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Harun Yahya müstear

ismini kullanan Adnan

Oktar, 1956 yılında

Ankara'da doğdu.

1980'li yıllardan bu

yana, imani, bilimsel

ve siyasi konularda

pek çok eser hazırladı.

Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin

sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve

Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık

bağlantılarını ortaya koyan çok önemli

eserleri bulunmaktadır.

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef,

Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak,

böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve

ahiret gibi temel imani konular üzerinde

düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin

çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını

gözler önüne sermektir. Nitekim yazarın,

bugüne kadar 76 ayrı dile çevrilen 300’den

fazla eseri, dünya çapında geniş bir

okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Harun Yahya Külliyatı, -Allah'ın izniyle-

21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif

edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete,

güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile

olacaktır.

Arı, çekirge, sivrisinek, sinek... Bu ve

buna benzer böcek türlerini hemen

herkes bilir. Bahçelerde, sokaklarda,

hatta evlerde bu küçük canlılara sıkça

rastlamamız mümkündür. Bu küçük

hayvanlar yaklaşık 200 milyon yıldır

hep aynıdırlar. Evrimcilerin iddiasına

göre bunlar, garip görünümlü, değişik

canlılara dönüşmelilerdi. Ama bu hiç

olmamıştır, yaşayan fosiller bunun açık

ispatıdır. 

Bir an düşünelim. Eğer bunun tam tersi

olsaydı ve her yer ara fosillerle dolu

olsaydı... Kuşkusuz evrimciler bu delilleri

sayfalarca yayınlarlardı. Ve teorileri

için kesin delilin oluştuğunu iddia

ederlerdi. Ama bu milyonlarca delil

evrimi değil de yaratılışı tasdik ettiği

için bu konuda suskun ve sessizler.

Yaratılışın milyonlarca apaçık delili

ortadadır. Bunu anlamazlıktan gelmek,

tarihin en ilkel ve en sapkın dinini,

Darwinizm'i taassupla savunmak bu

yüzyılın olağanüstü şaşırtıcı bir olayıdır.

İleride insanlık bunu hayret ve

şaşkınlıkla hatırlayacaktır.
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Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ -
du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan
Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ -
re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser
ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz -
li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok
önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000 say fa lık bir
kül li yat tır ve bu kül li yat 76 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey gam be rin ha tı ra -
la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur.
Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah (sav)'in müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı -
nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in
Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem -
zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah (sav)'in sün -
ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id -
di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son
söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah
(sav)'in müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni
dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Yüce Al lah'ın var lı ğı,

bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me -
ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve
sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri -
ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her -
sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran -

sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek
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çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca,
Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca,
Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da
yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vehi (Maldivlerde kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi -
bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil -
mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et -
me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in ce -
le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il -
mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi -
le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi -
çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se -
fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar
da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı -
mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır.
Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti -
ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi
bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ -
la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir
hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey -
da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si
ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola -
cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser -
ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah -
ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu
hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den
an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri ezi-
yet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz -
liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san -
ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la
içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el -
den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalı-
nabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le, 21.
yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel -
lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.







OKU YU CU YA
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay -

rıl ma sı nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur -
ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl -
dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol -
muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek
çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la -
bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im -
ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay -
rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın
tüm ki tap la rın da ima ni ko nu lar Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in -
san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir ler.
Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru
işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

• Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di -
den yet mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve
ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola -
rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da -
hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu -
ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği
gi bi, kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de
et mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li
ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola -
cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na
ve okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın
tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni
an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan
da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise
önem li se bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz
özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf -
la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya -
rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li
kay nak la ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat
et me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la -
tım la ra rast la ya maz sı nız. 
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Fosil Nedir?



FOSİL NEDİR?

En ge nel an la mıy la fo sil, uzun za man ön ce ya şa mış can lı la rın ya -

pı la rı nın, do ğal ko şul lar al tın da ko ru na rak gü nü mü ze ka dar ula şan

izi dir. Fo sil ler, ki mi za man or ga niz ma nın bir par ça sı nın ki mi za man

da can lı nın ha yat tay ken bı rak tı ğı iz le rin (bun la ra iz fo sil de nir) gü nü -

mü ze ka dar gel me si dir. Ölen hay van ve bit ki le rin, çü rü me den ko ru -

na rak, yer ka bu ğu nun bir par ça sı ha li ne

gel me siy le fo sil olu şur. Fo sil leş me nin

mey da na ge le bil me si için, hay va nın ve ya

bit ki nin -üze ri ni ço ğun luk la bir ça mur kat -

ma nı nın ört me siy le- ani ve hız lı bir şe kil de

gö mül me si ge re kir. Bu gö mül me yi ge nel -

lik le kim ya sal bir sü reç ta kip eder. Bu sü -

reç te ya şa nan mi ne ral de ği şim le riy le de

ko ru ma sağ lan mış olur.  

Fo sil ler, can lı lık ta ri hi nin en

önem li de lil le ri dir. Dün ya nın çe şit li

böl ge le rin de el de edil miş yüz mil -

yon lar ca fo sil bu lun mak ta dır. Fo -

sil le rin sağ la dı ğı te mel bil gi, can lı -

lı ğın ta ri hi ve ya pı sı hak kın da dır.

Mon ta na'da bu lu nan ve Pa le osen
dö ne min den (65.5 - 55 mil yon yıl)
kal ma bu huş ağa cı fo si li üç bo yut -
lu dur. 

50 MİL YON YIL LIK
KUR BA ĞA FO Sİ Lİ
50 mil yon yıl ön ce ya -
şa mış kur ba ğa lar la,
gü nü müz de ya şa yan lar
ara sın da bir fark yok -
tur.
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Mil yon lar ca fo sil, can lı lı ğın

ani den, komp leks ya pı sıy la,

ek sik siz ola rak or ta ya çık tı ğı -

nı ve mil yon lar ca yıl bo yun ca

hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma dı -

ğı nı gös ter mek te dir. Bu da

can lı lı ğın yok tan var edil di -

ği nin ya ni ya ra tıl dı ğı nın

önem li bir de li li dir. Can lı la -

rın aşa ma aşa ma oluş tu ğu -

nu, ya ni ev rim ge çir di ği ni

gös te ren ise tek bir fo sil da -

hi yok tur. Ev rim ci le rin ara

fo sil ol du ğu nu id dia et tik le ri

fo sil ör nek le ri yal nız ca bir kaç

ta ne dir ve bun la rın ge çer siz -

li ği de bi lim sel ola rak is pat -

lan mış du rum da dır. Ay nı za -

man da yi ne Dar wi nist le rin

ara fo sil ola rak dün ya ya ta -

nıt tık la rı ba zı ör nek le rin sah -

te çık ma sı da, bu ko nu da sah -

te kar lık ya pa cak ka dar ça re -

siz ol duk la rı nı gözler önüne

sermektedir. 150 yı lı aş kın

sü re dir, dün ya nın dört bir

ya nın da ya pı lan ka zı lar da el -

de edi len fo sil ka yıt la rı, ba -

lık la rın hep ba lık, bö cek le rin

hep bö cek, kuş la rın hep kuş,

sü rün gen le rin hep sü rün gen

ol du ğu nu is pat la mış tır. Can lı

tür le ri ara sın da bir ge çiş ol -

13

Yü ze ye yak la şan
fo sil, ya ken di
ken di ne or ta ya çı -
kar ya da pa le on -
to log la rın araş tır -
ma la rı ne ti ce sin -
de bu lu nur.

Ara zi nin ya vaş
ya vaş ha re ket et -
me siy le, fo si lin
oluş tu ğu ka ya
kat ma nı yer yü zü -
ne doğ ru çık ma -
ya baş lar. 

Ara dan ge çen
uzun dö nem ler
so nun da ke mik -
ler, çö kel ti nin alt
kat man la rı na gö -
mü lür. Ke mik ler,
ye ral tı su la rın da
bu lu nan mi ne ral -
ler le yer de ğiş tir -
me ye baş lar. Ve
can lı nın ce se di
fo sil le şir.

Can lı nın ölü mün -
den son ra ilk aşa -
ma da, yu mu şak
do ku la rı de for me
ol ma ya baş lar,
ge ri ye yal nız ca
ke mik ler ve diş ler
gi bi sert kı sım lar
ka lır. Ke mik le rin
de for me ol ma ma -
sı için se, gö mül -
me nin çok hız lı ol -
ma sı ge re kir. 



du ğu nu -ya ni ba lık la rın sü rün gen le re, sü rün -

gen le rin kuş la ra dö nüş tü ğü gi bi- gös te ren

tek bir ta ne bi le fo sil gö rül me miş tir. Kı -

sa ca, fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin

te mel id di ası olan, tür le rin uzun

sü reç ler için de de ği şim le re uğ ra -

ya rak bir bi rin den tü re di ği id di -

ası nı ke sin ola rak çü rüt müş tür. 

250-70 mil yon yıl ön ce ya şa yan
ka ri des ler le gü nü müz de ya şa yan
ka ri des ler ay nı dır. Mil yon lar ca
yıl dır de ğiş me yen ka ri des ler, ev -
ri min hiç bir za man yaşan -
madığını gös ter mek tedir.

490-443 milyon yıllık
deniz yıldızı fosili, yüz
milyonlarca yıldır aynı
olan deniz yıldızlarının
evrim geçirmediklerini
söylemektedir. 

20-15 MİLYON YILLIK KANATLI KARINCA
Canlıların üzerini ağaç reçinesinin kaplama-
sıyla oluşan amber içindeki fosiller de, evrim
teorisini yalanlamaktadır. 

38-23 mil yon yıl ön cesine ait
yen geç fosili

14 Evrimin Fosillere Yenilişi



Dar wi nist ler, can lı la rın mil yon lar ca yıl için de kü çük
de ği şim ler ge çi re rek, bir bi rle rin den tü re di ği ni id dia
eder ler. Bi lim sel bul gu la rın çü rüt tü ğü bu id di aya gö -
re, ba lık lar sü rün gen le re, sü rün gen ler kuş la ra dö -
nüş müş tür. Bu du rum da, mil yon lar ca yıl sür dü ğü
var sa yı lan söz ko nu su de ği şim sü re ci nin fo sil ka yıt -
la rın da pek çok de li li ol ma sı ge re kir. Ya ni, ya rı ba lık
ya rı ker ten ke le, ya rı örüm cek ya rı si nek, ya rı ker ten -
ke le ya rı kuş olan pek çok ga rip var lı ğın fo sil le ri nin
yüz yı lı aş kın bir sü re dir yo ğun ola rak de vam eden
araş tır ma lar so nu cun da or ta ya çık ma sı ge re kir. An -
cak, yer yü zü nün ne re dey se tü mü ka zıl mış ol ma sı na
rağ men, Dar wi nist le rin, tür ler ara sın da söz de ge çiş
sü re ci ni gös te re bi le cek le ri bir ta ne bi le fo sil yok tur.
Öte yan dan örüm cek le rin hep örüm cek, si nek le rin
hep si nek, ba lık la rın hep ba lık, tim sah la rın hep tim -
sah, tav şan la rın hep tav şan, kuş la rın hep kuş ola rak
var ol duk la rı nı gös te ren sa yı sız fo sil ör ne ği var dır.
Yüz mil yon lar ca fo sil, can lı lı ğın ev rim ge çir me di ği ni,
ya ra tıl dı ğı nı is pat la mak ta dır. 

Fosil bul gu la rı nın gös ter di ği ger çek, bu çi zim ler de
yer alan ha ya li can lı la rın hiç bir za man ya şa ma dı ğı dır.
Can lı lar, sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le bir lik te fo sil
ka yıt la rın da bir an da be lir mek te ve o tü rün ya şa mı
de vam et ti ği müd det çe de hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma -
mak tadır.

X

Ara Geçiş

Fosili Yoktur 

X
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Fo sil ler can lı lık hak kın da ver dik le ri bil gi nin ya nı sı ra, kı ta ta ba -

ka la rı nın ha re ket le ri nin yer yü zü yü ze yi ni na sıl de ğiş tir di ği, Dün ya

ta ri hin de ya şa nan ik lim sel de ği şik lik le rin ne ler ol du ğu gi bi yer yü zü -

nün geç mi şiy le il gi li de önem li bil gi ler su nar lar. 

Fo sil ler, an tik Yu nan dö ne min den be ri araş tır ma cı la rın il gi si ni

çek miş, an cak 17. yüz yıl or ta la rın dan iti ba ren fo sil le rin in ce len me si

bir bi lim da lı ola rak ge liş me ye baş la mış tır. Araş tır ma cı Ro bert Ho -

oke'un eser le ri ni (Mic rog rap hia (Mik rog ra fi), 1665; Dis co ur se of Earth qu -

akes (Dep rem Ko nuş ma la rı), 1668), Ni els Sten sen'in (Ni co lai Ste no

ismiyle bi li nir) ça lış ma la rı ta kip et miş tir. Ho oke ve Ste no'nun fo sil ler

üze rin de ça lış ma yap tık la rı dö nem ler de, dü şü nür le rin bü yük bir kıs -

mı fo∑ sil le rin ger çek ten ya şa mış can lı la rın iz le ri ol du ğu na inan mı -

yor lar, do ğa nın bir şe kil de can lı la rı tak lit et ti ği ni id dia edi yor lar dı.

Fo sil le rin ger çek can lı la rın izi olup ol ma dı ğı yö nün de ki tar tış ma nın

te me lin de, fo sil le rin bu lun du ğu yer le rin dö ne min je olo jik bil gi le riy le

açık la na ma ma sı var dı. Fo sil ler ge nel de dağ lık böl ge ler de bu lu nu yor,

Avustralya'daki Ediacara fosil oluşumunda, çalışma yapan bir
araştırmacı.



an cak ör ne ğin bir ba lı ğın na -

sıl olup da su se vi ye sin den

bu ka dar yük sek bir me kan -

da fo sil leş miş ola bi le ce ği tek -

nik ola rak açık la na mı yor du.

Ste no, tıp kı geç miş te Le onar -

do Da Vin ci'nin öne sür dü ğü

gi bi, ta rih bo yun ca su se vi ye -

sin de ge ri çe kil me ler ol du -

ğu nu id dia edi yor du. Ho oke

ise, dağ la rın ok ya nus ta ban -

la rın da ki  dep rem ler ve iç ısın -

ma ne de niy le oluş tu ğu nu söy lü yor du. 

Ho oke ve Ste no'nun, fo sil le rin geç miş te ya şa mış can lı la rın iz le ri

ol du ğu nu or ta ya ko yan açık la ma la rı nın ar dın dan, 18. ve 19. yüz yıl da

je olo ji nin de ge liş me siy le, fo sil top la ma ve araş tır ma sis tem li bir bi lim

da lı na dö nüş me ye baş la dı. Fo sil le rin sı nıf lan dı rıl ma sı ve yo rum lan -

ma sın da, Ste no'nun be lir le di ği pren sip ler iz len di. Özel lik le 18. yüz yıl

iti ba riy le ma den ci li ğin ge liş me si ve de mir yol la rı in şa at la rı nın art ma -

sı, yer al tı nın da ha çok ve da ha de tay lı in ce len me si ne im kan ta nı dı. 

Mo dern je olo ji, yer yü zü yü ze yi nin "ta ba ka" adı ve ri len kat man -

lar dan oluş tu ğu nu, bu ta ba ka la rın, kı ta la rı ve ok ya nus ta ba nı nı ta şı -

ya rak Dün ya üze rin de ha re ket et ti ği ni, ta ba ka lar ha re ket et tik çe Dün -

ya coğ raf ya sın da de ği şik lik ler ol du ğu nu, dağ la rın da bü yük ta ba ka la -

rın ha re ket le ri ve çar pış ma la rı so nu cun da mey da na gel di ği ni or ta ya

koy du. Dün ya coğ raf ya sın da uzun za man di lim le ri için de mey da na

ge len de ği şim ler, şim di dağ lık olan ba zı böl ge le rin bir za man lar su lar -

la kap lı ol du ğu nu da gös te ri yor du. 

