biyoteknoloji: Dinin Sonu Mu?" baﬂl›¤›n›n yer ald›¤› dergide, dini ve özellikle de ‹slam'› hedef alan sayfalarca yaz› yay›nland›. Bu yaz›lar›n en dikkat çekeni, Doç. Dr. Alaeddin ﬁenel'in, kapa¤a ismini veren makalesiydi.
Alaeddin ﬁenel, yine ayn› dergide geçti¤imiz aylarda da benzeri birtak›m yaz›lar yazm›ﬂ, ancak bu yaz›larda sergiledi¤i son derece bozuk mant›klar, çeliﬂkili iddialar ve bilimsel cahillikler taraf›m›zdan ortaya konmuﬂtu.
Fakat ﬁenel, eski hatalar›ndan hiç ders almam›ﬂcas›na, ateizmi körü körüne
savunan ve bunu yaparken de ateizmin insan zihninde ne büyük tahribatlar
meydana getirdi¤ini gösteren yeni bir yaz›yla bir kez daha ortaya ç›kt›.
A. ﬁenel'in "Biyoteknoloji: Dinin Sonu Mu?" baﬂl›kl› yaz›s›n›n genel
mant›¤› ﬂudur: "Eskiden insanlar do¤a olaylar›n›n ya da canl›lar›n sistemlerinin nas›l iﬂledi¤ini bilmiyorlard›. Bilmedikleri için de bunlara do¤aüstü
aç›klamalar ar›yorlard›. Ancak bilim ilerledikçe bu olay ve sistemlerin nas›l
iﬂledi¤i çözüldü. Hatta bugün insan, genlere müdahale etme imkan›na kavuﬂtu. Öyleyse art›k Allah inanc› ve dolay›s›yla din, terk edilecektir."
A. ﬁenel'in bu mant›¤› yeni bir ﬂey de¤ildir; sadece 19. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ birtak›m ateist düﬂünürlerin fikirlerinin tekrar›d›r. Baﬂta ﬁenel'in fikirlerine s›kça baﬂvurdu¤u Karl Marx olmak üzere, Durkheim, Spencer, Freud gibi 19. yüzy›l materyalistlerinin heyecanla savunduklar› hikayenin bir devam›d›r. Ama önemli olan, bu hikayenin, çok büyük mant›k bozukluklar›na
dayanmas›d›r. Bunlar› ﬂöyle inceleyebiliriz:
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1. Do¤an›n Detaylar›n›n Ö¤renilmesi, Yarat›l›ﬂ› Destekler
A. ﬁenel'in yarg› bozukluklar›ndan biri, yarat›l›ﬂa delil olarak gösterilen
konular› anlayamamas›d›r. Gerek Bilim Araﬂt›rma Vakf›'n›n çal›ﬂmalar›nda,
gerekse di¤er benzeri kaynaklarda, canl›lar›n yarat›l›ﬂa delil olarak gösterilen
özelli¤i, bu canl›lardaki "tasar›m"d›r. Canl›larda o denli karmaﬂ›k ve basite indirgenemez tasar›mlar vard›r ki, bunlar›n tesadüflerle ve do¤al etkenlerle (ya
da Darwin'in öne sürdü¤ü do¤al seleksiyon mekanizmas›yla) aç›klanmas› imkans›zd›r. Nas›l bir kitab›n oluﬂumu, do¤al etkenlerle (örne¤in kalemin rüzgarla tesadüfen ka¤›tlar›n üzerine düﬂüp tesadüfi ﬂekiller çizmesiyle) aç›klanamaz ve kendisini var eden bilinçli bir zihnin varl›¤›n› ispatlarsa, canl›l›¤›n
detaylar›ndaki ola¤anüstü tasar›mlar da Yarat›c› bir Akl›n varl›¤›n› ispatlar.
Ama A. ﬁenel ve di¤er materyalistler bu konuyu bir türlü anlayamamaktad›rlar. Onlar, yarat›l›ﬂa delil olarak gösterilen konunun, canl›lar›n
aç›klanamayan özellikleri oldu¤unu sanmaktad›rlar. Örne¤in A. ﬁenel'e göre canl› hücresinin nas›l bir sistemle çal›ﬂt›¤› bilinemedi¤i zamanlarda, hücre yarat›l›ﬂa delil say›lm›ﬂt›r. Ama, A. ﬁenel sanmaktad›r ki, bu yüzy›lda hücrenin detaylar› keﬂfedilince, delil ortadan kalkm›ﬂt›r. Bu düﬂüncesini aﬂa¤›daki sat›rlar›nda ifade etmektedir:
"Geriye ne kald› bilinmedik, Bu (kal›t›mla, yaﬂamla ilgili) moleküllerin
laboratuvarda yapay olarak sentezlenmesi kald›. O zaman Pandora'n›n kutusunun kapa¤› ard›na kadar aç›lm›ﬂ olacak. Art›k akl› baﬂ›nda hiçbir bilim adam›, hücrede tasar›m (design), yaradan, erek (amaç), Tanr› arayamaz olacak."
Oysa bir sistemin nas›l çal›ﬂt›¤›na dair detaylar›n anlaﬂ›lmas›, "bu
sistem nas›l ortaya ç›kt›" sorusunu ortadan kald›rmaz. Aksine, bu soruyu
daha da önemli hale getirir. Canl› hücresinin Darwin zaman›nda bilinmeyen
detaylar›n›n ortaya ç›kmas› da, "hücre nas›l ortaya ç›kt›" sorusunu daha
önemli hale getirmiﬂtir. Daha da önemlisi, bu soru, kaç›n›lmaz olarak hücrenin yarat›ld›¤› gerçe¤ini ortaya ç›karm›ﬂt›r. Çünkü hücrede öylesine ola¤anüstü bir tasar›m vard›r ki, asla rastlant›larla, do¤al etkenlerle aç›klanamaz
ve bir Yarat›c›n›n varl›¤›n› ispatlar.
A. ﬁenel'in bu aç›k mant›¤› kavrayamamas› gerçekten de ilginçtir. O
denli çeliﬂkili bir düﬂünce içindedir ki, "hücre eskiden içi bilinmeyen bir ka-
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ra kutuydu, ﬂimdi kara kutu aç›ld› ve yarat›l›ﬂ kavram› y›k›ld›" gibi mant›klar kurmaktad›r. Oysa hücre yap›s› hakk›nda dünyan›n en önemli uzmanlar›ndan biri olan Amerikal› biyokimya profesörü Michael Behe, Darwin'in Kara Kutusu adl› kitab›nda tam da bu konuyu ele alm›ﬂ ve bu kara kutunun
aç›lmas›n›n hücredeki ola¤anüstü tasar›m› ortaya ç›kard›¤›n› anlatm›ﬂt›r. Behe, söz konusu kitab›nda ﬂöyle yazmaktad›r:
Son k›rk y›l içinde, modern biyokimya, hücrenin s›rlar›n›n önemli bir
bölümünü ortaya ç›kard›. On binlerce insan, bu s›rlar› bulmak için yaﬂamlar›n› laboratuvarlardaki uzun çal›ﬂmalara adad›lar... Hücreyi araﬂt›rmak için
gerçekleﬂtirilen tüm bu çabalar, çok aç›k bir biçimde, ba¤›ra ba¤›ra, tek
bir sonucu veriyordu: "Tasar›m!" Bu sonuç o denli belirgindi ki, bilim tarihindeki en önemli buluﬂlardan biri olarak görülmeliydi... Ama aksine, hücrede keﬂfedilen kompleks yap› karﬂ›s›nda, utangaç bir sessizlik hakim oldu...
Peki neden? Neden bilim dünyas›, keﬂfetti¤i büyük gerçe¤e sahip ç›km›yor?
Çünkü, bilinçli bir tasar›m› kabul etmek, ister istemez Allah'›n varl›¤›n› kabul ettirmeyi ça¤r›ﬂt›r›yor onlara.88
Behe, Darwin'in kara kutusunun, yani hücrenin aç›lmas›yla birlikte ortaya ç›kan tasar›m›n, materyalist bilim adamlar›nda meydana getirdi¤i ﬂok
etkisini de ﬂöyle anlatmaktad›r:
Bir zamanlar hayat›n kökeni oldu¤u düﬂünülen basitli¤in bir hayal oldu¤u ispatland›. Bunun yerine hücrede indirgenemez bir komplekslik
var. Sonuç olarak hayat›n üstün bir ak›l taraf›ndan tasarlanm›ﬂ oldu¤u
anlay›ﬂ›, hayat› basit do¤a kanunlar›n›n bir sonucu olarak alg›lamaya
al›ﬂk›n bizlerde bir ﬂok etkisi yaratm›ﬂt›r. Ama di¤er yüzy›llar da benzer ﬂoklar› yaﬂam›ﬂlard› ve ﬂoklardan kaçmak için bir neden de yok. ‹nsanl›k uzay›n merkezinin dünyadan kalk›p güneﬂin ötesine ilerlemesine, hayat›n tarihinin çoktan ölmüﬂ sürüngenleri içerecek kadar geniﬂlemesine ve sonsuz kainat fikrinin çökmesine dayanabilmiﬂtir. Darwin'in
kara kutusunun aç›lmas›na da dayanacakt›r.89
Hücre denen "kara kutu" aç›ld›¤›nda içinden ola¤anüstü bir tasar›m,
yani aç›k bir yarat›l›ﬂ delili ç›km›ﬂt›r. Bunu Behe gibi ön yarg›s›z bilim
adamlar› kabul etmektedir. Bu gerçe¤i gören ama kabul etmek istemeyen
evrimciler ise, Behe'nin tarif etti¤i gibi, "utangaç bir sessizlik" içindedir-
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ler. Ama en garibi A. ﬁenel gibi baz› kiﬂilerin, kendi savunduklar› teze
ölümcül bir darbe indiren bu "kara kutu"yu, kendi lehlerinde bir geliﬂme
sanarak ortaya ç›kmas›d›r.
Karﬂ› taraf bu denli büyük bir muhakeme bozuklu¤u içinde olunca, savunduklar› ﬂeyin neden yanl›ﬂ oldu¤unu onlara anlatmak da zorlaﬂmaktad›r. Biz yine de A. ﬁenel gibi materyalistlerin di¤er mant›k bozukluklar›n›
aç›klamaya devam edelim.

2. Din, Do¤an›n Karanl›kta Kalmas›n› De¤il,
Araﬂt›r›lmas›n› Emreder
Bilim ve Ütopya yazar› A. ﬁenel, üstte sözünü etti¤imiz mant›k bozuklu¤u nedeniyle, bilimin her yeni keﬂfini, yarat›l›ﬂ kavram›na ve dolay›s›yla dine karﬂ› itirazlar oluﬂturan birer geliﬂme sanmaktad›r. Belki ‹slam ile Ortaça¤ H›ristiyanl›¤›n› birbirine kar›ﬂt›rd›¤› için, bilim ile dini birbirine z›t iki gerçek gibi görmektedir.
Oysa bilimin ilerlemesi ve do¤an›n s›rlar›n› en derin detaylar›na kadar
çözmesi, dinin ö¤retti¤i gerçekleri geçersiz k›lacak bir geliﬂme de¤il, aksine
dinin verdi¤i bilgileri teyid edecek bir geliﬂmedir. Din, bizlere yarat›l›ﬂ gerçe¤ini ö¤retmektedir ve bilim do¤ay› inceledikçe bunun detaylar›n› bulmaktad›r. Din bizlere evrende büyük bir denge ve tasar›m oldu¤unu bildirmekte, bilim de bunu gözlemlemektedir.
Zaten dinin kendisi, insanlar› do¤ay› araﬂt›rmaya teﬂvik eder. Allah,
bizlere evrenin nas›l yarat›ld›¤›n› incelemeyi emretmektedir. Bir Kuran ayetinde ﬂöyle bildirilmektedir:
De ki: "Yeryüzünde gezip dolaﬂ›n da, böylelikle yaratmaya nas›l baﬂlad›¤›na bir bak›n, sonra Allah ahiret yaratmas›n› (veya son yaratmay›) da inﬂa edip yaratacakt›r. ﬁüphesiz Allah, herﬂeye güç yetirendir."
(Ankebut Suresi, 20)
Yüzlerce Kuran ayetinde, Allah'›n gökleri ve yeri nas›l yaratt›¤›, canl›lar› nas›l var etti¤i anlat›lmakta ve insanlar, bu gerçekleri gözlemleyip üzerinde düﬂünmeye davet edilmektedir. Çünkü do¤adaki her detay Allah'›n
bir ayetidir ve bu ayetlerin incelenmesi, Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki mükemmelli¤in kavranmas›n› sa¤lar.
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3. Genetik Mühendisli¤i, Biyoteknoloji Gibi
Bilimsel Geliﬂmeler Yarat›l›ﬂla Çeliﬂmez
A. ﬁenel'in ve di¤er pek çok materyalistin anlayamad›klar› bir baﬂka
nokta, genetik mühendisli¤i gibi canl›lar›n biyolojik yap›lar›n› geliﬂtirmeye
yönelik bilim dallar›n›n yarat›l›ﬂla herhangi bir çeliﬂki içinde olmad›¤›d›r.
Evrimciler, yarat›l›ﬂa itiraz getirebilmek için öncelikle, cans›z maddenin
tesadüfen canl› organizmalar oluﬂturabildi¤ini, kompleks organlar tasarlayabildi¤ini ispatlamaya çal›ﬂmal›d›rlar. Ama bunu asla ispatlayamayacaklar›n› bildiklerinden, insano¤lunun bilinçli olarak canl›l›¤a müdahale etmesini yarat›l›ﬂa karﬂ› evrim lehinde bir delil saymak gibi bir mant›k bozuklu¤u
içine girmektedirler. Oysa mühendislerin DNA üzerinde oynamalar yapmalar›n›n evrimle hiçbir ilgisi yoktur. Aksine, bunlar yarat›l›ﬂa delildir, çünkü
DNA gibi kompleks bir yap›n›n ancak çok bilinçli müdahalelerle geliﬂtirilebilece¤ini, yani evrimin iddia etti¤i "tesadüfen geliﬂim" iddias›n›n boﬂ bir hayal oldu¤unu göstermektedir.
Ayn› ﬂekilde canl›lar›n kopyalanmas›n›n da evrimle hiçbir ilgisi yoktur.
Aksine bu konu, yarat›l›ﬂ›n temel delillerinden birisi olan "hayat hayattan
gelir" tezinin bir teyididir. Kopyalama
konusu göstermektedir ki, insano¤lu
tüm ak›l ve bilgi birikimine, teknolojisine ra¤men sadece var olan canl› bir
organizmay› kopyalayabilmektedir.
Cans›z maddelerden canl› üretmeyi ise
Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n son derece kompleks bir yap›ya sahip
olmas›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan
DNA molekülü, bunun bir örne¤idir. DNA, dört ayr› molekülün farkl› diziliminden oluﬂan bir tür bilgi
bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bütün
fiziksel özelliklerin ﬂifreleri yer al›r. ‹nsan DNA's›
ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya yaklaﬂ›k 900 ciltlik bir
ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf kavram›n› kesin
biçimde geçersiz k›lmaktad›r.
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asla baﬂaramamaktad›r. ‹nsan›n tüm ak›l, bilgi ve teknolojisi ile baﬂaramad›¤› bu iﬂin, "evrim" yoluyla, yani rastlant›larla gerçekleﬂti¤ini iddia etmek ise
ak›l d›ﬂ›d›r.
Kald› ki, insano¤lunun bilim düzeyini çok ileriye taﬂ›d›¤›n› ve -bilim
dünyas› böyle bir umut taﬂ›mamas›na ra¤men- cans›z maddelerden canl›
bir hücre yapabildi¤ini varsayal›m. Bu da asla materyalistler ad›na bir delil oluﬂturmaz, aksine yarat›l›ﬂa delil oluﬂturur. Çünkü böyle bir iﬂin yap›labilmesi için, çok büyük bir bilgi, ak›l ve teknoloji devreye sokulacakt›r.
Bu, belki de insanl›k tarihinin en masrafl› ve en zor iﬂi olacakt›r. Bu ise, yine canl›l›¤›n ancak çok bilinçli bir tasar›mla, büyük bir ak›l ve güçle ortaya
ç›kabilece¤i gerçe¤ini do¤rulam›ﬂ olur. Böyle bir geliﬂme, evrimcilerin savundu¤u "hücre tesadüfen ortaya ç›kt›" masal›na da yeni ve büyük bir darbe indirmiﬂ olacakt›r.

4. Cans›z Maddeden Canl›l›¤›n Kendili¤inden
Do¤abilece¤i ‹nanc›, Bilim D›ﬂ› Bir Safsatad›r
Üstte sözünü etti¤imiz konu, yani cans›z maddenin kendili¤inden canl›l›k oluﬂturmas› konusu, 19. yüzy›l›n ortas›nda terk edilmiﬂ bir Ortaça¤
inanc›d›r. Ama iﬂin ilginç taraf›, A. ﬁenel gibi materyalistlerin hala bu efsaneye inanmalar›d›r. Stanley Miller'in geçersiz deneyini hala bu efsaneye delil sanmalar› ise, art›k aç›k bir bilgisizliktir.
A. ﬁenel'in bu konuyla ilgili sat›rlar› ﬂöyledir:
Cans›z yaﬂamdan canl› yaﬂama "kendili¤inden" geçiﬂ kuram› laboratuvarda kan›tlanma yolunda... Stanley Miller'›n 1952'de baﬂlatt›¤› (cans›z
molekülleri sentezleyerek aminoasit yani protein oluﬂturma yolundaki)
deneyler dizisi sürmektedir. Bu tür deneylere, eskilerin yap›s› de¤iﬂtirilerek yeni bir canl› türü üretilmesi ötesinde, cans›z maddelerden bir
canl›n›n sentezlenmesine dek devam edilecektir.
A. ﬁenel, "cans›z yaﬂamdan canl› yaﬂama 'kendili¤inden' geçiﬂ kuram›
laboratuvarda kan›tlanma yolunda" derken, yaﬂanan gerçek bir süreci de¤il,
evrimcilerin 100 y›ld›r kurduklar› bir hayali anlatmaktad›r. Dahas›, gerçekleri bilerek çarp›tmaktad›r. Bugün hiçbir ciddi evrimci, "canl›l›¤›n kendili¤inden oluﬂtu¤unu gösterme yolunda emin ad›mlarla ilerliyoruz" demez.
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Çünkü b›rak›n canl›l›¤›n kendili¤inden oluﬂmas›, canl› maddenin en basit
yap› taﬂ› olan aminoasitlerin ilkel dünya atmosferinde kendili¤inden oluﬂmas› konusu bile büyük bir ç›kmaz içindedir.
A. ﬁenel'in sözünü etti¤i Miller Deneyi, Amerikal› kimyac› Stanley
Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda, ilkel dünya atmosferinde aminoasitlerin tesadüfen oluﬂabileceklerini ispatlamak için düzenlenmiﬂtir. Miller, ilkel dünya
atmosferinin metan, amonyak ve hidrojen içerdi¤ini var saym›ﬂ ve bu gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirip bu kar›ﬂ›ma elektrik vermiﬂtir. Oysa ilerleyen y›llarda bu gazlar›n ilkel atmosferde yer almad›¤›, ilkel atmosferin ise
aminoasit oluﬂumuna izin vermeyen bir yap›da oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Di¤er
çal›ﬂmalar›m›zda detaylar›yla inceledi¤imiz daha pek çok nedenden dolay›,
Miller Deneyi'nin geçersizli¤i kabul edilmiﬂtir. Bugün Miller'in kendisi dahi
bunu kabul etmektedir.
Miller Deneyi hikayesinin bu ﬂekilde tarihe kar›ﬂmas›n›n ard›ndan da,
evrimcilerin hayat›n kökenini aç›klayabilme ad›na sözünü edebilecekleri
hiçbir bilimsel veri kalmam›ﬂt›r. Hayat›n, cans›z maddenin içinden rastgele baz› kimyasal reaksiyonlarla do¤du¤u inanc›n›n, bilime ayk›r› boﬂ bir
hayal oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Moleküler evrim düﬂüncesinin en önde gelen savunucular›ndan biri olan, San Diego California Üniversitesi profesörü ve Stanley Miller'in çal›ﬂma arkadaﬂ› Leslie Orgel, bu konuda ﬂu itiraf›
yapmak zorunda kal›r:
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.90
A. ﬁenel ya bunlar› bilmemekte ya da görmezden gelmektedir. (Asl›nda "cans›z molekülleri sentezleyerek aminoasit yani protein oluﬂturma yolundaki deneyler" ﬂeklindeki ifadesine bak›l›rsa, aminoasitler ile proteinleri
ayn› ﬂey sanacak kadar büyük bir bilgisizlik içinde olmas› mümkündür.)
Ama A. ﬁenel her ne kadar "cans›z yaﬂamdan canl› yaﬂama 'kendili¤inden'
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geçiﬂ kuram› laboratuvarda kan›tlanma yolunda" dese de, biraz daha bilinçli evrimciler, gerçekte bu konuda çok büyük bir açmaz içinde olduklar›n›n
bilincindedirler. Bundan dolay› da en az›ndan susmay› tercih ederler.

5. Do¤ada Amaç Oldu¤unu Kabul Eden
Bilim Yöntemi (Teleoloji),
Modern Bilimin Ulaﬂt›¤› Son Noktad›r
A. ﬁenel yaz›s›nda s›k s›k do¤ada amaç (kendi ifadesiyle "erek") gözetmenin bilim d›ﬂ› bir bak›ﬂ aç›s› oldu¤unu iddia etmektedir. "Teleoloji" olarak
bilinen ve do¤al olay ya da mekanizmalar›n belirli bir amaca göre tasarland›¤›n› kabul eden bilimsel yaklaﬂ›m›n, tarihin eski dönemlerinde kald›¤›n›
ve yanl›ﬂ oldu¤unu öne sürmektedir.
Oysa A. ﬁenel bu konuda da ciddi bir yan›lg› içindedir. Çünkü do¤al
olay ya da mekanizmalarda tasar›m oldu¤unu kabul eden "teleolojik yöntem", son 20-30 y›ld›r bilim, özellikle de fizik ve astronomi alan›nda büyük
bir "geri dönüﬂ" yapm›ﬂt›r. 19. yüzy›lda yayg›nlaﬂan ve "evrende herﬂey tesadüfidir, hiçbir tasar›m yoktur" ﬂeklinde özetlenen materyalist görüﬂ, yerini h›zla, evrende insan yaﬂam›n› gözeten özel bir amaç oldu¤unu kabul eden
bir görüﬂe b›rakmaktad›r. "‹nsani ‹lke" (Anthropic Principle) ad› verilen bu
yeni bilimsel yaklaﬂ›ma göre, evrenin tüm fiziksel dengeleri insan yaﬂam›
için özel olarak ayarlanm›ﬂt›r.
Pek çok bilim adam›, baz›lar› materyalist de olsalar, bu gerçe¤i kabul
etmek durumunda kalm›ﬂt›r. Örne¤in Amerikal› astronom George Greenstein, The Symbiotic Universe adl› kitab›nda, ‹nsani ‹lke kavram›na nas›l ulaﬂt›¤›n› ﬂöyle anlat›r:
‹nsani ‹lke'ye ilk kez ilgi duydu¤umda, bunu sadece akademik bir ilgi
konusu olarak görmüﬂtüm. Evrende yaﬂam oluﬂabilmesi için gereken
ﬂartlar› bilmenin ilginç olaca¤›n› düﬂündüm... Bunlar› bir liste olarak alt
alta yazmaya baﬂlad›m. Liste ilk baﬂta tek bir not defteri sayfas›n› dolduruyordu, sonra bir dosya ka¤›d›n› kaplad›, sonra çok say›da dosya
ka¤›d›n› doldurdu. Ve büyümeye devam etti... Ama as›l önemli nokta
bu de¤ildi. As›l önemli nokta, listenin garipli¤iydi. O kadar çok uyum
vard› ki! Okudukça, bu kadar uyumun birer ﬂans eseri ortaya ç›kmas›-
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n›n imkans›z oldu¤una ikna oldum.
Bu, (fizik kanunlar›n›n yaﬂam için özel olarak tasarlanm›ﬂ oluﬂu) nas›l
mümkün olabildi?... Kan›tlar› inceledikçe, ›srarla önemli bir gerçekle
karﬂ› karﬂ›ya geliyoruz; bir do¤a üstü Ak›l devreye girmiﬂ olmal›d›r.
Yoksa acaba bir anda, hiç de o niyeti taﬂ›mamam›za ra¤men, bir ‹lahi
Varl›k'›n var oldu¤una dair bilimsel delillerle mi yüz yüze geliyoruz? 91
Astrofizikçi W. Press ise Nature dergisindeki bir makalesinde, "evrende,
ak›ll› yaﬂam›n geliﬂmesini destekleyen büyük bir tasar›m bulunmaktad›r" demektedir.92 Ünlü ‹ngiliz astronom Fred Hoyle da, y›ld›zlar›n merkezinde gerçekleﬂen nükleer reaksiyonlar›n inan›lmaz dengelerini keﬂfetti¤inde ﬂu yorumu yapm›ﬂt›r:
Kan›tlar› inceleyen herhangi bir bilim adam›n›n kendisini ﬂu sonucu ç›karmaktan al›koyabilece¤ini sanm›yorum: Fizik kanunlar›, y›ld›zlar›n
içinde gerçekleﬂtirdikleri sonuçlara bak›l›rsa, bilinçli olarak düzenlenmiﬂlerdir.93
K›sacas› A. ﬁenel'in tarihe gömüldü¤ünü sand›¤› "teleoloji", bugün bilim dünyas›n›n gündemindedir ve ﬁenel gibi materyalistlerin birkaç as›rd›r
bilim dünyas›n›n gündemine soktuklar› "evrende amaç yoktur" iddias›n› tarihe gömmektedir.
Avustralyal› ünlü moleküler biyolog Michael Denton Nature's Destiny:
How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe (Do¤an›n Kaderi: Biyoloji Kanunlar› Evrendeki Amac› Nas›l Gösteriyor) adl› kitab›nda bu konuda
ﬂu yorumu yapar:
20. yüzy›l astronomisi içinde ortaya ç›kan yeni tablo, geçti¤imiz dört
as›r içinde bilimsel çevrelerde yayg›n kabul gören bir var say›ma karﬂ›
ciddi bir baﬂkald›r› oluﬂturmaktad›r. Bu var say›m, yaﬂam›n evren içinde ortaya ç›km›ﬂ tesadüfi ve önemsiz bir kavram oldu¤u düﬂüncesidir.94
Bilim ve Ütopya yazarlar›, e¤er gerçekten tüm bu geliﬂmelerden habersiz iseler, biraz araﬂt›rmal›, bilimsel literatürü takip etmelidirler.
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6. Dinler Evrim Geçirmemiﬂtir
A. ﬁenel'in yaz›s›nda sözü edilen ve Bilim ve Ütopya dergisinin di¤er yazarlar› taraf›ndan da s›k s›k gündeme getirilen bir di¤er materyalist iddia,
"dinlerin evrimi" iddias›d›r. Bu iddiaya göre, dünya üzerinde önce çok ilahl› ilkel dinler ortaya ç›km›ﬂ, sonra bunlar kültürel bir evrimle tek ilahl› dinlere dönüﬂmüﬂtür. Dinin kökeninin vahiy de¤il, insani düﬂünceler oldu¤unu
ileri süren materyalistler, bu iddiaya dayanarak ‹slam'›n da ‹lahi bir din olmad›¤›n› savunurlar. Oysa bu da 19. yüzy›l›n ilkel bilim anlay›ﬂ›n›n sonucu olan bir iddiad›r ve kesinlikle gerçek d›ﬂ›d›r. 20. yüzy›lda Mezopotamya, Hindistan, M›s›r gibi kültürler hakk›nda yap›lan antropolojik çal›ﬂmalar, "dinlerin evrimi" iddias›n› y›km›ﬂt›r. Materyalizmin Sonu adl› kitapç›¤›m›zda aç›kland›¤› gibi, gerçekte tarih içinde ilk ortaya ç›kan dinler, tek bir
Yarat›c› ilah›n kabul edildi¤i tek tanr›l› dinlerdir. Çok tanr›l› dinler ise, bu
‹lahi dinin zamanla bozulmas› sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r. Tek ‹lah›n farkl› s›fatlar› zamanla insanlar taraf›ndan ayr› ayr› ilahlar olarak düﬂünülmüﬂ
ve böylece din dejenerasyona u¤ram›ﬂt›r. Ünlü antropolog Sir Flinders Petrie, bu yüzy›l›n baﬂlar›nda M›s›r dini üzerine yapt›¤› araﬂt›rmalardan vard›¤› sonucu ﬂöyle özetlemiﬂtir:
E¤er ruhlara tapmak tek bir tanr›ya tapmaya uzanan bir evrim sürecinin ilk basama¤› olsayd›, bu durumda çok tanr›l›l›¤›n gittikçe tek tanr›l›¤a evrimleﬂmesinin kan›tlar›n› görmemiz gerekirdi... Bunun tam aksine tek görebildi¤imiz, din sistemleri içinde tek tanr› inanc›n›n her zaman ilk basamak oldu¤udur... Çok tanr› inanc›n› ilk oluﬂumuna kadar
izleyebildi¤imiz heryerde, bunun tek tanr› inanc›n›n bir çeﬂitlemesi oldu¤unu görüyoruz.95
Eski Yunan'›n dini inançlar› üzerine araﬂt›rmalar yapm›ﬂ olan Axel W.
Persson da, Tarih Öncesi Yunan isimli eserinde ﬂöyle demiﬂtir:
‹lk baﬂtan beri var olan Tek Tanr›, daha sonra Yunan dinsel mitlerinde gördü¤ümüz say›s›z önemli önemsiz tanr›sal kiﬂiliklere dönüﬂmüﬂtür. Benim
görüﬂüme göre bu birçok ilah›n varl›¤›, tek ve bir olan bir tanr›y› tan›mlayan de¤iﬂik isimlerin zamanla de¤iﬂik yorumlanmas›na ba¤l›d›r.96
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K›sacas› ateistlerin di¤er iddialar› gibi, dinlerin evrimi iddias› da gerçeklere ayk›r› bir safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Sonuç
‹nceledi¤imiz tüm bilgiler bize göstermektedir ki, Allah'›n varl›¤›n› inkar eden ve bu inkarlar›n› sözde "ak›lc›" bir zemine oturtmak isteyen ateistler, her zaman çok fahiﬂ mant›k bozukluklar› ve muhakeme zaaflar› sergilemektedirler. Burada yaz›s›n› inceledi¤imiz A. ﬁenel, di¤er tüm Bilim ve
Ütopya yazarlar› ve genel olarak ateistlerin hepsi, ayn› mant›k bozuklu¤uyla malüldürler. Gerçekte kendilerini çürüten bilimsel geliﬂmeleri lehlerinde
sanmakta, ham hayallere kap›larak din aleyhinde ateﬂli yaz›lar yazmaktad›rlar. Bu muhakeme bozuklu¤unun üzerine bir de koyu bir cehalet eklenince, "skandal" olarak nitelenebilecek anlat›mlar ortaya ç›kmaktad›r.
Çal›ﬂmalar›m›zda, gerek Bilim ve Ütopya çevresinin gerekse di¤er ateistlerin bu gibi yaz›lar›na bilimsel cevaplar veriyoruz. Ancak isterdik ki, karﬂ›m›za ç›kan kiﬂiler de en az›ndan ne dediklerini, ne savunduklar›n› bilen
"mant›kl›" kiﬂiler olsalard›.
Ama tüm bu mant›k bozukluklar›n›n bizlere gösterdi¤i önemli bir gerçek var. Bu, Allah'› inkar eden insanlar›n, karﬂ›laﬂt›klar› gerçekleri ak›lc› bir
biçimde de¤erlendiremiyor oluﬂlar›d›r. Nitekim Kuran'da da bu gerçe¤in
üzerinde ›srarla durulmakta, inkarc›lar›n "... ak›l erdirmeyen bir topluluk..." (Maide Suresi, 58) olduklar› haber verilmektedir.
Ateistlerin yapt›klar› en büyük hizmet ise, Kuran'da inkarc›lar için verilen "ak›l erdirmeyen bir topluluk" hükmünü en güzel biçimde kendi üzerlerinde tecelli ettirmeleridir. Bu halleriyle, iman eden ak›l sahibi insanlar
için, Allah'›n diledi¤ine ak›l verdi¤ini ve dile¤ini ak›ldan mahrum b›rakt›¤›n› gösteren birer ibret vesilesi olmaktad›rlar.
Tüm bu yapt›klar› ise, bu bölümün baﬂ›nda da belirtti¤imiz gibi, gerçekte Allah'›n kendilerine belirlemiﬂ oldu¤u bir kaderdir. Ne yaparlarsa yaps›nlar, Allah'›n yaratt›¤› kadere boyun e¤mekten kaçamazlar. Yazd›klar› her
sat›r›, onlar bunu yazmadan çok önce, zaman›n baﬂlang›c›ndan evvel Allah
belirlemiﬂtir. Allah Alaettin ﬁenel'e "Dinin Alas› (Yücesi)" anlam›na gelen bir
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isim koydurtmuﬂ ve onu da, tüm Bilim ve Ütopya yazarlar›n› da ve di¤er tüm
ateistleri de, Kendi dinine istemeden de olsa hizmet edecek kiﬂiler olarak yaratm›ﬂt›r. Allah'›n kaderi iﬂleyecek ve "Onlar, Allah'›n nurunu a¤›zlar›yla
söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlay›c›d›r; kafirler
hoﬂ görmese bile" ayetinde (Saf Suresi, 8) haber verildi¤i gibi, Allah'› inkar
eden materyalist felsefe çok yak›nda tarih olacakt›r.

SONSÖZ

Buraya kadar görüldü¤ü gibi, Türkiye'de yarat›l›ﬂ gerçe¤inin gündeme
getirilmesinden rahats›z olan materyalist çevreler, bir süredir umutsuz bir
ç›rp›n›ﬂ içindeler. Bu ç›rp›n›ﬂlar›n› kimi zaman ideolojik dergilerindeki sözde bilimsel makalelerle, kimi zaman "boyal›" gazetelerindeki propaganda
manﬂetleriyle, kimi zaman 20-30 kiﬂiye düzenledikleri c›l›z konferanslar›yla
göstermekteler. Ancak çoktan kaybedilmiﬂ bir davan›n peﬂinde olduklar›n›
hala anlayamam›ﬂlard›r.
Bu dava çoktan kaybedilmiﬂtir, çünkü gerçe¤i de¤il yalan› savunmaktad›rlar. Ve gerçek, asla örtemeyecekleri kadar aç›kt›r. Dahas›, bu gerçe¤i savunan insanlar da, asla baﬂedemeyecekleri kadar kararl› ve etkilidirler. Bilim
ve Ütopya dergisi bunun fark›na varmaya baﬂlam›ﬂ olacak ki, Ekim 1998 tarihli say›s›nda, "karﬂ› taraf çok güçlü, ne yapabiliriz ki" diyen "yoldaﬂ"lar›ndan söz etmekte ve onlara moral vermeye çal›ﬂmaktad›r.
Asl›nda "ne yapabiliriz ki" diyen materyalistler hakl›d›rlar. Gerçekten
de hiçbir ﬂey yapamazlar. Çünkü bu, Allah'›n bir kanunudur. Tarihin her döneminde de varl›¤›n› reddettikleri, Kendisine isyan ettikleri Allah'›n bu kanunu taraf›ndan saf d›ﬂ› edilirler. Bu kanun, Kuran'›n bir ayetinde ﬂöyle
haber verilmektedir:
Hak geldi, bat›l yok oldu. Hiç ﬂüphesiz bat›l yokolucudur. (‹sra Suresi, 81)
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Evet bat›l, yani yalan her zaman yok olmaya mahkumdur, yok olmas›
için, "hak"k›n, yani gerçe¤in gelmesi, ortaya ç›kmas› yeterlidir. Gerçek ise
gelmiﬂtir.
.

GİRİŞ
Bilim sürekli olarak geliﬂir, ortaya yeni bulgular koyar ve bunlardan yeni sonuçlar ç›kar›r. Bu nedenle, bir zaman kesin ve tart›ﬂ›lmaz bir bilimsel
gerçek san›lan bir teorinin, bir süre sonra bilimsel bulgularla çat›ﬂt›¤› ve asl›nda sadece hayali bir iddia oldu¤u ortaya ç›kabilir.
‹ﬂte evrim teorisi, ya da Darwinizm, bu süreci yaﬂam›ﬂ bir teoridir. Bir
zamanlar, özellikle de 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde bilim dünyas›n›n büyük
ço¤unlu¤u taraf›ndan kesin ve tart›ﬂ›lmaz bir gerçek san›lm›ﬂt›r. Ancak daha sonra bilimin ilerlemesi ile ortaya ç›kan bulgular, teorinin iddialar›n›n
hiçbirinin geçerlili¤i olmad›¤›n› ortaya ç›karm›ﬂ bulunmaktad›r. Bugünkü
bilimsel veriler göstermektedir ki;
1) Canl›l›k, asla evrim teorisinin iddia etti¤i gibi cans›z maddenin içinden rastlant›larla do¤amaz.
2) Do¤ada canl› türlerini birbirine dönüﬂtürebilecek bir mekanizma yoktur,
3) Fosil kay›tlar›, canl› türlerinin birbirine dönüﬂtükleri iddias›n› geçersiz k›lmaktad›r.
4) Evrim teorisinin "dolayl› delilleri" say›lan "homoloji" (benzerlik),
embriyoloji, körelmiﬂ organlar gibi iddialar geçersizdir ve spekülasyonlardan ibarettirler.
Dolay›s›yla bu gerçekler karﬂ›s›nda Darwinizm'in de bir kenara b›rak›lmas›, bilim tarihindeki di¤er geçersiz ve yanl›ﬂ teoriler gibi terk edilmesi gerekir. Bilim bugüne dek dünyan›n düz oldu¤u, evrenin merkezinde yer ald›¤›, atomun bölünemez oldu¤u gibi birtak›m dogmalar› reddetmiﬂtir ve Darwinizm'i de reddetmelidir. Nitekim bugün dünyan›n pek çok ülkesinde bu
yönde bir geliﬂim vard›r. Evrim teorisi çok say›da sayg›n bilim adam› tara-
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f›ndan reddedilmekte, bu kiﬂiler yaﬂam›n kökenini aç›klamak için "bilinçli
dizayn" (Intelligent Design) gibi teorileri gündeme getirmektedirler.
Ancak ne yaz›k ki Türkiye'nin e¤itim sisteminin, bu geliﬂmeleri çok geriden takip etti¤ini görüyoruz.
Çünkü okullar›m›zda okutulan ders kitaplar›nda, hala Darwinizm'i bir
bilimsel gerçek gibi kabul eden aç›klamalar yer almaktad›r. Dahas› bilimsel
yönden geçersiz oldu¤u bugün en önde gelen evrimci kaynaklar taraf›ndan
bile kabul edilen Miller deneyi, at serileri, körelmiﬂ organlar, embriyolojik
rekapitülasyon gibi köhne evrimci iddialar, çocuklar›m›za ve gençlerimize
birer gerçek gibi sunulmaktad›r.
Bu bölüm, ders kitaplar›nda yer alan bu ve benzeri yan›lg›lar› ortaya
koymak için haz›rlanm›ﬂt›r. Amaç, ders kitaplar›n›n muhtevas›n› belirleyen
resmi makamlar›m›za bu teknik konuda yard›mc› olmak ve bu yolla Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Yüce Türk Milleti'nin gelece¤inin teminat› olan yeni
nesilleri bu gibi yanl›ﬂ anlat›mlardan korumakt›r.
‹lerleyen sayfalarda ders kitaplar›ndaki yan›lg›lar› madde madde inceleyece¤iz. Ancak bundan önce, evrim teorisini Türkiye ve Türk Milleti aç›s›ndan önemli hale getiren bir noktaya de¤inmek gerekiyor. Bu, Darwinizm'in ideolojik yönüdür.

DARWINİZM'İN
İDEOLOJİK YÖNÜ
Darwinizm'i sadece bilim dünyas›n› ilgilendiren bir iddia olmaktan ç›kar›p, tüm bir toplum için önemli hale getiren bu teorinin ideolojik boyutudur. Tüm canl›lar›n ve bu arada insan›n nas›l var oldu¤u sorusuna vermeye
çal›ﬂt›¤› cevap nedeniyle Darwinizm, birtak›m felsefelerin, dünya görüﬂlerinin ve siyasi ideolojilerin temelini oluﬂturur.
Burada Darwinizm'in bu ideolojik boyutunun, özellikle Türk Devleti ve
Milleti'ni yak›ndan ilgilendiren iki yönünü belirtece¤iz. Bunlardan biri Darwinizm ile materyalist felsefe aras›ndaki iliﬂkidir. Di¤eri ise, Darwinizm ile ›rkç›l›k, özellikle de Türk düﬂmanl›¤› aras›ndaki az bilinen ama önemli ba¤lant›d›r.
Önce birinci iliﬂkiyi ele alal›m. Materyalist felsefe, ya da bir di¤er ifadeyle "maddecilik", tarihi Eski Yunan'a kadar uzanan bir düﬂünce sistemidir.
Materyalizm, maddenin yegane varl›k oldu¤u varsay›m›na dayan›r. Materyalist felsefeye göre, madde sonsuzdan beri vard›r, sonsuza kadar da var
olacakt›r. Yine bu felsefeye göre madde ötesinde baﬂka hiçbir varl›k yoktur.
Materyalizmin do¤al olarak birtak›m siyasi yans›malar› da vard›r. Bunlar›n baﬂ›nda hiç tart›ﬂmas›z komünizm gelir. Komünizmin kurucusu say›lan Karl Marx ve Friedrich Engels, ayn› zamanda diyalektik materyalizmin
kurucular›d›rlar. Zaten komünizm, materyalist felsefenin Marx ve Engels taraf›ndan sosyal bilimlere uyarlanmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Komünizm bugün tarihin derinliklerinde kalm›ﬂ bir ideoloji olarak görülmektedir, oysa gerçekte hala son derece etkilidir. Özellikle de Türkiye aç›s›ndan bu ideolojinin tahrip edici etkileri devam etmektedir. Çünkü, bilindi¤i üzere, Türkiye'nin Güneydo¤u bölgesinde 15 y›ld›r kan döken, binlerce
polis ve askerimizi ﬂehit eden bölücü terör örgütü, aç›kça komünist ideolo-
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jiye sahip bir örgüttür. Bu örgütü dolayl› ya da dolays›z olarak destekleyen
çevreler de yine komünist ideolojiye sahip çevrelerdir.
‹ﬂte Darwinizm bu noktada büyük önem kazanmaktad›r. Çünkü Darwinizm, ya da evrim teorisi, canl›lar›n yarat›lmad›¤›n›, tesadüfen oluﬂtuklar›n› iddia etti¤i için tüm materyalist ideolojilerce geniﬂ kabul görmüﬂ, özellikle komünizmin "temel dayana¤›" olarak benimsenmiﬂtir. Komünist ideolojinin tüm önde gelen fikri liderleri bu teoriyi oldu¤u gibi kabul etmiﬂler
ve ideolojilerini buna dayand›rm›ﬂlard›r.
Örne¤in Karl Marx, 1860 y›l›nda Friedrich Engels'e yazd›¤› bir mektupta, Darwin'in kitab› için "bizim görüﬂlerimizin tabii tarih temelini içeren kitap budur iﬂte" ifadelerini kullanm›ﬂt›r.1 Yine Marx, 1861 y›l›nda Ferdinand
Lassalle'a yazd›¤› bir mektupta "Darwin'in yap›t› (Türlerin Kökeni) büyük bir
yap›tt›r ve tarihteki s›n›f mücadelesinin do¤a bilimi aç›s›ndan temelini oluﬂturdu¤u için bana çok uygun düﬂüyor" demiﬂtir.2 Benzeri ﬂekilde, Çin komünizminin kurucusu Mao Tse Tung da, "Çin sosyalizminin temelini Darwin'e ve evrim teorisine dayand›rd›¤›n›" aç›kça belirtmiﬂtir.3
Dolay›s›yla, komünizme karﬂ› yürütülecek bir fikri mücadelenin mutlaka materyalist felsefeyi ve dolay›s›yla evrim teorisini hedef almas› gerekti¤i

EVRİM TEORİSİ İDEOLOJİK NEDENLERDEN
ÖTÜRÜ SAVUNULMAKTADIR

Darwin (solda), ortaya att›¤› evrim teorisiyle, materyalist felsefeye ve komünist ideolojiye büyük bir destek sa¤lam›ﬂt›. Bu ideolojinin kurucular› olan Marx ve Engels (ortada ve sa¤da) bu nedenle Darwinizm'i
komünizmin "bilimsel" temeli sayd›lar.
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aç›kt›r. Öte yandan evrim teorisinin bir toplumda yayg›n kabul görmesinin,
materyalizmi ve dolay›s›yla komünizmi besleyece¤i de aç›kt›r.
Türk milli e¤itiminin, evrim teorisi konusunu ele al›rken bu gerçe¤i göz
önünde bulundurmas› ise zorunludur.

Darwinizm ve Türk Düﬂmanl›¤›
Türk milli e¤itiminin göz önünde bulundurmas› gereken ikinci bir
konu ise, Darwinizm'in baﬂta belirtti¤imiz ikinci ideolojik yönüdür: Türk
düﬂmanl›¤›.
Evrim teorisi, komünist ideolojinin fikri dayana¤› oldu¤u gibi, Türk
düﬂmanl›¤›n›n da fikri dayana¤›d›r. Çünkü teori, insanlar› "aﬂa¤› ›rklar" ve
"medeni ›rklar" olarak ikiye ay›r›p, yüce Türk Milleti'ni "aﬂa¤› ›rklar" s›n›f›na dahil etmektedir. Teori, Türklerin tam insan olmad›klar›n›, maymun-insan aras› canl›lar olduklar›n› ve gerçek insan ›rk› olan Avrupal›lar taraf›ndan
zaman içinde yok edileceklerini iddia etmektedir.
Evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin, bu görüﬂünü birçok yerde aç›klam›ﬂt›r. Örne¤in, W. Graham isimli bir arkadaﬂ›na yazd›¤› 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda (daha sonra o¤lu Francis Darwin taraf›ndan kaleme al›nan The Life and Letters of Charles Darwin adl› kitab›n 1. cildinin 286. sayfas›nda yer alan Letter to W. Graham bölümünde de belirtildi¤i gibi) ﬂu ifadeleri kullanm›ﬂt›r:
Avrupa ›rklar› olarak bilinen medeni ›rklar, yaﬂam mücadelesinde
TÜRK BARBARLI⁄INA karﬂ› galip gelmiﬂlerdir. Dünyan›n çok da
uzak olmayan bir gelece¤ine bakt›¤›mda, BU TÜR AﬁA⁄I IRKLARIN
ço¤unun medenileﬂmiﬂ yüksek ›rklar taraf›ndan elimine edilece¤ini
(yok edilece¤ini) görüyorum.
Darwin'in Türk Milleti'ni hedef alan bu çirkin hakaretleri bugün neoNazilerin yay›nlar›nda kullan›lmakta ve internet arac›l›¤›yla on milyonlarca
kiﬂiye ulaﬂt›r›lmaktad›r. Bat›'n›n, Sevr'den bugüne de¤iﬂmeyen, aziz Türk
Milleti'ni d›ﬂlamaya ve ezmeye yönelik aray›ﬂlar›n›n arkas›nda da bu ›rkç›
ve Türk düﬂman› görüﬂler yer almaktad›r.
Petrus Dozy'lerden ›rkç› dazlaklara var›ncaya kadar tüm Türk düﬂmanlar›, fikri dayanaklar›n› Darwinizm'den almaktad›rlar.
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DARWINİZM'İN TÜRK DÜŞMANLIĞI

Editörlü¤ünü Charles Darwin'in o¤lu Francis
Darwin'in yapt›¤› The Life and Letters Of Charles
Darwin (Charles Darwin'in Hayat› ve Mektuplar›) isimli üstteki kitapta, Darwin'in Türk Milleti
hakk›ndaki düﬂünceleri yer al›yor.
Darwin, yanda görülen mektubunda Türk Milleti'ni "barbarlar" olarak nitelendiriyor ve kendi teorisi uyar›nca, "yok edilecek aﬂa¤› bir ›rk" olarak
tan›ml›yor.
Darwin'in bu hezeyanlar›n›n hiçbir temele dayanmad›¤› ve sadece Türk düﬂmanl›¤›n›n bir ifadesi oldu¤u aç›k. Ama üzücü olan, Türk Milleti'ne böylesine düﬂman olan bir kiﬂinin fikirlerinin, hem de bilim dünyas› taraf›ndan yalanlanmas›na ra¤men, Türkiye'de okutulan ders kitaplar›nda övgüyle anlat›lmas›...
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Solingen'de Türklere ait evlerin yak›lmas›, Bulgaristan'da Türklere yap›lan mezalim, eski Sovyetler Birli¤i'nin Türk topluluklar›n› y›llarca esaret
alt›nda tutmas›, K›r›m Türkleri'ni Sibirya'ya sürmesi, Özbek ve K›rg›z
Türkleri'ne büyük bask› uygulamas›, K›br›s Türkleri'ne yap›lan haks›zl›klar, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i d›ﬂ›nda tutulmaya çal›ﬂ›lmas›, Avrupa ülkelerinin Türkleri aralar›na sokmamak için vize uygulamas›, Avrupa Devletleri'nin ve ‹talya'n›n Türkiye'ye karﬂ› olan düﬂmanca tav›rlar›, ayn› ›rkç›
anlay›ﬂ›n tezahürleridir.
Buraya kadar görüldü¤ü gibi Darwinizm, Türk Devleti'nin ve Milleti'nin bekas›n› tehdit eden üç temel fikri ak›m›n da sözde bilimsel dayana¤›
konumundad›r: Komünizm, bölücülük ve Türk düﬂmanl›¤›, evrim teorisinden destek bulmaktad›rlar. Elbette ki, Milli E¤itim Bakanl›¤›'m›z›n okul
müfredatlar›n› belirlerken bu hususu göz önünde bulundurmas› son derece
büyük bir önem taﬂ›maktad›r.
Çünkü, yarat›l›ﬂ› reddederek canl›lar›n tesadüfler sonucu, kendili¤inden var olduklar›n›, zaman içinde diyalektik kurallar›yla geliﬂtiklerini iddia
eden ve Türk Milleti'ne "aﬂa¤› ›rk" diyen bir görüﬂ, bizzat devletimizin resmi kurumlar›n›n yay›nlar›nda yer ald›¤› takdirde, gençlerimizin son derece
karanl›k mecralara sürüklenme tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kalacaklar› aç›kt›r.
Bu iddialara itibar eden ve evrim teorisinin bilimsel oldu¤unu düﬂünen bir
gençten, ülkesine, milletine, bayra¤›na, devletine ba¤l› olmas›, güzel ahlak,
aile müessesesinin kutsall›¤› gibi de¤erleri yüceltmesi beklenemez. Bu gencin Türklük düﬂman› ve komünist olmaya sürüklenmekten baﬂka seçene¤i
yoktur. Unutulmamal›d›r ki, Darwinist gençler yetiﬂtirmek, devletimizin ve
milletimizin baﬂ›na büyük bir belay› musallat etmek ve adeta "binilen dal›
kesmek" anlam›na gelecektir.
Bu, Darwinizm'in ideolojik boyutudur. Kald› ki, bu teori sadece bilimsel
veriler gözüyle incelendi¤inde de, yine ivedilikle reddedilmesi gereken köhne
bir iddia olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Çünkü 20. yüzy›l›n bilimsel geliﬂmeleri, teorinin iddialar›n› aç›kça geçersiz k›lm›ﬂ durumdad›r. ‹lerleyen sayfalarda
bu teorinin ders kitaplar›m›za kadar girmiﬂ olan iddialar›n› ve bu iddialar›n
neden bilimsel bulgulara ayk›r› olduklar›n› maddeler halinde inceleyece¤iz.

YANILGILAR ve
AÇIKLAMALARI
Kitab›n bu bölümü haz›rlan›rken, Türkiye genelinde, temel e¤itim
okullar›nda ya da liselerde okutulan Fen Bilgisi ve Biyoloji kitaplar› ayr›nt›l› olarak taranm›ﬂt›r. Farkl› yazarlara ait çok say›da kitap gözden geçirilmiﬂ, bu kitaplar›n evrim teorisi ile ilgili k›s›mlar› özellikle inceleme alt›na
al›nm›ﬂt›r.
Sonuçta ortaya ç›kan tablo, bu kitaplar›n tamam›na yak›n›nda, somut
bilimsel bulgularla uyuﬂmayan birtak›m eski bilgilerin yer ald›¤›d›r. Kitaplar›n yazarlar›, bazen bilgi eksikli¤i, bazen de evrim teorisine duyduklar›
dogmatik ba¤l›l›k nedeniyle, Darwinizm'i kan›tlanm›ﬂ bir gerçek gibi gösteren hatal› bilgilendirme ve yorumlarda bulunmuﬂlard›r.
Farkl› kitaplardaki bilgi ve yorumlar birbirine çok benzedi¤i için, buradaki inceleme konulara göre yap›lm›ﬂt›r. Bir ya da birden fazla ders kitab›nda yer alan bir iddia, bilimsel bulgularla karﬂ›laﬂt›r›larak incelenmiﬂtir. Ele
al›nan iddian›n hangi ders kitaplar›n›n hangi sayfalar›nda yer ald›¤› ise, ayr›ca belirtilmiﬂtir.
Kitab›n en sonunda ise, bu bölümde incelenen her ders kitab› bir indeks
içinde ele al›nm›ﬂ ve bu ders kitaplar›n›n içindeki yan›lg›lar maddelenmiﬂtir. Bu sayede hem bu kitab› okuyan ö¤renciler hem de kitab› kullanan ö¤retmenler kolayl›kla ellerindeki kaynaklardaki hatalar› görebilirler.
‹lerleyen sayfalarda ele al›nacak olan bu iddialar›n bir k›sm› somut birtak›m konularla ilgilidir. (Örne¤in do¤al seleksiyon konusuyla ilgili olan Sanayi Devrimi kelebekleri gibi.) Ancak baz› iddialar, ders kitaplar›n›n yazarlar› taraf›ndan çok genel ifadelerle dile getirilmiﬂtir. Örne¤in "yeni bulunan
fosiller evrim görüﬂünü pekiﬂtirmektedir" gibi herhangi bir somut bulguya
dayanma iddias›nda olmayan cümleler, ders kitaplar›nda s›k s›k kullan›lmaktad›r. Bu yüzeysel iddialar da ele al›nm›ﬂ ve bilimsel bulgularla hiçbir
ﬂekilde uyuﬂmad›klar› detayl› bir biçimde ortaya konmuﬂtur.
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YANILGI 1
"Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni
ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde
gelişip değişir ve evrimleşirler."

Aç›klama: Mutasyonlar, canl› hücrelerinde genetik bilgiyi taﬂ›yan DNA
molekülünde, radyasyon, kimyasal etki gibi d›ﬂ etkenler sonucunda ya da
kopyalama hatalar› nedeniyle meydana gelen kopma ve yer de¤iﬂtirmelerdir. Do¤ada çok ender ve rastgele meydana gelen mutasyonlar genetik bilgiyi tahrip eder, ço¤u zaman da hücrenin tamir edemeyece¤i boyutlarda hasarlara neden olurlar.
Oysa ders kitaplar›n›n çok büyük bir bölümünde, mutasyonlar›n canl›lar› geliﬂtirebildi¤i, dolay›s›yla onlar› evrimleﬂtirebildi¤ini iddia eden aç›klamalar vard›r.
Bu aç›klamalar gerçe¤e ayk›r›d›r, çünkü bilim, mutasyonlar›n net etkisinin her zaman için zarar verici oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bugüne kadar do¤ada ya da laboratuvarlarda hiçbir faydal› (genetik bilgiyi geliﬂtiren) mutasyon örne¤i gözlemlenmemiﬂtir. Örne¤in, insanlarda meydana
gelen mutasyonlar "mongolizm", "albinizm", "cücelik", "k›sa bacakl›l›k",
"Down sendromu", "orak hücre anemisi (kans›zl›¤›)" gibi fiziksel ve zihinsel
bozukluklara, "kanser" gibi ölümcül hastal›klara yol açmaktad›r. Hiroﬂima,
Nagazaki ve Çernobil gibi bölgelerde radyasyona maruz kalarak mutasyona u¤rayan insanlar›n hiçbiri evrimleﬂmemiﬂ, yeni faydal› özellikler kazanmam›ﬂ ya da yeni bir türe dönüﬂmemiﬂtir. Tam tersine mutasyon geçiren bu
zavall› insanlar sa¤l›klar›n› kaybetmiﬂ, sakatlanm›ﬂ, garip varl›klara dönüﬂmüﬂ, ço¤u da hayatlar›n› kaybetmiﬂlerdir.
‹kinci Dünya Savaﬂ›'nda kullan›lan nükleer silahlar nedeniyle oluﬂan
mutasyonlar› incelemek için kurulan Atomik Radyasyonun Genetik Etkileri
Komitesi'nin (Committee on Genetic Effects of Atomic Radiation) haz›rlad›¤›
rapor hakk›nda evrimci bilim adam› Warren Weaver ﬂu yorumu yapm›ﬂt›r:
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Ço¤u kimse, bilinen tüm mutasyon örneklerinin zararl› oldu¤u sonucu
karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›racakt›r, çünkü mutasyonlar evrim sürecinin gerekli bir
parças›d›r. Nas›l olur da iyi bir etki -yani bir canl›n›n daha geliﬂmiﬂ canl› formlar›na evrimleﬂmesi- pratikte hepsi zararl› olan mutasyonlar›n
sonucu olabilir?4
Bir türün bir di¤erine dönüﬂmesi, geliﬂmesi, yani evrimleﬂmesi için o
türün yeni özellikler kazanmas› gereklidir. Bunun için de genetik ﬂifresine
bu yeni özellikler ile ilgili yeni ve son derece karmaﬂ›k bilgiler eklenmesi gerekir. Oysa bilinçsiz ve rastgele gerçekleﬂen bir olay olan mutasyon, genetik
ﬂifreye yeni bilgi eklemedi¤i gibi, var olan kusursuz ve kompleks genetik yap›ya da her zaman zarar verir.
Evrimcilerin evrimi kan›tlama çabas› içinde, laboratuvarlarda suni yollardan mutasyona u¤ratt›klar› milyonlarca meyve sine¤inden tek bir tanesinde bile bir geliﬂme, evrimleﬂme ya da baﬂka bir türe dönüﬂme gözlemlenmemiﬂtir. Aksine ortaya ç›kan tablo, organlar›n›n yerleri de¤iﬂmiﬂ, bacaklar›
kafas›ndan ç›km›ﬂ, organlar› eksilmiﬂ, sakatlanm›ﬂ ve ço¤u da ölmüﬂ olan
meyve sinekleridir.
Sonuç olarak, evrimcilerin arkas›na s›¤›nd›klar› mutasyon canl›lar› evrimleﬂtiren, geliﬂtiren bir mekanizma olmad›¤› gibi, ölülerin, sakatlar›n,

MUTASYONLAR CANLILARIN GENETİK
BİLGİSİNİ TAHRİP EDERLER

Mutasyonlar DNA'daki genetik bilgiyi tahrip ederler (sa¤da) ve sakatl›k ya da organik bozukluklar›n
ortaya ç›kmas›na neden olurlar. Örne¤in üstteki el, mutasyon nedeniyle sakatlanm›ﬂt›r.
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anormal canl›lar›n ortaya ç›kmas›na sebep olur. Frans›z Bilimler Akademisi'nin eski baﬂkan› olan ünlü Frans›z zoolog Pierre Grassé, kendisi de bir evrimci olmas›na ra¤men, bu gerçe¤i ﬂöyle kabul eder:
Ne kadar çok olurlarsa olsunlar, mutasyonlar herhangi bir evrime neden olmazlar.5
Dolay›s›yla, ders kitaplar›nda yer alan, "Mutasyonlar canl›lara yeni
özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ›rklar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lar, canl›lar da bu ﬂekilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler" iddias›, bilimsel gerçeklerle çok aç›k bir biçimde çeliﬂmektedir.