Böy le ce ka ya kat man la rın da bu lu nan fo sil le rin, yer yü zü nün fark -

lı dö nem le ri hak kın da bil gi edin me nin önem li yol la rın dan bi ri ol du-

ğu or ta ya çık tı. Je olo jik bil gi ler, öl dük ten son ra çö kel ti ler için de ko ru -

nan can lı iz le ri nin ya ni fo sil le rin, çok uzun dö nem ler için de, ka ya la-

Adnan Oktar (Harun Yahya) 17
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rın olu şu mu sı ra sın da yer yü zü nün ka bu ğu na doğ ru yük sel dik le ri ni

gös te ri yor du. Fo sil le rin bu lun du ğu ka ya la rın ba zı la rı, yüz mil yon lar -

ca yıl ön ce si ne ait ti. 

Ya pı lan araş tır ma lar da, bel li fo sil tür le ri nin yal nız ca bel li kat -

man lar da ve bel li ka ya tip le rin de bu lun du ğu göz lem len di. Üst üs te

Hindistan Avrasya

Denizin kara
altına girmesi

Deniz katmanları
Sıkışmanın
katmanları
yukarı itmesi

Himalayalar

Hindistan
Avrasya

Hindistan

Jeolojik araştırmalar, yeryüzü tabakalarının hareket ettiklerini ve dağların, büyük tabakaların hareket-
leri ve çarpışmaları sonucu oluştuklarını ortaya koymuştur. Yukarıdaki çizimde Himalayaların tarihsel
oluşumu anlatılmaktadır. Bundan yaklaşık 145 milyon yıl önce Avrasya'ya doğru hareket etmeye baş-
layan Hindistan bölgesinin, Avrasya'ya ulaşmasıyla birlikte deniz zemini Avrasya'nın altına girmiştir.
Avrasya'yla iyice kaynaşan Hindistan, deniz zemini katmanlarının kıtalar arasında sıkışmasına neden
olmuş ve sıkışan katmanlar yukarı doğru itilerek, bugünkü Himayaların yeryüzüne çıkmasına neden
olmuştur. 
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ge len ka ya kat man la rı nın her bi rin de

ken di si ne has, o kat ma nın bir tür im za sı

ola rak ni te le ne bi le cek fo sil grup la rı ol du -

ğu gö rül dü. Bu "im za fo sil ler", hem za -

man di lim le ri ne gö re hem de me ka na gö -

re fark lı lık gös te re bi li yor du. Ör ne ğin, ay nı dö ne me ait bir fo sil ya ta -

ğın da, bi ri es ki bir göl ya ta ğı di ğe ri de mer can ka ya lı ğı olan iki fark lı

çevre koşulu ve tor tuy la kar şı la şı la bi li yor du. Ya da bu nun tam ter si -

ne, bir bi rin den ki lo met re ler ce uzak ta iki fark lı ka ya lık ta, ay nı fo sil

"im za sıy la" kar şı laş mak müm kün dü. Bu iz le rin sağ la dı ğı bil gi ler le,

gü nü müz de ha len kul la nıl mak ta olan je olo jik za man çi zel ge si tes pit

edil di. 

19

Resimde görülenler Ordovisyen döneminde (490 – 443
milyon yıl) yaşayan trilobit ve Silüryen dönemde (443
– 417 milyon yıl) yaşayan bir tür karındanbacaklı (gas-
tropod) fosilidir. Bu fosillerden, söz konusu kayaların,
ortalama 448 - 442 milyon yaşında olduğu tahmin edi-
lebilmektedir.

Ka ya la rın olu şum ta ri hi ni tes pit et mek te kul la nı lan,
ya şı be lir li fo sil le re in deks fo sil le ri de nir. Bu fo sil le -
rin ço ğun lu ğu, sa de ce bel li bir dö nem de ya şa yan,
yay gın ola rak rast la na bi len ve ko lay ta nım la nan fo -
sil ler dir. 
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Fo sil le rin Olu şu mu
Bir can lı nın ölü mü nün ar dın dan, ke mik le ri, diş le ri, ka bu ğu, tır -

nak la rı gi bi sert par ça la rı nın ol du ğu gi bi ko run ma sıy la ya da bun lar -

dan ge ri ye iz kal ma sıy la fo sil ler mey da na ge lir. Ge nel ola rak fo sil,

can lı nın söz ko nu su bu par ça la rı nın taş laş mış ha li ola rak bi li nir. An -

cak fo sil, sa de ce taş laş may la mey da na gel mez. Buz küt le si için de don -

muş ma mut lar, re çi ne içi ne hap sol muş bö cek ve kü çük sü rün gen tür -

le ri gi bi, can lı nın ya pı sı hiç bo zul ma dan gü nü mü ze ka dar ula şan fo -

sil ler de var dır. 

Bir can lı nın öl me siy le

bir lik te, be de ni mey da na

ge ti ren yu mu şak do ku lar,

bak te ri le rin ve çev re ko şul -

la rı nın et ki siy le çü rü me ye

baş lar. (Çok na di ren, çü rü -

me nin ger çek leş me di ği du -

rum lar da ola bi lir.)  Or ga niz ma nın da ha da ya nık lı par ça la rı (bun lar,

ke mik ler, diş ler ve ka buk gi bi mi ne ral içe ren kı sım lar dır), ba zı fi zik-

sel ve kim ya sal sü reç ler den ge çe cek ka dar uzun sü re var lık la rı nı de -

vam et ti rir ler. Ve bu sü reç ler, fo sil leş me nin oluş ma sı nı sağ lar. Do la yı -

sıy la, fo sil le şen kı sım lar ço ğun luk la, omur ga lı la rın ke mik le ri ve diş le -

ri, bra ki yo pod la rın (kol suayak lı lar) ve yu mu şak ça la rın ka buk la rı, ba -

zı ka buk lu la rın ve tri lo bit le rin dış

is ke let le ri, mer ca nım sı la rın ve

sün ger le rin ge nel ya pı la rı ve bit -

ki le rin ağaç sı kı sım la rı dır. 

Can lı nın  bu lun du ğu or ta mın

ve çev re ko şul la rı nın fo si lin olu -

şu mun da çok bü yük et ki si var dır.

Can lı nın için de bu lun du ğu or ta -

ma gö re fo sil leş me olup ol ma ya -

ca ğı tah min edi le bi lir. Ör ne ğin, su Ça mu ra sap lan mış olan bu yu suf çuk, çok
yük sek ih ti mal le fo sil le şe cek ve ge le cek ne -
sil le re, as la ev rim ya şan ma dı ğı nın bir de li li
ola rak ula şa cak tır. 

Am ber için de fo sil leş miş 54 - 28 mil yon
yıl lık bir ya ban arı sı. 
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5. Kö pek ba lı ğı di şi: Ke mik ler ve
diş ler fos fat içe rir, bu ne den le pek
çok or ga na oran la da ha da ya nık lı -
dır lar. 
6. İz fo sil le ri: Tor tul lar da rast la nan
iz ler den olu şan fo sil ler dir.
7. Amo nit: Ka bu ğu de mir pi rit le riy -
le yer de ğiş ti re rek fo sil leş miş bir
ör nek gö rül mek te dir.
8. Taş la şa rak fo sil leş miş ağaç:
Ağaç hüc re le ri za man için de si lis le
yer de ğiş ti rir ve fo sil le şir.
9. Am ber: Kü çük or ga niz ma lar re -
çi ne içi ne hap so la rak fo sil le şir.
10. Kar bon laş mış yap rak lar: Bit ki -
ler, kar bon lif le ri ne dö nü şür. 

1. Mer can lar: Re sif oluş tu ran kal ker li de niz hay van la rı dır.
2. Rad yo lar yan: Si lis is ke let li bir tür mik ros ko bik plank ton -
dur.
3. Çift ka buk lu yu mu şak ça: Kal si yum kar bo nat ka buk lu. Bu
tarz sert uzuv lar, hiç bir de ği şi me uğ ra ma dan mu ha fa za edi -
le bi lir.
4. Grab to lit: Sü rü ha lin de ya şa yan, or ga nik is ke let li, ge nel -
lik le si yah şist ler de iz le ri ne rast la nan fo sil ler dir.

1 2

7

3

6

4

85

9

10

50 milyon yaşındaki bu balık fosili, balıkların
hep balık olarak var olduklarının bir delilidir. 

21



Kimi zaman narin or ganiz malar da olağanüs tü koşul lar da fosil leşebilir ler. Resim de görülen
Jura dönemine (206 – 144 mil yon yıl) ait deniz yıl dızı fosiliy le günümüz de yaşayan ör neği ara-
sın da hiç bir fark yok tur. 
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al tın da ki or tam lar ka ra or tam la rı na

gö re fo sil leş me nin ol ma sı için da ha

avan taj lı or tam lar dır. 

En yay gın fo sil leş me sü re ci, per -

mi ne ra li zas yon ya da mi ne ral leş me

ola rak ad lan dı rı lan sü reç tir. Bu sü -

reç te or ga niz ma nın ye ri ni, ce se din

içi ne gö mül dü ğü çö kel ti de bu lu nan

su da ki mi ne ral ler alır. Per mi ne ra li -

zas yon sü re cin de şu aşa ma lar ya şa -

nır: 

Ön ce lik le, ölen hay va nın be de -

ni nin ani den top rak, ça mur ya da ku mun al tın da ka la rak ha vay la te -

ma sı nın ke sil me si ge rek li dir. Bu nu ta kip eden ay lar bo yun ca ise hay -

va nın gö mül dü ğü ye rin üze ri ni ye ni top rak ta ba ka la rı ör ter. Bu ta ba -

ka lar, hay va nın be de ni ni dış et ken ler den ve fi zik sel aşın ma lar dan ko -

ru yan özel bir kal kan gö re vi gö rür. Git gi de da ha çok ta ba ka üst üs te

olu şur ve bir kaç yüz yıl için de can lı nın be de ni yer yü ze yi nin ya da de -

20 - 15 milyon yıllık tatarcık amberi.
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niz ta ba nı nın bir kaç met re al tın da ka lır. Za man içe ri sin de hay va nın

ke mik, ka buk, pul, kı kır dak gi bi do ku la rı ya vaş ya vaş kim ya sal bo -

zun ma ya uğ ra ma ya baş lar. Bo zun ma ya uğ ra yan do ku la rın içi ne yer

al tın da ki su lar sız ma ya baş lar ve bu su la rın içer dik le ri mi ne ral ler za -

man la do ku lar da ki kim ya sal la rın ye ri ni alır. Do ku lar da ki kim ya sal la -

rın ye ri ne yer le şen bu mi ne ral ler aşın ma ya ve bo zun ma ya kar şı çok

da ha da ya nık lı olan kal sit, pi rit, si lis, de mir gi bi, ka ya la rın ya pı taş la -

rı olan mi ne ral ler dir. Böy le ce mil yon lar ca yıl içe ri sin de bu mi ne ral ler

can lı nın be de nin de ki do ku la rın ye ri ni ala rak onun ade ta taş tan bir

kop ya sı nı çı ka rır lar. So nuç ta fo sil, ori ji nal can lıy la bi re bir ay nı bi çi me

sa hip tir, fa kat ham mad de si ka ya dır. 

Per mi ne ra li zas yon yo luy la fo sil leş me de fark lı du rum lar la kar şı -

la şı la bi lir:

1. Eğer is ke let çö kel tiy le ta ma men dol muş sa ve da ha son ra bo -

zun ma ger çek leş miş se, iç ka lıp fo sil le şir.

2. Or ji nal is ke let ta ma men fark lı bir mi ne ral le yer de ğiş tir miş se,

ka bu ğun tam kop ya sı olu şur.

3. Eğer ba sınç ne de niy le is ke le tin çö kel ti üze rin de tam ka lı bı çık -

mış sa, is ke le tin dış yü ze yi nin izi el de edi lir.

Bit ki fo sil le rin de ise, bak te ri le rin ne den ol du ğu kar bon laş ma söz

ko nu su dur. Kar bon laş ma da, ok si jen ve nit ro jen ye ri ni kar bon ve hid -

ro je ne bı ra kır. Kar bon laş ma bak te ri le rin, ba sınç ve ısı de ği şik lik le ri ya

da çe şit li kim ya sal sü reç ler gi bi ne den ler le do ku la rın mo le kül le ri ni

Trias dönemine ait 250 - 203 milyon yıllık bu balığın
derisi ve pul ları en in ce detayına kadar fosil leş miş tir.
Bu ör nek, balık ların, günümüz den 250 mil yon yıl ön ce
de ay nı pul yapısına sahip ol duk larını gös ter mek tedir. 

23
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par ça la ya rak, ge ri ye sa de ce

kar bon lif le ri ka la cak şe kil -

de, pro te in ve se lü löz ya pı -

sın da kim ya sal de ği şi me

ne den ol ma la rıy la ger çek -

le şir. Kar bon di ok sit, me tan, hid ro jen sül fat ve su bu ha rı gi bi di ğer or -

ga nik ma ter yal ler yok olur. Bu sü reç sa ye sin de, Kar bo ni fer dö nem de

(354 – 290 mil yon yıl) var olan ba tak lık lar dan olu şan or man lar da do -

ğal kö mür ya tak la rı mey da na gel miş tir. 

Fo sil ler ki mi za man da, kal si yum açı sın dan zen gin su la ra gö mül -

müş or ga niz ma la rın, tra ver ten gi bi mi ne ral ler  ta ra fın dan kap lan ma -

sıy la olu şur. Or ga niz ma çü rür ken, mi ne ral ya tak la rı nın üze rin de izi

ka lır. 

Can lı nın yu mu şak kı sım la rı nın, saç la rı, tüy le ri ya da de ri si de da -

hil ol mak üze re tam ola rak fo sil leş me si ise, ol duk ça en der rast la nan

bir du rum dur. Pre kamb ri yen dö ne mi ne (4.6 mil yar – 543 mil yon yıl)

ait yu mu şak do ku lu can lı la rın ka lın tı la rı çok iyi şe kil de ko run muş

du rum da dır. Kamb ri yen dö ne min den (543 – 490 mil yon yıl) gü nü mü -

ze ka dar pek çok can lı, sert do ku ka lın tı la rı nın ya nı sı ra, iç ya pı la rı nın

in ce len me si ne ola nak ve ren yu mu şak do ku ka lın tı la rı na da sa hip tir.

Am ber ve fo sil ka lın tı la rı nın için de ko run muş olan yak la şık 150 mil -

yon yıl ön ce si ne ait hay van kıl la rı ve çe şit li tüy ler de fo sil ka lın tı la rı -

nın de tay lı araş tı rıl ma sı na ola nak ve ren ör nek ler den dir. Si bir ya bu -

zul la rı na sı kı şan ma mut lar, ya da Bal tık or man la rın da re çi ne içi ne

hap so la rak fo sil le şen bö cek ler ve sü rün gen ler de yu mu şak ya pı la rıy -

la fo sil leş miş ler dir. 

DDÜN YA NIN EN BÜ YÜK
SÜN GER RE Sİ Fİ 

145 mil yon yıl lık bu sün ger re si fi,
Av ru pa'da bir kaç göl dı şın da izi
kal ma yan Tethys de ni zinin di bin -
den gü nü mü ze ka lan bir iz dir. Gü -
nü müz de ya şa yan sün ger le rin, bu
te pe yi oluş tu ran sün ger ler den hiç -
bir far kı yok tur. Bu sün ger ler, ev -
rim ge çir me dik le ri ni söy le mek -
tedir. 
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Fo sil le rin bü yük lük le ri de çok çe şit li lik gös te rir. Mik ro or ga niz -

ma la rın fo sil le rin den, top lu ya şa yan hay van grup la rı nın dev fo sil le ri -

ne ka dar çok fark lı fo sil el de edil miş tir. Dev fo sil le rin en şa şır tı cı ör -

nek le rin den bi ri si İtal ya'da, bü yük bir te pe şek lin de ki sün ger re si fi -

dir. Yer yü zü nün bi li nen en bü yük "can lı yük sel ti si" olan bu re sif, 145

mil yon yıl lık kal ker li sün ger ler den oluş mak ta dır. An tik Tethys De ni -

zi'nin di bin de ge li şen bu sün ger re si fi, tek to nik ta ba ka la rın ha re ke ti

so nu cun da yük sel miş tir. Üze rin de, Ti ras dö ne mi ne ait sün ger re sif le -

rin de ya şa yan can lı la rın ör nek le ri ni de ba rın dır mak ta dır. Kamb ri yen

dö ne mi ne ait bin ler ce can lı nın fo sil le ri ni ba rın dı ran Ka na da'da ki Bur -

gess Sha le ve Çin'de ki Cheng ji ang fo sil ya tak la rı bü yük fo sil alan la rı -

nın baş lı ca la rın dan dır. Do mi nik Cum hu ri ye ti'n de ve Bal tık de ni zi nin

ba tı sa hil le rin de bu lu nan am ber ya tak la rı önem li fo sil kay nak la rı dır.