Kelime Oyunlar› ve Mant›k Çeliﬂkileri
Ders kitaplar›n›n yazarlar› da -en az›ndan bir k›sm›- mutasyonlar›n
mutlak surette zararl› oldu¤u gerçe¤inin fark›nda olacaklar ki, konuyu çok
ilginç baz› kelime oyunlar› ile geçiﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Örne¤in baz›
ders kitaplar›nda, "Mutasyonlar›n yararl› olanlar› seçilir ve böylece canl›lar
evrimleﬂir" ﬂeklindeki geçersiz evrimci iddia tekrarland›ktan sonra, mutasyonun "seçiliﬂinin" delili olarak zararl› baz› mutasyonlar›n do¤al seleksiyonla eleniﬂi örnek verilmektedir. Yani yazarlar, faydal› mutasyon örne¤i vermeleri gereken yerde zararl› mutasyon örne¤i vermekte ve konuyu "görüldü¤ü
gibi mutasyonlar vard›r ve olmaktad›r" gibi s›¤ bir mant›k oyunu ile geçiﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Örne¤in, Etem Düzgün, Mehmet Suzan ve Nebahat Suzan adl› yazarlar
taraf›ndan kaleme al›nan ‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8 adl› kitapta "Mutasyonlar Canl›lar›n Çeﬂitlili¤ini Sa¤lar" baﬂl›¤› alt›nda bu iddiaya sözde delil olarak ﬂunlar yaz›lmaktad›r:
Bilim adamlar› baz› küf mantarlar›n›n da kendilerine gerekli bir vitamini yapma yetene¤ini bir mutasyonla kaybetti¤ini gözlemiﬂlerdir. Bu
olayda yine kültür ortam›na o vitamin eklenirse küf mantar› yaﬂamaya
devam eder ve ço¤al›r.6
Görüldü¤ü gibi sözü edilen mutasyon zararl› bir mutasyondur. Oysa
evrim iddias›n›n bilimsel bir temeli olabilmesi için do¤ada faydal› mutasyonlar›n olabildi¤inin gösterilmesi gerekmektedir. Ders kitaplar›n›n yazarla-
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r›, tek bir tane bile yararl› mutasyon örne¤i olmad›¤›n› bildikleri için, üstteki örnekte oldu¤u gibi, zararl› mutasyonlar› s›ralayarak büyük bir mant›ksal
çeliﬂki sergilemektedirler.
Di¤er ders kitaplar›nda da, mutasyonlar›n etkileri için cücelik, albinizm, Down sendromu7, orak hücre anemisi8, kanser9 gibi sakatl›k ya da
hastal›klar say›lmakta, sonra "ama baz› mutasyonlar da faydal›d›r" denmekte, ama bu iddiay› destekleyen hiçbir örnek say›lamamaktad›r. Baz› ders kitab› yazarlar›, "mutasyonlar temelde canl›n›n hayat›n›n devam›nda sigorta rolü oynar" ﬂeklinde bir cümle yazabilecek kadar ola¤anüstü büyük mant›k bozukluklar› sergilemektedirler.10 Buradaki mant›k bozuklu¤u, "trafik
kazalar› insan›n hayat›n›n devam›nda sigorta rolü oynar" demekle eﬂde¤erdir, çünkü mutasyonlar da ayn› trafik kazalar› gibi canl› bedenlerine isabet
eden rastgele darbelerdir.
Baz› ders kitaplar›nda ise, bir canl› türünün genetik bilgisi içinde gerçekleﬂen ve mutasyonla ilgisi olmayan farkl›l›klar mutasyon sonucu san›lmakta ve öyle gösterilmektedir. Örne¤in Bahattin Soydan, Hüseyin Baﬂak ve
Hülya Soydan taraf›ndan kaleme al›nan ‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8
adl› kitapta ispinoz gagalar›ndaki farkl›l›klar›n mutasyonla oluﬂtu¤u san›lmakta ve ﬂöyle yaz›lmaktad›r:
Bunun yan›nda ispinozlar›n yiyeceklerini kolay yemeleri için gagalar›n›n büyümesi gibi baz› de¤iﬂiklikler ise faydal›d›r. Faydal› mutasyonlar
gelecek nesillere iletilir.11
Oysa evrimci biyologlar da dahil tüm bilim çevrelerinin kabul ettikleri
gibi, ispinoz gagalar›ndaki farkl›l›klar›n mutasyonla bir ilgisi yoktur. ‹spinoz gagalar›nda oluﬂan çeﬂitlilik, ayn› tür içinde gerçekleﬂen bir varyasyon
(çeﬂitlenme) örne¤idir. (Varyasyonlarla ilgili daha detayl› için bkz. Yan›lg› 4.)
Anlaﬂ›lan, faydal› mutasyon kavram›na hiçbir delil bulamayan evrimciler,
do¤al bir çeﬂitlenme olay›n› mutasyon gibi göstererek insanlar› yan›ltmaya
çal›ﬂmaktad›rlar…
Tüm bu gerçekler karﬂ›s›nda, "mutasyonlar yararl› olabilir" ﬂeklindeki
bilim d›ﬂ› evrimci dogman›n bir kenara b›rak›lmas› gerekmektedir. Ders kitaplar›nda, bilimin gere¤ine uygun olarak gözlem ve deneye dayal› bilgiler
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aktar›lmal› ve dolay›s›yla ilgili k›s›mlar "gözlemlenmiﬂ tüm mutasyonlar zararl› ya da etkisizdirler" ﬂeklinde de¤iﬂtirilmelidir.
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Lise 3 Biyoloji, Selim Korkmaz, Özer Bulut, Davut Sa¤d›ç, ‹stanbul: Milli
E¤itim Bas›m evi, 1998, s. 133.
Liseler ‹çin Biyoloji III, Turan Güven, Özcan Acar, ﬁengül Demirci, Ayten
To¤ral, Mübeccel Kazanc›, Ankara: Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1996, s. 149.
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YANILGI 2
"Doğal seleksiyonun evrimleştirici gücü vardır.
Sanayi Devrimi kelebekleri buna bir örnektir."

Aç›klama: Ders kitaplar›nda yer alan bir baﬂka yanl›ﬂ anlat›m, do¤al seleksiyonun canl›lar› evrimleﬂtiren ve dolay›s›yla yeni türler oluﬂturabilen bir
mekanizma olarak gösterilmesidir.
Do¤al seleksiyon kavram›, bulunduklar› co¤rafi konumun do¤al ﬂartlar›na uygun yap›da olan canl›lar›n hayatlar›n› ve nesillerini sürdüreceklerini,
uygun yap›da olmayanlar›n ise yok olacaklar›n› öngörür. Örne¤in y›rt›c›
hayvanlar›n tehdidi alt›nda olan bir geyik sürüsü içinde, do¤al olarak h›zl›
kaçabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Ama bu süreç, ne kadar uzun sürerse
sürsün, geyikleri bir baﬂka canl› türüne dönüﬂtürmez. Geyikler hep geyik
olarak kal›rlar.
Do¤al seleksiyon, Darwin'den önceki biyologlar taraf›ndan da bilinen,
ancak "türlerin bozulmadan sabit kalmalar›n› sa¤layan bir mekanizma" olarak tan›mlanan bir do¤al süreçtir. ‹lk kez Darwin bu sürecin evrimleﬂtirici
bir gücü oldu¤u iddias›n› ortaya atm›ﬂ, tüm teorisini de bu iddiaya dayand›rm›ﬂt›r. Kitab›na verdi¤i isim, do¤al seleksiyonun Darwin'in teorisinin temeli oldu¤unu gösterir: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Oysa Darwin'den bu yana, do¤al seleksiyonun canl›lar› evrimleﬂtirdi¤ine dair tek bir bulgu ortaya konamam›ﬂt›r. Ünlü bir evrimci olan ‹ngiltere
Do¤a Tarihi Müzesi baﬂ paleontolo¤u Colin Patterson, bu gerçe¤i ﬂöyle kabul etmektedir:
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-Darwinizmin en çok tart›ﬂ›lan konusu da budur.12
Evrimcilerin do¤al seleksiyonun sözde evrimleﬂtirici gücü oldu¤una
dair verdikleri en klasik örnek Sanayi Devrimi s›ras›nda ‹ngiltere'deki iki
kelebek türünün say›lar›ndaki de¤iﬂimdir. Sanayi Devrimi öncesinde ‹ngil-

274

EVR‹MC‹LER‹N YANILGILARI

tere'nin Manchester yöresindeki a¤açlar›n kabuklar› aç›k renkli oldu¤undan,
bunlar›n üzerine konan koyu renkli güve kelebekleri kuﬂlar taraf›ndan rahatça ay›rt edilip avlanm›ﬂlard›r. Bu nedenle koyu renkli kelebeklerin say›s›
kendilerini daha iyi kamufle eden aç›k renklilere göre azalm›ﬂt›r. Ancak Sanayi Devrimi sonras›nda koyulaﬂan a¤aç kabuklar› üzerinde bu sefer de aç›k
renklilere göre daha zor ay›rt edilen koyu renkli kelebeklerin say›s› artm›ﬂt›r. Aç›k renklilerin say›s› ise azalm›ﬂt›r.
Evrimciler bu olay›, "aç›k renkli kelebekler do¤al seleksiyonla koyu
renkli kelebeklere dönüﬂtüler" ﬂeklinde yorumlayarak evrime kan›t gibi göstermeye çal›ﬂmaktad›rlar. Bu iddia, ders kitaplar›m›zda da ayn› mant›kta anlat›lmaktad›r. Oysa, olay yaln›zca koyu renklilerin avantajl› hale gelerek daha çok hayatta kalma ve ço¤alma imkan› bulmalar›, bu avantaj› kaybeden
aç›k renklilerin ise say›ca azalmalar›ndan ibarettir. Aç›k renkli kelebek türü
evrim geçirerek koyu renkli kelebek türüne dönüﬂmemiﬂtir. Zira her iki
renkteki tür de baﬂtan beri mevcuttur. Yaln›zca de¤iﬂen ﬂartlara göre iki türün say›lar› aras›nda bir farkl›l›k meydana gelmiﬂtir.
Tan›m›ndan ve Sanayi Devrimi kelebekleri örne¤inden de anlaﬂ›laca¤›
gibi do¤al seleksiyonun evrim teorisine kazand›rd›¤› hiçbir ﬂey yoktur. Do¤al seleksiyonun bir türe yeni bir organ ekleyip, yeni bir özellik katma, bir

DOĞAL SELEKSİYON YENİ CANLI TÜRLERİ
OLUŞTURAMAZ

Do¤al seleksiyon, bir canl› türü içindeki zay›f bireylerin elenmesini sa¤lar. Örne¤in bir ceylan sürüsü
içindeki zay›f bireylerin elenmesi mümkündür. Ancak bu mekanizma yeni canl› türleri oluﬂturmaz, ceylanlar› atlara dönüﬂtürmez. Do¤al seleksiyonun evrimleﬂtirici gücü yoktur.
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türün genetik bilgisini zenginleﬂtirme, bir türü bir baﬂka türe dönüﬂtürme,
yani evrimleﬂtirme gibi bir gücü yoktur.
Dolay›s›yla, ders kitaplar›nda yer alan "do¤al seleksiyonun evrimleﬂtirici gücü vard›r, Sanayi Devrimi kelebekleri buna bir örnektir" ﬂeklindeki yorumlar, bilimsel bulgularla aç›kça çeliﬂen aç›klamalard›r.

Yine Kelime Oyunlar› ve Mant›k Çeliﬂkileri
Evrim teorisinin (neo-Darwinizmin) iddias›, do¤al seleksiyon ve mutasyonun birlikte çal›ﬂan iki evrimleﬂtirici mekanizma oldu¤udur. Bu iddiaya göre, mutasyonlar bazen canl›lara yeni bir genetik bilgi (dolay›s›yla yeni ve yararl› bir özellik) eklerler ve bu da do¤al seleksiyonla seçilir. Evrim teorisinin bu iddias›, ders kitaplar›nda da tekrarlanmakta ve buraya kadar ele
ald›¤›m›z mutasyon-do¤al seleksiyon anlat›mlar› yap›lmaktad›r.
Ancak evrim teorisi bilimsellik iddias›nda oldu¤una göre, mutasyondo¤al seleksiyon mekanizmalar›n›n gerçekten evrimleﬂtirici güce sahip olduklar›n› gösterecek gözlemlenmiﬂ somut örnekler ortaya koymak zorundad›r. Oysa evrimciler bunu yapamamaktad›rlar, çünkü genetik bilgiyi art›ran
bir mutasyon ﬂimdiye kadar asla gözlemlenmemiﬂtir. Gözlemlenmiﬂ ya da
laboratuvarda denenmiﬂ tüm mutasyonlar, önceki sayfalarda da belirtti¤imiz gibi genetik bilgiyi tahrip edici, dolay›s›yla zararl› özelliktedirler.
Baz› ders kitaplar›n›n yazarlar›n›n, bu gerçek karﬂ›s›nda önceki sayfalarda de¤indi¤imize benzer bir göz boyamaya gittiklerini görüyoruz. Bu yazarlar›n kitaplar›nda, önce mutasyon-do¤al seleksiyon mekanizmalar› ile ilgili
klasik evrimci anlat›mlar yap›lmaktad›r. Ard›ndan da, "Bu mekanizman›n
gözlemlendi¤i pek çok örnek vard›r" denmekte ve birkaç örnek say›lmaktad›r.
Ancak bir nokta çok ilginç ve önemlidir. Say›lan tüm örnekler, genetik bilgiyi
tahrip eden ve canl›lara zarar veren mutasyonlar›n do¤al seleksiyonla elenmesi ile ilgilidir. Örne¤in Öner Gücün adl› yazar taraf›ndan kaleme al›nan Liseler ‹çin Ders Kitab›, Biyoloji 3 adl› kitapta ﬂu örnek yer almaktad›r:
Hemofili genini taﬂ›yan hemofili hastas› insanlar›n hayatlar›n› sürdürmeleri normal insanlara göre oldukça zordur. Hemofili hastalar›n›n çocuk say›lar› da azd›r. Dolay›s›yla hemofili geni sürekli olarak seleksiyona u¤rar. Bundan dolay› da hemofili geninin frekans› popülasyonda
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azal›r. Seleksiyona u¤rayan genin frekans› sürekli azalmas›na ra¤men
tamamen kaybolmaz. Normal frekans›n› korur. Halbuki seleksiyon sonucu bu genlerin tamamen ortadan kalkmas› gerekir. Günümüzde hala hemofili geni mevcuttur. Hemofili geninin kaybolmamas›n›n nedeni,
normal genlerin mutasyonla hemofili genine dönüﬂmesidir.13
Burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekir: ‹nsanlar›n mutasyon yüzünden hemofili hastal›¤›na yakalanmas›, sonra da do¤al seleksiyon yoluyla bu hastalar›n say›lar›n›n azalmas›, "evrim"e delil de¤ildir. Aksine bu örnek, mutasyon-do¤al seleksiyon mekanizmalar›n›n canl›lar›n yap›s›n› geliﬂtirmedi¤ini, sadece bozulmaktan korudu¤unu ve sabit tuttu¤unu
gösterir. Ama ne yaz›k ki bu gibi örnekler, büyük bir mant›k çeliﬂkisi içinde,
ders kitaplar›n› okuyan çocuklar›m›za "evrimin bilimsel delilleri" olarak ö¤retilmektedir.
Bu nedenlerle, ders kitaplar›nda kullan›lan üslubun, "Do¤al seleksiyon
ve mutasyon mekanizmalar›n›n bir canl›y› evrimleﬂtirdi¤ine dair bilimsel
bir veri yoktur. Bu iki mekanizma, türleri bozulmaktan koruyarak sabit tutan mekanizmalard›r" ﬂeklinde de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Bahattin Soydan, Hüseyin Baﬂak, Hülya
Soydan, ‹stanbul: Serhat Yay›n evi, 1996, s. 170, 172.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi 8, Ders Kitab›, N. Sefa Çimen, Hayrettin Sönmez, Osman Y›lmaz, ‹stanbul: Salan Yay›nlar›, s. 198.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Bahattin Soydan, Hüseyin Baﬂak, Hülya
Soydan, Ankara: Serhat Yay›n evi, s. 170-171
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Cengiz Yalç›n, Hamza Y›lmaz, Musa Do¤an, Selma ﬁimﬂek, ﬁevket Üzün, Tevfik Y›ld›r›m, Nuri Korkmaz, Gülçin Gültiken,
Cemile Taﬂç›o¤lu, Arife Evrensel, Sadakat Özdemir, ‹stanbul: Milli E¤itim Bas›m evi, 1997, s. 179.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Nihat Bilgin, Kemal Ça¤›c›, Ankara: Yaprak Yay›nlar›, 1996, s. 163
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YANILGI 3
"Biyoloji biliminde canlıların mutasyon ve doğal
seleksiyon yoluyla değişerek günümüze kadar
geldikleri kabul edilmektedir."

Aç›klama: Bunu biyoloji bilimi de¤il, evrimciler kabul etmektedir. Bunu kabul etmelerinin nedeni ise, bu iddian›n birtak›m bilimsel bulgularla
desteklenmesi de¤il, bu iddiay› bir dogma olarak benimsemiﬂ olmalar›d›r.
Bilimsel bulgular, deney ve gözlemle ortaya konulan somut gerçeklerdir. Bilim de sadece bu tür somut gerçeklere dayan›r. Evrim teorisinin savundu¤u ve önceki maddelerde ele ald›¤›m›z, "Canl›lar mutasyon ve do¤al
seleksiyon yoluyla geliﬂir" iddias› ﬂimdiye kadar hiçbir deney ya da gözlemle ispatlanamam›ﬂ bir iddia oldu¤u için de, bilim taraf›ndan kabul edilmesi
söz konusu olamaz. Evrimciler, canl›l›¤›n bu ﬂekilde geliﬂti¤ine, teoriye olan
inançlar›n›n bir sonucu olarak inanmaktad›rlar.
Ders kitaplar›na girmiﬂ olan üstteki iddiada ise, evrim teorisinin do¤ru
sayd›¤› bir iddian›n, "biyoloji bilimi kabul etmektedir ki" ﬂeklinde ortaya
kondu¤unu, yani evrim teorisi ile biyoloji biliminin özdeﬂleﬂtirilmek istendi¤ini görüyoruz. Bu, evrimcilerin on y›llard›r kulland›klar› çarp›k bir mant›k
örgüsünün ifadesidir. Bu nedenle, herﬂeyden önce bu hatal› mant›k örgüsünü ele almak gerekir.
Buna göre, evrim biyoloji biliminin temelidir ve dolay›s›yla evrim teorisinin savundu¤u herﬂeyi ister istemez biyoloji bilimi de kabul etmelidir. Bunun ne denli geçersiz ve saçma bir iddia oldu¤u, sadece bilim tarihinin incelenmesiyle bile anlaﬂ›labilir. E¤er bu mant›k do¤ru olsayd›, evrim teorisinin
ortaya at›lmas›ndan önce dünya üzerinde bilimsel bir geliﬂme olmamas›, bütün bilimlerin de evrim teorisinin ortaya at›lmas›ndan sonra do¤muﬂ olmalar› gerekirdi. Oysa biyoloji, paleontoloji (fosil bilimi) gibi bilim dallar›n›n hepsi, evrim teorisinden önce do¤muﬂ ve geliﬂmiﬂlerdir. Evrim ise bu
bilim dallar›na sonradan uyarlanm›ﬂ, bu bilim dallar›na kabul ettirilmek istenmiﬂ bir varsay›md›r.
Bu iddian›n mant›¤a ve bilimin kurallar›na ayk›r› oldu¤u, kimi zaman
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daha sa¤duyulu baz› evrimciler taraf›ndan da kabul edilmektedir. Örne¤in,
Bo¤aziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Prof. Arda Denkel, Cumhuriyet
Gazetesi'nin Bilim ve Teknik adl› ekinde yazd›¤› bir makalede, di¤er evrimci
bilim adamlar› taraf›ndan ortaya at›lan "evrim bilimin temelidir" iddias›n›n,
mant›¤›n temel kurallar›na ayk›r› oldu¤unu ﬂöyle belirtmektedir:
Örne¤in, "Evrim Kuram›'n› reddetmek biyolojik bilimlerin, yer bilimlerinin, fizik ve kimyan›n bulgular›n› da reddetmek anlam›na gelir" düpedüz yanl›ﬂ bir önerme. Çünkü iddia edilen türden bir ç›kar›m
(burada bir modus tollens) elde edebilmek için, önce kimya, fizik, jeoloji ve biyolojinin bulgular›n› dile getiren kimi önermelerin evrim kuram›n› içeriyor (implication) olmas› gerekirdi. Oysa bulgular ya da onlar›n ifadeleri kuramlar› içermezler; ayr›ca onlar› kan›tlamazlar (demonstration/proof) da.14
Bugün ça¤daﬂ bilimi evrime ba¤l› kalmaya zorlayan hiçbir neden yoktur. Bilim, gözlem ve deneye dayan›r. Evrim ise, gözlemlenemeyen geçmiﬂ
hakk›nda ortaya at›lm›ﬂ bir varsay›m, bir teoridir. Amerikal› bir biyolog olan
G. W. Harper bu konuda ﬂu yorumu yap›yor:
S›k s›k Darwinizmin modern biyolojinin temeli oldu¤u iddia edilir. Oysa aksine, e¤er Darwinizme yap›lan bütün göndermeler ortadan kald›r›lsa, biyoloji biliminde hiçbir de¤iﬂiklik olmayacakt›r...15
Dolay›s›yla evrim teorisi ile biyoloji bilimini ayn› ﬂey gibi göstermeye
çal›ﬂmak ve "Biyoloji biliminde canl›lar›n mutasyon ve do¤al seleksiyon yoluyla de¤iﬂerek, günümüze kadar geldikleri kabul edilmektedir" demek çok
büyük bir yan›lg›d›r. E¤er ders kitaplar›nda evrim teorisinin iddialar› anlat›lacaksa, "Evrim teorisi canl›lar›n mutasyon ve do¤al seleksiyon yoluyla de¤iﬂerek günümüze kadar geldiklerini savunmaktad›r, ama bu biyoloji bilimi
taraf›ndan do¤rulanmam›ﬂ bir iddiad›r" denmesi daha do¤ru olacakt›r.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Cengiz Yalç›n, Hamza Y›lmaz, Musa Do¤an, Selma ﬁimﬂek, ﬁevket Üzün, Tevfik Y›ld›r›m, Nuri Korkmaz, Gülçin Gültiken,
Cemile Taﬂç›o¤lu, Arife Evrensel, Sadakat Özdemir, ‹stanbul: Milli E¤itim Bas›m evi, 1997, s. 178.
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YANILGI 4
"Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir.
Evcilleştirme ya da canlı türleri içindeki çeşitlilik ler bunun ispatıdır."

Aç›klama: Ders kitaplar›nda yo¤un olarak tekrarlanan bir iddia da, evrim teorisinin gözlemlenebilir biyolojik olaylarla desteklendi¤i iddias›d›r.
Ders kitaplar›n›n yazarlar›, ayn› canl› türüne ait gruplar›n çeﬂitlili¤ini ya da
çeﬂitli ›slah yöntemleriyle insanlar taraf›ndan canl› türleri içinde gerçekleﬂtirilen farkl›l›klar› Darwinizme bir delil sanmakta ve öyle göstermektedirler.
Bu gibi örneklere dayanan ders kitab› yazarlar›, "evrim bugün de devam etmektedir" ya da "evrim do¤ada gözlemlenebilmektedir" gibi yanl›ﬂ yorumlar yapmaktad›rlar.
Bu, büyük bir yan›lg›d›r ve "evrim" ile "varyasyon" kavramlar›n›n birbirine kar›ﬂt›r›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Varyasyon genetik bir terimdir ve "çeﬂitlilik" anlam›na gelir. Bilindi¤i
gibi eﬂeyli üreyen canl›lar, genetik bilgilerini anne ve babadan gelen kromozomlar›n birleﬂmesi ile elde ederler. Bu olay, bir canl› türünün çok geniﬂ bir
genetik bilgi kapasitesine sahip olmas›n› sa¤lar. Çünkü kal›tsal özellikler nesilden nesile aktar›lmakta ve farkl› kompozisyonlarda (rekombinasyon)
biraraya gelmektedirler. ‹ﬂte genetik bilginin bu zenginli¤i, bir canl› türünün
içinde geniﬂ bir çeﬂitlilik sa¤lar.
Örne¤in yeryüzündeki insanlar›n hepsi temelde ayn› genetik bilgiye
sahiptirler, ama bu genetik bilginin izin verdi¤i varyasyon potansiyeli sayesinde kimisi çekik gözlüdür, kimisi k›z›l saçl›d›r, kimisinin burnu uzun, kimisinin boyu k›sad›r. Ayn› ﬂekilde bitkiler ya da hayvanlarda da geniﬂ bir
genetik potansiyel vard›r. Bir canl› türünün sahip oldu¤u bu genetik potansiyele "gen havuzu" ad› verilir.
Gen havuzu, çeﬂitlilik sa¤lad›¤› gibi, ayn› zamanda bu çeﬂitlili¤in s›n›rlar›n› da belirler. Örne¤in insanlar›n gen havuzunun geniﬂli¤i sayesinde, farkl› saç tiplerine sahip olan insanlar do¤ar (k›v›rc›k, düz saçl›, sar›,
siyah renkli gibi). Ama insanlar›n gen havuzunda kuﬂ tüylerine ait bir bil-
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gi yoktur. Onun için do¤an milyarlarca insan›n tek birinde bile, saç yerine
kuﬂ tüyü ç›kmaz.
‹ﬂte bu nedenle de varyasyonla evrimin bir ilgisi yoktur; çünkü varyasyon, zaten var olan genetik bilginin farkl› eﬂleﬂmelerinin ortaya ç›kmas›ndan
ibarettir ve genetik bilgiye yeni bir özellik kazand›rmaz. Oysa evrimin iddias›, farkl› canl› türlerinin genetik havuzlar›n›n birbirine dönüﬂtü¤üdür. Örne¤in evrimin iddias›na göre, gen havuzlar›nda sadece pul bilgisi olan sürüngenler, tarihte bir zamanlar tesadüfen kuﬂ tüyü bilgisine de sahip olmaya baﬂlam›ﬂlar ve böylece kuﬂlar›n evrimi baﬂlam›ﬂt›r. Bu, gözlemlenen genetik kurallar›n›n d›ﬂ›nda kalan bir iddia oldu¤u için, bilim de¤il spekülasyondur.
Varyasyonlar›n zamanla birikerek evrim oluﬂturamad›klar› da, bugün kesin olarak bilinen bir gerçektir. Darwin, teorisini ortaya att›¤›nda bu
gerçe¤in fark›nda de¤ildi. Varyasyonlar›n bir s›n›r› olmad›¤›n› san›yordu.
1844'te yazd›¤› bir yaz›s›nda, "ço¤u yazar do¤adaki varyasyonun bir s›n›r›
oldu¤unu kabul ediyor, ama ben bu düﬂüncenin dayand›¤› tek bir somut neden bile göremiyorum" demiﬂti.16 Türlerin Kökeni adl› kitab›nda da çeﬂitli
varyasyon örneklerini teorisinin en büyük delili gibi göstermiﬂti. Darwin'in,

BİR TÜR İÇİNDE VARYASYONLARIN OLMASI
EVRİM DEĞİLDİR
Varyasyon, bir canl› türü içinde oluﬂan genetik çeﬂitlenmedir. Örne¤in
köpek türünün içinde, seçici çiftleﬂtirme ya da co¤rafi izolasyon sonucunda farkl› köpek cinsleri ortaya ç›kar.
Buradaki önemli nokta, bu farkl› köpek cinslerinin hiçbirinin yeni bir genetik bilgiye sahip olmamas›d›r. Hepsi, köpek cinsine ait olan genetik bilginin s›n›rlar› içinde kal›rlar.
Darwin bu farkl›l›¤›n evrime delil
oluﬂturdu¤unu sanm›ﬂt›r. Ama 20.
yüzy›l bilimi, varyasyonun sadece bir
türün s›n›rlar› içinde gerçekleﬂti¤ini
ve asla yeni türler ortaya ç›karmad›¤›n› ispatlam›ﬂ bulunmaktad›r.
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bu "s›n›rs›z de¤iﬂim" fikrini en iyi ifade eden ise, Türlerin Kökeni adl› kitab›nda yazd›¤› ﬂu cümleydi:
Bir ay› cinsinin do¤al seleksiyon yoluyla giderek daha fazla suda yaﬂamaya uygun özellikler elde etmesinde, giderek daha büyük a¤›zlara sahip olmas›nda ve sonunda bu canl›n›n dev bir balinaya dönüﬂmesinde
hiçbir zorluk göremiyorum.17
Oysa 20. yüzy›l bilimi ortaya ç›karm›ﬂt›r ki, ay›lar ne denli farkl› varyasyonlar ortaya ç›kar›rlarsa ç›kars›nlar, ay› olarak kalmaya devam ederler.
Belki baz› ay›lar›n tüyleri koyu renkli, baz›lar›n›nki aç›k renkli olabilir. Bu
farkl› varyasyonlar farkl› co¤rafyalara göç ederek farkl› ay› popülasyonlar›
da oluﬂturabilirler. Ama ay›lar›n içinden ayr› bir canl› türünün do¤mas›
mümkün de¤ildir. Çünkü bütün de¤iﬂimler, ay›lar›n sahip olduklar› gen havuzu ile s›n›rl›d›r.
Ders kitaplar›nda ise bu gibi varyasyon örnekleri "evrim" san›lmakta ve
öyle gösterilmektedir. Bu konuda iki temel olaydan söz edilmektedir: Farkl›
varyasyonlar›n evcilleﬂtirme yöntemiyle ›slah edilmesi ya da co¤rafi engellerin varyasyonlar› birbirinden uzaklaﬂt›rmas›.
Önce co¤rafi engeller konusundan söz edelim. Bir canl› türünün genetik havuzunun geniﬂ bir potansiyele sahip oldu¤unu söylemiﬂtik. E¤er bir
canl› türü, co¤rafi bir engel (toplu göç, bir nehrin yata¤›n›n de¤iﬂmesi, do¤al
afetler vb.) nedeniyle birbiri ile iliﬂkisi kesilen iki ya da daha fazla gruba ayr›l›rsa, bu kez gen havuzu da bölünmüﬂ olur. Kendi içine kapanan gruplarda, zamanla farkl› kal›tsal özellikler bask›n ç›kar ve bu gruplar birbirlerinden farkl›laﬂ›rlar. ‹nsan ›rklar›n›n oluﬂumu da böyledir. Sar› ›rk olarak bilinen Uzak Do¤ulular, kendi içine kapal› bir gen havuzuna sahiptirler ve çekik gözlülük, k›sa boyluluk gibi faktörler o gen havuzunda bask›n ç›km›ﬂt›r.
Zenciler, beyaz ›rk ya da k›z›lderililer de ayn› süreçle farkl›laﬂm›ﬂlard›r. Tek
bir ortak atadan gelmelerine ra¤men, sahip olduklar› genetik çeﬂitlenme potansiyeli, insanlar› ›rklara ay›rm›ﬂt›r.
Ancak elbette bu durumun "insan›n evrimi masal›" ile hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü çeﬂitlilik, gen havuzunun s›n›rlar› içinde gerçekleﬂmektedir ve
insanlara yeni bir genetik bilgi eklenmemektedir.
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‹ﬂte ders kitaplar›nda anlat›lan genetik çeﬂitlilikler (örne¤in Porto Santo Adas›na yerleﬂtirilen bir tavﬂan türünün zaman içinde farkl›laﬂarak ayn›
türdeki tavﬂanlar ile çiftleﬂmemeye baﬂlamas› gibi çeﬂitlenmeler) ayn› genetik kurallar içinde gerçekleﬂen varyasyonlard›r. Evrimle ilgileri yoktur.
Kitaplarda anlat›lan ikinci varyasyon örne¤i ise, co¤rafi engellerle de¤il, insanlar taraf›ndan bilinçli yap›lan çeﬂitlendirmedir: Evcilleﬂtirme ya da
farkl› hayvan cinslerinin ›slah›. Örne¤in farkl› inek cinsleri birbirleri ile
çiftleﬂtirilerek bol süt veren inekler elde edilmekte, ya da köpek yetiﬂtiricileri h›zl› koﬂan ve güçlü köpek cinsleri yetiﬂtirmektedirler. Bunlar›n hepsi, gen
havuzunun bilinçli bir ﬂekilde ›slah›d›r ve canl›lara yeni bir genetik bilgi eklemeyen, yani evrimle ilgisi olmayan genetik olaylard›r.
Tüm bu varyasyon örneklerinin evrime delil oluﬂturmamas›n›n en
önemli nedeni, baﬂta da belirtti¤imiz gibi, varyasyonlar›n kesin s›n›rlar
içinde gerçekleﬂmesidir. Bu gerçek, 20. yüzy›l bilimi taraf›ndan ispat edilmiﬂ ve "genetik de¤iﬂmezlik" (genetik homoestatis) ad› verilen bir ilkeyi
ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Darwin Retried adl› kitab›yla Darwinizm'in geçersizli¤ini ortaya koyan
Norman Macbeth bu konuda ﬂöyle yazar:
Sorun canl›lar›n gerçekten de s›n›rs›z bir biçimde varyasyon gösterip
göstermedikleridir... Türler her zaman için sabittirler. Yetiﬂtiricilerin
yetiﬂtirdikleri de¤iﬂik bitki ve hayvan cinslerinin belirli bir noktadan ileri gitmedi¤ini, hatta hep orijinal formlar›na geri döndü¤ünü biliriz. As›rlar süren yetiﬂtirme çabalar›na ra¤men, hiçbir zaman siyah bir
lale ya da mavi bir gül elde etmek mümkün olmam›ﬂt›r.18
Hayvan yetiﬂtiricili¤i konusunda dünyan›n en önemli uzmanlar›ndan
biri say›lan Luther Burbank bu gerçe¤i, "Bir canl›da oluﬂabilecek muhtemel
geliﬂmenin bir s›n›r› vard›r ve bu kanun, bütün yaﬂayan canl›lar› belirlenmiﬂ baz› s›n›rlar içinde sabit tutar" diyerek ifade etmektedir.19
Bu gerçeklerden haberdar olmayan ve 19. yüzy›l›n ilkel bilim anlay›ﬂ›
içinde hayaller kuran Darwin ise, varyasyonlar›n s›n›rs›z oldu¤unu ve dolay›s›yla varyasyon yoluyla yeni canl› türleri ortaya ç›kt›¤›n› sanm›ﬂt›r. Danimarkal› bilim adam› W. L. Johannsen, Darwin'in bu yan›lg›s›n› ﬂöyle aç›klar:
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Darwin'in bütün vurgusunu üzerine dayand›rd›¤› varyasyonlar, gerçekte belirli bir noktan›n ilerisine götürülemezler ve bu nedenle varyasyonlar 'sürekli de¤iﬂim'in (evrimin) nedenini oluﬂturmazlar.20
K›sacas›, bir canl› türü içinde farkl› varyasyonlar›n (hayvan yetiﬂtiricili¤iyle veya do¤al yollarla) ortaya ç›kmas›n›n, tüm canl› türlerinin tek bir ortak atadan tesadüflerle oluﬂtu¤unu iddia eden evrim teorisine kazand›rd›¤›
hiçbir ﬂey yoktur. Varyasyonlar, yarat›l›ﬂ› savunan tüm biyologlar taraf›ndan
kabul edilen bir konudur ve bugün hiçbir ciddi evrimci de varyasyon konusunun evrime delil oluﬂturdu¤unu iddia etmemektedir. Varyasyonu evrime
delil sanmak, ancak Darwin'in ilkel bilim anlay›ﬂ›na yak›ﬂan bir bilgisizliktir.
Ancak üzücü olan, bu bilgisizli¤in ders kitaplar›m›zda ›srarla tekrarlanmas›d›r. Pek çok ders kitab› yazar›, varyasyon ve evcilleﬂtirme konular›nda örnekler s›ralamakta ve sonra da "bunlar canl›lar›n evrimleﬂti¤inin gözlemlenmiﬂ kan›tlar›d›r" gibi yorumlarda bulunmaktad›rlar. Ders kitaplar›n›n
bilimsel bulgulara uygun hale getirilmesi için, elbette ki bu tür yanl›ﬂ 19.
yüzy›l yorumlar›n›n ay›klanmas› gerekmektedir.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
Ortaokul Fen Bilgisi 8, Ders Kitab›, Bekir Onat, Mümin Hatipo¤lu, Musa
Ac›l›o¤lu, ‹stanbul: Özer Yay›nlar›, s. 167.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi 8, Ders Kitab›, N. Sefa Çimen, Hayrettin Sönmez, Osman Y›lmaz, ‹stanbul: Salan Yay›nlar›, s. 198.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Bahattin Soydan, Hüseyin Baﬂak, Hülya
Soydan, Ankara: Serhat Yay›nevi, s. 170-171.
Lise 3 Biyoloji, Selim Korkmaz, Özer Bulut, Davut Sa¤d›ç, ‹stanbul: Milli
E¤itim Bas›mevi, 1998, s. 185.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi 8, Tekin Polat, Nermin Biçer, ‹stanbul: Gendaﬂ Yay›nc›l›k, s. 184.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Bahattin Soydan, Hüseyin Baﬂak, Hülya
Soydan, ‹stanbul: Serhat Yay›nevi, 1996, s. 169-170.
Biyoloji 3, Liseler için Ders Kitab›, Öner Gücün, Ankara: Pasifik Ders Kitaplar› A.ﬁ., s. 106-110, 114-115
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YANILGI 5
"Lamarck canlıların
açıklamıştır."

çeşitlilik

nedenlerini

Aç›klama: Evrim teorisinin ilk savunucular›ndan olan Lamarck, gerçekte canl›lar›n çeﬂitlilik nedenlerini aç›klamam›ﬂ, canl›lar›n çeﬂitlilikleri
hakk›nda tamamen bilim d›ﬂ›, hayali senaryolar üretmiﬂtir.
Yaﬂad›¤› 19. yüzy›l›n ilkel bilim ve teknoloji düzeyi nedeniyle Lamarck,
aynen Darwin gibi genetik, mikrobiyoloji, biyokimya gibi bilimlerden habersizdi. Bu nedenle, canl›lar›n yaﬂamlar› boyunca kazand›klar› fiziksel
özelliklerin gelecek nesillere aktar›labilece¤ini
savunmaktayd›. Lamarck'a göre, aktar›lan bu
özelliklerin yararl› olanlar› daha ileriki nesillerde birikerek ortaya yeni türler ç›karacakt›.
Lamarck, bu teorisini, "birkaç nesil boyunca
kollar› kesilecek insanlar›n zamanla çocuklar›n›n da kolsuz do¤acaklar›" gibi bir safsatayla
da aç›klamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Yine Lamarck'a göre
zürafalar baﬂlang›çta ceylan benzeri hayvanlard›, fakat kurakl›k sonucu yüksek dallar›n
yapraklar›na uzana uzana boyunlar› uzam›ﬂt›.
Lamarck'›n senaryolar›n›n bilim ve gerçek d›ﬂ›
oldu¤u daha kendi döneminin bilim adamlar›
taraf›ndan ortaya konmuﬂ ve hiçbir bilimsel
de¤eri bulunmayan teorileri bilim tarihinin
Lamarck'›n hayali evrim mekanizmas› bu yüzy›l›n baﬂ›nda kesin olarak çürütüldü.

çöplü¤üne at›lm›ﬂt›r. Mendel'in temelini att›¤›
ve 20. yüzy›lda geliﬂen genetik bilimi sonraki

nesillere yaln›zca genlerin aktar›labilece¤ini, kazan›lan fiziksel özelliklerin
ise genetik yap›ya yans›mayaca¤› için kesinlikle bir sonraki nesile aktar›lamayaca¤›n› ispatlam›ﬂt›r.
Tüm bu gerçekler karﬂ›s›nda, ders kitaplar›nda, Lamarck'›n bu köhne
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teorisini bile "bilimsel bir aç›klama" gibi gösteren sat›rlar›n yer almas›, son
derece sak›ncal› bir durumdur.
Ders kitaplar›n›n Lamarck ve Lamarckizm hakk›ndaki aç›klamalar› bazen skandal boyutlar›na ulaﬂmakta ve Lamarck'›n 1920'lerde çürütülmüﬂ görüﬂleri tamamen bilimsel bir gerçek gibi aktar›lmaktad›r. Örne¤in, Bahattin
Soydan, Hüseyin Baﬂak ve Hülya Soydan adl› yazarlar taraf›ndan kaleme
al›nan ‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8 adl› kitapta, "çevre koﬂullar›ndaki
de¤iﬂimler, o çevrede yaﬂayan canl› türlerini sürekli etkiler" denmekte, sonra da buna delil olarak Lamarck'›n zürafalar›n boylar›n›n zamanla uzamas›
iddias› gösterilmektedir.
Ayn› yazarlara ait olan Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Fen Bilimleri 2
baﬂl›kl› kitapta ise, yine Lamarck'›n zürafa örne¤i bilimsel bir gerçek gibi anlat›lmaktad›r. Lamarck'›n zürafa çizimlerini kullanan yazarlar, "ﬂekilde çevre ﬂartlar›n›n uzun bir zaman dilimi içinde zürafalar›n boylar›n› nas›l etkiledi¤i görülmektedir" diye yazmaktan çekinmemiﬂlerdir.
Cengiz Yalç›n, Hamza Y›lmaz, Musa Do¤an, Selma ﬁimﬂek, ﬁevket
Üzün, Tevfik Y›ld›r›m, Nuri Korkmaz, Gülçin Gültiken, Cemile Taﬂç›o¤lu,
Arife Evrensel ve Sadakat Özdemir adl› yazarlar taraf›ndan kaleme al›nan
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8 baﬂl›kl› ders kitab›nda ise, yine Lamarck'›n zürafalar›n boyunlar›n›n uzamas› ile ilgili iddialar› anlat›lmakta,
ancak bunlar›n bilim dünyas› taraf›ndan neredeyse 100 y›l önce reddedilmiﬂ
saçma bir düﬂünce oldu¤undan hiç söz edilmemektedir.21 Kitab› okuyan bir
ilkö¤retim ö¤rencisinin Lamarck'›n teorisini bilimsel bir gerçek sanmamas›
için hiçbir neden yoktur.
Bu dramatik örnekler, Lamarck'›n köhne evrim teorilerinin bile, belki
bilgisizlik sonucu belki de kas›tl› olarak, baz› ders kitab› yazarlar› taraf›ndan
ö¤rencilere telkin edildi¤ini göstermektedir. Dünyan›n öküzün boynuzlar›nda durdu¤u inanc›ndan bilimsel olarak pek bir fark› olmayan bu gibi bilim
d›ﬂ› anlat›mlar›n, ders kitaplar›ndan bir an önce silinmesi gerekti¤i ise son
derece aç›kt›r.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Bahattin Soydan, Hüseyin Baﬂak, Hülya
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Soydan, ‹stanbul: Serhat Yay›n evi, 1996, s. 169-170.
Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Fen Bilimleri 2, Bahattin Soydan, Hüseyin Baﬂak, Hülya Soydan, ‹stanbul: Serhat Yay›nc›l›k, s. 91.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Cengiz Yalç›n, Hamza Y›lmaz, Musa Do¤an, Selma ﬁimﬂek, ﬁevket Üzün, Tevfik Y›ld›r›m, Nuri Korkmaz, Gülçin Gültiken,
Cemile Taﬂç›o¤lu, Arife Evrensel, Sadakat Özdemir, ‹stanbul: Milli E¤itim Bas›m evi, 1997, s. 180.
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YANILGI 6
"Darwin'e ve Lamarck'a göre zürafaların bacakları
ve boyları mutasyonlarla uzamıştır."

Aç›klama: Ders kitaplar›ndaki yan›lg›lar, sadece hatal› evrimci iddialar›n aktar›lmas›ndan ibaret de¤ildir. Baz› ders kitab› yazarlar›, savunma niyetinde olduklar› evrim teorisinin neyi iddia etti¤inden habersiz olduklar›n›
gösteren vahim ifadeler kulanm›ﬂlard›r.
Bunlar›n biri, Darwin'in ve Lamarck'›n evrimi mutasyonlarla aç›klad›¤›
ﬂeklindeki iddiad›r. M. Bahattin Hartevio¤lu adl› yazar taraf›ndan kaleme
al›nan ‹lkö¤retim Fen Bilgisi 8 baﬂl›kl› kitapta Darwin'in zürafalar›n bacak ve
boylar›n›n uzamas›n› mutasyonlarla aç›klad›¤› öne sürülmektedir. Etem
Düzgün, Mehmet Suzan ve Nebahat Suzan adl› yazarlar taraf›ndan yaz›lan
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8 baﬂl›kl› kitapta ise daha da vahim bir iddia ortaya at›lmakta ve "Lamarck'a göre zürafan›n boynu, boyun geninde
oluﬂan bir mutasyon sonucu uzam›ﬂ ve uzun boyunlu zürafalar, bu nedenle çevre koﬂullar›na uyum sa¤layabilmiﬂlerdir" diye yaz›lmaktad›r.
Mutasyonlar, daha önce de aç›klad›¤›m›z gibi canl›lar›n genetik ﬂifresinde çeﬂitli etkenler sonucu meydana gelen hasar ve yer de¤iﬂtirmelerdir.
Mutasyonlar›n varl›¤› ve DNA'daki genetik ﬂifre üzerindeki zararl› etkisi ise,
ancak genlerin keﬂfinden sonra ortaya ç›km›ﬂ bir gerçektir. Bu da 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda olmuﬂtur.
Dolay›s›yla Darwin'in ve Lamarck'›n yaﬂad›klar› dönemde ne genetik,
ne de DNA'n›n varl›¤› bilinmemektedir. Darwin'in ve Lamarck'›n mutasyon
diye bir kavramdan bile haberleri yoktur; çünkü bu kavram onlar›n ölümlerinden çok sonra, 20. yüzy›lda ortaya ç›km›ﬂt›r.
Dolay›s›yla Darwin'in ya da Lamarck'›n, zürafalar›n bacaklar›n›n ve
boylar›n›n uzunlu¤unu mutasyonla aç›klamas› gibi bir durum teknik olarak
imkans›zd›r. Fakat görülen odur ki, evrim teorisini savunmak niyetiyle elle-
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rine kalem alan baz› yazarlar, konu hakk›ndaki en temel ansiklopedik bilgilerden bile habersizdirler. Bu vahim bilgi eksikliklerinin ders kitaplar›nda
yer al›yor olmas› ise, bu kitaplar›n bir an önce son bilimsel bulgulara göre elden geçirilmesi gerekti¤ini gösteren çok aç›k birer iﬂarettir.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
‹lkö¤retim Fen Bilgisi 8, M. Bahattin Hartevio¤lu, Ankara: Koza Yay›n Da¤›t›m, 1996, s. 169
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Etem Düzgün, Mehmet Suzan, Nebahat
Suzan, ‹stanbul: Düzgün Yay›nc›l›k, s. 193.
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YANILGI 7
"Genetik bilimciler yeni canlı türleri ortaya çıkarmayı başarmışlardır."

Aç›klama: Evrimciler, somut bir bulguyu belirtmeyen ve dolay›s›yla
hiçbir dayana¤› olmayan iddialar ortaya atmay› al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂlerdir. ‹ddialar› bilimsel bulgular taraf›ndan yalanland›¤› için, bu tür hayali
yorumlar yapmay› tercih ederler.
Bunlar›n ders kitaplar›na girmiﬂ olan örneklerinden biri, genetikçilerin yeni canl› türleri ürettikleri iddias›d›r. Oysa bugün konuyla ilgili olan
herkes bilir ki, genetik bilimciler hiçbir zaman yeni canl› türleri ortaya ç›karamam›ﬂlard›r.
Bu konuda ayd›nlat›c› bir konu, meyve sinekleridir. Meyve sinekleri,
çok h›zl› üredikleri ve kolayl›kla mutasyona u¤rat›labildikleri için genetikçilerin üzerinde en çok deney yapt›klar› hayvanlard›r. Genetikçiler on
y›llard›r bu canl›lar üzerinde her türlü mutasyon deneyi gerçekleﬂtirmiﬂ,
ama yeni bir tür üretmek bir yana, her zaman için sakat ve k›s›r canl›lar elde etmiﬂlerdir.
Evrimci genetikçi Gordon Taylor, bu konuda ﬂunlar› yazar:
Bu çok çarp›c› ama bu kadar da gözden kaç›r›lan bir gerçektir: Altm›ﬂ
y›ld›r dünyan›n dört bir yan›ndaki genetikçiler evrimi kan›tlamak için
meyve sinekleri yetiﬂtiriyorlar. Ama hala bir türün, hatta tek bir enzimin bile ortaya ç›k›ﬂ›n› gözlemlemiﬂ de¤iller.22
Bir baﬂka araﬂt›rmac› olan Michael Pitman, meyve sinekleri üzerindeki
deneylerin baﬂar›s›zl›¤›n› ﬂu ﬂekilde ifade eder:
Say›s›z genetikçi meyve sineklerini nesiller boyunca say›s›z mutasyonlara maruz b›rakt›lar. Peki sonuçta insan yap›m› bir evrim mi ortaya
ç›kt›? Maalesef hay›r. Genetikçilerin yaratt›klar› canavarlardan sadece
pek az› beslendikleri ﬂiﬂelerin d›ﬂ›nda yaﬂamlar›n› sürdürebildiler. Pratikte mutasyona u¤rat›lm›ﬂ olan tüm sinekler ya öldüler, ya sakat ya da
k›s›r oldular.23
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MUTASYONLAR YENİ TÜRLER OLUŞTURMAZ,
CANLILARA SADECE ZARAR VERİRLER
Normal bir sine¤in kafas› (solda)
ve mutasyona u¤ram›ﬂ di¤er bir
sinek. Bilim adamlar› yüzy›l›n
baﬂ›ndan beri sinekleri mutasyona u¤ratarak bunlar› baﬂka canl›
türlerine dönüﬂtürmek için araﬂt›rmalar yapmaktad›rlar. Ancak
on y›llarca süren bu çabalar›n
sonucunda elde edilen tek ﬂey,
sakat, hastal›kl› ve kusurlu sineklerin ortaya ç›kmas› olmuﬂtur.

Genetikçiler mutasyon yoluyla canl› türleri üretemedikleri gibi, genlerle bilinçli bir biçimde oynayarak da yine yeni türler üretememiﬂlerdir.
Genetikçilerin yapt›klar›, canl›lar›n genleri üzerinde oynayarak, zaten
mevcut olan genetik özelliklerin çeﬂitli kombinasyonlar›n› elde etmektir. Genetik mühendisli¤i sayesinde, ayn› türün farkl› varyasyonlar›na da¤›lm›ﬂ
olan çeﬂitli genetik özellikler aras›ndan istenen özellikler biraraya getirilmekte ve bu özelliklerin tümünü bar›nd›ran bireyler oluﬂturulabilmektedir.
Fakat bunun evrimle hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bu özellikler zaten, o türün
tüm varyasyonlar›n›n genetik özelliklerinin toplam› anlam›na gelen "gen havuzu"nda mevcuttur. Yeni bir özellik, yeni bir tür elde edilmiﬂ de¤ildir. Örne¤in sulu ve tats›z bir portakal cinsiyle, az sulu fakat tatl› bir portakal cinsinin sulu ve tatl› özelliklerini kodlayan genler biraraya getirilerek sulu ve
tatl› bir portakal çeﬂidi üretilebilir. Ancak görüldü¤ü gibi bu özellikler zaten
baﬂtan beri portakallarda mevcuttur, sadece her birinin tercih edilen özelliklerini birarada toplayan bir portakal çeﬂidi üretilmiﬂtir. Portakal yine portakald›r, portakalda yepyeni bir özellik ortaya ç›kmam›ﬂt›r. Portakal›n gen havuzundaki özelliklerinin yeni bir kombinasyonu elde edilmiﬂtir.
Ayn› durum çeﬂitli evcil hayvanlar›n melezlenmesiyle de elde edilmektedir. Örne¤in çok süt veren, fakat fazla et vermeyen bir inekle, az süt fakat
çok et veren ineklerin birkaç nesil boyunca melezlenmesi sonucunda hem
çok et hem de çok süt veren inekler elde edilebilmektedir.
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Aç›kça görüldü¤ü gibi bunlar›n hiçbiri evrim de¤ildir. Çünkü ne yeni
bir tür, ne de daha önceden hiç var olmayan yepyeni bir özellik ortaya ç›kmaktad›r. Ayn› türün bireylerinin baﬂtan beri sahip olduklar› özelliklerin
çaprazlanma yoluyla farkl› kombinasyonlar› elde edilmektedir. Darwin baﬂta olmak üzere evrimciler ise, bu olay› bir göz boyama ve yan›ltma unsuru
olarak kullanarak, bu durumu evrimin halen devam etmekte olan bir süreç
oldu¤una örnek göstermektedirler.
Bu yanl›ﬂ ve bilim d›ﬂ› anlat›mlar›n ders kitaplar›ndan ç›kar›lmalar› gerekti¤i aç›kt›r.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
‹lkö¤retim Fen Bilgisi 8, M. Bahattin Hartevio¤lu, Ankara: Koza Yay›n Da¤›t›m, 1996, s. 169.
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YANILGI 8
"Biyolojik sınıflandırma (sistematik) evrimin
delilidir."