Ame ri ka'nın Wyo ming eya le tin de bu lu nan Gre en Ri ver fo sil ya tak la -

rı, Or ta Ame ri ka'da bu lu nan Whi te Ri ver fo sil ya tak la rı, Al man ya'da -

ki Eichs tatt ve Lüb nan'da bu lu nan Ha jo ula fo sil ya tak la rı, bun la ra ve -

ri le bi le cek ör nek ler den ba zı la rı dır. 

25

İn gi liz je olo ji si nin ku ru cu su
ola rak ka bul edi len Wil li am
Smith'in çiz di ği ilk je olo jik
ha ri ta lar, mo dern je olo ji bi li -
mi nin ge li şimine büyük kat -
kılar da bulun du.

Üst Karbonifer
dönem

Alt Karbonifer
dönem

Trias dönemi

Jura dönemi

Orta Jura
dönemi
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Fo sil ler Kaç Ay rı Grup ta İn ce le nir?
Tıp kı can lı lar ale mi gi bi, fo sil ler de "alem" ola rak ad lan dı rı lan

grup lar al tın da in ce le nir. 19. yüz yıl da fo sil ler, bit ki ler ve hay van lar

ol mak üze re iki te mel grup al tın da top la nı yor lar dı. Da ha son ra ya pı -

lan araş tır ma lar ve el de edi len fo sil ler, man tar lar ve bak te ri ler gi bi

can lı la rın da da hil ola ca ğı ana grup lar oluş tu rul ma sı nı ge rek li kıl dı.

1963'de ge liş ti ri len fo sil grup lan dır ma sı na gö re, fo sil ler beş ale me ay -

rı la rak in ce len me ye baş lan dı:

1. Ani mal ya- Hay van lar ale mi fo sil le ri – Bi li nen en es ki ör nek ler

600 mil yon yıl lık tır.

2. Plan tae- Bit ki ler ale mi fo sil le ri – Bi li nen en es ki ör nek ler 500

mil yon yıl lık tır.

3. Mo ne ra lar – Çe kir dek siz bak te ri hüc re le ri fo sil le ri – Bi li nen en

es ki ör nek ler, 3.9 mil yar yıl lık tır. 

4. Pro tok tis ta – Tek hüc re li or ga niz ma la rın fo sil le ri – Bi li nen en

es ki ör nek ler 1.7 mil yar yıl lık tır.

5. Man tar lar – Çok hüc re li or ga niz ma la rın fo sil le ri – Bi li nen en

es ki ör nek ler 550 mil yon yıl lık tır.

Je olo jik De vir ler ve Fo sil Bi limi
18. yüz yıl son la rı ve 19. yüz yıl baş la rın da, de mir yol la rı ve tü nel

in şa at la rı sı ra sın da, yer yü zü ka bu ğuy la il gi li te mel bil gi ler edi nil me -

ye baş lan dı. Ör ne ğin, tü nel in şa atı ya pan İn gi liz Wil li am Smith, in şa -

at lar sı ra sın da So mer set'te yer al tın dan çı kan Ju ra dö ne mi ne (206 –

144 mil yon yıl) ait ka ya la rın ben zer le ri nin Ku zey De ni zi kı yı la rın da

da ol du ğu nu gör dü. Ül ke nin bir ucun dan di ğe ri ne top la dı ğı ka ya ve

fo sil ör nek le riy le, İn gil te re'nin ilk je olo jik yü zey ha ri ta sı nı oluş tur du.

Da ha sı, elin de ki ka ya ör nek le ri ne da ya na rak ba zı böl ge ler de je olo jik

yer al tı ha ri ta la rı da çiz di. Bu ha ri ta la rın, mo dern je olo ji bi li mi nin iler -

le me sin de ve yer yü zü nün je olo ji za man çi zel ge si nin be lir len me sin de

çok bü yük kat kı la rı ol du. Ha ri ta lar da yer alan bil gi ler sa ye sin de, ka -

ya lık ze min bit ki ör tü süy le kap lı ol sa da hi, yü ze yin he men al tın da ki



Jeo log lar ve pa le on to log lar, yer -
yü zü ve do ğa ta ri hi nin an la şıl -
ma sı nı ko lay laş tı ra bil mek için
dün ya ta ri hi ni je olo jik de vir le re
ayır mış lar dır. Bu de vir le rin be lir -
len me sin de ka ya la rın olu şum la -
rı, yaş la rı ve barın dır dık ları fosil -
ler önem li rol oy namış tır. 

PREKAMBRİYEN
(4.6 mil yar – 543 mil yon yıl)

ME ZO ZO İK SENOZOİK 

Kambriyen
dönemi

(543 – 490 
mil yon yıl)

Ordovisyen
dönemi

(490 – 443 
mil yon yıl) Si lü ri -

yen 
dönemi

(443 – 417 
mil yon yıl)

De vo ni yen
dönemi

(417 – 354 
mil yon yıl)

Kar bo ni fer
dö nemi

(354 – 290 
mil yon yıl)

Per mi yen
dö nemi

(290 – 248 
mil yon yıl)
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kat ma nın ne ol du ğu, ne ler içer di ği (de mir cev he ri, kö mür vs) bi li ni -

yor du. 

Tüm bu bil gi le rin edi nil me sin de fo sil ler ha ya ti bir rol oy na mış tı.

Bu gün ha len kul la nıl mak ta olan Pre kamb ri yen (Kamb ri yen ön ce si)

de vir den Ku ar ta ne ter dö ne mi ne ka dar olan je olo jik za man çi zel ge si,

fo sil ya tak la rı nın ve ka ya ya pı la rı nın işa ret et ti ği bil gi ler kul la nı la rak

ha zır lan mış tır. Ka ya lar üze rin de ya pı lan in ce le me ler sa ye sin de, yer -

yü zü nün han gi dö nem ler de han gi aşa ma lar dan geç ti ği tes pit edil miş,
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ka ya lar da ki fo sil ler sa ye sin de de fark lı dö nem ler de ya şa yan can lı lar

hak kın da bil gi edi nil miş tir. Bu iki bil gi bir leş ti ri le rek bir çi zel ge mey -

da na ge ti ril miş tir. Bu çi zel ge ye gö re yer yü zü ta ri hi, de vir le re, de vir -

ler za man la ra, za man lar da dö nem le re ay rı la rak in ce le nir. 

1. Pre kamb ri yen (Kamb ri yen ön ce si) De vir
(4.6 mil yar – 543 mil yon yıl)
Pre kamb ri yen (Kamb ri yen ön ce si) devir, yer yü zü ta ri hi nin en es -

ki ve en uzun dev ri ola rak ka bul edi lir. Bu uzun de vir de, ken di için-

de dö nem le re ay rı la rak in ce le nir. 4.6-3.8 mil yar yıl ara sı, Ha de yan dö -

ne mi ola rak ad lan dı rı lır. Bu, yer yü zü ka bu ğu nun he nüz oluş tu ğu bir

dö nem dir. Ar ke yan dö ne mi, 3.8-2.5 mil yar yıl ara sı dır. Da ha son ra Pro -

te ro zo ik dö nem adı ve ri len, 2.5 mil yar - 543 mil yon yıl ara sı ya şa nan dö -

Avus tu ral ya'da, Edi aca ra te pe le ri Pre -
kamb ri yen dev ri ne ait ka ya lar ba rın dır -
mak ta dır. Re sim de gö rü len de niz ana sı
fo sil le ri de Edi aca ra'da bu lun muş tur ve
570-543 mil yon yıl ön ce si ne ait tir. Yüz
mil yon lar ca yıl lık bu fo sil ka yıt la rı, "ev rim -
sel sü reç" id di ası nı ya lan la mak ta dır. Ev -
rim ci le rin bi lim dı şı id di ala rı na gö re, fo sil
ka yıt la rı biz le re, 1. Çok sa yı da ara form
sun ma lı; 2. Bu ka yıt lar da ki de ği şim ya vaş
ve ka de me li ol ma lı, ba sit ten komp lek se
doğ ru ge li şim gö rün me li; 3. Ha ya li ilk hüc -
re ge liş tik çe ye ni tür ler or ta ya çık ma lı dır.
Bu tür le rin iz le ri de fo sil ler de gö rül me li dir.
An cak ev rim ci le rin bu id di ala rı fo sil ka yıt -
la rı ta ra fın dan hiç bir za man doğ ru lan ma -
mış tır. Fo sil le rin gös ter di ği ger çek, can lı
tür le ri nin ken di le ri ne öz gün ya pı la rıy la bir -
bir le rin den fark lı ve ayırt edi le bi lir özel lik -
le re sa hip ol du ğu, bu özel lik le rin za man
için de aşa ma lı ola rak ka za nıl ma dı ğı, can lı
grup la rı ara sın da iz le ne bi lir bir ev rim sel
bağ ol ma dı ğı dır. Bu da, tüm can lı la rı sa -
hip ol duk la rı ka rak te ris tik özel lik ler le, ku -
sur suz şe kil de Al lah'ın ya rat tı ğı nı gös te ren
önem li de lil ler den bi ri dir. 

Grönland'daki
Prekambriyen devre
(4.6 milyar – 543
milyon yıl) ait kayalar.
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nem gel mek te dir. Fo sil ka yıt la rın da bu dö nem le re ait tek hüc re li ve

çok hüc re li mik ro or ga niz ma la rın çe şit li iz le ri bu lun mak ta dır. 

2. Fa ne ro zo ik De vir (543 mil yon yıl – Gü nü müz) 
Fa ne ro zo ik, ke li me an la mıy la "gö rü nür ya da bi li nen ya şam" de -

mek tir. Fa ne ro zo ik de vir, üç za man di li mi ne ay rı la rak in ce le nir: Pa le -

ozo ik za man, Me zo zo ik za man, Se no zo ik za man. 

2 A. PA LE OZO İK ZA MAN (543 – 251 mil yon yıl)
Yak la şık üç yüz mil yon yıl sü ren Pa le ozo ik, Fa ne ro zo ik de vi rin

ilk ve en uzun za ma nı dır. Pa le ozo ik bo yun ca ik lim ge nel ola rak nem -

li ve ılı man dı. Za man za man ise bu zul çağ la rı ya şan mış tı. 

Pa le ozo ik Za man, Kamb ri yen dö ne mi, Or do vis yen dö nem, Si lü -

ri yen dö nem, De vo ni yen dö nem, Kar bo ni fer dö nem ve Per mi yen dö -

nem ol mak üze re 5 ay rı dö ne me ay rı la rak in ce le nir:

Kamb ri yen Dö ne mi (543 – 490 mil yon yıl)
Kamb ri yen dö ne mi, gü nü müz de ya şa mak ta olan te mel can lı

grup la rı nın (fi lum) tü mü nün, hat ta so yu tü ken miş çok da ha faz la sı -

nın bir den bi re or ta ya çık tı ğı je olo jik dö ne min adı dır. (Fi lum, can lı la -

rın sı nıf lan dır ma sın da, alem den son ra ge len en bü yük ka te go ri dir. Fi -

lum lar, can lı la rın or gan la rı nın ve do ku la rı nın sa yı la rı ve çe şit li li ği,

be den si met ri si ve di ğer iç or ga ni zas yo na gö re be lir le nir. Gü nü müz -

de 35 ola rak be lir len miş olan fi lum sa yı sı, Kamb ri yen dö ne min de

yak la şık 50 ka dar dır.) Bu or ta ya çı kış öy le si ne ani ve ge niş çap lı ol -

muş tur ki, bi lim adam la rı bu na "Kamb ri yen pat la ma sı" adı nı ver miş -

ler dir. Ev rim ci pa le on to log Step hen Jay Go uld bu ola yı "ya şa mın ta ri -

hin de ki en dik ka te de ğer ve şa şır tı cı olay" ola rak ni te ler ken, ev rim ci zo -

olog Tho mas S. Ray, "çok hüc re li le rin kö ke ni ko nu su nun ya şa mın baş lan -

gı cı ka dar ola ğa nüs tü bir olay" ol du ğu nu yaz mış tır.

Pa le on to lo ji bi li mi nin Kamb ri yen pat la ma sıy la il gi li ola rak or ta -

ya koy du ğu bil gi le re ba kıl dı ğın da, bu bil gi le rin açık ça Al lah'ın ya ra -

29
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tı şı nı ka nıt la mak ta, ev rim te ori si ni çö kert mek te ol du ğu gö rül mek te -

dir. Çün kü Kamb ri yen'den ön ce ki dö nem, ağır lık lı ola rak tek hüc re li

can lı la rın ya şa dı ğı, na dir ola rak da be lir gin özel lik le ri ol ma yan, göz

ve ayak gi bi komp leks ya pı lar dan yok sun çok hüc re li can lı la rın hü -

küm sür dü ğü bir dö nem dir. Do la yı sıy la, Kamb ri yen can lı la rı na ha ya -

li ev rim sel ge çi şi gös te ren tek bir de lil bu lun ma mak ta, bu can lı la rın

ata sı ol du ğu id dia edi le bi le cek tek bir fo sil öne sü rü le me mek te dir.

Tek hüc re li le rin ya şa dı ğı bu ıs sız or tam da, bir den bi re, son de re ce

komp leks özel lik le ri ile hay ran lık uyan dı rı cı bir can lı çe şit li li ği mey -

da na gel miş tir. Bu pat la may la; ken di ara la rın da bir bir le rin den çok

be lir gin fark lı lık lar la ay rı lan can lı lar or ta ya çık mış tır. Bu du rum,

Kamb ri yen ön ce sin de ya şa mış can lı lar ve Kamb ri yen'de ya şa mış can -

lı lar ara sın da, hem soy ba ğı hem de komp leks lik açı sın dan çok de rin

boş luk lar or ta ya çı kar mış tır. Bu boş luk lar öy le si ne dik kat çe ki ci dir ki,

can lı grup la rı ara sın da sü rek li lik ka nıt la ma sı ge re ken ev rim ci ler,

bun lar ara sın da te orik dü zey de da hi ak ra ba lık iliş ki le ri ku ra bil miş

de ğil ler dir.

Kamb ri yen dö ne mi, can lı lık ta ri hi nin en ba şın da bir bi rin den son

de re ce fark lı can lı la rın, ol duk ça  komp leks ya pı lar la ani den or ta ya

Or do vis yen dö nemi canlılarını
gösteren bir resim. 



çık mış ol duk la rı nı gös ter mek te dir, ki bu du rum tam da Ya ra tı lıı şıın

öğ ret ti ği bir ger çek tir. Can lı la rın sa hip ol du ğu mü kem mel ya pı la rın

kö ke ni   Al lah'ın ya rat ma sı dır. Bu mü kem mel ya pı lar, te sa düf le re da -

ya lı ev rim te ori si nin ge rek tir di ği gi bi ek sik, ya rım ve iş lev siz aşa ma -

lar ser gi le mek si zin, ku sur suz ca fo sil ka yıt la rın da be lir miş ler dir.