Aç›klama: Ders kitaplar›nda s›kça tekrarlanan bir iddia da, canl›lar›
gruplara ay›rmak için kullan›lan biyolojik s›n›flama ﬂemas›n›n›n evrime bir
delil oluﬂturdu¤u yönündedir.
Biyolojik (ya da di¤er bir ifadeyle taksonomik) s›n›fland›rma, 18. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olan ünlü ‹sveçli biyolog Carolus Linnaeus taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ bir yöntemdir. Bu yöntem içinde canl›lar önce bitkiler, havyanlar gibi
temel alemlere, sonra omurgal›lar, omurgas›zlar gibi filumlara, sürüngen,
memeli gibi alt s›n›flara ayr›l›rlar. Bu s›n›flama içinde en gerçekçi s›n›flama
düzeyinin "tür" oldu¤u kabul edilir. Bir tür, benzer özelliklere sahip bulunan
ve birbiriyle çiftleﬂip döl verebilen canl›lar olarak tan›mlan›r.
Evrim teorisi ise, bu biyolojik s›n›fland›rmay›, kendi iddias›na göre bir
s›raya oturtmuﬂtur. Teori, önce tek hücreli canl›lar›n oluﬂtu¤unu, bunlardan
omurgas›z deniz canl›lar›n›n evrimleﬂti¤ini, sonra da s›ras›yla bal›klar›n,
amfibiyenlerin ve sürüngenlerin birbirlerinden evrimleﬂtiklerini iddia etmektedir. Ayn› iddiaya göre sürüngenlerden de kuﬂlar ve memeliler iki ayr›
kol olarak do¤muﬂ ve bu evrim insana kadar devam etmiﬂtir.
Dikkat edilirse, evrimcilerin yapt›klar› ﬂey, mevcut taksonomi ﬂemas›n›,
kendi teorilerine göre yorumlamaktan ibarettir. Ancak taksonomik ﬂeman›n
evrime delil olarak yorumlanmas›n› gerektiren bir neden yoktur. Aksine, bu
ﬂema, yarat›l›ﬂa uygun biçimde de yorumlanabilir. Bunun en aç›k göstergesi
ise, taksonomik ﬂemay› ilk kez ortaya koyan ve bu nedenle biyoloji biliminin
babas› say›lan Linnaeus'un, türlerin Allah taraf›ndan ayr› ayr› yarat›ld›klar›n› savunan yarat›l›ﬂç› bir bilim adam› oluﬂudur. Dolay›s›yla, canl›lar›n bal›klar, sürüngenler, memeliler, kuﬂlar gibi s›n›flara ayr›labilir olmalar›, evrime
delil oluﬂturan bir durum de¤ildir.
Ancak bu noktada, taksonomik s›n›flaman›n evrim teorisi taraf›ndan
asla aç›klanamayan yönleri oldu¤unu da belirtmek gerekir. Evrimciler, can-
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l›lar aras›nda hayali bir akrabal›k (filogeni) iliﬂkisi kurmakta ve sonra da taksonomik gruplar› bu hayali iliﬂkiye göre bir s›raya oturtmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Ama bu s›ralama bir türlü söz konusu ﬂemayla uyuﬂmamaktad›r.
Örne¤in evrimci iddiaya göre, tüm kuﬂlar sürüngenlerden gelen ortak
bir atadan evrimleﬂmiﬂlerdir. Evrimciler bunu iddia etmektedirler, çünkü
kuﬂlar›n fosil kay›tlar›nda daha geç belirmeleri ve ayn› sürüngenler gibi yumurtlayarak ço¤almalar› onlar› böyle bir varsay›ma yöneltmektedir. Ancak
kuﬂlar ile sürüngenler aras›nda dev farklar vard›r. Bunlardan sadece birisini
ele alal›m; bu canl›lar›n derilerini. Sürüngenlerin tümünün vücutlar› pullarla kapl›d›r, buna karﬂ›l›k kuﬂlar›n vücutlar› ise tüylerle kaplanm›ﬂt›r. Ancak
pullar ile tüyler aras›nda hiçbir benzerlik yoktur. Her iki yap› birbirinden tamamen ayr›d›r. Nitekim evrimciler pullar›n tüylere nas›l evrimleﬂmiﬂ olabilece¤i konusunda tahmin bile yürütememektedirler.
Ama kuﬂlar›n tüyleri bir baﬂka canl› grubunun derisindeki bir yap›ya
oldukça benzemektedir. Bu canl›lar memelilerdir ve vücutlar› k›llarla kapl›d›r. Kuﬂ tüyü ile memeli k›l› aras›nda birçok benzerlik bulunur. Bu durumda bir evrimcinin kuﬂlar ile memeliler aras›nda bir akrabal›k oldu¤unu iddia
etmesi beklenebilir, ama evrimciler bunu yapamazlar. Çünkü di¤er taksonomik özellikler ve fosil kay›tlar›, böyle bir iddiay› imkans›z k›lmaktad›r.
Pullar konusu bir baﬂka yönden daha evrimcileri
açmaza düﬂürür. Sürüngenlerin vücutlar›n›n pullarla
kapl› oldu¤unu belirttik. Ancak sürüngenlerin atas›
olduklar› iddia edilen amfibiyenler (kurba¤a ve semenderler), pullarla hiçbir benzerli¤i olmayan, yumuﬂak, kaygan ve nemli bir deriye sahiptirler. ‹ﬂin en ilginç yan› ise, pullar›n, amfibiyenlerin atas› olduklar›
iddia edilen bal›klarda yeniden ortaya ç›kmas›d›r.
E¤er biyolojik (taksonomik) s›n›fland›rma olmasa, evrimciler sürüngenlerin do¤rudan bal›klardan evrimleﬂtiklerini öne sürebilirlerdi. Ama bu s›n›fland›rma,
onlar›, pullar›n önce tesadüfen kaybolup, sonra yine
tesadüfen ortaya ç›kt›¤› gibi bir iddiay› savunmak zorunda b›rakmaktad›r. Dahas› bu iddia, kendilerinin

Biyolojik s›n›fland›rman›n
kurucusu olan Linnaeus,
canl› türlerinin ayr› ayr›
yarat›ld›klar›n› savunmuﬂ
ve evrim fikrine ﬂiddetle
karﬂ› ç›km›ﬂt›r.
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koymuﬂ olduklar› Dallo Kural› ile de çeliﬂmektedir. (Dallo Kural›'na göre evrimsel süreç içinde kaybolan organ bir daha belirmez.)
Taksonomi, evrimcileri di¤er pek çok yönden açmaza sokar. Çünkü
kurduklar› her hayali evrim s›ralamas›, çok benzer özelliklere ve organlara sahip canl›lar› çok ilgisiz s›n›flamalar›n içine sokmaktad›r. Bunun bir
örne¤i canl›lar›n gözleridir. Baz› canl› gruplar›n›n göz yap›lar› birbirine ola¤anüstü derecede benzerdir. Örne¤in omurgal› kara canl›lar›n›n gözleri ile
ahtapotlar›n gözlerinin yap›s› t›pat›p ayn›d›r. Bu durumda, evrimcilerin
omurgal› kara canl›lar› ile ahtapotlar› ayn› evrimsel soy a¤ac›na koymalar›n› bekleyebilirsiniz. Ama böyle yapamazlar, çünkü baﬂka nedenler, onlar›
ahtapotlar› apayr› bir soy a¤ac› içine yerleﬂtirmeye zorlamaktad›r.
Bu ise, evrimcileri, göz gibi hiçbir zaman aç›klayamad›klar› son derece
karmaﬂ›k bir organ›n, birbirinden ba¤›ms›z olarak defalarca evrimleﬂti¤ini
iddia etmek zorunda b›rak›r. Hem de ayr› ayr› evrimleﬂen gözlerin, birbirine tamamen benzer yap›lara "tesadüfen" kavuﬂtuklar›n› öne sürmek zorunda kal›rlar. Ünlü bir evrimci olan Frank Salisbury bu durumun kendisini ne
kadar büyük bir açmaza düﬂürdü¤ünü ﬂöyle ifade etmektedir:
Göz kadar kompleks bir organ bile farkl› gruplarda ayr› ayr› ortaya ç›km›ﬂt›r. Örne¤in ahtapotta, omurgal›larda ve antropotlarda. Bunlar›n bir
defa ortaya ç›k›ﬂlar›n› aç›klamak yeteri kadar problem oluﬂtururken,
modern sentetik (Neo-Darwinist) teoriye göre, farkl› defalar ayr› ayr›
meydana geldikleri düﬂüncesi baﬂ›m› a¤r›tmaktad›r.24
Asl›nda taksonomik ﬂeman›n evrimcileri soktu¤u açmaz, Salisbury'nin
baﬂ›n› a¤r›tan sorundan çok daha büyüktür. Çünkü ilerleyen y›llarda yürütülen araﬂt›rmalar, evrimcileri, gözün üç kez de¤il, "birbirinden ba¤›ms›z
olarak birkaç düzine defa", yani 30-40 kez ayr› ayr› evrimleﬂti¤ini iddia etmek zorunda b›rakm›ﬂt›r. Bu rakam› hesaplayan kiﬂi, neo-Darwinizmin kurucular›ndan ve yaﬂayan en önde gelen evrimcilerden biri olan Harvard
Üniversitesi biyolo¤u Ernst Mayr'd›r.25
Tüm bunlar›n yan› s›ra, evrimcilerin kurduklar› taksonomi ﬂemas›n›
tek baﬂ›na geçersiz k›lan baz› canl› türleri vard›r. Avustralya'da yaﬂayan
Platypus adl› tür buna bir örnektir. Platypus ayn› bir memeli gibi tüylere sa-
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hiptir ve yavrular›n› emzirir, ama sürüngenler gibi yumurtlayarak ço¤al›r ve
zehir üretir. Ayn› kuﬂlar gibi bir gagaya sahiptir, ama ayn› amfibiyenler gibi
zaman›n›n büyük bölümünü suda geçirir. Evrimciler Platypus'u hiçbir biçimde aç›klayamazlar, çünkü bu canl›, evrimsel akrabal›k ﬂemalar›n› alt üst
etmektedir. Platypus, apayr› canl› gruplar›na ait özellikleri üzerinde bar›nd›ran bir "mozaik" canl›d›r.
K›sacas›, canl› s›n›flamalar›n› evrimsel bir akrabal›k iliﬂkisi içine çeliﬂkisiz bir biçimde oturtmak mümkün de¤ildir. Amerikal› biyoloji profesörü
Frank L. Marsh, Varitation and Fixity in Nature (Do¤ada Çeﬂitlilik ve Sabitlik)
adl› kitab›nda bu konuda ﬂu yorumu yapar:
Canl›lar basitten komplekse do¤ru ilerleyen, kesintisiz, sürekli bir
seri içine oturtulamamaktad›r. Ya da bir varyasyon, bir baﬂka varyasyona daimi bir seri içinde ba¤lanamamaktad›r. Aksine, do¤adaki çeﬂitlili¤in son derece kesintili oldu¤unu görürüz. Birbirini kademeli bir biçimde izleyen bireylerle de¤il, birbirinden tamamen ayr› noktalarda
toplanm›ﬂ benzer yap›larla karﬂ›laﬂ›r›z.26
Taksonominin evrim teorisinin karﬂ›s›na ç›kard›¤› bu açmazlar, ders kitaplar›nda yer alan "biyolojik s›n›fland›rma evrime delil oluﬂturmaktad›r"
ﬂeklindeki bilgilerin gerçeklerle aç›kça çeliﬂti¤ini göstermektedir. Bu nedenle bu gibi yanl›ﬂ ifadeler ders kitaplar›ndan ç›kar›lmal› ve "biyolojik s›n›fland›rma, canl› türlerinin küçük de¤iﬂikliklerle ortak bir atadan geldikleri iddias›yla uyuﬂmamaktad›r" yorumu eklenmelidir.

Baz› canl›lar, farkl›
canl› s›n›flamalar›na ait olan özelliklere ayn› anda sahiptirler ve bu nedenle biyolojik s›n›flaman›n evrim teorisine uydurulmas›n› imkans›z hale getirmektedirler. Memeli, kuﬂ, sürüngen ve
amfibiyenlere ait farkl› özelliklere
ayn› anda sahip olan Platypus, bu
canl›lardan biridir. Avustralya'da
yaﬂayan canl›, evrim ﬂemas›n› alt
üst etmektedir.
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‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›
Biyoloji 3, Liseler ‹çin Ders Kitab›, Öner Gücün, Ankara: Pasifik Ders Kitaplar› A.ﬁ., s. 123.
Liseler ‹çin Biyoloji 3, Ders Kitab›, Nam›k Berker, Ankara: Mega Yay›nc›l›k,
1995, s. 180.
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YANILGI 9
"Atlar bir evrim sonucunda ortaya çıkmıştır. Atın
atası beş tırnaklı iken bugünkü atlar tek tırnaklıdır."

Aç›klama: "At›n evrimi", ders kitaplar›m›zda, kendisinden ﬂüphe duyulamayacak kadar kesin kan›tlarla ispatlanm›ﬂ bir gerçek gibi gösterilmektedir. Oysa gerçekler çok farkl›d›r. Bir zamanlar evrim teorisinin en çok sözü edilen sözde "kan›t"lar›ndan biri olan at›n evrimi hikayesi, bugün çok say›da evrimci taraf›ndan reddedilen ve unutulmaya yüz tutmuﬂ bir skandal
niteli¤indedir.
Kas›m 1980'de Chicago Do¤a Tarihi Müzesi'nde 150 evrimcinin kat›ld›¤›, dört gün süren ve kademeli evrim teorisinin sorunlar›n›n ele al›nd›¤› bir
toplant›da söz alan evrimci Boyce Rensberger, at›n evrimi senaryosunun fosil kay›tlar›nda hiçbir dayana¤› olmad›¤›n› ve at›n kademeli evrimleﬂmesi
gibi bir sürecin hiç yaﬂanmad›¤›n› ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
Yaklaﬂ›k 50 milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ dört t›rnakl›, tilki büyüklü¤ündeki
canl›lardan bugünün daha büyük tek t›rnakl› at›na bir dizi kademeli
de¤iﬂim oldu¤unu öne süren ünlü at›n evrimi örne¤inin geçersiz oldu¤u uzun zamand›r bilinmektedir. Kademeli de¤iﬂim yerine, her türün fosilleri bütünüyle farkl› olarak ortaya ç›kmakta, de¤iﬂmeden kalmakta, sonra da soyu tükenmektedir. Ara formlar bilinmemektedir.27
At›n evrimi ﬂemalar›n›n sergilendi¤i "‹ngiltere Do¤a Tarihi Müzesi"nin
yöneticilerinden ünlü evrimci paleontolog Colin Patterson da, hala müzenin
alt kat›nda duran bu sergi hakk›nda ﬂunlar› söyler:
Hayat›n do¤as› hakk›nda her biri birbirinden hayali bir sürü kötü hikaye vard›r. Bunun en ünlü örne¤iyse, belki 50 y›l önce haz›rlanm›ﬂ olan
ve hala alt katta duran at›n evrimi sergisidir. At›n evrimi, birbirini izleyen yüzlerce bilimsel kaynak taraf›ndan büyük bir gerçek gibi sunulmuﬂtur. Ancak ﬂimdi, bu tip iddialar› ortaya atan kiﬂilerin yapt›klar›
tahminlerin, yaln›zca spekülasyon olduklar›n› düﬂünüyorum.28
Peki "at›n evrimi" senaryosunun dayana¤› nedir? Bu senaryo, Hindis-
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ATIN EVRİMİ ALDATMACASI

Dünya üzerinde
farkl› büyüklüklerde
at cinsleri yaﬂar.
Evrimcilerin yapt›¤›
at›n evrimi ﬂemas›,
bu farkl› cinslere ve
baz› di¤er memelilere ait fosillerin art
arda s›ralanmas›ndan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Bu yüzden
at serileri, tümüyle
köhne ve bilim d›ﬂ›
bir iddiad›r.

tan, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da de¤iﬂik zamanlarda yaﬂam›ﬂ, farkl› tür canl›lara ait fosillerin evrimcilerin hayal güçleri do¤rultusunda küçükten büyü¤e do¤ru dizilmesiyle oluﬂturulan düzmece ﬂemalarla
ortaya at›lm›ﬂt›r. De¤iﬂik araﬂt›rmac›lar›n öne sürdükleri 20'den fazla de¤iﬂik
at›n evrimi ﬂemas› vard›r. Hepsi de birbirinden farkl› olan bu soy a¤açlar›
hakk›nda evrimciler aras›nda da görüﬂ birli¤i yoktur. Bu s›ralamalardaki tek
ortak nokta, 55 milyon y›l önceki Eosen Devri'nde yaﬂam›ﬂ "Eohippus"
(Hyracotherium) adl› köpek benzeri bir canl›n›n at›n ilk atas› oldu¤una inan›lmas›d›r. Oysa at›n milyonlarca y›l önce yok olmuﬂ atas› olarak sunulan
Eohippus, halen Afrika'da yaﬂayan ve atla hiçbir ilgisi ve benzerli¤i olmayan
"Hyrax" isimli hayvan›n çok benzeridir.29
At›n evrimi iddias›n›n tutars›zl›¤›, her geçen gün ortaya ç›kan yeni fosil bulgular›yla daha aç›k olarak anlaﬂ›lmaktad›r. Eohippus ile ayn› katman-

Yan›lg›lar ve Aç›klamalar›

299

da, günümüzde yaﬂayan at cinslerinin de (Equus Nevadensis ve Equus Occidentalis) fosillerinin bulundu¤u tespit edilmiﬂtir.30 Bu, modern at ile onun
sözde atas›n›n ayn› zamanda yaﬂad›¤›n› göstermektedir ki, at›n evrimi diye
bir sürecin hiçbir zaman yaﬂanmad›¤›n›n en aç›k kan›t›d›r.
Dahas›, ünlü paleontolog Pettingrew, modern at›n, atalar› oldu¤u söylenen canl›lardan yaklaﬂ›k 70 milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ oldu¤unu belirtmektedir. Pettingrew'e göre, bugünkü tek t›rnakl› at, günümüzden 120 milyon
y›l önceki Mezozoik Devir'de yaﬂam›ﬂ, onun atas› oldu¤u iddia edilen çok
t›rnakl› at ise, 50 milyon y›l önceki Eosen Devir'de ortaya ç›km›ﬂ ve 40 milyon y›l önce de nesli tükenmiﬂtir.31 At serilerinin bu paleontolojik açmaz›n›
evrim araﬂt›rmac›s› Francis Hitching de ﬂöyle ifade eder:
Dünyan›n herhangi bir yerinde kaya tabakalar›nda aﬂa¤›dan yukar›ya
tam bir evrimsel s›ra içerisinde at fosili serisi bulunamad›.32
Öte yandan, zaten hiçbir temele dayanmayan at serileri, bir de s›ralamaya uymayan baz› fosillerin kas›tl› olarak göz ard› edilmesiyle daha da güvenilmez hale gelmiﬂtir. Örne¤in Miyosen Devri'nde yaﬂam›ﬂ olan "Moropus", ata çok benzedi¤i halde evrimcilerin iﬂine gelmedi¤i için fosil serisine
al›nmam›ﬂt›r. Prehistoric Animals adl› ansiklopedide ﬂöyle denir:
‹ki metrelik boyuyla Moropus, hem o devirde yaﬂam›ﬂ Meryhippus'tan
hem de günümüz at›ndan daha iridir ve küçükten büyü¤e do¤ru olan
evrim s›ralamas›n› bozmaktad›r.33
Tüm bu gerçekler, evrimin önemli delillerinden birisi gibi sunulan at›n
evrimi ﬂemalar›n›n, hiçbir geçerlili¤e sahip olmayan hayali ve düzmece s›ralamalar olduklar›n› ortaya koymuﬂtur. Bu nedenle, bu hayali senaryonun
ders kitaplar›nda "evrime delil oluﬂturan bilimsel gerçek" havas›nda sunulmas›, son derece yanl›ﬂ bir uygulamad›r ve düzeltilmesi gerekmektedir.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
‹lkö¤retim Fen Bilgisi 8, M. Bahattin Hartevio¤lu, Ankara: Koza Yay›n Da¤›t›m, 1996, s. 169.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Nihat Bilgin, Kemal Ça¤›c›, Ankara: Yaprak Yay›nlar›, 1996, s. 161.
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‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab›, Erol Ünal Karab›y›k, Haman Taﬂk›ran, Atila ﬁekerci, Bakiye Taﬂk›ran, Erol ‹slamo¤lu, Iﬂ›l Karab›y›k, Gülay Aytaç, Mahinur
Günay, Ankara: Üner Yay›nlar›, 1995, s. 105.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi, Tekin Polak, Nermin Biçer, ‹stanbul: Gendaﬂ Yay›nc›l›k, 1997, s. 185.
Biyoloji 3, Liseler için Ders Kitab›, Öner Gücün, Ankara: Pasifik Ders Kitaplar› A. ﬁ., s. 124-125.
Liseler ‹çin Biyoloji 3, Ders Kitab›, Nam›k Berker, Ankara: Mega Yay›nc›l›k,
1995, s. 179-180.
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YANILGI 10
"Antibiyotiklere dayanıklı bakterilerin
oluşumu mutasyonla olur."

Aç›klama: Evrimciler, baz› bakterilerin antibiyotiklere karﬂ› direnç göstermelerini evrimin deliliymiﬂ gibi sunmaya çal›ﬂ›rlar. Bu direnç mekanizmas›n›n da mutasyonlar sonucunda meydana geldi¤ini iddia ederler. Bu iddia ders kitaplar›na kadar da girmiﬂtir.
Oysa bakterilerdeki bu özellik, onlar›n antibiyotiklere maruz kal›nca
geliﬂtirdikleri bir özellik de¤ildir. Çünkü bu canl›lar söz konusu özelliklere
antibiyotiklerin ortaya ç›kmas›ndan önce de sahiplerdir. Scientific American
dergisi, evrimci bir yay›n olmas›na karﬂ›n, Mart 1998 say›s›nda bu konuda
ﬂöyle bir itirafa yer vermiﬂtir:
Çok say›da bakteri, daha ticari antibiyotikler kullan›lmaya baﬂlamadan önce de direnç genlerine sahipti. Bilim adamlar› bu genlerin neden
evrimleﬂtiklerini ve varl›klar›n› sürdürdüklerini kesinlikle bilmiyorlar.34
Görüldü¤ü gibi, bakterilerde direnç sa¤layan genetik bilginin, antibiyotiklerden önce var olmas›, evrimciler taraf›ndan aç›klanamayan ve teorinin
iddias›n› geçersiz k›lan bir gerçektir.
Dirençli bakterilerin, antibiyotiklerin keﬂfinden y›llarca önce mevcut oldu¤u, ciddi bir bilimsel yay›n olan Medical Tribune dergisinin, 29 Aral›k 1988
say›s›nda da ilginç bir olay aktar›larak belirtilmektedir: 1986'da yap›lan bir
araﬂt›rmada, 1845 y›l›ndaki bir kutup keﬂfi s›ras›nda hastalanarak hayat›n›
kaybeden denizcilerin buzda korunmuﬂ cesetleri bulunmuﬂtur. Bu cesetlerin
üzerinde 19. yüzy›lda yayg›n olan baz› bakteri çeﬂitleri tespit edilmiﬂ ve test
edildi¤inde, bunlar›n 20. yüzy›lda üretilmiﬂ pek çok modern antibiyoti¤e
karﬂ› direnç özellikleri taﬂ›d›klar› hayretle saptanm›ﬂt›r.
Bu tür direnç özelliklerinin penisilinin icad›ndan önce de birçok bakteri türünde mevcut oldu¤u t›p dünyas›nda bilinen bir gerçektir. Dolay›s›yla
bakterilerdeki direnç özelli¤inin evrimsel bir geliﬂme gibi öne sürülmesi ke-
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sinlikle aldat›c› bir iddiad›r.
Peki günlük dilde "bakterilerin ba¤›ﬂ›kl›k kazanmas›" denen süreç gerçekte nas›l oluﬂur?
Bakterilerin kendi türleri içinde say›s›z varyasyonlar› (çeﬂitleri) vard›r.
Bu varyasyonlar›n bir k›sm› ise, yukar›da belirtti¤imiz gibi, baz› ilaçlara karﬂ› direnç sa¤layacak genetik bilgiye sahiptir. Bakteriler belli bir ilac›n etkisine maruz kald›klar›nda, ilaca dayan›ks›z varyasyonlar yok olur; dirençliler
ise hayatta kal›r ve daha fazla ço¤alma imkan›na kavuﬂurlar. Belli bir zaman
sonra tamamen yok olan dirençsiz bakterilerin yerini, h›zla ço¤alan bu dirençli bakteriler doldurur. Bir süre sonra, ayn› bakteri türü yaln›zca söz konusu antibiyoti¤e dirençli olan bireylerden oluﬂmuﬂ bir koloni haline gelir
ve art›k ayn› antibiyotik o bakteri türüne karﬂ› etkisiz olur. Ancak bakteri yine ayn› bakteri, tür yine ayn› türdür.
Dikkat edilirse burada, evrimcilerin iddia etti¤inin aksine, dirençsiz
olan bakterilerin, antibiyoti¤e maruz kald›klar›nda mutasyon geçirip dirençli bakterilere dönüﬂmeleri, böylece yeni bir genetik bilgi edinmeleri gibi evrimsel bir süreç yoktur. Yaln›zca ayn› bakteri türünün zaten baﬂtan beri birarada var olan dirençli ve dirençsiz çeﬂitleri aras›nda bir elenme gerçekleﬂmektedir. Bu ise yeni bir bakteri türünün ortaya ç›kmas›, yani "evrim" de¤ildir. Aksine var olan varyasyonlardan biri yok olmaktad›r; yani evrimin tam
tersi bir geliﬂme yaﬂanmaktad›r.
Ayn› durum böceklerin DDT'ye karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k kazanmalar› konusu
için de geçerlidir. Ba¤›ﬂ›kl›¤› olan böceklerin ba¤›ﬂ›kl›k genleri DDT'den önce de mevcuttur. DDT'nin icad›ndan sonra önceden de ba¤›ﬂ›kl›k sahibi olan
böcekler hayatta kalm›ﬂ ve ço¤alm›ﬂlar, bu özelli¤e sahip olmayanlar ise elenerek yok olmuﬂlard›r. Sonuçta geriye yaln›zca DDT'ye ba¤›ﬂ›kl›¤› olan böceklerin oluﬂturdu¤u bir popülasyon kalm›ﬂt›r.
Evrimci biyolog Francisco Ayala; "Böcek zehirlerinin en kapsaml› türlerine karﬂ› gösterilen ba¤›ﬂ›kl›k, bu insan-yap›m› maddelerin böceklere uyguland›¤›nda, o böcek türünün çeﬂitli genetik varyasyonlar›nda aç›kça vard›"
diyerek bu gerçe¤i kabul eder.35
Halk›n büyük ço¤unlu¤unun mikrobiyoloji alan›nda bilgi edinme ve
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araﬂt›rma imkan›na sahip olmad›¤›n› bilen evrimciler de bu direnç ve ba¤›ﬂ›kl›k konular›nda aç›k bir aldatmacaya baﬂvurmaktad›rlar. Özellikle de bu
konuyu medyada s›k s›k gündeme getirerek, evrimin çok büyük bir kan›t›
gibi sunmaktad›rlar. Oysa ne bakterilerdeki antibiyotik direncinin ne de böceklerdeki DDT ba¤›ﬂ›kl›¤›n›n evrime hiçbir delil sa¤lamad›¤› çok aç›kt›r.
Ancak her iki konu da, evrimcilerin teorilerini hakl› ç›karmak u¤runa ne tür
çarp›tma ve göz boyamalara baﬂvurduklar›n› göstermek aç›s›ndan iyi birer
örnektir.
Bilimsel yönden bir geçerlili¤i olmayan bu gibi evrimci iddialar›n ders
kitaplar›nda bilimsel bir gerçek gibi anlat›lmas›n›n sak›ncal› bir uygulama
oldu¤u ise aç›kça ortadad›r.

‹ddian›n Geçti¤i Ders Kitaplar›:
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Cengiz Yalç›n, Hamza Y›lmaz, Musa Do¤an, Selma ﬁimﬂek, ﬁevket Üzün, Tevfik Y›ld›r›m, Nuri Korkmaz,
Gülçin Gültiken, Cemile Taﬂç›o¤lu, Arife Evrensel, Sadakat Özdemir, ‹stanbul: Milli E¤itim Bas›mevi, 1997, s. 178.
Ortaokul Fen Bilgisi 8, Ders Kitab›, Bekir Onat, Mümin Hatipo¤lu, Musa
Ac›l›o¤lu, ‹stanbul: Özer Yay›nlar›, s. 167.
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YANILGI 11
"Yeni bulunan fosiller
pekiştirmektedir."

evrim

görüşünü

Aç›klama: Ders kitaplar›nda yer alan yanl›ﬂ iddialardan biri de "yeni bulunan fosillerin evrim teorisini destekledi¤i" iddias›d›r. Oysa aksine, fosil bilimi (yani paleontoloji) Darwin'den bu yana hiçbir zaman evrim teorisini desteklememiﬂ, aksine teorinin önündeki en büyük engel olmuﬂtur. Ne eski ne
yeni herhangi bir fosilin evrim teorisine kazand›rd›¤› hiçbir dayanak yoktur.
Fosil kay›tlar›n›n teorinin önüne koydu¤u sorun, evrime göre canl› türlerini birbirine ba¤lamas› gereken teorik "ara türlerin" fosillerine asla rastlanamamas›d›r. Oysa e¤er teori do¤ru olsayd›, bu ara tür fosillerinden çok say›da
ve kolayl›kla bulunmas› gerekirdi. Çünkü 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 senelik uzun bir zaman dilimini kapsam›ﬂ ve
kademe kademe ilerlemiﬂtir. Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci
içinde say›s›z ara türlerin oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
Örne¤in, bal›k özelliklerini hala taﬂ›mas›na ra¤men, bir yandan da baz›
sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan yar› bal›k-yar› sürüngenler geçmiﬂte 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.
‹ﬂte evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar› bu hayali 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. Çünkü
bu ara geçiﬂ formlar›n›n say›s›n›n bugün bildi¤imiz hayvan türlerinden bile
fazla olmas› ve dünyan›n dört bir yan›n›n fosilleﬂmiﬂ ara geçiﬂ formu kal›nt›lar›yla dolu olmas› laz›md›r.
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Darwin bu gerçe¤i "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" diyerek kabul etmiﬂti.36 Ancak Darwin bu ara türlerden hiçbir iz olmad›¤›n› da biliyordu. Bu yüzden Türlerin Kökeni adl› kitab›nda fosil kay›tlar›na özel bir bölüm
ay›rm›ﬂ, teorisini destekleyecek fosillerin bulunmad›¤›n›, ancak ileride yap›lacak araﬂt›rmalarla bulunmas›n› umdu¤unu yazm›ﬂt›.
Oysa Darwin'den sonra 140 y›l boyunca dünyan›n dört bir yan›nda yap›lan kaz›lar, fosiller sorununu evrim teorisinin önünden kald›rmad›. Aksine,
teoriyi çok büyük bir ç›kmaza soktu. Çünkü bütün fosil kay›tlar›, evrimcilerin
arad›klar› ara türlerin asla yaﬂamad›klar›n›, aksine canl› türlerinin bir anda ve
bugünkü eksiksiz ﬂekilleriyle yeryüzünde ortaya ç›kt›klar›n› gösterdi.
Evrimci paleontolog Mark Czarnecki bu konuda ﬂu itirafta bulunur:
Teoriyi (evrimi) ispatlaman›n önündeki büyük bir engel, her zaman için
fosil kay›tlar› olmuﬂtur... Bu kay›tlar hiçbir zaman için Darwin'in varsayd›¤› ara formlar›n izlerini ortaya koymam›ﬂt›r. Türler aniden oluﬂurlar ve
yine aniden yok olurlar. Ve bu beklenmedik durum, türleri Allah'›n
yaratt›¤›n› savunan yarat›l›ﬂç› argümana destek sa¤lam›ﬂt›r.37
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager da, bir evrimci
olmas›na karﬂ›n ayn› itirafta bulunur:
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 ortaya ç›kan gruplar görürüz.38
K›sacas› fosil kay›tlar› evrimi desteklememekte, aksine teori için "sorun" oluﬂturmaktad›r. ‹ﬂte bu nedenle evrimci biyolog Mark Ridley, ünlü evrimci bilim dergisi New Scientist'teki bir makalesinde ﬂöyle demektedir:
"Hiçbir gerçek evrimci... fosil kay›tlar›n› yarat›l›ﬂ fikrine karﬂ› evrimi destekleyen bir delil olarak kullanmaz".39
Görüldü¤ü gibi ne eski ne de yeni bulunan fosiller "evrim görüﬂünü pekiﬂtirmemekte", aksine fosil kay›tlar› teoriyi geçersiz k›lmaktad›r. Dahas›, yine baz› evrimcilerin kabul etmek zorunda kald›klar› gibi, fosil kay›tlar›n›n ge-
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lecekte de evrim teorisini desteklemesi imkans›zd›r. Çünkü eldeki fosil kay›tlar› son derece zengindir ve daha fazla araﬂt›rma yap›larak, daha önceden bulunmam›ﬂ ara tür fosillerinin bulunmas› imkans›zd›r. Glasgow Üniversitesi
paleontoloji profesörü T. Neville George, bu gerçe¤i ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Fosil kay›tlar›n›n (evrimsel) zay›fl›¤›n› ortadan kald›racak bir aç›klama
yapmak art›k mümkün de¤ildir. Çünkü elimizdeki fosil kay›tlar› son
derece zengindir ve yeni keﬂiflerle yeni türlerin bulunmas› imkans›z
gözükmektedir... Her türlü keﬂfe ra¤men fosil kay›tlar› hala (türler aras›) boﬂluklardan oluﬂmaya devam etmektedir.40
Bilim dünyas› bu gerçekleri bilmekte ve kabul etmektedir. Ancak ne yaz›k ki ders kitaplar›nda ö¤rencilere "yeni bulunan fosillerin evrimi destekledi¤i" gibi tümüyle bilim d›ﬂ› bir iddia, bir gerçek olarak ö¤retilmektedir.
Baz› ders kitab› yazarlar›, soyu tükenmiﬂ canl›lara ait fosillerin bulun-

Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin önündeki en büyük engeldir. Çünkü bu kay›tlar, canl› türlerinin,
aralar›nda hiçbir evrimsel geçiﬂ formu bulunmadan, bir anda ve eksiksiz yap›lar›yla ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Bu gerçek, türlerin ayr› ayr› yarat›ld›klar›n›n ispat›d›r.
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mas›n› evrimin bir ispat› sanacak kadar büyük bir bilgi eksikli¤i içindedirler. Örne¤in Nam›k Berker adl› yazar taraf›ndan kaleme al›nan Liseler ‹çin Biyoloji 3 Ders Kitab› adl› kitapta, aç›kça "Bir zamanlar yeryüzünde yaﬂam›ﬂ ve
sonradan ortadan kalkm›ﬂ canl› fosillerinin bulunmas› evrimin en önemli
kan›tlar›ndand›r" diye yaz›labilmiﬂtir.41 Oysa evrimi ispatlayabilecek olan
(ve asla bulunamayan) fosiller, türleri birbirlerine ba¤layacak ara form fosilleridir. Farkl› türlerin soylar›n›n tükenmiﬂ olmas›n›n, evrim teorisine delil
oluﬂturacak hiçbir yönü yoktur ve yarat›l›ﬂ aç›klamas›na da tümüyle uyumludur.
Tüm bu nedenlerden dolay›, ders kitaplar›nda yer alan "fosiller evrimi ispatlayan kan›tlard›r" gibi bilim d›ﬂ› ifadeler ç›kar›lmal› ve bunlar›n yerine paleontoloji-evrim teorisi iliﬂkisini do¤ru tarif eden aç›klamalar eklenmelidir. Bu konuda bir evrimci kaynaktan yararlan›labilir ve evrimci paleontolog Mark Czarnecki'nin yukar›da da aktard›¤›m›z ﬂu yorumu kullan›labilir:
Teoriyi (evrimi) ispatlaman›n önündeki büyük bir engel, her zaman
için fosil kay›tlar› olmuﬂtur.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
Liseler ‹çin Biyoloji 3, Ders Kitab›, Nam›k Berker, Ankara: Mega Yay›nc›l›k,
1995, s. 172.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Bahattin Soydan, Hüseyin Baﬂak, Hülya Soydan, ‹stanbul: Serhat Yay›n evi, 1996, s. 169-170.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Etem Düzgün, Mehmet Suzan, Nebahat Suzan, ‹stanbul: Düzgün Yay›nc›l›k, s. 193.
Ortaokul Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Bekir Onat, Mümin Hatipo¤lu, Musa
Ac›l›o¤lu, ‹stanbul: Özer Yay›nlar›, s. 167.
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YANILGI 12
"Uçan sürüngenler ve eski insan fosilleri birer ara
formdur ve evrimin kanıtıdır."