Or do vis yen Dö nem (490 – 443 mil yon yıl)
Bu dö nem de çok sa yı da fark lı de niz omur ga sı zı ya şa mış tır. Fo sil

ka yıt la rı, Or do vis yen dö ne min de de niz hay van la rı fa mil ya la rın da

çok bü yük bir zen gin lik ol du ğu nu or ta ya koy muş tur. Bu dö ne me ait

ka ra bit ki le ri fo sil le ri de bu lun mak ta dır. Or do vis yen'de glo bal ik lim

de ği şik lik le ri ya şan mış ve bu du rum ba zı tür le rin so yu nun tü ken me -

siy le so nuç lan mış tır. Or do vis yen dö nem de ya şa nan bu zul çağ la rı nın

se bep ol du ğu bu du rum, "Or do vis yen yok oluş la rı" ola rak ta nım la nır. 
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New fo und land'da ki bu ka ya lık lar, Kamb ri yen
dö ne miy le Or do vis yen dö ne mi ara sın da ki ge -
çi şi gös te ren, bo zul mamış alan lar dan biridir. 

450 mil yon yıl lık at
na lı yen ge ci fo si li.
Bu fo si lin, re sim de
gö rü len, gü nü müz de
ya şa yan ör ne ğin den
hiç bir far kı yok tur. 
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Or do vis yen dö ne min de ya şa yan can lı la rın ba zı la rı gü nü müz de

ha len soy la rı nı de vam et tir mek te dir. Bu can lı lar dan bi ri at na lı yen -

geç le ri dir. 450 mil yon yıl lık at na lı yen ge ci fo si li, bu can lı la rın gü nü -

müz den yak la şık ya rım mil yar yıl ön ce de ay nı özel lik le re ve komp -

leks do na nım la ra sa hip ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bi li nen en es ki ve

en ek sik siz su örüm ce ği fo si li de, Or do vis yen dö ne mi ne (425 mil yon

yıl) ait tir ve can lı la rın mil yon lar ca yıl dan be ri de ğiş me den kal dık la rı -

nın bir di ğer önem li de li li dir. Bu ger çek ler, Dar wi nist le rin se nar yo la -

rı na gö re can lı la rın ev rim ge çir me le ri ge re ken bir dö nem de, ev ri min

hiç bir şe kil de ya şan ma dı ğı nın is pa tı dır. 

Si lü ri yen Dö nem (443 – 417 mil yon yıl)
Sı cak lık la rın ye ni den art ma sıy la, bu zul la rın eri di ği ve ba zı kı ta la -

rın su lar al tın da kal dı ğı bu dö ne me ait bol mik tar da ka ra bit ki si fo si-

li bu lun mak ta dır. Ay rı ca bu dö ne me ait, de niz la le si gi bi de ris idi ken -

li le rin, de niz ak rep le ri gi bi ek lem ba cak lı la rın, çe ne siz ba lık lar ve zırh -

lı ba lık lar gi bi ba zı ba lık tür le ri nin ve ay rı ca ba zı örüm cek tür le ri nin

çe şit li fo sil le ri de var dır.  
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De vo ni yen 
Dö nem (417 –
354 mil yon yıl)
Bu dö ne me ait sa yı sız

ba lık fo si li bu lun mak ta dır.

De vo ni yen dö ne min de de

bir "kit le sel yok oluş" ya -

şan mış ve ba zı tür le rin so yu tü ken miş tir. Bu kit le sel yok oluş tan, mer -

can re sif le ri et ki len miş, ta bü lat-stro ma to po ro id (re sif oluş tu ran bir tür

mer can) re sif le ri ise ta ma men yok ol muş tur. 

De vo ni yen dö nem de ya şa mış olan bin ler ce ba lık fo si li nin, gü nü -

müz de ya şa yan pek çok ba lık tü rün den hiç bir far kı yok tur. Bu da bir

kez da ha, yüz mil yon lar ca yıl dır can lı la rın hiç bir de ği şi me uğ ra ma dı -

ğı nın ve aşa ma lı ola rak ev rim leş me nin söz ko nu su ol ma dı ğı nın önem-

li bir de li li dir. 

Kar bo ni fer Dö nem (354 – 290 mil yon yıl)
Kö mür ça ğı ola rak da bi li nen bu dö nem, Aşa ğı Kar bo ni fer ve ya

Mis sis sip pi yen ve Yu ka rı Kar bo ni fer ve ya Pen sil va ni yen ol mak üze re

iki alt dö ne me ay rı lır. Kı ta çar pış ma la rı so nu cu ka ra la rın yük se lip al -

çal ma sı ve ku tup bu zul la rı na bağ lı ola rak de niz le rin yük se lip al çal -

ma sı, bu dö nem de yer yü zü nü ve can lı ha ya tı nı şe kil len di ren önem li

olay lar dır. Bu dö ne me ait, pek çok sa yı da ka ra ve de niz can lı sı fo si li

bu lun mak ta dır. Bu fo sil le rin en ün lü le rin den bi ri, Co ela canth fo si li dir.

Uzun yıl lar bo yun ca, Dar wi nist ler ta ra fın dan söz de bir ara form ola -

rak lan se edi len ve da ha son ra da bu id di anın doğ ru ol ma dı ğı biz zat

Co ela canth'ın ken di si ta ra fın dan is pat la nan bu can lı, gü nü müz de ha -

len ya şa mak ta dır. Ve mil yon lar ca yıl dır hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma mış,

as la "ev rim" ge çir me miş tir. Co ela canth, Dar wi nist le rin ev ri mi des tek -

le yen "ara fo sil" id di ala rı nın ak si ne, ev ri mi tü müy le ya lan la yan bir

33

Silüryen döneminde yaşamış olan
deniz laleleri. 
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"ya şa yan fo sil" ör ne ği dir. Ev ri mi ya lan la yan bu nun gi bi mil yon lar ca

ya şa yan fo sil ör ne ği var dır. Ama ev rim ci ler ta ra fın dan sa yı sız spe kü -

las yo na ma ruz ka lan Co ela canth'ın bir ya şa yan fo sil ola rak or ta ya çık -

ma sı, ev rim ci ler açı sın dan bü yük bir yı kım dır. 

Per mi yen Dö nem (290 – 248 mil yon yıl)
Pa le ozo ik za ma nın son dö ne mi olan Per mi yen'in so nun da bü yük

bir kit le sel yok oluş da ha ya şan dı. Bu kit le sel yok oluş, Pa le ozo ik'in

de so nu ol du. Fo sil ka yıt la rı, bu bü yük yok oluş sı ra sın da, can lı tür le -

ri nin %90-95'inin soy la rı nın tü ken di ği ni gös ter mek te dir. Bu na rağ -

men, Per mi yen dö ne min den gü nü mü ze dek var lı ğı nı de vam et ti ren

can lı lar da bu lun mak ta dır.  Yu suf çuk, örüm cek gi bi Per mi yen dö ne -

mi can lı la rı nın fo sil ör nek le ri, ta ri hin hiç bir dö ne min de ev rim ya şan -

ma dı ğı nın is pat la rın dan dır.  

2 B. ME ZO ZO İK ZA MAN (248 – 65 mil yon yıl)
Me zo zo ik za man, Tri as, Ju ra ve Kre ta se ol mak üze re üç ay rı dö ne -

me ay rıl mak ta dır. Di na zor lar, Me zo zo ik za man da ya şa mış ve yok ol -

muş lar dır. 

410 MİLYON YILLIK
Coelacanth fosili

355-295 milyon yıllık
örümcek fosili.

Günümüz denizlerinde yaşayan Coelacanth.
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Tri as dö ne mi bit ki -
le ri ne da ir en ün lü
olu şum lar dan bi ri
de, Ari zo na'da bu -
lu nan taş laş mış
fo sil or ma nı dır. Şi li
ara kor ya sı ola rak
bi li nen ağaç lar dan
mey da na ge len bu
or man, bit ki le rin
ev rim ge çir me di ği -
nin is pat la rın dan
bi ri dir. 248 - 206
mil yon ön ce ya şa -
yan Şi li arakor -
yalarının
günümüz deki ör -
nek lerin den far kı
yok tur. 

Tri as dö ne mi fo sil le ri üze rin de ça lış ma ya pan
bi lim adam la rı.

Tri as Dö ne mi (248 – 206 mil yon yıl)
Tri as dö ne miy le bir lik te ye ni Me zo zo ik adı ve ri len ye ni bir za -

man baş la mış tır. Tri as dö ne min de ya şa yan can lı la ra ait dün ya nın

dört bir ya nın dan çok sa yı da fo sil el de edil miş tir. Fo sil ka yıt la rı bu

dö nem de hem ka ra hem de de niz can lı la rı nın çok ge niş bir çe şit li li ğe

sa hip ol du ğu nu gös ter mek te dir. Di ğer tüm dö nem le rde ol du ğu gi bi

bu dö ne me de ait, ev rim ci le rin ol ma sı nı um du ğu tek bir ara ge çiş can -

lı sı fo si li da hi yok tur.  
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Ju ra Dö nem (206 – 144 mil yon yıl)
Me zo zo ik za ma nın bu dö ne mi, di no zor la rın sa yı ca ve çe şit ola rak

yay gın ol du ğu bir dö nem dir. Ju ra dö ne mi nin so nun da am monit le rin,

de niz sü rün gen le ri nin ve mid ye ve is ti rid ye tür le ri nin ba zı la rı nın so -

yu tü ken miş tir. 

Ju ra dö ne min den be ri de ğiş me den, ya ni hiç bir şe kil de ev rim ge -

çir me den var lık la rı nı de vam et ti ren ise pek çok can lı var dır. Fo sil ka -

yıt la rı bu can lı la rın ör nek le riy le do lu dur. Ör ne ğin bi li nen en es ki tim -

sah fo sil le rin den bi ri yak la şık 200 mil yon yıl lık tır. Tu ata ra ker ten ke le -

si nin de 200 mil yon yıl ön ce si ne ait fo sil ör nek le ri bu lun mak ta dır. Ka -

ri des le rin, Ju ra dö ne mi ne ait pek çok fo si li var dır. Bu can lı lar, gü nü -

müz de sa hip ol duk la rı mü kem mel sis tem ve komp leks ya pı la rın ay nı -

sı na mil yon lar ca yıl ön ce de sa hip lerdi. 

150 milyon yıllık
yusufçuk fosili, günü-
müz yusufçukları ile
aynıdır. 

206-144 mil yon yıl ön ce si ne ait bir ka ri des
fosili. Gü nü müz de niz le rin de ya şa yan kari-
deslerden hiç bir far kı yok .
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Kre ta se Dö nem (144 – 65 mil yon yıl)
Me zo zo ik za ma nın son dö ne mi olan Kre ta se, di no zor la rın soy la -

rı nın tü ken di ği dö nem ola rak bi lin mek te dir. Di no zor lar la bir lik te pek

çok ka ra sü rün ge ni ve bit ki tü rü de yok ol muş tur. 

Öte yan dan, bu dö nem de ya şa yan de niz yıl dız la rı, yen geç ler, ba -

zı ba lık tür le ri, su ak rep le ri, örüm cek ler, yu suf çuk lar, de niz kap lum -

ba ğa la rı, tim sah lar gi bi pek çok hay van tü rü ve çok çe şit li bit ki ler gü -

nü mü ze ka dar var lı ğı nı de vam et tir miş tir. 135 mil yon yıl lık de niz yıl -

dı zı fo si li, 140 mil yon yıl lık at na lı yen ge ci fo si li, 125 mil yon yıl lık

ginkgo ağa cı yap ra ğı fo si li gi bi fo sil ör nek le ri bu ger çe ğin de lil le rin -

den sa de ce bir ka çı dır. Ara dan ge çen mil yon lar ca yı la rağ men ay nı

komp leks sis tem le re sa hip olan bu can lı lar, Dar wi nist le rin do ğa ta ri hi -

ne da ir id di ala rı nı ge çer siz kıl mak ta dır.

2 C. SE NO ZO İK ZA MAN 
(65 mil yon yıl – gü nü müz)
Kre ta se dö ne mi nin so na er me siy le bir lik te gü nü mü ze ka dar olan

dev ri kap sa yan Se no zo ik za man baş la mak ta dır. Je olog lar ve pa le on -

to log lar ya kın za ma na ka dar Se no zo ik dö ne mi, uzun luk la rı ba kı mın -

dan ol duk ça eşit siz olan iki alt bö lü me ayı ra rak in ce le mek tey di ler:

Ter si yer ve Ku ater ner. Bun lar -

dan Ter si yer 65 mil yon yıl ön ce -

sin den 1.8 mil yon yıl ön ce ye ka -

dar ki bö lü mü kap sar ken; Ku -

ater ner'in son 1.8 mil yon yıl lık

dö ne mi içi ne al dı ğı ka bul edil -

mek tey di. Ya kın za man da Se -

no zo ik, üç dö ne me bö lü ne rek

in ce len me ye baş lan dı. Ye ni sis -

te me gö re Se no zo ik dev rin üç

dö ne mi: Pa le ojen, Ne ojen ve

Ku ater ner dir.
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144 - 65 milyon yıllık balık ve yarasa fosili.
Fransa'da bulunmuştur.
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Tıp kı di ğer

za man lar da ol du -

ğu gi bi, Se no zo ik

za ma na ait fo sil ka yıt la rı da çok bol mik tar da dır. Bu fo sil ör nek le ri,

can lı la rın or tak bir ata dan rast lan tı lar la tü re di ği ni ile ri sü ren ev rim

te ori si nin doğ ru ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. 

Tüm bu je olo jik dö nem le re ait el de edi len fo sil ör nek le ri nin en

be lir gin özel lik le rin den bi ri, can lı la rın je olo jik dö nem ler bo yun ca de -

ği şi me uğ ra ma ma la rı dır. Di ğer bir de yiş le, bir can lı tü rü, fo sil ka yıt -

la rın da ilk ola rak na sıl be lir diy se, bu tür yok ola na ka dar ve ya gü nü -

mü ze ge le ne ka dar on mil yon lar ca, hat ta yüz mil yon lar ca yıl bo yun-

ca hiç bir de ği şim gös ter me mek te, ay nı ya pı yı ko ru mak ta dır. Bu, can -

lı la rın hiç bir ev ri me uğ ra ma dık la rı nın açık bir de li li dir.

Can lı la rın ta ri hi, ev rim te ori si ni ke sin ve açık ola rak ya lan la mak -

ta dır. Bir bi rin den ta ma men fark lı can lı tür le ri ni yok tan var eden, yer -

yü zü nü can lı lık için el ve riş li kı lan üs tün güç ve son suz ilim sa hi bi

Yü ce Al lah'tır. 

Fo sil le re En Çok Ne re ler de Rast la nır?
Fo sil ler Dün ya'nın he men her kö şe sin de da ğı nık ola rak bu lun -

mak ta dır. Ba zı ka ya tip le rin de he men hiç fo si le rast lan maz ken, ba zı

ka ya tip le rin de çok faz la fo sil bu lu nur. Je olog lar ka ya tip le ri ni üç ge -

nel gru ba ayır mış lar dır:

1. Mag ma tik ka yaç lar

2. Tor tul ka yaç lar

3. Me ta mor fik ka yaç lar

56-35 mil yon yıl lık bu
tim sah fo si li Al man ya'da
bu lun muş tur.
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Mag ma tik ka -

yaç lar, yer yü zü nün

de rin lik le rin de bu -

lu nan ya da vol kan -

lar dan dı şa rı çı kan

lav la rın ve eri miş

mad de le rin so ğu -

ma sıy la olu şan gra nit ve ya ba zalt ti pi ka ya lar dır. Tor tul ka yaç lar,

kum, alüv yon ve di ğer kü çük par ça cık la rın ve ya su için de bu lu nan

mad de le rin üst üs te yı ğıl ma sıy la olu şur. Me ta mor fik ka yaç lar ise,

yer yü zü nün alt ta baka la rın da ki yük sek ısı ve ba sınç ne de niy le, ya pı-

sı de ği şi me uğ ra yan mag ma tik ve ya tor tul ka yaç lar dır. 

Ge nel lik le mag ma tik ka yaç lar da fo si le pek rast lan maz. Bu lu nan

na dir ör nek ler ise, bit ki ve ya hay van la rın la vın içi ne hap sol ma sıy la

mey da na ge len fo sil ler dir. Me ta mor fik ka yaç la rı mey da na ge ti ren

yük sek ısı ve ba sınç al tın da da çok az can lı fo sil le şe bi lir, bu im ka nı bu -

lan lar da ya cid di ola rak ha sar gör müş ya da de for me ol muş lar dır. Fo -

sil le rin ne re dey se tü mü tor tul ka yaç lar da ya da çö kel ti ler de bu lu nur. 

Tor tul ka yaç la rın he men hep si, ya rüz gar ve ya su lar ta ra fın dan

ta şı nan mad de ler den ya da di ğer ka ya la rın aşın ma sın dan mey da na

ge lir. Kö mür gi bi ba zı tür le ri de, bit ki ve ya hay van ka lın tı la rın dan

olu şur. Kü çük par ça cık lar dan ve ta ne ler den olu şan la ra kı rın tı lı tor tul

ka yaç lar de nir. Kum ta şı ve şist, kı rın tı lı tor tul ka yaç la ra ör nek tir. Eğer

ta şı nan mad de ler de eri me ol muş sa, kim ya sal çö kel me ve ya bu har laş -

ma ne de niy le kı rın tı sız tor tul ka yaç lar olu şur. Ki reç ta şı ve do lo mit,

kı rın tı sız tor tul ka yaç la ra ör nek tir. Ço ğun luk la tor tul ka yaç lar, kı rın -

tı lı ve kı rın tı sız ka yaç la rın ka rı şı mı dır. Fo sil ler ise ço ğun luk la şist ler -

de, kum taş la rın da ve kal si yum kar bo nat tan mey da na ge len ki reç taş -

la rın da gö rü lür. 
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Dün ya nın bi li nen en es ki
ka ya la rı, Grön land'da dır.

Bu ka ya lar, 3.9 – 3.8 mil yar
ya şın da dır. 
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Fo sil ler Na sıl Bu lu nur ve Çı ka rı lır?
Fo sil araştırmalarında kul la nı lan alet ler, je olog la rın ka ya tür le ri

top lar ken kul lan dık la rı çe kiç, ma la, çe şit li kes ki araç la rı, pu su la, fır -

ça, süz geç gi bi ba sit ve sa de alet ler dir. 

Fo sil ler ba zen, et raf la rın da ki yu mu şak ka ya kat ma nın dan sıy rı -

la rak yü ze ye çı kar lar. Böy le du rum lar da, fo si li sa de ce fır çay la te miz -

le mek ye ter li olur. An cak ço ğu za man fo sil le rin top lan ma sı böy le ko -

lay ol maz. İçi ne gö mü lü ol duk la rı ka ya ge nel lik le çok sert tir ve ka ya -

dan ay rıl ma la rı sa at ler sü rer. Ön ce lik le fo sil ara ma sı ya pı la cak alan-

da ka ya nın han gi nok ta dan kı rıl ma ya baş la na ca ğı nın be lir len me si

son de re ce önem li dir. Ka ya ya ta ğı nın yü ze yi ne gö re kı rıl -

ma nok ta la rı be lir le nir. Her ka ya ti pi fark lı şe kil ler de

par ça la nır. Ör ne ğin şist le rin kı rıl ma nok ta la rı nın be lir le -

ne bi le ce ği ya tak yü zey le ri var dır. Te be şir ka ya la rın ise

böy le yü zey le ri yok tur. Bu es na da fo si lin za rar gör me me si

için, kı rı lan nok ta lar da renk de ği şik li ği ya da do ku sal fark -

lı lık lar gi bi işa ret le ri çok iyi ta kip et mek ge re kir. 

Fo sil, ka ya ya ta ğın dan çı ka rıl dık tan son ra

da çe şit li iş lem ler den ge çer. Ön ce lik le, fo si lin

çı ka rıl dı ğı alan -

dan üze rin de ça -

lış ma ya pı la ca ğı

la bo ra tu va ra gö -

tü rül me sü re cin de

ko ru ma ya alın ma sı ve

güç len di ril me si ge re kir. Bu nun için kul la -

nı lan yön tem ler den bi ri, kim ya sal ya pış -

kan lar la fo si li sta bi li ze et mek tir. Bü yük

fo sil ler de ise, al çı dan ka lıp lar kul la nı lır.

Fo si lin ta şın ma sı ra sın da risk al tın da ola -

cak kı sım la rı ıs lak ka ğıt la sa rı lır ve da ha

son ra al çı ya ba tı rı lır. 

Ka ya la rın ya şı, rad yo ak tif iz le rin
in ce len me si yo luy la da tes pit
edi lir. 
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Bun dan son ra fo si lin tüm de tay la rı nın tam

ola rak mey da na çık ma sı için fo si lin te miz len me si

ge re kir. Eğer fo sil ken di si ni çev re le yen taş tan da -

ha sert se, te miz le me sü re ci da ha ko lay olur. An -

cak, fo sil da ha yu mu şak bir ya pı ya sa hip se te miz -

le me için kim ya sal mad de ler kul la nıl ma sı ge re kir.

En sık baş vu ru lan yön tem ler den bi ri ise, fo si lin

asit le te miz len me si dir. Böy le ce fo si lin tüm de tay -

la rı açı ğa çı ka rı lır. Ba zı du rum lar da, özel lik le fo si -

lin çok has sas ol du ğu ve ken di si ni çev re le yen ka -

ya lar la ay nı ya pı ya sa hip ol du ğu du rum lar da, X

ışın la rı ve bil gi sa yar lı ta ra ma ci haz la rı kul la nı la -

rak tes pit ya pı lır. Böy le ce, fo sil ye rin den çı ka rıl -

ma dan ön ce na sıl bir ya pı ya sa hip ol du ğu gö rü le -

bi lir. 

Fo sil le rin Can lı lar Hak kın da 
Gös ter di ği Ger çek: Ya ra tı lış
Bu gü ne ka dar el de edi len fo sil ka yıt la rı nın iki önem li özel li ği

var dır ve her iki özel lik de ev rim te ori si nin id di ala rıy la çe liş mek te dir:
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Fo sil çıkarılmasında, uy -
gun ka ya ve taş par ça la rı -

nın top lan ma sı ve için de
fo sil ol du ğu tah min edi len

ka ya la rın ti tiz bir ça lış -
may la kı rıl ma sı en önem li

aşa ma lar dan bi ri dir. 

ASİT LE FO SİL TE MİZ LE ME
Fo si lin tam an la mıy la mey da na çık ma sı için kul la nı lan te miz le me yön tem le rin den bi ri de asit li
te miz le me dir. Fo si li çev re le yen ka ya nın, fo si le za rar ver me den te miz len me si için et ki li bir yön -
tem dir. 
1. Fo si li çev re le yen ka ya, fo si lin kü çük bir kıs mı açı ğa çı ka na ka dar uy gun asi de ba tı rı lır.
2. Fo si lin or ta ya çı kan kıs mı yı ka nır ve asi de kar şı di renç li bir mad dey le kap la nır.
3. Fo sil tek rar asi de ba tı rı lır ve bu iş lem ler, uzun bir sü re için de bir kaç ke re da ha
tek rar la nır.
4. Fo si lin za rar gör me me si için, fo si lin gö rü nen kıs mı na sık sık ko ru -
yu cu sü rül me li dir.

5. En so nun da fo sil ken di si ni çev re le yen ka ya dan ta -
ma men kur tu lur. Kul la nı lan asi din ve ko ru yu -

cu nun ta ma men çık ma sı için fo sil
tek rar yı ka nır. 
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1. Du ra ğan lık: Tür ler, dün ya üze rin de var ol duk la rı sü re bo yun -

ca hiç bir de ği şim gös ter mez ler. Fo sil ka yıt la rın da ilk or ta ya çık tık la rı

an da ki ya pı la rı ne ise, ka yıt lar dan yok ol duk la rı an da ki ya pı la rı da

ay nı dır. Mor fo lo jik (şe kil sel) de ği şim ge nel lik le sı nır lı dır ve be lir li bir

yö nü yok tur.

2. Ani den or ta ya çı kış: Her han gi bir böl ge de, bir tür, ata la rın dan

ka de me li fark lı laş ma la ra uğ ra ya rak aşa ma aşa ma or ta ya çık maz; bir

an da ve "ta ma men şe kil len miş" ola rak be li rir.

Bu iki mad de şu an la ma gel mek te dir: Her han gi bir ev rim sü re -

cin den, ara aşa ma dan geç me yen can lı lar ya ra tıl mış lar dır. Sa hip ol -

duk la rı özel lik le ri son ra dan ka zan ma mış lar dır, ya ra tıl dık la rı ilk gün -

den iti ba ren bun la ra sa hip tir ler. 

Fo sil ka yıt la rı nın ev rim te ori si ni ya lan lan dı -

ğı, Dar win'in ken di si ta ra fın dan da bi li nen,

an cak Dar wi nist ler ta ra fın dan as la ka bul

edil mek is ten me yen bir ger çek tir. Dar -

win, fo sil ka yıt la rı nın ev rim te ori siy le

açık lan ma sı nın müm kün ol ma dı ğı nı

Tür le rin Kö ke ni ki ta bın da, "Te ori nin

Zor luk la rı" baş lı ğı al tın da iti raf et miş -

tir: 

Eğer ger çek ten tür ler öbür tür ler den ya vaş

ge liş me ler le tü re miş se, ne den sa yı sız ara ge çiş

for mu na rast la mı yo ruz? Ne den bü tün do ğa bir

Charles Darwin

Resim de gö rü len
sal yan goz tü rü -
nün bi li nen en es -
ki fo sil ör nek le ri
Ju ra dö ne mi ne
(206 – 144 mil yon yıl)
ait tir. Bu tü rün da hil ol du -
ğu can lı sı nı fın ilk ör nek le riy se,
Kamb ri yen dö ne min den (543 –
490 mil yon yıl) be ri var lık la rı nı de -
vam et tir mek te dir ler. Yüz mil yon lar ca
yıl dır ay nı olan sal yan goz lar, ev rimin
geçer siz ol duğunu gös ter mek tedir.

54-37 mil yon yıl lık arı fo si li.



Fosil ka yıt la rın da tüm can lı lar hep en mü kem mel hal le riy le ve tam ola rak var dır. Ör ne ğin tim -
sah la rın ve sin cap la rın ön ce sin de, yer yü zü ta ba ka la rın da bi raz tim sa hı an dı ran, bi raz sin ca ba
ben ze yen, ama bir yan dan da baş ka can lı la ra ait ya rım özel lik ler ta şı yan, ga rip can lı la rın fo sil -
le ri ke sin lik le bu lun ma mak ta dır. Sin cap lar hep sin cap, tim sah lar hep tim sah ola rak var dır. Tüm
bu ger çek ler bi ze gös ter mek te dir ki, ev rim te ori si nin "mil yon lar ca yıl için de aşama aşama geli-
şen can lılar" id diası tamamen bir hayal ürünüdür. 

SAHTE

kar ma şa ha lin de de ğil de, tam ola rak ta nım lan mış ve yer li ye rin de? Sa -

yı sız ara ge çiş for mu ol ma lı, fa kat ni çin yer yü zü nün sa yı la ma ya cak ka -

dar çok kat ma nın da gö mü lü ola rak bu la mı yo ruz... Ni çin her je olo jik ya -

pı ve her ta ba ka böy le bağ lan tı lar la do lu de ğil? Je olo ji iyi de re ce len di -

ril miş bir sü reç or ta ya çı kar ma mak ta dır ve bel ki de bu be nim te ori me

kar şı ile ri sü rü le cek en bü yük iti raz ola cak tır. (Char les Dar win, The Ori -

gin of Spe ci es, 1 b., s.172)

Ara form fo sil le ri nin yok lu ğu kar -

şı sın da Dar win'in 140 yıl ön ce sa vun -

du ğu "ara form lar şim di yok, ama ye ni

araş tır ma lar la bu lu na bi lir" ar gü ma nı ise

bu gün ar tık ge çer li de ğil dir. Gü nü müz de ki

pa le on to lo jik ve ri ler, fo sil ka yıt la rı nın ola -

ğa nüs tü de re ce de zen gin ol du ğu nu gös ter -

mek te dir. Dün ya nın fark lı böl ge le rin den el -

de edil miş mil yar lar ca fo sil ör ne ği ne ba kı la rak,

43

Günü müz de ya şa -
yan gink go ağa cı
dalı.

Tri as dö ne min den (248 –
206 mil yon yıl) be ri ya pı -
la rın da hiç bir de ğ i şik lik
ol ma mış pek çok bit ki tü -
rü var dır. Bun lar dan bi ri
de gink go ağa cı dır. Re -
sim de gö rü len fo sil ise
Ju ra dö ne mine (206 -
144 mil yon yıl) ait tir.
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250 bin fark lı can lı tü rü ta nım lan mış tır. Bu tür ler şu an da ya şa mak ta

olan yak la şık 1.5 mil yon tü re ola ğa nüs tü de re ce de ben zer dir. Bu den -

li zen gin bir fo sil kay na ğı na rağ men hiç bir ara form bu lu na ma mış ken,

ye ni ka zı lar la ara form lar bu lun ma sı müm kün de ğil dir.

Fo sil ka yıt la rı ev rim ci le rin de lil ola rak kul la na bi le ce ği tek bir

"ara form" ör ne ği da hi sun maz ken, ev ri min ge çer siz li ği ni gös te ren

mil yon lar ca ör nek sun mak ta dır. Bun la rın en önem li le ri "ya şa yan fo -

sil ler"dir. Gü nü müz de can lı ör nek le ri bu lu nan, fo sil ka yıt la rın da da

fark lı je olo jik dö nem ler de ya şa dık la rı gö rü len ve "ya şa yan fo sil ler"

ola rak ad lan dı rı lan bu fo sil ler, "ev rim siz lik" de li li dir ler. Yüz mil yon -

lar ca yıl ön ce ya şa yan can lı la rın fo sil le riy le, gü nü müz de ki ör nek le ri

ara sın da hiç bir fark yok tur. Ve Dar wi nist ler bu du rum kar şı sın da ça -

re siz dir ler. 

Ev rim ci Ni les Eld red ge, ev ri min çö ze me di ği sa yı sız sır dan bir ta -

ne si ni oluş tu ran ya şa yan fo sil ler ko nu suy la il gi li hiç bir açık la ma la rı -

nın ol ma dı ğı nı şöy le iti raf eder:

Ya şa yan bir or ga niz ma ile onun uzak je olo jik geç miş te ki fo sil leş miş ata -

la rı ara sın da -kar şı laş tı ra bi le ce ği miz her han gi bir par ça üze rin de- ne re -

dey se hiç bir de ği şik lik yok gi bi gö rün mek te dir. Ya şa yan fo sil ler, ev rim -

sel du ra ğan lık fik ri nin uç de re ce de so mut ör nek le ri dir... Ya şa yan fo sil -

le rin sır rı nı tam an la mıy la çö ze me dik. (http://www.nwcre ati on.net/fos sils -

li ving.html) 

Ni les Eld red ge'in çöz me ye ça lış tı ğı "sır" as lın da çok açık bir ger -

çek tir. Ya şa yan fo sil ler, can lı la rın ev rim ge çir me dik le ri nin, ya ra tıl dık -

la rı nın is pa tı dır. An cak Dar wi nist ler ide olo jik kay gı la rın dan do la yı

bu ger çe ğe göz yum ma ya ça lış mak ta, 150 yıl ön ce si nin dog ma la rı nı

ayak ta tut mak için di ren mek te dir ler. Oy sa ar tık ger çek ler, Dar win

dö ne min de kin den da ha açık ve da ha faz la sap ta na bi lir du rum da dır.