Aç›klama: Ders kitaplar›nda yer alan bir baﬂka büyük yan›lg› ise, gerçekte hiçbir "ara tür" özelli¤i taﬂ›mayan baz› canl›lara ait fosillerin "ara tür
fosili" olarak tan›t›lmas›d›r. Örne¤in Mübahat Türker Küyel, Sevim Tekeli,
Esin Kahya, Kenan Gürsoy, Alev Öner, Nurten Baykurt adl› yazarlar taraf›ndan kaleme al›nan Liseler ‹çin Felsefeye Giriﬂ adl› ders kitab›nda ﬂöyle
denmektedir: "Ara formlar (uçan sürüngen, insan iskeleti kal›nt›lar›) evrimin kan›t›d›r."42
Oysa burada say›lan iki temel fosil grubunun, yani uçan sürüngenlerin ve insanlar›n (ya da maymunlar›n) iskelet kal›nt›lar› kesinlikle evrim
için bir kan›t de¤ildir. Bunlar› s›ras› ile ele alal›m.
Uçan sürüngenler, bundan yaklaﬂ›k 200 milyon y›l önce Üst Triasik Devir'de ilk kez ortaya ç›km›ﬂ ve daha sonra ise soylar› tükenmiﬂ bir canl› grubudur. Bu canl›lar birer sürüngendirler, çünkü sürüngen s›n›f›n›n temel
özelliklerine sahiptirler: Metabolizmalar› so¤uk kanl›d›r (›s› üretemezler) ve
vücutlar› pullarla kapl›d›r. Ancak güçlü kanatlara sahiptirler ve bu kanatlar
sayesinde uçabildikleri düﬂünülmektedir.
Bu canl›lar›n neden evrim için bir dayanak de¤il, aksine sorun olduklar›n› aç›klamak için, öncelikle evrimi destekleyebilecek yegane fosil türü olan
-ve asla bulunamayan- "ara türlerden" söz etmek gerekir.
Evrim teorisinin varsayd›¤› ara türler, önceki bölümde de ifade etti¤imiz gibi, iki temel canl› grubu aras›ndaki "yar›m" canl›lard›r. E¤er evrim yaﬂanm›ﬂsa, bu yar›m canl›lardan milyonlarca tür yaﬂam›ﬂ olmas› gerekir. Çünkü evrim "kademeli geliﬂim" demektir. Bu teoriye göre, bir bal›k kurba¤aya
dönüﬂmüﬂse, "yar›m bal›k, yar›m kurba¤a" milyonlarca canl› olmal›d›r. Baz›lar› %90 bal›k, %10 kurba¤a, baz›lar› %80 bal›k, %20 kurba¤a özellikleri taﬂ›mal› ve böylece yavaﬂ yavaﬂ dönüﬂüm gerçekleﬂmelidir. (Bu dönüﬂümün
evrime göre sadece mutasyonlarla, yani canl›n›n genlerinde meydana gelen
rastgele de¤iﬂikliklerle oldu¤u da unutulmamal›d›r.)
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UÇAN SÜRÜNGENLER
ARA-GEÇİŞ FORMU DEĞİLDİR

Uçan sürüngenlerin
"dördüncü parmak"
boyunca uzanan kanatlar›.

Uçan sürüngenler, fosil kay›tlar›nda
aniden belirirler. Sahip olduklar› kanatlar, di¤er parmaklardan ortalama yirmi
kat daha uzun olan "dördüncü parmak"
boyunca uzan›r. Bu ilginç yap› ile kara
sürüngenlerini birbirine ba¤layacak tek
bir ara form yoktur.
Kara sürüngenlerinden son derece farkl› bir tasar›ma sahip olan bu canl›lar›n,
hiçbir ara form olmadan bir anda belirmeleri, evrim teorisi taraf›ndan asla
aç›klanamamaktad›r.

Bu hat›rlatman›n ard›ndan, "uçan sürüngenler evrimin kan›t›d›r" iddias›n› inceleyebiliriz. Bu iddiay› ders kitaplar›na ekleyen yazarlar, anlaﬂ›ld›¤›na göre, "Sürüngenlerin geneli karada yaﬂar, ama baz›lar› uçan sürüngenlerdir, bu ise karada yaﬂayan sürüngenlerin baz›lar›n›n yavaﬂ yavaﬂ kanatlan›p uçtuklar› anlam›na gelir" mesaj›n› vermek istemektedirler.
Oysa bu tür bir senaryonun hiçbir temeli yoktur. Bunun en aç›k göstergesi de, uçan sürüngenlerin, kara sürüngenleriyle aralar›nda hiçbir geçiﬂ
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türü olmadan, bir anda ve eksiksiz olarak ortaya ç›kmalar›d›r. Uçan sürüngenler, çok iyi tasarlanm›ﬂ kanatlara sahiptirler ve bu organlar hiçbir kara
sürüngeninde yoktur. "Yar›m kanatl›" herhangi bir canl›ya ise fosil kay›tlar›nda rastlanmamaktad›r.
Nitekim "yar›m kanatl›" canl›lar›n yaﬂam›ﬂ olmas› da mümkün de¤ildir.
Çünkü bu tür hayali canl›lar, e¤er yaﬂam›ﬂ olsalard›, ön ayaklar›n› kaybettikleri, ama henüz uçacak durumda da olmad›klar› için di¤er sürüngenlere göre dezavantajl› hale geleceklerdi. Bu durumda ise, evrimin kendi kabulüne
göre elenip soylar›n›n tükenmesi gerekirdi.
Nitekim uçan sürüngenlerin kanatlar›n›n yap›s› incelendi¤inde, bunun
asla evrimle aç›klanamayacak kadar kusursuz bir tasar›m oldu¤u görülür.
Uçan sürüngenlerin kanatlar› üzerinde di¤er sürüngenlerin ön ayaklar› gibi
beﬂ tane parmaklar› vard›r. Ancak dördüncü parmak, di¤er parmaklardan
ortalama yirmi kat daha uzundur ve kanat da bu parma¤›n alt›nda uzan›r.
E¤er kara sürüngenleri uçan sürüngenlere evrimleﬂmiﬂlerse, o halde söz konusu dördüncü parmak da yavaﬂ yavaﬂ, kademe kademe uzam›ﬂ olmal›d›r.
Ama fosil kay›tlar›nda sadece normal beﬂ parmakl› sürüngenlerle, dördüncü parma¤› çok uzun olan kanatl› sürüngenler vard›r. Omurgal› paleontolojisi alan›nda dünyan›n en önde gelen birkaç isminden biri olan Carroll, bir
evrimci olmas›na karﬂ›n bu konuda ﬂu itirafta bulunur:
Triasik Devir'de ortaya ç›kan tüm uçan sürüngenler (pterosaurlar) uçuﬂ
için çok özelleﬂmiﬂ yap›ya sahiptirler... Atalar›n›n ne oldu¤u konusunda
ve uçuﬂlar›n›n kökeninin ilk aﬂamalar› hakk›nda ise hiçbir bulgu yoktur.43
K›sacas› uçan sürüngenlerin evrime delil oluﬂturan hiçbir yönü yoktur.
Ancak "uçan sürüngen" kavram› ço¤u kimsenin daha önceden duydu¤u bir
kavram de¤ildir ve evrimciler de bunu kullanarak bu kavram› çarp›tmaya
ve teorilerine delil gibi göstermeye çal›ﬂ›rlar. Sürüngen terimi ço¤u insan
için sadece karada yaﬂayan canl›lar› ifade etti¤i için, "uçan sürüngen" kavram›yla "sürüngenlerin kanatlan›p uçmas›" imaj› vermeye u¤raﬂ›rlar. Oysa kara sürüngenleri ile uçan sürüngenler, aralar›nda hiçbir evrimsel iliﬂki olmadan ortaya ç›km›ﬂlard›r.
Kald› ki, uçan sürüngenler oldu¤u gibi, denizde yaﬂayan deniz sürün-
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genleri de vard›r. (Deniz kaplumba¤alar› bu grubun halen yaﬂayan bir türüdür.) Ayn› durum memeliler için de geçerlidir. Uçan memeliler vard›r (yarasa) ve deniz memelileri vard›r (yunuslar ve balinalar). Bu farkl› s›n›flamalar
ise evrime bir kan›t de¤il, aksine evrim için aç›klanamayan büyük birer sorundurlar. Çünkü sürüngen ya da memeli gibi canl› gruplar›n›n, kendi içlerinde bu kadar farkl› tür bar›nd›rmalar›n›n evrimsel bir aç›klamas› yoktur.
K›sacas› ders kitaplar›nda evrimin delili olarak gösterilen uçan sürüngen
fosilleri gerçekte evrime delil oluﬂturmaz. Ayn› durum, uçan sürüngenlerle
birlikte "evrimin delilleri" olarak ö¤retilen insan fosilleri için de geçerlidir.
‹nsan fosilleri konusunu incelerken öncelikle bir noktay› vurgulamak
gerekir. Yeryüzünde farkl› insan ›rklar› vard›r ve bunlar aras›ndaki anatomik farkl›l›klar bazen oldukça belirgindir. Örne¤in Avrupal› ›rklar›n kafatas› hacmi ortalamas› 1450 cc. civar›ndad›r. Ama Avustralya yerlilerinde bu rakam 1100 cc. civar›ndad›r ve daha da düﬂük bireylere rastlan›r. Pigmeler oldukça k›sa bir boya ve farkl› bir yüz morfolojisine sahiptirler. Eskimolar›n iskeletleri genel ortalamadan çok farkl›d›r. Zenciler ile beyazlar aras›nda bile
kaﬂ ç›k›nt›lar› ve kas say›s› gibi farklar bulunur.
Bu farkl›l›klar, özellikle di¤er ›rklarla en az iliﬂkiye girmiﬂ, en izole ›rklarda belirgin haldedir.
Dolay›s›yla, insan iskeletleri aras›nda belirli bir "çeﬂitlilik" olmas› do¤ald›r. Daha küçük kafatasl›, daha ç›k›k kaﬂl›, daha k›sa ya da daha iri iskelet yap›lar› olmas› normaldir. Bu iskeletlerin sahiplerinin hepsi de "normal"
insand›r ve "ilkel" de¤ildir.
Öte yandan, evrimcilere göre insan›n en yak›n akrabas› olan maymunlar da, çok geniﬂ bir çeﬂitlilik potansiyeline sahiptirler. Gorillerle ﬂempanzeler ya da babunlar aras›ndaki fark, oldukça fazlad›r. Ve maymun türlerinin
baz›lar› di¤erlerine göre daha "insans›" yap›lara sahiptirler. Dahas›, ﬂu anda
yaﬂayan maymun türlerinden onlarca kat fazla maymun türü tarihte yaﬂam›ﬂ ve soylar› tükenmiﬂtir.
Bu durum, oldukça geniﬂ bir iç çeﬂitlili¤e sahip iki ayr› alan ç›karmaktad›r: ‹nsan fosilleri ve maymun fosilleri. Her iki grubun da kendi içinde geniﬂ bir yelpazeye sahip olmas›, bu iki alan› birbirine yaklaﬂt›r›r. Evrimciler
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de bunu kullanarak, maymundan insana do¤ru uzanan hayali bir soy a¤ac›
çizerler. Oysa bu soy a¤ac›na yerleﬂtirilen fosillerin bir k›sm› soyu tükenmiﬂ
maymunlara, bir k›sm› ise eski insan ›rklar›na aittir. (Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Harun Yahya, Evrim Aldatmacas›: Evrim Teorisinin Bilimsel Çöküﬂü
ve Teorinin ‹deolojik Arka Plan›, ‹stanbul: Vural Yay›nc›l›k, 1999, s. 59-81)
‹nsan›n kökeni konusunda uzman olan ünlü bir isim, ‹ngiliz anatomist
Solly Zuckerman'd›r. Zuckerman bir evrimcidir ve insan›n maymundan evrimleﬂti¤i iddias›n› ›srarla savunmaktad›r. Ancak Zuckerman bu konuda dürüst bir yorumda bulunmuﬂ ve "‹nsan›n maymundan evrimleﬂmesinden elde geriye kalm›ﬂ hiçbir fosil izi kalmam›ﬂt›r" demiﬂtir.44 Yani insan›n maymundan evrimleﬂti¤i iddias› sadece bir varsay›md›r, ama bu varsay›m›
destekleyen hiçbir fosil yoktur.
Bu durumda, ders kitaplar›nda yer alan "fosil kay›tlar› evrimin kan›t›d›r" ﬂeklindeki yanl›ﬂ ifadelerin, "Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngördü¤ü ara formlar› ortaya koymamaktad›r, canl› türleri fosil kay›tlar›nda hiçbir atalar› olmadan, aniden belirmektedirler" ﬂeklinde de¤iﬂtirilmesi, bilimsel bulgulara çok daha uygun olacakt›r.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
Liseler ‹çin Felsefeye Giriﬂ, Mübahat Türker Küyel, Sevim Tekeli, Esin Kahya,
Kenan Gürsoy, Alev Öner, Nurten Baykurt, ‹stanbul: Milli E¤itim Bas›m evi, 1991,
s. 130.
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YANILGI 13
"Fosiller canlıların ilkelden komplekse doğru
evrimleştiğini gösterir."

Aç›klama: Ders kitaplar›nda s›kl›kla fosillerin, canl›lar›n ilkelden
komplekse do¤ru geliﬂti¤ini gösterdi¤i iddia edilmektedir. Oysa bu iddia kesinlikle geçersizdir. Fosiller canl›l›¤›n ilkelden geliﬂmiﬂe do¤ru geliﬂti¤ini de¤il, aksine farkl› komplekslikteki canl› türlerinin, aralar›nda bir iliﬂki olmadan bir anda ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Canl›lar›n ilkelden komplekse do¤ru geliﬂmesi kavram›, fosil kay›tlar›nda, yani somut bilimsel bulgularda de¤il, sadece evrimcilerin hayal güçlerinde vard›r.
Fosil kay›tlar›na bakt›¤›m›zda canl›l›¤›n ortaya ç›kt›¤› en erken tabakan›n Kambriyen Devir oldu¤unu görürüz. 500-530 milyon y›l önce yaﬂanan
bu devirde, onlarca farkl› omurgas›z deniz canl›s› bir anda ve eksiksiz olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu kompleks omurgas›zlar, kendilerinden önce yeryüzündeki yegane canl›lar olan tek hücreli organizmalarla aralar›nda hiçbir
ba¤lant› ya da geçiﬂ formu bulunmadan birdenbire ve eksiksiz bir biçimde
var olmuﬂlard›r.
Bu canl›lar, evrimci teorinin gerektirdi¤i gibi "ilkel" canl›lar de¤illerdir.
Bu canl›lar›n ço¤unda, modern örneklerinden hiçbir fark› olmayan, göz, solungaç, kan dolaﬂ›m› gibi kompleks sistemler, ileri fizyolojik yap›lar bulunur. Örne¤in trilobitlerin çift mercekli petek göz yap›s›, bir tasar›m harikas›d›r. Harvard, Rochester ve Chicago Üniversiteleri'nden jeoloji profesörü David Raup; "Trilobitlerin gözü, ancak günümüzün iyi e¤itim görmüﬂ ve son
derece yetenekli bir optik mühendisi taraf›ndan geliﬂtirilebilecek bir tasar›ma sahipti" demektedir.45
Trilobit gözünün yeryüzünde ortaya ç›kan ilk görme sistemi oldu¤unu
belirtmek gerekir. Ama bu göz, buna ra¤men yine de son derece komplekstir. Dahas› trilobitlerde ortaya ç›kan petek göz yap›s› günümüze dek hiç de¤iﬂmeden aynen gelmiﬂtir.46 (Yusufçuk ve ar› gibi böceklerin göz yap›s› trilobit gözüyle ayn›d›r.) Bu durum elbette "canl›lar ilkelden komplekse do¤ru
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geliﬂti" iddias›n› aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.
Dünyan›n nas›l olup da böyle birdenbire birbirlerinden çok farkl›
omurgas›z türleriyle dolup taﬂt›¤›, hiçbir ortak ataya sahip olmayan ayr› türlerdeki canl›lar›n nas›l ortaya ç›kt›¤›, evrimcilerin asla cevaplayamad›klar›
bir sorudur. Evrimci düﬂüncenin dünya çap›ndaki en önde gelen savunucular›ndan ‹ngiliz biyolog Richard Dawkins, savundu¤u tezleri temelinden geçersiz k›lan bu gerçek hakk›nda ﬂunlar› söylemektedir:
... Kambriyen katmanlar›, baﬂl›ca omurgas›z gruplar›n› 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. Tabii ki, bu ani ortaya ç›k›ﬂ, yarat›l›ﬂç›lar› oldukça memnun etmektedir.47
Kambriyen devrinden sonraki jeolojik devirlere bakt›¤›m›zda ise,

CANLILIK EN
KOMPLEKS
HALİYLE ORTAYA
ÇIKMIŞTIR

Trilobitlerin (yanda) ve di¤er
Kambriyen devri canl›lar›n›n
son derece karmaﬂ›k olan organ
ve sistemleri, canl›l›¤›n ilkel
formlarda baﬂlay›p daha sonra
kademeli bir biçimde karmaﬂ›klaﬂt›¤›n› iddia eden evrim teorisini geçersiz k›lmaktad›r. Trilobitlerin 530 milyon y›ll›k gözleri, çift mercek sistemiyle çal›ﬂan
ve yüzlerce petekten oluﬂan bir
tasar›m harikas›d›r. Günümüzdeki ço¤u böcekte de ayn› göz
yap›s› bulunmaktad›r.
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Kambriyen devrinde rastlad›¤›m›z durumun asl›nda bir kural oldu¤unu görürüz: Canl›lar hep en kompleks halleriyle ortaya ç›karlar. ‹lk ortaya ç›kt›klar› halleriyle günümüzdeki yaﬂayan örnekleri aras›nda ise hiçbir fark yoktur. Yani, ilkelden geliﬂmiﬂe do¤ru giden bir evrimsel süreç yoktur.
Bu nedenle ders kitaplar›nda yer alan "Fosiller canl›lar›n ilkelden
komplekse do¤ru evrimleﬂti¤ini gösterir" gibi bilim d›ﬂ› aç›klamalar›n ç›kar›lmas›, ve bunlar›n yerine "Canl›l›k yeryüzünde ilk ortaya ç›kt›¤› andan
beri son derece kompleks bir yap›ya sahiptir" ﬂeklinde aç›klamalar›n eklenmesi gerekmektedir.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
Liseler ‹çin Biyoloji 3, Ders Kitab›, Nam›k Berker, Ankara: Mega Yay›nc›l›k,
1995, s. 172, 178.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, N. Sefa Çimen, Hayrettin Sönmez, Osman Y›lmaz, Ankara: Salan Yay›nlar›, s. 198.
‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Bahattin Soydan, Hüseyin Baﬂak, Hülya
Soydan, Ankara: Serhat Yay›n evi, s. 171.
Lise 3 Biyoloji, Selim Korkmaz, Özer Bulut, Davut Sa¤d›ç, ‹stanbul: Milli
E¤itim Bas›m evi, 1998, s. 184.
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YANILGI 14
"Canlıların körelmiş organları vardır ve bu
evrimin kanıtıdır."

Aç›klama: Evrimci literatürde uzunca bir süre yer alan, ama geçersizli¤i
anlaﬂ›ld›ktan sonra sessiz sedas›z bir kenara b›rak›lan iddialardan biri, "körelmiﬂ organlar" kavram›d›r. Ancak bir k›s›m yerli evrimciler, "körelmiﬂ organlar"› hala evrimin en büyük delili sanmakta, bu tür safsatalar› ders kitaplar›na bile taﬂ›yacak derecede bilimden uzak bir tutum sergilemektedirler.
Körelmiﬂ organlar iddias›, bundan bir as›r kadar önce ortaya at›lm›ﬂt›. ‹ddiaya göre, canl›lar›n bedenlerinde atalar›ndan kendilerine miras kalm›ﬂ, ancak kullan›lmad›klar› için zamanla körelmiﬂ iﬂlevsiz organlar yer
al›yordu. Oysa bu anlay›ﬂ do¤rudan bilgi eksikli¤inden kaynaklan›yordu.
"‹ﬂlevsiz" denilen organlar asl›nda "iﬂlevi tespit edilememiﬂ" organlard›.
Bunun en iyi göstergesi de, evrimciler taraf›ndan say›lan uzun "körelmiﬂ
organlar" listesinin giderek küçülmesi oldu. Kendisi de bir evrimci olan S.
R. Scadding Evolutionary Theory (Evrimsel Teori) dergisinde yazd›¤› "Körelmiﬂ Organlar Evrime Delil Oluﬂturur mu?" baﬂl›kl› makalesinde bu gerçe¤i ﬂöyle kabul eder:

Bütün körelmiﬂ organ
iddialar› bilimin ilerlemesiyle
birer birer çürüdü. Örne¤in
Darwin'in körelmiﬂ organ sand›¤› gözdeki yar›m ay ﬂeklindeki ç›k›nt›n›n, gözü nemlendirmeye yarayan çok önemli bir
organ oldu¤u anlaﬂ›ld›.

(Biyoloji hakk›ndaki) bilgimiz artt›kça, körelmiﬂ
organlar listesi de giderek küçüldü... Bir organ›n
iﬂlevsiz oldu¤unu tespit etmek mümkün olmad›¤›na ve zaten körelmiﬂ organlar iddias› bilimsel
bir özellik taﬂ›mad›¤›na göre, "körelmiﬂ organlar"›n evrim teorisi lehinde herhangi bir kan›t
oluﬂturamayaca¤› sonucuna var›yorum.48
Alman anatomist R. Wiedersheim taraf›ndan
1895 y›l›nda ortaya at›lan "körelmiﬂ insan organlar›" listesi, apandis, kuyruk sokumu kemi¤i gibi yaklaﬂ›k 100 organ› içeriyordu. Ancak bilim
ilerledikçe, Wiedersheim'›n listesindeki organla-
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r›n hepsinin vücutta çok önemli iﬂlevlere sahip oldu¤u ortaya ç›kt›. Örne¤in
"körelmiﬂ organ" say›lan apandisin, gerçekte vücuda giren mikroplara karﬂ› mücadele eden lenf sisteminin bir parças› oldu¤u belirlendi. Bu gerçek,
1997 tarihli bir t›p kayna¤›nda ﬂöyle belirtilir: "Vücuttaki timus, karaci¤er,
dalak, apandis, kemik ili¤i gibi baﬂka organlar lenfotik sistemin parçalar›d›r.
Bunlar da vücudun enfeksiyonla mücadelesine yard›m ederler."
Ancak ne yaz›k ki bugün ders kitaplar›m›z›n önemli bir bölümünde
apandis hala, hiçbir iﬂlevi olmayan körelmiﬂ bir organ gibi tan›t›lmaktad›r.49
Evrimcilerin "körelmiﬂ organlar" listesinde yer alan bademciklerin ise
bo¤az›, özellikle eriﬂkin yaﬂlara kadar, enfeksiyonlara karﬂ› korumada
önemli rol oynad›¤› keﬂfedildi. Omurili¤in sonunu oluﬂturan kuyruk sokumunun, le¤en kemi¤i çevresindeki kemiklere de destek sa¤lad›¤› ve küçük
baz› kaslar›n tutunma noktas› oldu¤u anlaﬂ›ld›. ‹lerleyen y›llarda yine "körelmiﬂ organlar" olarak say›lan timüs bezinin T hücrelerini harekete geçirerek vücudun savunma sistemini aktif hale getirdi¤i; pineal bezin önemli hormonlar›n üretilmesinden sorumlu oldu¤u; tiroid bezinin bebeklerde ve çocuklarda dengeli bir büyümenin gerçekleﬂmesini sa¤lad›¤›; pitüiter bezin de
birçok hormon bezinin do¤ru çal›ﬂmas›n› kontrol etti¤i ortaya ç›kt›. Darwin
taraf›ndan "körelmiﬂ organ" olarak nitelendirilen gözdeki yar›m ay ﬂeklindeki ç›k›nt›n›n ise gözü temizleme ve nemlendirme iﬂine yarad›¤› anlaﬂ›ld›.
Körelmiﬂ organlar iddias›nda evrimcilerin yapt›klar› çok önemli bir de
mant›k hatas› vard›. Bildi¤imiz gibi evrimciler taraf›ndan ortaya at›lan iddia,
canl›lardaki körelmiﬂ organlar›n geçmiﬂteki atalar›ndan miras kald›¤›yd›. Oysa "körelmiﬂ organ" oldu¤u söylenen baz› organlar, insan›n atas› oldu¤u iddia
edilen canl›larda yoktur! Örne¤in evrimciler taraf›ndan insan›n atas› oldu¤u
söylenen baz› maymunlarda apandis bulunmaz. Körelmiﬂ organlar tezine karﬂ› ç›kan biyolog H. Enoch bu mant›k hatas›n› ﬂöyle dile getirmektedir:
‹nsanlar›n apandisi vard›r. Ancak daha eski atalar› olan alt maymunlarda apandis bulunmaz. Sürpriz bir biçimde apandis, daha alt yap›l› memelilerde, örne¤in opossumlarda tekrar belirir. Öyleyse evrim teorisi
bunu nas›l aç›klayabilir?50
K›sacas› evrimciler taraf›ndan ortaya at›lan körelmiﬂ organlar senaryo-
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su, kendi içinde hem mant›k hatalar› içermektedir, hem de bilimsel olarak
yanl›ﬂt›r. ‹nsanlarda, sözde atalar›ndan miras kalm›ﬂ olan hiçbir körelmiﬂ organ yoktur. Çünkü insanlar di¤er canl›lardan rastlant›larla türememiﬂ, bugünkü formlar›yla eksiksiz ve mükemmel bir biçimde yarat›lm›ﬂlard›r.
Evrimciler taraf›ndan bile terk edilmiﬂ olan körelmiﬂ organlar safsatas›n›n 2000'li y›llar›n Türkiye'sinin ders kitaplar›nda yer almas› ise, kuﬂkusuz
do¤ru bir uygulama de¤ildir. Körelmiﬂ organlar konusu, e¤er ders kitaplar›nda mutlaka yer alacaksa, ancak geçersizli¤i anlaﬂ›lm›ﬂ köhne bir evrimci iddia olarak anlat›lmal›d›r.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
Biyoloji 3, Liseler için Ders Kitab›, Öner Gücün, Ankara: Pasifik Ders Kitaplar› A. ﬁ., s. 123.
Lise 3 Biyoloji, Selim Korkmaz, Özer Bulut, Davut Sa¤d›ç, ‹stanbul: Milli
E¤itim Bas›m evi, 1998, s. 184.
Liseler ‹çin Biyoloji 3, Ders Kitab›, Nam›k Berker, Ankara: Mega Yay›nc›l›k,
1995, s. 180
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YANILGI 15
"Embriyolojik gelişme evrimin kanıtıdır.
Memeli bir canlının embriyonal gelişim
sırasında solungaç yarıklarının görülmesi
evrim sürecinin tekrarı ve kanıtıdır."