Ger çek le ri gö ren ve ger çek le ri ter cih eden in san la rın sa yı sı art mak ta,

hi ka ye le re ina nıp bun la rı sor gu la ma yan in san la rın sa yı sı ol duk ça

azal mak ta dır. Ger çek ler, ar tık Dar win dö ne min de ol du ğu gi bi giz le -

ne bi lir ve ih mal edi le bi lir du rum da de ğil dir. Ge ne tik, mik ro bi yo lo ji,

pa le on to lo ji, je olo ji ve di ğer tüm bi lim dal la rı, Dar win'in ve Dar win
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des tek çi le ri nin hiç is te me di ği ve bel ki de hiç bek le me dik le ri bir ger -

çe ği sü rek li ola rak or ta ya çı kar mak ta dır. Ve bu ger çek, Ya ra tı lış Ger -

çe ği'dir.

Dar wi nist le rin or ta ya at tık la rı akıl ve bi lim dı şı id di alar, hal kı al -

dat mak için yap tık la rı sah te kar lık lar, in san la rı yön len dir mek için kul -

lan dık la rı pro pa gan da yön tem le ri, umut suz ca çır pı nış la rı nın gös ter -

ge si dir. Ge le cek ne sil ler in san la rın bir za man lar Dar wi nizm ma sa lı na

na sıl inan dı ğı nı hay ret le sor gu la ya cak tır. Zi ra, ev ri min hiç bir za man

ya şan ma dı ğı, ev re ni ve bü tün can lı la rı Al lah'ın ya rat tı ğı, tüm bi lim sel

bul gu la rın da gös ter di ği, apa çık bir ger çek tir. 

Eğer ke sin bir bil giy le ina nı yor sa nız (Al lah), gök le rin, ye rin ve bu

iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi dir.

O'ndan baş ka İlah yok tur; di ril tir ve

öl dü rür. Si zin de Rab bi niz dir, geç miş

ata la rı nı zın da Rab bi dir. Hayır, on lar

şüp he için dedir ler; oy nayıp-

oyalanıyor lar. (Duhan

Suresi, 7-9) 
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FOSİL KAYITLARI EVRİMİ

YALANLIYOR

Dün ya da, neredeyse tüm okul lar da öğ ren ci le re oku tu lan bi yo lo ji

ki tap la rı, as lın da ger çek ol ma yan bir ha yat öy kü sü an lat mak ta dır. Ev -

rim te ori si baş lı ğı al tın da öğ re ti len ler, ta ma men sah te me ka niz ma lar,

sah te de lil ler, sah te re sim ve çi zim ler, sah te fo sil ler ve sah te bir can lı

ta ri hin den iba ret tir. Ders ki tap la rı na ko nu olan, eğit men le rin her haf -

ta sa yı sız kez tek rar et tik le ri bu ma sal, o ka dar be nim sen miş, o ka dar

ger çek gi bi ka bul edil miş tir ki, bu eği ti mi alan he men hiç kim se, ev ri -

Dar wi nist le rin ha yal ürü nü hi ka ye le ri med ya da söz de
bi lim sel bir gö rü nüm le sü rek li ser gi le nir. Hat ta ba zı
ya yın or gan la rı ev rim te ori si nin gö nül lü sa vu nu cu lu -
ğu nu üst len miş tir. Bu ya yın la rın gö re vi, hiç bir bi lim sel
de ğer ta şı ma yan ev ri mi des tek le mek için oluş tu ru lan
sah te de lil le ri ade ta red de di le mez bi rer ger çek gi bi
hal ka lan se et mek ve hal kı ev rimi kayıt sız şart sız
kabul et mek için yön len dir mek tir. 



min doğ ru lu ğun dan ne re dey se şüp he len me mek te dir. Her ki şi okul

sı ra la rın da, ken di si ne ha yat bo yu yar dım cı ola cak bir eği tim ve ril di -

ği ni dü şün mek te dir. Do la yı sıy la, ya şa mın an la mı nı da içi ne alan böy -

le önem li bir ko nu da, tüm dün ya ça pın da bir ya -

la nın, son de re ce bi lim sel bir üs lup la dur mak sı -

zın öğ re til di ği ha be rin den do la yı bü yük bir ola -

sı lık la şaş kın lı ğa dü şe cek tir. 
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Teo ri le ri ni ha ya li çi zim ler ve re konst rük si yon lar la des tek le me ye ça lı şan Dar wi nist ler bu gü ne
ka dar bi lim sel hiç bir de lil su na ma mış lar dır. Ör ne ğin, can lı la rın kü çük de ği şik lik ler le bir bir le rin -
den tü re dik le ri id di ası nı ka nıt la ya bi le cek bir ta ne bi le ara fo sil ör ne ği gös te re me miş ler dir. Bu
du rum ev ri min bi lim  kar şı sın da çö kü şü nün is pa tı ıdr. 

Ev ri mi des tek le mek için atı lan bu man şet le rin bi lim sel hiç bir de -
ğe ri yok tur. Ev rim, baş ta pa le on to lo ji ol mak üze re bü tün bi lim dal -
ları kar şısın da yenil miş tir. 



Resim de gö rü len yen geç fo si li, Mi osen
dö ne mi ne (23 - 5 mil yon yıl) ait bir fo sil -
dir ve gü nü müz de ki yen geç ler den hiç bir
far kı yok tur. 

Üstte gö rü len 18 mil yon yıl lık
ka ra ba tak fo si li, ka ra ba tak la rın
mil yon lar ca yıl dır hiç de ğiş me -
dik le ri nin, ya ni ev rim ge çir me -
dik le ri nin is pa tıdır. 

Ama ger çek şu ki, bu ya lan

in san la ra ıs rar la ka bul et ti ril me ye

ça lı şıl mak ta dır. Bah set ti ği miz bu

uy gu la ma dün ya ça pın da ger çek -

leş ti ril mek te dir. Ne re dey se tüm

okul lar da, kur gu la nıp ta sar lan -

mış bir "ya lan" an la tıl mak ta dır.

Med ya nın bü yük bir bö lü mün de,

sah te de lil ler ve can lı ta ri hi ne da -

ir sah te hi ka ye ler üre til mek te dir.

Ko nu sun da uz man, hat ta ki mi

za man No bel ödü lü al mış bi lim

adam la rı, bir ya la nı sa vun mak ta,

48 Evrimin Fosillere Yenilişi



Yak la şık 300 mil yon yıl lık
de niz kes ta ne si fo si li , bu
can lı la rın komp leks ya pı -
la rıy la yüz mil yon lar ca yıl -
dır var ol duk la rı nı gös ter -
mek te dir. Bu za man zar -
fın da ya pı la rın da bir de ği -
şik lik ol ma mış, her han gi
bir ara aşamadan geç -
memiş ler dir. 

bir al dat ma ca nın du ayen li ği ni yap mak ta dır. Eğit men le rin se ne ler ce

an lat tık la rı "can lı lı ğın ya şam öy kü sü" bir se nar yo dur. Dün ya ça pın da,

bir el  bir li ği ve bir it ti fak ile uy gu lan mak ta olan bir al dat ma ca var dır.

Bu, ev rim al dat ma ca sı dır. 

Bu it ti fa kın güç len me si nin, okul ki tap la rı na ha kim ol ma sı nın,

med ya da ön cü lük et me si nin tek se be bi, ma ter ya lizm kay nak lı ol ma sı -

dır. Dün ya ya şu an da ha kim olan ma ter ya list zih ni yet ta ra fın dan bes -

le nen Dar wi nizm, ay nı zih ni ye tin yar dı mı ile güç le nip ön pla na çı ka -
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rıl mış tır. (Bkz. Dar wi nizm Di ni, Ha run Yah ya) Bu ma ter ya list zih ni -

yet, top lu ma sah te de lil sun mak tan çe kin me miş, in san la rı al dat mak-

ta hiç bir sa kın ca gör me miş tir. Çün kü bu zih ni ye tin, bu kap sam lı al -

dat ma po li ti ka sı nın ama cı bel li dir: İn san la rı Al lah inan cın dan uzak -

laş tır mak, Al lah'ın var lı ğı nı in kar et mek ve mad de yi ye ga ne mut lak

var lık ola rak gös ter mek!

Fa kat Dar wi nist le rin ih mal et tik le ri nok ta şu dur: Can lı lar ya ra -

tıl mış lar dır! Can lı ta ri hin de ev rim di ye bir şey yok tur. Al lah, tüm

var lık la rın ya ra tı cı sı ve ha ki mi dir. Mad de yi ya ra tan da, bir var lı ğa

can ve ren de O'dur. Al lah'tan baş ka Yaratıcı, Al lah'tan baş ka bir güç

yok tur. Do la yı sıy la yer yü zün de yal nız ca Yaratılış ger çe ği nin de lil le ri

var dır. Dar wi nist ler yap tık la rı her araş tır ma da, bu ger çek le kar şı la -

şır lar. Ev ri mi de lil len dir me ye ça lı şır an cak ba şa ra maz lar. Çün kü do -

ğa da, ev ri min ger çek leş ti ği ne da ir bir de lil bu la ma mak ta dır lar. Tek

bu la bil dik le ri, ani, komp leks ve üs tün bir ya ra tı lış tır. Sah te de lil ler de

sah te bir te ori yi des tek le me mek te,

ak si ne onu da ha gü ve nil mez ve da -

ya nak sız ha le ge tir mek te dir. Dar wi -

nist ler ise, ma ter ya liz mi ayak ta tut -

mak adı na, bü yük bir kı sır dön gü

için de al dat ma yön tem le ri ne de -

vam eder ler. Ama el bet te bu nun da

bir son nok ta sı var dır. 

HAYALİ

ÇİZİMLER
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Bu son nok ta ya ar tık gü nü müz de ula şıl mış tır. Ev rim, sa yı sız de lil

ile çü rü tül müş tür. Bu de lil le rin en bü yük le rin den bi ri ise, yer yü zün de -

ki ör nek le ri ni her ge çen gün da ha faz la sıy la ve ren "ya şa yan fo sil ler dir".

Bir can lı nın 150 mil yon yıl bo yun ca ay nı kal ma sı, 300 mil yon yıl bo yun -

ca de ğiş me me si, ev rim se nar yo su nu ke sin ola rak or ta dan kal dır mak ta -

dır. Hak kın da sa yı sız se nar yo üre ti len mil yon lar ca can lı nın ev rim leş me -

di ği ni gös ter mek te dir. Or ta da, Dar wi nist le re gö re ev rim ge çir me si ge re -

ken bir can lı var dır. Ama can lı, ser gi le di ği fo sil ör ne ği ile as lın da hiç ev -

rim ge çir me di ği ni bel ge le mek te dir. Ya şa yan fo sil ler, Dar wi nist le rin tüm

id di ala rı nı yer le bir et mek te dir. Ya şa yan fo sil ler, tüm ders ki tap la rın da -

ki ev rim saf sa ta la rı nı or ta dan kal dı ra cak, tüm ev rim mü ze le rin de ki sah -

te ara form la rı yok ede cek, tüm Dar wi nist ki tap ve ma ka le ler de ki ha ya-

li ev rim se nar yo la rı nın bir ya lan ol du ğu nu gös te re cek ka dar bü yük bir

de lil dir. Ev rim ci le rin bun la rı gör mez den gel me le ri, söz ko nu su açık de -

lil le ri or ta dan kal dır ma mak ta dır. Sa yı sı her ge çen gün ar tan ya şa yan fo -

sil ör nek le ri, ev rim id di ası nı çok tan or ta dan kal dır mış tır. 

Elinizdeki ki tap ta, bu önem li de li le ve Dar wi nist le rin söz konusu

de lil kar şı sın da ki çır pı nış la rı na şa hit ola cak sı nız. Te ori yi or ta ya atan

Char les Dar win'den be ri, bu al dat ma ca nın as lın da na sıl çök müş ol du ğu -

nu gö re cek si niz. Ki tap ta ki ya şa yan fo sil ör nek le ri ise, bu bü yük al dat -

ma ca nın ge çer siz li ği ni gös te ren sa yı sız de lil den sa de ce bir ka çı nı teş kil

et mek te dir. He men her fo sil kat ma nın dan, ya şa yan fo sil ör nek le ri çı kar -

tıl mak ta dır. Ama şu bir ger çek tir ki, bu ör nek ler den sa de ce bir ta ne si bi -

le Dar wi nizm'i or ta dan kal dır mak için ye ter li dir. Al lah'ın ka nu nu, in -

kar cı la rın dü ze ni ni yer le bir et mek te dir:

Yok sa hi le li-bir dü zen mi kur mak is ti yor lar? Fa kat (asıl) 'o in kar eden -

ler hi le li-dü ze ne dü şe cek olan lar dır. Yok sa on la rın, Al lah'ın dı şın da

baş ka bir ilah la rı mı var? Al lah, on la rın şirk koş tuk la rın dan yü ce dir.

Eğer gök ten bir par ça nın düş mek te ol du ğu nu gör se ler bi le: "Üst üs te yı -

ğıl mış bir bu lut tur." der ler. Öy ley se sen on la rı (en da ya nıl maz azap la)

çar pı la cak la rı gün le ri ne ka vu şun ca ya ka dar bı rak. O gün, ne hi le li-dü -

zen le ri ken di le ri ne her han gi bir şey le ya rar sağ la ya cak, ne yar dım gö re -

cek ler. (Tur Su re si, 42-46)

51



52 Evrimin Fosillere Yenilişi

DARWIN YANILDI:
TÜRLER

DEĞİŞMEMİŞTİR

Bel ki de (Dar win'in) uğ raş mak zo run da kal -

dı ğı en bü yük prob lem, uyum sağ la mış özel -

lik le rin, bir soy dan di ğe ri ne ge çi şi ni sağ la yan

yol lar dı. Çün kü Dar win'in öl dü ğü dö nem ler -

de, ge ne tik pren sip le ri he nüz keş fe dil me miş -

ti. Çö ze me di ği ikin ci prob lem ise fo sil ka yıt -

la rı nın ka rak te riy le il gi liy di.1

Dar win, "ev rim te ori si" adıy la ge liş tir di ği

hi po te zi ni, Do ug las Ward'ın yu ka rı da ki

söz ler de be lirt ti ği iki bek len ti si üze ri ne

kur gu la mış tı. Bi rin ci si, tür ler ara sı de ği -

şim ler de, 'ha ya li bir bi çim de' fark lı özel -

lik le ri mey da na ge ti ren gen le rin, son ra -

ki soy la ra ak ta rıl ma sı; di ğe ri de tür ler

ara sın da ki bu ha ya li de ği şi min fo sil ka -

yıt la rın da ser gi len me si idi. Dar win

için, can lı nın ana to mik özel lik le ri üze -

rin de de ği şik lik le rin mey da na gel di ğini ve

bun la rın son ra ki soy la ra ak ta rı la rak ye ni tür -

le ri mey da na ge tir di ği ni id dia et mek ko lay dı.

Çün kü Dar win'in fi kir le ri ni üret ti ği 1800'lü

Charles Darwin



yıl lar, he nüz ge ne tik bi li mi nin ta nın ma dı ğı, bi lim -

sel an lam da "il kel" yıl lar dı. Hüc re nin komp leks li ği

keş fe dil me miş ti. Bir can lı nın tüm özel lik le ri ni be -

lir le yen gen le rin muh te şem ya pı la rı, içer dik le ri

bil gi ve sa hip ol duk la rı has sa si yet bi lin mi yor du. 

Dar win için, tür ler ara sı bu ha ya li de ği şi mi

gös te re cek fo sil ka yıt la rı nın yer yü zü nün bir yer le -

rin de ol du ğu nu id dia et mek de ko lay dı. Çün kü

onun id di ası na gö re, yer yü zü kat man la rın da

ara ge çiş fo sil le ri var dı, on lar sa de ce bu lu na ma -

mış lar dı. O dö nem de yer yü zün den top la nan

ör nek ler ol duk ça az sa yı day dı ve ara fo sil

ver me miş ti. Dar win'e gö re, ge le cek te bir gün

insanlar, bu ha ya li ka yıp fo sil ler le kar şı -

laş ma ya baş la ya cak lar dı. Ge rek li olan

tek şey za man ve yer yü zün de ger çek -

leş ti ri le cek de tay lı ça lış ma lar dı. 