Aç›klama: Canl›lardaki embriyolojik geliﬂimin evrimin kan›t› oldu¤u
iddias› evrimci literatürde "Rekapitülasyon teorisi" olarak adland›r›l›r. Bugün Türkiye'deki birtak›m evrimci yay›nlarda ve baz› ders kitaplar›nda, çok
önceden bilim literatüründen ç›kar›lm›ﬂ olan "Rekapitülasyon" teorisi, bilimsel bir gerçek gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Rekapitülasyon terimi, evrimci biyolog Ernst Haeckel'in 19. yüzy›l›n
sonlar›nda ortaya att›¤› "Bireyoluﬂ Soyoluﬂun Tekrar›d›r" (Ontogeny Recapitulates Phylogeny) teorisinin özet ifade biçimidir.
Haeckel taraf›ndan öne sürülen bu teori, canl› embriyolar›n›n geliﬂim
süreçleri s›ras›nda, sözde atalar›n›n geçirmiﬂ olduklar› evrimsel süreci tekrarlad›klar›n› iddia ediyordu. Örne¤in
insan embriyosunun, anne karn›ndaki
geliﬂimi s›ras›nda önce bal›k, sonra sürüngen özellikleri gösterdi¤ini, en son
olarak da insana dönüﬂtü¤ünü öne sürüyordu.
Oysa ilerleyen y›llarda bu teorinin
tamamen hayal ürünü bir senaryo oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹nsan embriyosunun ilk dönemlerinde ortaya ç›kt›¤› iddia edilen sözde "solungaçlar›n", gerçekte insan›n orta kulak kanal›n›n, paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin baﬂlang›c›

Embriyolojik rekapitülasyon teorisini ortaya

oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Embriyonun "yu-

atan Ernst Haeckel, hayali teorisini destekle-

murta sar›s› kesesi"ne benzetilen k›sm›-

mek için çizim sahtekarl›klar› yapan bir ﬂarla-

n›n da gerçekte bebek için kan üreten bir
kese oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Haeckel'in

tand›r. Ancak bu kiﬂinin geçersiz teorisi, hala
ders kitaplar›m›zda evrimi destekleyen bilimsel bir kan›t gibi gösterilmektedir.
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İNSAN EMBRİYOLARININ
SOLUNGAÇLARI YOKTUR

‹nsan embriyosunda
yer alan ve evrimcilerin
"solungaç" sand›klar›
yar›klar, gerçekte orta
kulak kanal›n›n, paratiroidlerin ve timüs bezlerinin baﬂlang›c›d›r.

ve onu izleyenlerin "kuyruk" olarak tan›mlad›klar› k›s›m ise, insan›n omurga kemi¤idir ve sadece bacaklardan daha önce ortaya ç›kt›¤› için "kuyruk"
gibi gözükmektedir.
Bunlar bilim dünyas›nda herkesin bildi¤i gerçeklerdir. Evrimciler de
bunu kabul ederler. Neo-Darwinizmin kurucular›ndan George Gaylord
Simpson, "Haeckel evrimsel geliﬂimi yanl›ﬂ bir ﬂekilde ortaya koydu. Bugün
canl›lar›n embriyolojik geliﬂimlerinin geçmiﬂlerini yans›tmad›¤› art›k kesin olarak biliniyor" diye yazar.51
American Scientist'te yay›nlanan bir makalede ise ﬂöyle denmektedir:
Biyogenetik yasas› (Rekapitülasyon Teorisi) art›k tamamen ölmüﬂtür.
1950'li y›llarda ders kitaplar›ndan ç›kar›ld›. Asl›nda bilimsel bir tart›ﬂma olarak 20'li y›llarda sonu gelmiﬂti.52
Konunun daha da ilginç bir baﬂka yönü ise, Ernst Haeckel'in asl›nda ortaya att›¤› Rekapitülasyon teorisini desteklemek için çizim sahtekarl›klar›
yapan bir ﬂarlatan olmas›d›r. Haeckel, bal›k ve insan embriyolar›n› birbirine
benzetebilmek için sahte çizimler yapm›ﬂt›r. Bunun ortaya ç›kmas›ndan sonra yapt›¤› savunma ise, di¤er evrimcilerin de benzeri sahtekarl›klar yapt›¤›n› belirtmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir:
Bu yapt›¤›m sahtekarl›k itiraf›ndan sonra kendimi ay›planm›ﬂ ve k›-
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nanm›ﬂ olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum ﬂudur ki; suçlu
durumda yanyana bulundu¤umuz yüzlerce arkadaﬂ, birçok güvenilir
gözlemci ve ünlü biyolog vard›r ki, onlar›n ç›kard›klar› en iyi biyoloji
kitaplar›nda, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yap›lm›ﬂ sahtekarl›klar, kesin olmayan bilgiler, az çok tahrif edilmiﬂ ﬂematize edilip
yeniden düzenlenmiﬂ ﬂekiller bulunuyor.53
Günümüzde de "birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vard›r ki",
çal›ﬂmalar› ön yarg›l› sonuçlar, çarp›tmalar ve hatta sahtekarl›klarla doludur.
Çünkü kendilerini evrim teorisini savunmaya ﬂartland›rm›ﬂlard›r, ama teoriyi destekleyen tek bir bilimsel delil bile yoktur. Ancak ne yaz›k ki bu tür sözde bilim adamlar›n›n ortaya att›klar› safsatalar, ders kitaplar›m›z›n sat›r aralar›nda bilimsel birer gerçek gibi yer almaktad›r.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
Liseler ‹çin Biyoloji 3, Ders Kitab›, Nam›k Berker, Ankara: Mega Yay›nc›l›k,
1995, s. 181-182.
Biyoloji 3, Liseler için Ders Kitab›, Öner Gücün, Ankara: Pasifik Ders Kitaplar› A.ﬁ., s. 123
Lise 3 Biyoloji, Selim Korkmaz, Özer Bulut, Davut Sa¤d›ç, ‹stanbul: Milli
E¤itim Bas›m evi, 1998, s. 184.
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YANILGI 16
"Benzer (homolog) organlar evrimin kanıtıdır."

Aç›klama: Farkl› canl› türleri aras›ndaki yap›sal benzerlikler biyolojide
"homoloji" olarak adland›r›l›r. Evrimciler bu benzerlikleri evrime delil gibi
göstermeye çal›ﬂ›rlar. Bu iddia, ders kitaplar›nda da bilimsel bir gerçek gibi
belirtilmektedir.
Darwin benzer (homolog) organlara sahip canl›lar›n birbirleriyle evrimsel bir ba¤lant›s› oldu¤unu ve bu organlar›n ortak bir atan›n miras› olmas› gerekti¤ini düﬂünüyordu. Ona göre, örne¤in güvercinlerin de kanatlar›
vard›, kartallar›n da kanatlar› vard›; demek ki güvercinler, kartallar ve bunlar gibi kanatl› tüm kuﬂlar ortak bir atadan evrimleﬂmiﬂlerdi. Oysa homoloji, hiçbir delile dayanmayan, yaln›zca d›ﬂ görünüﬂlerden yola ç›k›larak ortaya at›lm›ﬂ yüzeysel bir varsay›md›. Bu varsay›m, Darwin'den günümüze kadar hiçbir somut bulgu taraf›ndan da do¤rulanamad›.
Benzer yap›lara sahip canl›lar›n, evrimciler taraf›ndan öne sürülen hayali ortak atalar›n›n fosillerine yeryüzünün hiçbir tabakas›nda rastlanamad›.
Ayr›ca;
1- evrimcilerin hiçbir evrimsel ba¤ kuramad›klar›, bütünüyle farkl› s›n›flara ait canl›larda bile ortak homolog organlar›n var olmas›;
2- homolog organlara sahip canl›larda, bu organlar›n genetik ﬂifrelerinin çok farkl› olmalar› ve
3- homolog organlara sahip canl›larda, bu organlar›n embriyolojik geliﬂim safhalar›n›n birbirinden çok farkl› olmas›, homolojinin evrime hiçbir dayanak teﬂkil etmedi¤ini gösterdi.
ﬁimdi bunlar› s›ras›yla inceleyelim.

Bütünüyle Farkl› Canl› S›n›flar›ndaki Benzer Organlar
Evrimcilerin, aralar›nda hiçbir evrimsel ba¤lant› kuramad›klar› türlerin
de, birbirine çok benzeyen (homolog) organlar› vard›r. Kanat, bunun bir ör-
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BENZER ORGANLAR EVRİME DELİL DEĞİLDİR

Solda ahtapot gözünün ve sa¤›nda insan gözünün yap›s›. ‹nsan ve ahtapot gözleri, birbirleriyle çok yak›n yap›ya sahip iki ayr› tasar›md›r. ‹nsan ile ahtapot aras›nda hiçbir evrimsel iliﬂki kuramayan evrimciler (ahtapotlar midyelerle ayn› s›n›ftan olan omurgas›zlard›r!), bu iki ayr› gözün tesadüfler sonucunda birbirinden tamamen ba¤›ms›z olarak evrimleﬂti¤ini iddia etmek zorunda kal›rlar. Bu durum, "benzer organlar evrimin ispat›d›r" ﬂeklindeki evrimci iddiay› aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

ne¤idir. Bir memeli olan yarasada kanat vard›r, kuﬂlarda kanat vard›r, sineklerde de kanat vard›r, ayr›ca geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ uçan kanatl› dinozor türleri
de vard›r. Fakat, bu dört farkl› s›n›f aras›nda evrimciler bile herhangi bir evrimsel ba¤, bir akrabal›k kuramamaktad›rlar.
Bu konudaki bir di¤er çarp›c› örnek de farkl› canl›lar›n gözlerindeki ﬂaﬂ›rt›c› benzerlik ve yap›sal yak›nl›kt›r. Örne¤in ahtapot ve insan, aralar›nda
hiçbir evrimsel ba¤lant› kurulamayan, son derece farkl› canl›lard›r. Fakat her
ikisinin de gözleri, yap› ve fonksiyon bak›m›ndan birbirine çok yak›nd›r. ‹nsanla ahtapotun benzer gözlere sahip ortak bir atalar› oldu¤unu ise evrimciler bile iddia edememektedirler. Bu örnekler ve bunlara benzer birçok örnek
aç›kça göstermektedir ki, evrimcilerin öne sürdükleri, "homolog organlar,
canl›lar›n ortak bir evrimsel atadan geldi¤ini ispatlar" ﬂeklindeki iddian›n
hiçbir bilimsel dayana¤› yoktur.
Hatta bu organlar, onlar aç›s›ndan büyük bir ç›kmazd›r. Göz, kanat gibi birbirine benzer yap›lara sahip olan, ama evrimcilerin aralar›nda evrimsel
ba¤ kuramad›klar› bu organlara biyolojik (taksonomik) s›n›fland›rma konusunu ele al›rken önceki sayfalarda de¤inmiﬂtik.
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Homolojinin Genetik ve Embriyolojik Açmaz›
Evrimcilerin homoloji ile ilgili iddialar›n›n ciddi say›labilmesi için, öncelikle farkl› canl›lardaki benzer görünümlü (homolog) organlar›n, ayn› zamanda benzer (homolog) DNA ﬂifreleri taraf›ndan kodlanm›ﬂ olmas› gerekir. Oysa, bu benzer organlar, ço¤unlukla çok farkl› genetik kodlar (DNA ﬂifreleri) taraf›ndan belirlenmektedir. Bunun yan› s›ra, farkl› canl›lar›n DNA'lar›ndaki benzer genetik kodlar da, çok farkl› organlara karﬂ›l›k gelmektedirler.
Avustralyal› biyokimya profesörü Michael Denton, Evolution: A Theory
in Crisis (Evrim: Kriz ‹çinde Bir Teori) isimli kitab›nda, homolojinin evrimci
yorumunun genetik açmaz›n› ﬂöyle belirtmektedir: "Homolojinin evrimci temeli belki de en ciddi olarak, görünürde benzer olan yap›lar›n, farkl› türlerde bütünüyle farkl› genler taraf›ndan belirlendi¤i anlaﬂ›ld›¤›nda çökmüﬂtür."54
Ayr›ca, yine söz konusu iddian›n ciddi say›labilmesi için bu benzer yap›lar›n embriyolojik geliﬂim süreçlerinin, yani yumurtadaki ya da anne karn›ndaki geliﬂim aﬂamalar›n›n da paralel olmas› gerekir. Oysa benzer organlar için bu embriyolojik süreç her canl›da birbirinden farkl›d›r.
K›sacas› genetik ve embriyolojik araﬂt›rmalar, Darwin'in "canl›lar›n ortak bir atadan evrimleﬂtiklerinin delili" ﬂeklinde tarif etti¤i homoloji kavram›n›n, gerçekte hiçbir ﬂekilde bu tarife delil oluﬂturmad›¤›n› göstermiﬂtir. Bu
ﬂekilde bilim, Darwinist tezlerden birinin daha gerçek d›ﬂ› oldu¤unu ortaya
koymuﬂ bulunmaktad›r.

Canl›lardaki Temel Benzerlikler
Evrimciler, tüm bu gerçekler karﬂ›s›nda, çok basit birtak›m mant›klar
kurarak, canl›lar›n tümünün DNA'ya sahip oluﬂlar› ya da ço¤u canl›n›n benzer solunum enzimlerini kullanmalar› gibi ortak özellikleri evrime delil olarak göstermeye çal›ﬂ›rlar. Bu iddia ders kitaplar›nda da "sitoloji ve genetik
evrimin kan›t›d›r" gibi baﬂl›klar alt›nda tekrarlanmaktad›r. Oysa canl› organizmalar›n›n DNA gibi ortak bir bilgiye ya da karbon bazl› molekül yap›lar›na sahip olmalar›, ortak bir yarat›l›ﬂla yarat›ld›klar›n›n ifadesi olarak da
yorumlanabilir. Bir baﬂka deyiﬂle, bu tür benzerlikler evrime do¤rudan delil
oluﬂturmaz. Evrimcilerin bu gibi basit mant›k oyunlar›na baﬂvurmalar› ise,
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canl›lar›n kökeni hakk›nda do¤rudan delil oluﬂturan (hayat›n kökeni, fosil
kay›tlar›, do¤a kanunlar›n›n etkisi gibi) konularda teorilerinin hezimete u¤rad›¤›n› bilmelerinden kaynaklanmaktad›r.
‹ﬂin düﬂündürücü yan›, "Bütün binalar tu¤lalardan yap›l›r, öyleyse bütün binalar ayr› ayr› inﬂa edilmemiﬂler, birbirlerinden evrimleﬂmiﬂlerdir" iddias›ndaki saçma mant›kla ayn› mant›¤a dayanan bu evrimci iddialar›n, bilimsel bir gerçek gibi çocuklar›m›za ö¤retilmesidir.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
Liseler ‹çin Biyoloji 3, Ders Kitab›, Nam›k Berker, Ankara: Mega Yay›nc›l›k,
1995, s. 180-182.
Biyoloji 3, Liseler için Ders Kitab›, Öner Gücün, Ankara: Pasifik Ders Kitaplar› A. ﬁ., s. 122-123.
Lise 3 Biyoloji, Selim Korkmaz, Özer Bulut, Davut Sa¤d›ç, ‹stanbul: Milli
E¤itim Bas›m evi, 1998, s. 184.
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YANILGI 17
"Biyokimyasal benzerlikler evrimin kanıtıdır."

Aç›klama: Evrimcilerin sadece organlar düzeyinde de¤il, moleküler düzeyde öne sürdükleri homoloji iddias› da geçersizdir. Evrimciler, farkl› canl›
türlerinin DNA ﬂifrelerinin ya da protein yap›lar›n›n benzer oldu¤undan söz
ederler ve bunu, bu canl› türlerinin birbirinden evrimleﬂti¤inin delili gibi gösterirler. Örne¤in evrimci yay›nlarda s›k s›k "insan DNA's› ile maymun DNA's›
aras›nda büyük bir benzerlik oldu¤u" söylenir ve bu, insan ile maymun aras›nda evrimsel bir iliﬂki oldu¤u iddias›n›n kan›t› gibi sunulur.
Bu mant›¤›n en çok tekrarlanan örne¤i, insanda 46, ﬂempanze ve gorillerde ise 48 kromozom bulunmas›d›r. Evrimciler, kromozom say›lar›n›n yak›nl›¤›n› evrimsel bir iliﬂkinin ispat› sayarlar. Oysa e¤er evrimcilerin kulland›¤› bu mant›k do¤ru olsayd›, insan›n maymundan daha yak›n bir akrabas›
olmas› gerekirdi: "Patates". Çünkü patatesin kromozom say›s› insana goril
ve ﬂempanzeden çok daha yak›nd›r: 46. Yani insan ve patates kromozomlar› eﬂit say›dad›r. Bu durum, DNA benzerli¤inin evrime kan›t oluﬂturmayaca¤›n›n çarp›c› bir göstergesidir.
Kald› ki birbirine çok benzer ve yak›n gibi görünen canl›lar aras›nda
dev moleküler farkl›l›klar vard›r. Örne¤in solunum için gerekli proteinlerden biri olan Sitokrom-C'nin yap›s›, ayn› s›n›flamalara ait canl›larda inan›lmaz derecede farkl›d›r. Bu kriter üzerinden yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalara göre,
iki ayr› sürüngen türü aras›ndaki fark, bir bal›kla bir kuﬂun ya da bir bal›kla bir memelinin aras›ndaki farktan daha büyüktür. Bir baﬂka araﬂt›rma, kuﬂlar aras›ndaki moleküler farkl›l›klar›n, ayn› kuﬂlarla memeliler aras›ndaki
farktan büyük oldu¤unu göstermiﬂtir. Birbirine çok yak›n gözüken bakteriler aras›ndaki moleküler farkl›l›¤›n, memeliler ile amfibiyenler ya da böcekler aras›ndaki farkl›l›ktan daha büyük oldu¤u bulunmuﬂtur.55 Benzer karﬂ›laﬂt›rmalar, hemoglobin, miyoglobin, hormonlar ve genler üzerinde de yap›lm›ﬂ ve benzer sonuçlar vermiﬂtir.56 Prof. Michael Denton bu ve benzeri
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bulgulara dayanarak ﬂu yorumu yapar:
Moleküler düzeyde, her canl› s›n›f›, özgün, farkl› ve di¤erleriyle ba¤lant›s›zd›r. Dolay›s›yla moleküller, ayn› fosiller gibi, evrimci biyoloji taraf›ndan uzun zamand›r aranan teorik ara geçiﬂlerin olmad›¤›n› göstermiﬂtir... Moleküler düzeyde hiçbir organizma bir di¤erinin "atas›" de¤ildir, di¤erinden daha "ilkel" ya da "geliﬂmiﬂ" de de¤ildir... E¤er bu
moleküler kan›tlar bundan bir as›r önce var olsayd›... organik evrim
düﬂüncesi hiçbir zaman kabul görmeyebilirdi.57
Dolay›s›yla canl›lardaki benzerliklerin evrime delil oluﬂturdu¤u iddias›, ilkel bir bilim anlay›ﬂ›n›n sonucunda ortaya ç›km›ﬂ köhne bir mant›kt›r.
Bu nedenle de ders kitaplar›nda yer alan "Biyokimyasal benzerlikler evrimin
kan›t›d›r" ﬂeklindeki ifadelerin, bilime ayk›r› olduklar›ndan, bu kitaplardan
ç›kar›lmas› gerekmektedir.

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
Liseler ‹çin Biyoloji 3, Ders Kitab›, Nam›k Berker, Ankara: Mega Yay›nc›l›k,
1995, s. 180-182.
Biyoloji 3, Liseler için Ders Kitab›, Öner Gücün, Ankara: Pasifik Ders Kitaplar› A. ﬁ., s. 122-123.
Lise 3 Biyoloji, Selim Korkmaz, Özer Bulut, Davut Sa¤d›ç, ‹stanbul: Milli
E¤itim Bas›m evi, 1998, s. 185.
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YANILGI 18
"Canlılık ilkel dünyada rastlantılarla doğmuş olabilir. İlkel
atmosfer, buna imkan sağlayacak biçimde metan-amonyak
ağırlıklıydı ve serbest oksijen içermemekteydi."

Aç›klama: Ders kitaplar›nda "yaﬂam›n baﬂlang›c›na dair farkl› görüﬂler" baﬂl›¤› alt›nda, hayat›n kökeni konusunda ortaya at›lan birtak›m iddialar incelenmektedir. En çok yer ayr›lan iddia ise, hemen her ders kitab›nda,
evrim teorisinin iddias› olan "heterotrof" tezidir. Bu tez, ilk canl›n›n, çok
uzun bir kimyasal süreç sonucunda, ilkel dünya atmosferinde rastlant›lar
sonucunda ortaya ç›kt›¤›n› iddia eder. 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda evrimci Rus
biyolog Alexander Oparin taraf›ndan ortaya at›lan bu iddia, bugüne kadar
hiçbir deney ya da gözlemle ispatlanamam›ﬂ, aksine bu iddian›n geçersiz oldu¤unu ortaya koyan pek çok bilimsel bulgu elde edilmiﬂtir.
Ders kitaplar›n›n önemli bir bölümünde ise heterotrof tezi, yani cans›z
maddenin içinde rastlant›lar sonucu canl› bir hücre ç›kt›¤› iddias›, sanki çok
fazla bilimsel bulgu ile desteklenen, çok geçerli bir iddia gibi anlat›lmaktad›r. Ders kitaplar›nda bu konuda en yo¤un olarak verilen örnek ise, Miller
Deneyi'dir. Ders kitaplar›nda kullan›lan üsluba bak›ld›¤›nda, Miller Deneyi'nin canl›l›¤›n cans›z maddelerden rastlant›larla oluﬂtu¤u iddias›n›n delili gibi gösterildi¤i aç›kça görülmektedir.
Oysa Miller Deneyi bugün bilim dünyas›nda geçerlili¤ini tümüyle yitirmiﬂ bir iddiad›r. Deney, yaklaﬂ›k yar›m as›r önce (1953 y›l›nda) gerçekleﬂtirilmiﬂtir ve o zamandan bu yana ortaya ç›kan bilimsel bulgular deneyin
hayat›n kökenini aç›klamak yönünde hiçbir katk›s› olmad›¤›n› göstermiﬂtir.
Bu konu kitab›n 1. bölümünde ayr›nt›l› olarak incelenmiﬂ ve Miller deneyinin geçersizli¤i gözler önüne serilmiﬂtir.
Ama ne yaz›k ki ders kitaplar›m›zda, 1960'l› y›llar›n köhne varsay›mlar› tekrarlanmakta ve "ilkel dünya atmosferi metan ve amonyak içeriyordu, bu sayede aminoasitler oluﬂtu, sonra proteinler, sonra koaservatlar ve
sonunda hücre meydana geldi" gibi bilim d›ﬂ› masallar anlat›lmaktad›r.
Bu durumda, 2000'li y›llara ulaﬂt›¤›m›z ﬂu dönemde, bu gibi ilkel bilgi-
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lerin ders kitaplar›ndan ay›klanmas›n›n gereklili¤i aç›kt›r. Ders kitaplar›nda
bu konuda "ilkel dünya atmosferi, karbondioksit, azot ve serbest oksijen
içeriyordu, bu ﬂartlar organik moleküllerin oluﬂmas› için uygun de¤ildir.
Dahas›, proteinlerin karmaﬂ›k yap›lar›n›n, rastlant›larla aç›klanmas›
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla yaﬂam›n kimyasal yollardan oluﬂmas› imkans›zd›r" denmesi, bilimsel bulgulara çok daha uygun olacakt›r.
Bu sonuç, günümüzdeki evrimciler taraf›ndan da istenmeden de olsa
kabul edilen bir gerçektir. San Diego California Üniversitesi'nden Stanley Miller'›n çal›ﬂma arkadaﬂ› olan ünlü evrimci Dr. Leslie Orgel, ﬂöyle demektedir:
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.58

‹ddian›n Yer Ald›¤› Ders Kitaplar›:
Biyoloji 1, Ders Kitab›, Canan ﬁaml›o¤lu, Zehra Akçakaya, ‹stanbul: Bu Yay›nlar›, s. 62-65.
Liseler ‹çin Biyoloji 1, Ders Kitab›, Nam›k Berker, Ankara: Mega Yay›nc›l›k,
s. 43-45.
Lise 3 Biyoloji, Selim Korkmaz, Özer Bulut, Davut Sa¤d›ç, ‹stanbul: Milli
E¤itim Bas›m evi, 1998, s. 184.
Ders Geçme ve Kredi Sistemi Biyoloji 2, Nejat Sevkal, ‹stanbul: Gendaﬂ Yay›nc›l›k, s. 36.

SONUÇ

Buraya kadar inceledi¤imiz tüm bilgiler, Türkiye'deki okullarda okutulmakta olan Fen Bilgisi ve Biyoloji kitaplar›nda çok ciddi bilimsel yanl›ﬂlar oldu¤unu göstermektedir.
Kitaplar›n yazarlar›n›n çok büyük bölümü, bir 19. yüzy›l dogmas›
olan Darwinizmi, bilimsel bulgular taraf›ndan desteklenen bir teori olarak
gösterme yanl›ﬂ›na düﬂmüﬂlerdir. Evrimi savunmak ad›na 30-40 y›l önce
bilimsel literatürden ç›kar›lm›ﬂ olan köhne iddialar› tekrarlam›ﬂlard›r. Dahas›, Darwinizmin ve di¤er evrim görüﬂlerinin iddialar›n› bile do¤ru olarak aktarmay› baﬂaramad›klar›n› gösteren ciddi bilgi yanl›ﬂlar› yapm›ﬂlard›r.
Bu durumda bu kitaplar›n ve asl›nda daha da önemlisi, bu kitaplar›
ﬂekillendiren müfredat›n yeniden düzenlenmesi gerekti¤i çok aç›kt›r.
Müfredat, Darwinizmi oldu¤u gibi, yani bilimsel bulgular taraf›ndan desteklenmeyen bir iddia olarak anlatmal›, fosil kay›tlar›, ilkel dünya atmosferi, popülasyon geneti¤i gibi konularda do¤ru bilgiler verecek biçimde
revize edilmelidir.
Bu arada yap›lmas› gereken bir di¤er düzenleme ise, yarat›l›ﬂ konusunda ders kitaplar›nda yap›lan aç›klamalard›r. Ders kitaplar›n›n genelinde, "hayat›n baﬂlang›c›na dair farkl› görüﬂler" baﬂl›¤› alt›nda, yarat›l›ﬂ
da bir görüﬂ olarak anlat›lmaktad›r. Ancak dikkati çeken nokta, yarat›l›ﬂ›n
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sadece dini kaynaklara dayanan bir görüﬂ olarak tan›t›lmas›d›r. Oysa yarat›l›ﬂ, ayn› zamanda somut bilimsel verilere dayanmaktad›r. Fosil kay›tlar›ndaki sistematik boﬂluklar (canl› türlerinin aniden ve kusursuz yap›lar›yla bir anda belirmeleri), canl›l›ktaki indirgenemez komplekslik ve
karmaﬂ›k tasar›m, cans›z maddenin hayat oluﬂturamayaca¤›n› gösteren
biogenesis kural› gibi somut bilimsel gerçekler, canl›l›¤› üstün bir Akl›n,
yani Allah'›n yaratt›¤›n› göstermektedirler. Bu nedenle ders kitaplar›ndaki yarat›l›ﬂ anlat›m›n›n da geniﬂletilmesi ve ilgili bilimsel delillerin aç›klanmas› gerekmektedir.
Milli E¤itim Bakanl›¤›'m›z›n bu konuya ivedilikle el atmas› gerekmektedir. Çünkü burada söz konusu olan mesele, di¤er pek çok konudan çok daha önemlidir. Evrim ve yarat›l›ﬂ, bizim bu dünya üzerinde
nas›l var oldu¤umuz sorusuna verilen iki farkl› cevapt›r ve bu iki farkl›
cevab›n çok farkl› felsefi sonuçlar› vard›r.
Evrim teorisi, bu kitab›n baﬂ›nda da de¤indi¤imiz gibi materyalist
felsefenin temelidir. Materyalizm ise, yaln›zca maddenin varl›¤›n› kabul
eden ve her türlü manevi kavram› reddeden bir düﬂünce sistemidir. Bu
düﬂünce sistemi, vatan için fedakarl›k, toplum için özveri gibi erdemleri
yok eder ve dolay›s›yla devletin ve milletin bekas›na yönelik fikri bir tehdit oluﬂturur.
Türkiye'nin bölünmez bütünlü¤ünü hedef alan bölücü terörün de
komünist ideolojiye sahip oldu¤u ve komünizmin de materyalist felsefeye dayand›¤› düﬂünülürse, bu konunun Türkiye'nin yeni nesillerinin yetiﬂtirilmesi için ne kadar önemli oldu¤u da kendili¤inden ortaya ç›kar.
Darwinizm gibi materyalist felsefeye zemin sa¤layan ve böylece
Türkiye'nin gelece¤ine fikri bir tehdit oluﬂturan bir iddian›n, hem de bilimsel bulgularla çeliﬂti¤i halde, Türk e¤itim sistemi taraf›ndan benimsenmesi ve ö¤rencilere empoze edilmesi, elbette ki son derece hatal› bir
uygulama olacakt›r.
Bu nedenle, bu hatadan bir an önce vazgeçilmesi ve ders kitaplar›n›n, bu kitaplara s›zm›ﬂ bulunan bilim d›ﬂ› Darwinist safsatalardan aciliyetle ar›nd›r›lmas› gerekmektedir.