Dar win'in te ori si bu iki te mel

man tık üze ri ne ku rul muş ol du. Dik -

kat edi lir se, or ta da her han gi bir ka nıt

ve ya göz lem de ğil, sa de ce var sa yım -

lar var dı. Çün kü ev rim te ori si as lın -

da, bi lim sel de ğil ta ma men ide olo -

Yer yü zü nün fark lı dö nem le ri hak kın -
da bil gi edin me nin en önem li araç -
la rın dan bi ri de fo sil ler dir. Di ğer
bir de yiş le fo sil ler, sa de ce can -
lı lı ğın ta ri hi hak kın da de ğil, ay -
nı za man da yer yü zü nün ta ri hi
hak kın da da bil gi ve rir ler. Bel li
fo sil tür le ri ise yal nız ca bel li
kat man lar da ve bel li ka ya tip -
le rin de bu lu nur. 
Üst üs te ge len ka ya kat -
man la rı nın her bi rin de ken -
di si ne has, o kat ma nın bir
tür im za sı ola rak ni te le -
ne bi le cek fo sil grup la rı
ol du ğu gö rül mek te dir. P
re
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jik se bep ler le or ta ya atıl mış bir

te oriy di. İn san la rı Al lah inan cın -

dan uzak laş tır mak, Ya ra tı lış ger -

çe ği ne kar şı bir al ter na tif ola rak

su nul mak üze re ge liş ti ril miş ti. Yi -

ne bu amaç la dün ya ya ya yı lan ma -

ter ya list man tı ğın, can lı ta ri hi ne

uyar lan mış şek liy di. Ama id di anın

bu yö nü, dö ne min "bi lim sel il kel li -

ği" ne de niy le fark edi le me di. Te ori,

tü müy le bi lim sel lik adıy la or ta ya

çık mış tı. Te ori nin man tık sız lı ğı açık -

tı, ama o dö ne min şart la rı için de, bu -

nun de lil siz li ği ni is pat ede cek ka -

nıt lar he nüz an la şı la ma mış tı. 

Ara dan ge çen yak la şık 1.5 asır lık dö nem, te ori nin de lil siz li ği ni ve

tü müy le bir al dat ma ca dan iba ret ol du ğu nu bü yük bir hız la ve sa yı sız

bi lim sel de lil ile gös ter miş tir. Tür le rin kü çük de ği şim ler le bir bir le rin -

den mey da na gel dik le ri id di ası, ge ne tik bi li mi nin or ta ya koy du ğu

ger çek ler ile tü müy le or ta dan kalk mış tır. Gen ler, son de re ce komp -



leks ve has sas tır lar. Her han gi bir mu tas yon dan olum suz et ki le nir ve

bo zul ma ya uğ rar lar. Do la yı sıy la gen ler üze rin de tü müy le bi linç siz,

te sa dü fi de ği şim le rin mey da na gel me si ve bu ya pı yı, fark lı iş lev ler

gö ren baş ka bir ya pı ya dö nüş tür me le ri müm kün de ğil dir. (De tay lı

bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Ha ya tın Ger çek Kö ke ni, Araş tır ma Ya yın -

cı lık)

Fo sil ka yıt la rı

ise, Dar win için bir

di ğer bü yük hüs -

ran dır. Dar win'in

ge le cek te bu lun -

ma sı nı bek le di ği

ara fo sil ör nek le ri

bu lu na ma mış tır.
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Fo sil ka yıt la rı nın ye ter siz li ği id di ası nı ar tık hiç bir Dar wi nist gün de -

me ge tir me mek te dir, çün kü ka yıt lar, ne re dey se tüm ör nek le ri ni ver -

miş tir. Yer yü zü nün bü yük bir kıs mı araş tı rıl mış tır ve pa le on to lo ji nin

or ta ya çı kar dı ğı ger çek, "tek bir ara ge çiş" ör ne ği nin bi le ol ma dı ğı ve

yüz mil yon lar ca yıl ön ce ya şa mış olan can lı la rın "de ğiş me di ği dir".

Har vard Üni ver si te si'nden ev rim ci pa le on to log Step hen Jay Go uld,

as lın da Dar win'in de far kın da ol du ğu bu ger çe ği; "Fo sil ka yıt la rı,

Dar win'e mut lu luk tan çok hü zün ge tir di," söz le riy le açık ça ifa de et -

miş tir.2 Ame ri ka Do ğa Ta ri hi Mü ze si'nden ev rim ci Ni les Eld red ge ve

Ian Tat ter sall ise bu du ru mu şöy le açık la mış lar dır: 

Ay rı tür le re ait fo sil le rin, fo sil ka yıt la rın da bu lun duk la rı sü re bo yun ca

de ği şim gös ter me dik le ri, Dar win'in Tür le rin Kö ke ni'ni ya yın la ma sın -

dan ön ce bi le pa le on to log lar ta ra fın dan bi li nen bir ger çek tir. Dar win ise

ge le cek ne sil le rin bu boş luk la rı dol du ra cak ye ni fo sil bul gu la rı el de

ede cek le ri ke ha ne tin de bu lun muş tur. Ara dan ge çen 120 yı lı aş kın sü re

bo yun ca yü rü tü len tüm pa le on to lo jik araş tır ma lar so nu cun da, fo sil ka -

yıt la rı nın Dar win'in bu ke ha ne ti ni doğ ru la ma ya ca ğı açık ça gö rü lür ha -

le gel miş tir.

Bu, fo sil ka yıt la rı nın ye ter siz li ğin den kay nak la nan bir so run de ğil dir.

Fo sil ka yıt la rı açık ça, söz ko nu su ke ha ne tin yan lış ol du ğu nu gös ter -

mek te dir. Tür le rin şa şır tı cı bir bi çim de sa bit ol duk la rı ve uzun za man

di lim le ri bo yun ca hep sta tik kal dık la rı yö nün de ki göz lem, "kral çıp lak"

hi ka ye sin de ki tüm özel lik le ri ba rın dır mak ta dır: Her kes bu nu gör müş,

ama gör mez lik ten gel me yi ter cih et miş tir. Dar win'in ön gör dü ğü tab lo -

yu ıs rar la red de den hır çın bir fo sil kay dı ile kar şı kar şı ya ka lan pa le on -

to log lar, bu ger çe ğe açık ça yüz çe vir miş ler dir.3

İş te, Dar win'in ev rim te ori si, as lın da bü tün im kan sız lık la rın ye te -

ri ka dar bi lin di ği ama ka sıt lı ola rak gör mez den ge lin di ği bir or tam

için de ge liş miş tir. Tür ler üze rin de rast ge le et ki ler le fay da lı ge ne tik

de ği şik lik ler mey da na gel me si, bun la rın soy la ra ak ta rıl ma sı ih ti ma li

bi lim sel ola rak yok tur. Fo sil ler de, böy le bir de ği şi mi reddet mek te,

mil yon lar ca yıl bo yun ca ya şa mış ol ma sı ge re ken ara fo sil ör nek le rin -

den tek bir ta ne si ni bi le ver me mek te dir. 
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O hal de, ev rim te ori si ni han gi bi lim sel ka nıt ayak ta tut mak ta dır? 

Ev rim te ori si ni ayak ta tu tan her han gi bir bi lim sel ka nıt yok tur.

Bu ger çek bir kez da ha gös te rir ki, Dar wi nizm'i des tek le yen se bep ler

bi lim sel de ğil ide olo jik tir. Bi lim sel lik, ön ce bir hi po te zin or ta ya atıl -

ma sı nı, son ra bu nun de lil len di ri le rek ku ram ha li ne dö nüş me si ni ge -

rek ti rir. An cak ev rim te ori si için bu ge çer li de ğil dir. Te ori, tek bir de -

lil ile bi le des tek len me mek te dir, bu na rağ men ders ki tap la rın da ki ye -

ri ni ko ru mak ta, med ya da en al da tı cı ha ber ler le su nul mak ta dır. Ka -

nun lar la ko run mak ta, ade ta "de ğiş ti ri le mez, hak kın da ak si bir ka rar

alı na maz" man tı ğıy la mu ha fa za edil mek te dir. Bu nun tek se be bi, ev -

rim te ori si nin bi lim sel bir tez de ğil, dog ma tik bir inanç ol ma sı dır. 

Fo sil ka yıt la rı, dur mak sı zın Dar win'in id di ala rı nı ya lan la mak -

ta, Ya ra tı lış ger çe ği ni gös ter mek te dir. Dar wi nist le rin ça ba sı, ba şa rı -

sız ol muş tur. Yer yü zün de ki de lil ler, can lı la rın ev rim ge çir me miş ol -

duk la rı nı bel ge le miş, açık ça ilan et miş tir. Bu nun en bü yük de lil le rin -

den iki si, ara fo sil le rin yok lu ğu ve fo sil ka yıt la rın da ki du ra ğan lık ya -

ni "sta sis" ger çe ği dir. 
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"Ba zı in san lar fo sil le rin, Dar win'in ha ya tın ta ri hi hak kın da ki gö -

rüş le ri ne ka nıt ol du ğu nu zan ne der. Oy sa ki bu ke sin lik le yan lış bir

dü şün ce dir."4 (Chi ca go Do ğa Ta ri hi Mü ze si, Je olo ji Bö lü mü Baş ka nı ev -

rim ci Dr. Da vid Ra up)

Her han gi bir do ğa ta ri hi mü ze si ni ge zen zi ya ret çi le rin kar şı laş -

tık la rı en önem li şey ler den bi ri, yo ğun bir ev rim pro pa gan da sı dır.

Kar şı la rın da, ha ya li re konst rük si yon lar ve ha ya li ata la ra ait sah te el

ya pı mı ke mik ler den faz la bir şey yok tur. Ev rim için hiç bir

de lil oluş tur ma yan can lı la rın tek bir fo sil leş miş par ça sı, ba -

lık tan am fi bi ye ha ya li ge çi şin en önem li "ara form de li li"

ola rak su nu lur. As lın da açık ça Ya ra tı lış ger çe ği ni des tek -

le yen ama ev rim ci ler ta ra fın dan ter si ne çev ri le rek "ev -

ri me en bü yük de lil" ola rak su nu lan bir ka bur ga

ke mi ği bü yük bir gu rur la ser gi le nir. Bun la rı in -

Yarı in san ya rı may mun can lı lar hiç bir za -
man ya şa ma mış tır. Bi lim sel de lil le rin gös -
ter di ği ger çek, in sa nın hep in san ola rak
var ol du ğu dur. An cak ev rim ci ler bu ger çe -
ği özen le sak lar, çe şit li sah te kar lık la ra
baş vu ra rak ak si ni id dia eder ler. 
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ce le yen zi ya ret çi le rin bü yük bir kıs mı, söz de fo sil le ri ta nım la yan de -

tay lı açık la ma la ra ve ve ri len La tin ce isim le re ba ka rak, ev rim sel bir

ger çek le kar şı kar şı ya ol duk la rı na ik na olur lar. Ama as lın da bu ra da-

ki amaç, ol ma yan bir şe yi var gi bi gös ter mek, ol ma yan bir şey üze ri-

ne pro pa gan da yap mak tır. Ve ev rim ci ler bu yön tem le, söz ko nu su

amaç la rı na ulaş tık la rı nı dü şü nür ler. Çün kü mü ze zi ya ret çi le ri bel ki

de, ev ri mi des tek le yen TEK BİR ARA FO SİL Bİ LE OL MA DI ĞI NIN ve

–ev rim te ori si nin id di ası nın ak si ne- mil yon lar ca yıl dır de ğiş me miş

can lı la rın fo sil le ri nin, ser gi nin he men al tın da ki de po lar da sak lan dı ğı -

nın far kın da de ğil dir ler. 

As lın da ev rim ci le rin gös ter dik le ri ça ba, so nuç suz bir ça ba dır.

Yer yü zün de ev ri mi bel ge le yen tek bir ara ge çiş fo si li bu lu na ma mış tır.

Mil yon lar ca yıl bo yun ca ya şa mış ol ma sı ge re ken bu ha ya li, ga rip, ya -

rı ge liş miş can lı la rın var lık la rın dan eser yok tur. Ev rim sü re ci sa de ce

bir ina nış tır, Dar wi nist le rin ol ma sı nı çok is te dik le ri bir ha yal dir. Ama



fo sil ka yıt la rı bu ha ya li ger çek leş tir me miş tir. Yer yü zü nün ne re dey se ta -

ma mın dan sa yı sız fo sil çı ka rıl mış tır. Ama Dar win'in dö ne min de bu lu -

na ma yan ara fo sil ler, ha la yok tur. Ve

bu lun ma sı da im kan sız dır. Çün kü

ev rim ger çek leş me miş tir. Dar wi -

nist ler ha ya li ev ri me; sah te te ori ler

uy du ra rak, ha ya li ara ge çiş form la -

rı nı al çı ve ba ka lit ile ken di le ri

oluş tu ra rak, ara form la rın söz de

ya şam la rı nı hi ka ye leş ti rip çi ze rek

ha yat ver me ye ça lı şır lar. Oy sa bu

ça ba nın ula şa bi le ce ği bir so nuç

yok tur. Şart lar, Dar win dö ne min den fark lı dır. Ar tık bi -

lim sel ger çek ler açık ça gün yüzüne çık mak ta, bi lim, Ya -

ra tı lış ger çe ği nin de lil le ri ni sü rek li ola rak or ta ya koy -

mak ta dır. Hiç bir Dar wi nist, fo sil ka yıt la rı nın ye ter siz

ol du ğu nu id dia ede bi le cek du rum da de ğil dir. Bi lim -

sel ve ri ler ve fo sil ka yıt la rı, ke sin ger çek le ri gös ter -

miş tir. Ara fo sil le rin yok lu ğu, ar tık ev rim ci le rin giz le -

ye me ye cek le ri ka dar açık tır. 
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Dar wi nist ler bul duk la rı her fo si li, hal kın bi lim sel ko nu -
lar da ki bil gi ek sik li ğin den fay da la na rak, te ori le ri ni des -
tek li yor muş gi bi gös ter me ye ça lı şır, bu nun için ger çek -
le ri çar pı tır lar. En sık baş vur duk la rı yön tem ler den bi ri
de so yu tü ken miş can lı la rı, ev rim se nar yo su na de lil miş
gi bi gös ter mek tir. Pek çok mü ze de ser gi le nen fo siller,
ev rim ci yorum lar la bir lik te hal ka sunulur. Oy sa bu
yorum ların bilim sel değeri yok tur.



Ev rim ci le rin bu bü yük ha yal kı rık lı ğı nı, Ca li for nia Üni ver si te si'n -

den D. S. Wo od roff, Sci en ce der gi sin de şu şe kil de ifa de et miş tir: 

Ama fo sil leş miş tür ler, ta rih le ri nin bü yük bir bö lü mün de de ğiş me den

kal mış lar dır ve fo sil ka yıt la rı tek bir ara ge çiş ör ne ği ver me mek te dir.5

Dar wi nist ler, ara fo sil araş tır ma sı yap tık la rı kat man -

lar üze rin de, sü rek li ola rak mil yon lar ca yıl dır de ği şik li ğe

uğ ra ma mış, hiç bir şe kil de ev rim ge çir me miş olan can lı la rın fo sil -

le ri ni bul mak ta dır lar. Ya ra tı lış ger çe ği nin de lil le ri her ge çen gün mil -

yon la rı aş mak ta ama ev rim ci le rin bü yük bir he ves le bek le dik le ri ara

fo sil ler gö rün me mek te dir. İş te bu ne den le, ar tık Ya ra tı lış ger çe ği ni

gös te ren de lil le ri ara fo sil ola rak gös ter me ye bi le yel ten miş ler dir. Mil -

yon lar ca yıl ön ce si ne ait son de re ce ge liş miş ve komp leks can lı la rı, çe -

şit li pro pa gan da yön tem le riy le ken -

di te ori le ri ne de lil miş gi bi gös ter -

me ye ça lış mak ta dır lar. Fo sil ler

üze rin de yo rum lar ya pa rak, bir ku -

şun son de re ce ge liş miş ve komp -

leks ya pı da ki ka nat la rı nı ge liş mek -

Ara Geçiş Fosili Yoktur
Resimde görülen "ara canlılar" hiçbir zaman yaşamamıştır.