YANILGI İNDEKSİ

Aﬂa¤›da, Türkiye'deki okullarda en

sayfalarda yazm›ﬂ oldu¤umuz k›-

yayg›n olarak okutulan ve evrim te-

s›mlara baﬂvurulabilir.

orisi konusunda yan›lg›lar içeren
Fen ve Biyoloji kitaplar› s›ralanm›ﬂt›r. Her kitab›n alt›nda, bu kitab›n
içinde yer alan ve bilimsel gerçeklerle uyuﬂmayan iddialar belirtilmiﬂtir.
Bu kitaplardaki yan›lg›lar› daha önceki sayfalarda incelemiﬂtik. Burada
her kitab› ayr› ayr› almam›z›n iki temel nedeni var: 1) Gerek ö¤rencileri
gerekse ö¤retmenleri kaynak olarak
kulland›klar› kitaplardaki hatalar
hakk›nda bilgilendirmek; 2) Bu ki-

1) ‹lkö¤retim Fen Bilgisi 8, M. Bahat-

taplar› yazan kiﬂilerin ya da içeri¤ine

tin Hartevio¤lu, Ankara: Koza Yay›n
Da¤›t›m, 1996, s. 169.

yön veren kurumlar›n dikkatini çekerek bu önemli konuda daha dikkatli ve duyarl› davranmaya davet
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Kitaplardaki yan›lg›lar hakk›nda bil-

faydal›d›r; bu faydal› mutasyonlar

gi istendi¤inde, yan›lg›ya vermiﬂ ol-
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du¤umuz numaraya göre, önceki
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ç›kmas›n› sa¤lar. Canl›lar da bu ﬂe-

yeni türlerin, yeni ›rklar›n ortaya

kilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler.

ç›kmas›n› sa¤lar. Canl›lar da bu ﬂe-

Yan›lg› 2- Do¤al seleksiyonun evrim-

kilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler.

leﬂtirici gücü vard›r. Sanayi Devrimi

Yan›lg› 2- Do¤al seleksiyonun evrim-

kelebekleri buna bir örnektir.

leﬂtirici gücü vard›r. Sanayi Devrimi

Yan›lg› 6- Darwin'e ve Lamarck'a gö-

kelebekleri buna bir örnektir.

re zürafalar›n bacaklar› ve boylar›

Yan›lg› 9- Atlar bir evrim sonucun-

mutasyonlarla uzam›ﬂt›r.

da ortaya ç›km›ﬂt›r. At›n atas› beﬂ

Yan›lg› 7- Genetik bilimciler yeni

t›rnakl› iken bugünkü atlar tek t›r-

canl› türleri ortaya ç›karmay› ba-

nakl›d›r.

ﬂarm›ﬂlard›r.
Yan›lg› 9- Atlar bir evrim sonucunda
ortaya ç›km›ﬂt›r. At›n atas› beﬂ t›rnakl› iken, bugünkü atlar tek t›rnakl›d›r.

3) ‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Ki2) ‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab›
8, Nihat Bilgin, Kemal Ça¤›c›, Ankara:
Yaprak Yay›nlar›, 1996, s. 161.

tab›, Erol Ünal Karab›y›k, Haman
Taﬂk›ran, Atila ﬁekerci, Bakiye
Taﬂk›ran, Erol ‹slamo¤lu, Iﬂ›l Karab›y›k, Gülay Aytaç, Mahinur
Günay, Ankara: Üner Yay›nlar›,
1995, s. 106.
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faydal›d›r; bu faydal› mutasyonlar

yeni türlerin, yeni ›rklar›n ortaya

canl›lara yeni özellikler ekleyerek

ç›kmas›n› sa¤lar. Canl›lar da bu ﬂe-

yeni türlerin, yeni ›rklar›n ortaya

kilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler.

ç›kmas›n› sa¤lar. Canl›lar da bu ﬂe-

Yan›lg› 2- Do¤al seleksiyonun evrim-

kilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler.

leﬂtirici gücü vard›r. Sanayi Devrimi

Yan›lg› 9- Atlar bir evrim sonucunda

kelebekleri buna bir örnektir.

ortaya ç›km›ﬂt›r. At›n atas› beﬂ t›rnak-

Yan›lg› 3- Biyoloji biliminde canl›la-

l› iken bugünkü atlar tek t›rnakl›d›r.

r›n mutasyon ve do¤al seleksiyon
yoluyla de¤iﬂerek günümüze kadar
geldikleri kabul edilmektedir.
Yan›lg› 5- Canl›lar›n çeﬂitlilik nedenlerini ilk aç›klayan kiﬂi Lamarck't›r.
Yan›lg› 10- Antibiyotiklere dayan›kl› bakterilerin oluﬂumu da mutasyonla olur.

4) ‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Cengiz Yalç›n, Hamza Y›lmaz, Musa Do¤an, Selma ﬁimﬂek,
ﬁevket Üzün, Tevfik Y›ld›r›m,
Nuri Korkmaz, Gülçin Gültiken,
Cemile Taﬂç›o¤lu, Arife Evrensel,
Sadakat Özdemir, ‹stanbul: Milli
E¤itim Bas›m evi, 1997, s. 178.

5) ‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders KiKitapta yer alan yan›lg›lar:
Yan›lg› 1- Mutasyonlar›n bir k›sm›
faydal›d›r; bu faydal› mutasyonlar
canl›lara yeni özellikler ekleyerek

tab› 8, Bahattin Soydan, Hüseyin
Baﬂak, Hülya Soydan, ‹stanbul:
Serhat Yay›n evi, 1996, s. 169-170.

Yan›lg› ‹ndeksi
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Kitapta yer alan yan›lg›lar:
Yan›lg› 1- Mutasyonlar›n bir k›sm›
faydal›d›r; bu faydal› mutasyonlar
canl›lara yeni özellikler ekleyerek
yeni türlerin, yeni ›rklar›n ortaya
ç›kmas›n› sa¤lar. Canl›lar da bu ﬂekilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler.
Yan›lg› 2- Do¤al seleksiyonun evrimleﬂtirici gücü vard›r. Sanayi Devrimi
kelebekleri buna bir örnektir.
Yan›lg› 4- Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleﬂtirme ya da
canl› türleri içindeki çeﬂitlilikler bunun ispat›d›r.
Yan›lg› 5- Canl›lar›n çeﬂitlilik nedenlerini ilk aç›klayan kiﬂi Lamarck't›r.
Yan›lg› 11- Yeni bulunan fosiller evrim görüﬂünü pekiﬂtirmektedir.
Yan›lg› 13- Fosiller canl›lar›n ilkelden komplekse do¤ru evrimleﬂti¤ini
gösterir.

6)

Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Fen Bilimleri 2, Bahattin
Soydan, Hüseyin Baﬂak, Hülya
Soydan, ‹stanbul: Serhat Yay›nc›l›k, s. 91.
Kitapta yer alan yan›lg›lar:

7) ‹lkö¤retim Fen Bilgisi 8, Tekin
Polat Nermin Biçer, ‹stanbul:
Gendaﬂ Yay›nc›l›k, s. 184.
Kitapta yer alan yan›lg›lar:
Yan›lg› 4- Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleﬂtirme ya da
canl› türleri içindeki çeﬂitlilikler bunun ispat›d›r.
Yan›lg› 9- Atlar bir evrim sonucunda
ortaya ç›km›ﬂt›r. At›n atas› beﬂ t›rnakl› iken bugünkü atlar tek t›rnakl›d›r.

8) Ortaokul Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, Bekir Onat, Mümin Hatipo¤lu, Musa Ac›l›o¤lu, ‹stanbul: Özer
Yay›nlar›, s. 167.

Yan›lg› 5- Canl›lar›n çeﬂitlilik nedenlerini ilk aç›klayan kiﬂi Lamarck't›r.

Kitapta yer alan yan›lg›lar:
Yan›lg› 1- Mutasyonlar›n bir k›sm›
faydal›d›r; bu faydal› mutasyonlar
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canl›lara yeni özellikler ekleyerek

nun ispat›d›r.

yeni türlerin, yeni ›rklar›n ortaya

Yan›lg› 13- Fosiller canl›lar›n ilkelden

ç›kmas›n› sa¤lar. Canl›lar da bu ﬂe-

komplekse do¤ru evrimleﬂti¤ini gösterir.

kilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler.
Yan›lg› 4- Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleﬂtirme ya da
canl› türleri içindeki çeﬂitlilikler bunun ispat›d›r.

10)

‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders
Kitab› 8, Etem Düzgün, Mehmet
Suzan, Nebahat Suzan, ‹stanbul:
Düzgün Yay›nc›l›k, s. 190.

Yan›lg› 10- Antibiyotiklere dayan›kl›
bakterilerin oluﬂumu da mutasyonla

Kitapta yer alan yan›lg›lar:

olur.

Yan›lg› 1- Mutasyonlar›n bir k›sm›

Yan›lg› 11- Yeni bulunan fosiller evrim görüﬂünü pekiﬂtirmektedir.

9) ‹lkö¤retim Fen Bilgisi Ders Kitab› 8, N. Sefa Çimen, Hayrettin
Sönmez, Osman Y›lmaz, ‹stanbul:
Salan Yay›nlar›, s. 198.
Kitapta yer alan yan›lg›lar:
Yan›lg› 1- Mutasyonlar›n bir k›sm›
faydal›d›r; bu faydal› mutasyonlar
canl›lara yeni özellikler ekleyerek
yeni türlerin, yeni ›rklar›n ortaya
ç›kmas›n› sa¤lar. Canl›lar da bu ﬂekilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler.
Yan›lg› 2- Do¤al seleksiyonun evrimleﬂtirici gücü vard›r. Sanayi Devrimi
kelebekleri buna bir örnektir.
Yan›lg› 4- Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleﬂtirme ya da
canl› türleri içindeki çeﬂitlilikler bu-

faydal›d›r; bu faydal› mutasyonlar
canl›lara yeni özellikler ekleyerek
yeni türlerin, yeni ›rklar›n ortaya
ç›kmas›n› sa¤lar. Canl›lar da bu ﬂekilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler.
Yan›lg› 6- Darwin'e ve Lamarck'a göre zürafalar›n bacaklar› ve boylar›
mutasyonlarla uzam›ﬂt›r.
Yan›lg› 11- Yeni bulunan fosiller evrim görüﬂünü pekiﬂtirmektedir.

Yan›lg› ‹ndeksi

11) Lise 3 Biyoloji, Selim Korkmaz,
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ve serbest oksijen içermemekteydi.

Özer Bulut, Davut Sa¤d›ç, ‹stanbul:
Milli E¤itim Bas›m evi, 1998, s. 133.
Kitapta yer alan yan›lg›lar:
Yan›lg› 1- Mutasyonlar›n bir k›sm›
faydal›d›r; bu faydal› mutasyonlar
canl›lara yeni özellikler ekleyerek
yeni türlerin, yeni ›rklar›n ortaya
ç›kmas›n› sa¤lar. Canl›lar da bu ﬂekilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler.
Yan›lg› 4- Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleﬂtirme ya da
canl› türleri içindeki çeﬂitlilikler bunun ispat›d›r.
Yan›lg› 13- Fosiller canl›lar›n ilkelden komplekse do¤ru evrimleﬂti¤ini
gösterir.
Yan›lg› 14- Körelmiﬂ organlar evrimin kan›t›d›r.
Yan›lg› 15- Embriyolojik geliﬂme evrimin kan›t›d›r. Memeli bir hayvan›n
embriyonal geliﬂimi s›ras›nda solungaç yar›klar›n›n görülmesi evrim sürecinin tekrar› ve kan›t›d›r.
Yan›lg› 16- Benzer (homolog) organlar evrimin kan›t›d›r.
Yan›lg› 17- Biyokimyasal benzerlikler evrimin kan›t›d›r.
Yan›lg› 18- Canl›l›k ilkel dünyada
rastlant›larla do¤muﬂ olabilir. ‹lkel
atmosfer, buna imkan sa¤layacak biçimde metan-amonyak a¤›rl›kl›yd›

12)

Biyoloji 3, Liseler için Ders
Kitab›, Öner Gücün, Ankara: Pasifik Ders Kitaplar› A. ﬁ., s. 99,
105.
Kitapta yer alan yan›lg›lar:
Yan›lg› 1- Mutasyonlar›n bir k›sm›
faydal›d›r; bu faydal› mutasyonlar
canl›lara yeni özellikler ekleyerek
yeni türlerin, yeni ›rklar›n ortaya
ç›kmas›n› sa¤lar. Canl›lar da bu ﬂekilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler.
Yan›lg› 4- Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleﬂtirme ya da
canl› türleri içindeki çeﬂitlilikler bunun ispat›d›r.
Yan›lg› 8- Biyolojik s›n›fland›rma
(sistematik) evrimin delilidir.
Yan›lg› 9- Atlar bir evrim sonucunda
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ortaya ç›km›ﬂt›r. At›n atas› beﬂ t›r-

Kitapta yer alan yan›lg›lar:

nakl› iken bugünkü atlar tek t›rnak-

Yan›lg› 1- Mutasyonlar›n bir k›sm›

l›d›r.

faydal›d›r; bu faydal› mutasyonlar

Yan›lg› 14- Körelmiﬂ organlar evri-

canl›lara yeni özellikler ekleyerek

min kan›t›d›r.

yeni türlerin, yeni ›rklar›n ortaya

Yan›lg› 15- Embriyolojik geliﬂme ev-

ç›kmas›n› sa¤lar. Canl›lar da bu ﬂe-

rimin kan›t›d›r. Memeli bir hayvan›n

kilde geliﬂip de¤iﬂir ve evrimleﬂirler.

embriyonal geliﬂimi s›ras›nda solungaç yar›klar›n›n görülmesi evrim sürecinin tekrar› ve kan›t›d›r.
Yan›lg› 16- Benzer (homolog) organlar evrimin kan›t›d›r.
Yan›lg› 17- Biyokimyasal benzerlikler evrimin kan›t›d›r.

14) Liseler ‹çin Biyoloji 3, Ders
Kitab›, Nam›k Berker, Ankara:
Mega Yay›nc›l›k, 1995, s. 180.
Kitapta yer alan yan›lg›lar:
Yan›lg› 8- Biyolojik s›n›fland›rma
(sistematik) evrimin delilidir.

13) Liseler ‹çin Biyoloji III, Turan

Yan›lg› 9- Atlar bir evrim sonucunda

Güven, Özcan Acar, ﬁengül Demirci, Ayten To¤ral, Mübeccel Kazanc›, Ankara: Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1996, s. 149.

ortaya ç›km›ﬂt›r. At›n atas› beﬂ t›rnakl› iken bugünkü atlar tek t›rnakl›d›r.
Yan›lg› 11- Yeni bulunan fosiller evrim görüﬂünü pekiﬂtirmektedir.

Yan›lg› ‹ndeksi

Yan›lg› 13- Fosiller canl›lar›n ilkelden komplekse do¤ru evrimleﬂti¤ini
gösterir.
Yan›lg› 14- Körelmiﬂ organlar evrimin kan›t›d›r.
Yan›lg› 15- Embriyolojik geliﬂme ev-
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15) Liseler ‹çin Felsefeye Giriﬂ,
Mübahat Türker Küyel, Sevim
Tekeli, Esin Kahya, Kenan Gürsoy, Alev Öner, Nurten Baykurt,
‹stanbul: Milli E¤itim Bas›mevi,
1991, s. 130.

rimin kan›t›d›r. Memeli bir hayvan›n
embriyonal geliﬂimi s›ras›nda solun-

Kitapta yer alan yan›lg›lar:

gaç yar›klar›n›n görülmesi evrim sü-

Yan›lg› 12- Ara formlar (uçan sürün-

recinin tekrar› ve kan›t›d›r.

gen, insan iskeleti kal›nt›lar›) evri-

Yan›lg› 16- Benzer (homolog) organ-

min kan›t›d›r.

lar evrimin kan›t›d›r.
Yan›lg› 17- Biyokimyasal benzerlikler evrimin kan›t›d›r.
Yan›lg› 18- Canl›l›k ilkel dünyada
rastlant›larla do¤muﬂ olabilir. ‹lkel
atmosfer, buna imkan sa¤layacak biçimde metan-amonyak a¤›rl›kl›yd›
ve serbest oksijen içermemekteydi.

16) Biyoloji 1, Ders Kitab›, Canan
ﬁaml›o¤lu, Zehra Akçakaya, ‹stanbul: Bu Yay›nlar›, s. 62-65.
Kitapta yer alan yan›lg›lar:
Yan›lg› 18- Canl›l›k ilkel dünyada
rastlant›larla do¤muﬂ olabilir. ‹lkel
atmosfer, buna imkan sa¤layacak biçimde metan-amonyak a¤›rl›kl›yd›
ve serbest oksijen içermemekteydi.

SONSÖZ
Bu kitap boyunca Türkiye'deki evrimci çevrelerin bilimsel yan›lg›lar›n›
inceledik. Ancak tüm bu incelediklerimiz bizlere bir gerçe¤i daha göstermektedir: Türkiye'deki ateist çevreler, özellikle de ateizmi bilimsellik görüntüsü alt›na gizlemeye çal›ﬂanlar, çok büyük bir panik içindedir. Çünkü inand›klar› materyalist felsefe ve bu felsefenin en önemli dayana¤› olan Darwinizm, tarihe kar›ﬂmaktad›r. Evrim teorisinin bilim d›ﬂ› bir masal oldu¤unu
art›k bütün Türkiye görmektedir. Canl›lar›n tesadüflerle ortaya ç›kt›¤›n› öne
süren evrim safsatas› çökerken, yarat›l›ﬂ gerçe¤inin kesin delilleri de aç›kça
ortaya ç›kmaktad›r. 19. yüzy›l›n köhne evrim masallar› ile bir zaman uyutulan kitleler, ateizmin sadece ak›ls›zlara özgü bir hastal›k oldu¤unu art›k anlam›ﬂ durumdad›rlar.

Ateistlerin Korkusu
Ateistlerin içine düﬂtükleri bu korku ve panik atmosferi, yazd›klar› her
yaz›da kendini belli etmektedir. Darwinizmi ve materyalizmi savunmaya
kalkanlar›n hepsi, evrim teorisi ya da maddenin asl› konular›nda ortaya konan gerçekleri asl›nda önemsemedikleri, bunlara hiç de¤er vermedikleri yönünde aç›klamalar yapmaktad›r. Ama her say›da dergilerinin yar›s›n› bu konuya ay›rmalar›, her kapakta bu konuyu ele almalar›, yine ayn› konuda konferanslar, kurslar düzenlemeleri, bu aç›klamalar›n samimiyetsiz oldu¤unu
göstermektedir.
Tüm bu faaliyetlerinden anlaﬂ›lmaktad›r ki, söz konusu ateistler, çok
güçlü ve ezici bir fikirle karﬂ› karﬂ›yad›rlar ve adeta can havliyle ba¤l› olduklar› felsefeyi savunmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
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Dahas›, yaz›lar› okundu¤unda, bu kimselerin asl›nda savunduklar› fikirlere gerçekte inanmad›klar› da anlaﬂ›lmaktad›r. Bir insan›n bir fikri, gerçekten o fikre samimi olarak inand›¤› için mi savundu¤u, yoksa sadece "ben
bugüne kadar bu fikirle tan›nd›m, reddedersem rezil olurum" gibi bir endiﬂeyle mi hareket etti¤i, o kiﬂinin yaz›s›ndan anlaﬂ›l›r. Türkiye'deki evrimci
yazarlar ikinci gruba dahildir.
Bunun aç›k bir göstergesi, yaz›lar›nda, aç›klama getirmeleri gereken
konular› sürekli olarak göz ard› etmeleridir. Yazd›klar› yaz›lara bak›ld›¤›nda, kurduklar› tüm karmaﬂ›k ve sözde "süslü" cümlelere ra¤men, asl›nda felsefelerini savunan hiçbir ciddi aç›klama yapamad›klar› görülmektedir.
Örne¤in maddenin sadece insan beyninde oluﬂan bir alg› oldu¤u, insan›n maddenin asl›na hiçbir zaman ulaﬂamayaca¤› ve gerçekte bir alg›lar
dünyas›nda yaﬂad›¤›, çal›ﬂmalar›m›z arac›l›¤›yla bu kiﬂilere defalarca izah
edilmiﬂtir. Bu kiﬂiler ise bu gerçe¤i reddetmekte, ancak "maddenin asl›na nas›l ulaﬂ›r›z" sorusuna tek bir cevap dahi verememektedirler. Aksine, hem
kendilerine hem de çevrelerine "sak›n bu konuyu düﬂünmeyin, düﬂünürseniz materyalizmi kaybedersiniz, Allah'a inanmak zorunda kal›rs›n›z" gibi
telkinlerde bulunmaktad›rlar.
Örne¤in Bilim ve Ütopya yazar› Rennan Pekünlü, Lenin'den al›nt› yaparak "duyular›m›zla alg›lad›¤›m›z nesnel gerçekli¤i bir kere yads›d›n m›, fideizme (dini inanca) karﬂ› kullanaca¤›n tüm silahlar›n› yitirirsin... Parma¤›n›
kapt›rd›n m›, önce kolun sonra tüm benli¤in gider. Duyular› nesnel dünyan›n bir görüntüsü olarak de¤il de, özel bir ö¤e olarak ald›¤›nda, di¤er bir
deyiﬂle materyalizmden ödün verdi¤inde, benli¤ini fideizme (dini inanca)
kapt›r›rs›n..." diye yazmaktad›r. Bu sat›rlar, maddenin bir alg› oldu¤unu düﬂünmekten korkan, çünkü bunu düﬂündü¤ünde Allah'›n varl›¤›n› kavrayaca¤›n› bilen bir insan›n sat›rlar›d›r.
Asl›nda bu sat›rlar, materyalistlerin karﬂ› karﬂ›ya olduklar› gerçe¤i anlamaya baﬂlad›klar›n›n da ifadesidir. Ama bu gerçe¤i anlamak onlarda öyle
bir korku oluﬂturmaktad›r ki, hemen gerisin geriye dönerek reddetmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Hz. ‹brahim ile tart›ﬂ›rken, kendi vicdanlar›na baﬂvurup
"Gerçek ﬂu ki, zalim olanlar sizlersiniz (biziz)..." diyen, ama sonra "... yine
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tepeleri üstüne ters dönen..." inkarc›lar gibi davranmaktad›rlar. (Enbiya Suresi, 64-65)
Konuyu anlat›rken elden geldi¤ince detaya girmemeye, hatta a¤›zlar›na bile almamaya çal›ﬂmaktad›rlar. E¤er evrimin do¤rulu¤undan ya da
maddenin varl›¤›ndan gerçekten emin olsalar, bizim anlatt›klar›m›z› detayl›
ve ak›lc› bir biçimde ele al›p, sonra da kendi cevaplar›n› getirmeye çal›ﬂ›rlard›. Oysa konunun mümkün oldu¤unca az duyulmas›n› ve az düﬂünülmesini istemektedirler.

Ateistler de Allah'›n Belirledi¤i Kadere Tabidir
Ancak tüm bu korku ve endiﬂeler içinde ateizmi savunmaya çal›ﬂan yazarlar›n fark›nda olmad›klar› çok önemli bir gerçek daha vard›r. Gerçekte
onlar da istemeden de olsa Allah'›n dinine hizmet etmektedirler. Çünkü
Allah'a boyun e¤miﬂlerdir. Yapt›klar› herﬂey, Allah'›n kendileri için takdir
etti¤i kaderdedir. Yazd›klar› her sat›r›, her cümleyi ve her harfi, Allah ezelde
belirlemiﬂtir. E¤er bir kiﬂi zaman›n d›ﬂ›na ç›kabilseydi, yazd›klar› yaz›lar›
binlerce y›l öncesinden okuyabilirdi; çünkü kaderde bu yaz›lar zaten yaz›lm›ﬂt›r.
Allah Kuran'da bu gerçe¤i bizlere aç›kça bildirir. "... O'nun, aln›ndan
yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur..." (Hud Suresi, 56) ayetiyle
haber verildi¤i gibi, yeryüzündeki tüm varl›klar, Allah'›n iradesine boyun
e¤miﬂlerdir. "E¤er Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet k›lard›; ancak diledi¤ini sapt›r›r, diledi¤ini hidayete erdirir..." (Nahl Suresi, 93) ayetiyle bildirildi¤i gibi, Allah insanlar›n kimine iman›, kimine ise inkar› takdir etmiﬂtir.
‹nkarc›lar›n, dine düﬂmanl›k göstererek yeryüzünde bozgunculuk aramalar› ise, "Biz, bir ülkeyi helak etmek istedi¤imiz zaman, onun 'varl›k ve güç
sahibi önde gelenlerine' emrederiz, böylelikle onlar onda bozgunculuk ç›kar›rlar..." (‹sra Suresi, 16) ayetinde ö¤retildi¤i gibi, gerçekte Allah'›n emriyle yapt›klar› bir iﬂtir.
Bir baﬂka ayette ise, Allah'›n inkarc›lar›, inkar için özel olarak yaratt›¤›
ﬂöyle ifade edilir:
E¤er Rabbin dileseydi, insanlar› elbette tek bir ümmet k›lard›. Oysa,
onlar, anlaﬂmazl›¤› sürdürmektedirler: Rabbinin rahmet ettikleri d›-

Sonsöz

343

ﬂ›nda. Onlar› bunun için yaratt›. Böylece Rabbinin (ﬂu) sözü tamamlan›p gerçekleﬂmiﬂtir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan, (kafirlerin) tümüyle dolduraca¤›m." (Hud Suresi, 118-119)
Allah iﬂte bu ﬂekilde yaratt›¤› materyalist yazarlara din aleyhtar› yaz›lar
yazmay›, Müslümanlara da bu yaz›lara cevap vermeyi ilham etmektedir. Bu
kiﬂilerin ortaya att›klar› evrimci ve materyalist iddialar›n her biri, Müslümanlar›n bu iddialara en güzel biçimde cevap vermelerine ve bu cevab› milyonlarca kiﬂiye ulaﬂt›rmalar›na vesile olmaktad›r. Yazd›klar› her yaz›, daha
çok insan›n Darwinizm safsatas› hakk›nda bilgilendirilmesine vesile olmaktad›r.
Ayr›ca yazd›klar› yaz›larda sergiledikleri tüm bilgisizlikler, mant›k
bozukluklar› ve güvensizlikler, sa¤duyu sahibi insanlar›n bunlar› inceleyerek ateizmin ne kadar büyük bir ak›ls›zl›k ürünü oldu¤unu görmelerini
sa¤lamaktad›r. Düzenledikleri konferanslarda çal›ﬂmalar›m›z› kast ederek
"sak›n o kitaplar› okumay›n" diye tedirgin mesajlar vermeleri, evrimi savunan hiçbir delil ortaya koyamay›p sadece laf oyunlar› yapmalar›, kendilerine sorulan sorular karﬂ›s›nda aciz kalmalar› ya da sinirlenmeleri,
hatta seyircileri azarlamaya kalkmalar›, gerçekte istemeden de olsa dine
yapt›klar› büyük birer hizmettir.
Allah, onlar› bu hizmet için yaratm›ﬂt›r ve bu hizmeti harfiyen yerine
getirmektedirler. Bir ayette ﬂöyle buyrulur:
E¤er Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi.
Öyleyse, onlar mü'min oluncaya kadar insanlar› sen mi zorlayacaks›n?
Allah'›n izni olmaks›z›n, hiç kimse için iman etme (imkan›) yoktur. O,
ak›l erdiremeyenlerin üzerine i¤renç bir pislik k›lar. (Yunus Suresi, 99100)
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