400 milyon yıldır değişmeden varlığını
devam ettiren Coelacanth.
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te olan ka nat lar, bir

ba lı ğın yüz geç le ri ni

ise ka ra ya çık ma ya

ha zır la nan ba cak lar

ola rak ta nıt ma ya

kal kış mış lar dır. Su -

dan ka ra ya ge çiş

için Co ela canth'ı, ka -

ra dan ha va ya ge çiş

için ise Arc h aeop teryx'i

bu yön tem ler le bi rer ev -

rim de li li ola rak lan se et -

me ye ça lış mış lar dır. Oy sa bu

can lı la rın fo sil leş miş iz le ri bi le,

can lı la rın son de re ce komp leks
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özel lik le re sa hip ol du ğu nu gös ter mek te ve hiç bir ara form özel li ği

sun ma mak ta dır. Ni te kim, ev rim ci le rin spe kü las yon la rı na ma ruz ka -

lan bu can lı lar dan Co ela canth, 1938 yı lın da, ya ni fo sil leş miş ör ne ğin -

den yak la şık 400 mil yon yıl son ra, can lı ör ne ği nin de rin su lar da keş -

fe dil me siy le, ev rim ci le ri tam an la mıy la ha yal kı rık lı ğı na uğ rat mış tır.

Bi lim sel araş tır ma lar, tüm özel lik le ri ile tam bir kuş ol du ğu or ta ya çı -

kan Arc hae op teryx için de ev rim ci le re ben zer bir hüs ra nı ya şat mak ta -

dır. Yıl lar ca ka ra dan ha va ya ha ya li ge çi şin en önem li de li li ola rak su -

nu lan Arc ha eop teryx, sa hip ol du ğu ku sur suz uçuş kas la rı, uçu şa uy -

gun tüy le ri ve mü kem mel ka nat ya pı sı ile il gi li de tay la rın keş fe dil me -

siy le ev rim ci le r bu ko nu da ses siz li ğe bü rün müş tür. 

Ev rim ci le rin ara ge çiş aç ma zı nı göz ler önü ne se ren di ğer ör nek -

ler ise, in sa nın söz de ev ri mi ne de lil gös te ri len Pilt down ve Neb ras ka

adam la rı dır. Ara form la rın yok lu ğu kar şı sın da ya şa dık la rı bü yük ça -

re siz lik, ev rim ci le ri, ye ni öl müş bir in san ka fa ta sı na oran gu tan çe ne si

mon te et me ye, bu nu Pilt down ada mı ola rak ad lan dır ma ya ve bu sah -

te kar lı ğı 40 yıl bo yun ca ser gi le me ye ka dar gö tür müş tür. Bri tish Mu -

se um'da ser gi le nen bu sah te fo sil, söz ko nu su al dat ma ca nın an la şıl -

ma sı ile ale la ce le mü ze den çı ka rıl mış tır. Neb ras ka ada mı ise, tek bir

do muz di şin den yo la çı kı la rak çi zil miş sa yı sız ha ya li re sim ve re -

konst rük si yon dan iba ret tir. Tek bir di şi ele alan ev rim ci ler bu nun in -

san lar la may mun la rın or tak özel lik le ri ni ta şı yan bir ara ge çiş fo si li ol -

du ğu nu id dia et miş, an cak da ha son ra bu di şin bir ya ban do mu zu na

ait ol du ğu an la şıl mış tır. İş te, bir ev rim mü ze sin de zi ya ret çi le rin sözde

"ev rim de li li" ola rak kar şı laş tık la rı fo sil ler, böy le si ne sah te kar ca bir

man tı ğın ürü nü dür ler. 

Ame ri kan Do ğa Ta ri hi Mü ze si'nden ev rim ci pa le on to log Ge or ge

Gay lord Simp son, ev rim ci le rin ara ge çiş prob le mi ni, şu şe kil de iti raf

eder: 

Bu, me me li le rin 32 ta kı mı için de doğ ru dur… Her ta kı mın bi li nen en es -

ki ve en il kel üye si, za ten tüm te mel özel lik le re sa hip tir ve hiç bir şe kil-

de bir ta kım dan bir baş ka ta kı ma sü rek li bir ge çiş sı ra sı gös ter mez ler.

Ço ğu du rum da, ara da ki fark öy le si ne kes kin ve ara da ki boş luk öy le si ne
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bü yük tür ki, ta kım la rın kö ke ni ol duk ça spe kü la tif ve faz la sıy la kuş ku -

lu dur…

Ara form la rın hiç bir şe kil de ol ma ma sı, sa de ce me me li ler le sı nır lı de ğil -

dir. Bu, şim di ye ka dar pa le on to log la rın bel ge len dir di ği ka da rıy la, ne re -

dey se ev ren sel bir ol gu dur. Bu du rum, hem omur ga lı lar hem de omur -

ga sız lar ol mak üze re, hay van la rın ne re dey se tüm sı nıf la rı için ge çer li -

dir… ve hem sı nıf lar için, hem en bü yük hay van fi lum la rı, hem de bit -

ki le rin ben zer ka te go ri le ri için de ay nı şe kil de doğ ru dur.6 

Tüm bu de lil siz li ğe rağ men ev rim ci ler sü rek li "can lı lar ev rim leş -

miş tir" id di asın da dır lar. Bu id di ada, mil yon lar ca "oluş ma sı im kan sız"

var lık var dır. Ama bunların nasıl olduğu açıklanamayan ha ya li bir

ev rim sü re cin de oluştukları iddia edilmektedir. Pro te inin bi linç siz bir

or tam için de ken di ken di ne mey da na gel me si nin im kan sız lı ğı is pat -

lan mış tır. Ama ev ri me gö re bir mu ci ze ol muş, ve pro te in te sa düf le rin

ese ri ola rak oluş muş tur. Hüc re nin tüm or ga nel le ri ile bir lik te te sa dü -

fen oluş ma sı im kan sız dır. Ama ev ri me gö re bir mu ci ze ol muş ve oluş -

muş tur. Hüc re çe kir de ği, gen ler, DNA, en zim ler ve da ha sa yı sız kom-

p leks ya pı, gü nü müz de bi linç li la bo ra tu var ko şul la rın da bi le oluş tu -

ru la ma mak ta dır. Ama ev ri me gö re bir mu ci ze ol muş ve bun la rın hep -

si kör te sa düf le rin so nu cun da oluş muş tur. Şim di de, ev rim ci ler fo sil

ka yıt la rın da bu olu şum la rın, bun la rın de ği şim le ri nin iz le ri ni ara mak -

ta dır lar. An cak yi ne ev rim ci le re gö re bir mu ci ze ol muş ve fo sil ka yıt -

la rın da ki bu iz ler si lin miş tir. 

Ev rim de man tık iş te bu dur: Ev rim, mil yon lar ca olu şa ma zın lis te -

sin den oluş mak ta dır. Ve ev ri me gö re bun lar, kör ve şu ur suz te sa düf -

le rin ese ri ola rak var dır lar. Al lah'ı in kar eden, fev ka la de olay la rı, do -

ğa üs tü ge li şim le ri red de den Dar wi nizm, ne den se mil yon lar ca olu şa -

ma zın "mu ci ze ese ri" var ol du ğu nu id dia et mek ten çe kin me mek te dir.

İş te bi lim sel gös te ril me ye ça lı şı lan ev rim te ori si as lın da sa yı sız mu ci -

ze den, te sa düf le ri ilah edi nen bir inanç tan oluş mak ta dır. 

Ev rim te ori si, tek bir pro te inin ken di ken di ne olu şa bi le ce ği ni de -

lil len di re me miş, can lı la rın ev rim leş tik le ri ni gös te ren tek bir ara ge çiş

ör ne ği ve re me miş tir. Te ori, en bü yük iki da ya na ğı ta ra fın dan ya lan -
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lan mış tır ve bü yük bir aç maz için -

de dir. Bu ger çek, fo sil ka yıt la rın da -

ki ara fo sil yok lu ğu nun ört bas edil -

me si ve her ge çen gün sa yı sı ar tan

ya şa yan fo sil ör nek le ri nin sak lan -

ma sıy la or ta dan kal dı rı la maz. Ter -

si ne, de lil siz lik kar şı sın da, Dar wi -

nist le rin sah te kar lık yön tem le ri çe -

şit len mek te ve in san lar ev ri min bi -

lim sel se bep ler le de ğil, tü müy le

ide olo jik se bep ler le ayak ta tu tul ma -

PILTDOWN
ADAMI

sahtekarlığı

43 yıl bo yun ca in sa nın ev ri mi ni ka nıt -
la yan çok önem li bir de lil miş gi bi dün -
ya ya su nu lan Pilt down Ada mı, bir
sah te kar lık ürü nüy dü. Ka fa ta sı üze rin -
de 1953 yı lın da ya pı lan in ce le me ler de
Pilt down Ada mı'nın in san ve oran gu -
tan ke mik le ri nin bir leş ti ril me siy le üre til -
miş sah te bir fo sil ol du ğu or ta ya çık tı.

Sağ da, Pilt down Ada mı skan da lı nın
do ğum ye ri olan Pilt down'da ya pı lan
ka zı yı gös te ren bir re sim.

SAHTE
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ya ça lı şıl dı ğı nı çok da ha iyi an la mak ta dır lar. Dar wi -

nist le rin, ol ma yan ara ge çiş fo sil le ri ni var mış gi bi gös -

ter me ye ça lış ma la rı nın ve Ya ra tı lı şa da ir de lil le ri mü ze

de po la rın da giz le me le ri nin se be bi açık tır: On lar, sa yı -

sız ve ke sin de lil ler le yer yü zün de ege men olan Al lah'ın

var lı ğı nın de lil le ri nin far kın da dır lar. Ve Al lah'ın var lı -

ğı na kar şı mü ca de le için de ol duk la rın dan, bu ger çe ği

giz le me ça ba sı için de dir ler. Ama Al lah, Ken di var lı ğı -

nın te cel li le ri ni sa yı sız de lil ile göz ler önü ne ser mek te

ve Dar wi nist le rin dü zen le ri ni sü rek li ola rak bo şa çı kar -

mak ta dır.

On lar gör mü yor lar mı ki, ger çek ten Biz ar za ge li yor ve

onu çev re sin den ek sil ti yo ruz. Al lah hü küm ve rir.

O'nun hük mü nün pe şi ne dü şe cek yok tur. Ve O, he sa -

bı pek ça buk gö ren dir.

On lar dan ön ce ki ler de hi le li-dü zen ler kur muş lar dı;

fa kat dü zen ku ru cu lu ğun (ted bir le rin, kar şı lık ver me -

le rin) tü mü Al lah'a ait tir. Her bir nef sin ne ka zan dı ğı -

nı O bi lir. Bu yur dun so nu ki min -

dir, in kar eden ler pek ya kın da bi le -

cek ler dir. (Rad Su re si, 41-42)
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Pro te in ler hem can lı hüc re le ri -
nin ya pı  taş la rı nı oluş tu ran
hem de hüc re için de çok çe şit li
gö rev ler üst le nen komp leks
mo le kül ler dir. 
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Ev rim te ori si nin id di ası na gö re, yer yü zün de ya şa yan ve geç miş-

te ya şa mış tüm can lı tür le ri bir bir le rin den tü re ye rek or ta ya çık mış lar -

dır. Tür le rin bir bir le ri ne dö nü şü mü ise, ev rim te ori si ne gö re, ya vaş

ya vaş ve ka de me ka de me ol muş tur. Do la yı sıy la, bu id di aya gö re iki

can lı tü rü ara sın da ki ge çiş dö ne mi ni yan sı tan ve her iki tür den ba zı

özel lik ler ta şı yan bir ta kım can lı la rın ya şa mış ol ma sı zo run lu dur. Ör -

ne ğin, ev rim ci id di aya gö re ba lık lar ka ra ya çı kıp sü rün gen le re dö nü -

şe ne ka dar mut la ka ya rı so lun gaç lı ya rı ak ci ğer li, ya rı yüz geç li ya rı

ayak lı tür den ba zı can lı la rın mil yon lar ca yıl bo yun ca ya şa mış ol ma la -

rı ge re kir. Ev rim ci ler, geç miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık la rı bu

ha ya li can lı la ra "ara ge çiş for mu" adı nı ve rir ler. 

Eğer ev rim te ori si doğ ru ol say dı, bu tür can lı la rın

geç miş te ya şa mış ol ma la rı ve bun la rın sa yı la rı nın

YERYÜZÜNDE, EVRİMCİLERİN
VAR OLDUĞUNU İDDİA

ETTİKLERİ ANORMAL
YAPILARA SAHİP 

ARA GEÇİŞ FOSİLLERİNDEN
TEK BİR TANE YOKTUR

Resim de gö rül dü ğü gi bi ya rı sü -
rün gen ya rı ba lık can lı lar ta ri hin
hiç bir dö ne min de ya şa ma mış tır.
Dar wi nist le rin bu yön de ki id di -
ala rı nı des tek le ye bi le cek le ri bir
ta ne da hi de lil le ri yok tur. 

Hayali
Çizim
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ve çe şit le ri nin mil yon -

lar ca hat ta mil yar lar ca

ol ma sı ge re kir di. Ve bu

ucu be can lı la rın ka lın tı -

la rı na fo sil ka yıt la rın da

rast lan ma sı ge re kir di.

An cak, bu gü ne ka dar

fo sil ka yıt la rın da tek bir

ara ge çiş for mu fo si li ne

da hi rast lan ma mış tır.

Ni te kim ev rim te ori si -

nin ku ru cu su Char les

Dar win, Tür le rin Kö ke -

ni ki ta bı nın "Te ori nin

Zor luk la rı" (Dif fi cul ti es

on The ory) ad lı bö lü -

mün de şöy le yaz mış tır: 

Eğer ger çek ten tür ler

öbür tür ler den ya vaş

ge liş me ler le tü re miş se, ne den sa yı sız ara ge çiş for mu na rast la mı yo ruz?

Ne den bü tün do ğa bir kar ma şa ha lin de de ğil de, tam ola rak ta nım lan -

mış ve yer li ye rin de? Sa yı sız ara ge çiş for mu ol ma lı, fa kat ni çin yer yü -

zü nün sa yı la ma ya cak ka dar çok kat ma nın da gö mü lü ola rak bu la mı yo -

ruz... Ni çin her je olo jik ya pı ve her ta ba ka böy le bağ lan tı lar la do lu de -

ğil? Je olo ji iyi de re ce len di ril miş bir sü reç or ta ya çı kar ma mak ta dır ve

bel ki de bu, be nim te ori me kar şı ile ri sü rü le cek en bü yük iti raz ola cak -

tır. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es, ss.172-280) 

Ev rim ci pa le on to log lar, Dar win'in bu söz le ri ne da ya na rak 19.

yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da fo sil araş tır -

ma la rı yap tı lar ve bu ara ge çiş form la rı nı ara dı lar. Tüm ça ba la ra rağ -

men söz ko nu su form la ra hiç bir za man rast la na ma dı. Ya pı lan ka zı lar -

da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim te ori si nin ön -

gö rü le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku -

sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter di. Ün lü İn gi liz pa le on to -

İki fark lı can lı tü rü nün özel -
lik le ri ni ta şı yan ara form lar
sa de ce Dar wi nist le rin "ha -
yal le rin de" yer al mak ta dır.
Ger çek te ise böy le can lı lar
hiç var ol ma mış tır. 

Hayali 
Ara

Formlar
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log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, ev rim te ori si ni be nim se me si ne kar -

şın bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür -

ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la -

şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup -

lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos sil Re cord", Pro ce -

edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, vol 87, 1976, s.133) 

Bir baş ka ev rim ci pa le on to log Mark Czar nec ki ise şu yo ru mu ya -

par:

Te ori yi (ev ri mi) is pat la ma nın önün de ki bü yük bir en gel, her za man için

fo sil ka yıt la rı ol muş tur... Bu ka yıt lar hiç bir za man için Dar win'in var -

say dı ğı ara form la rın iz le ri ni or ta ya koy ma mış tır. Tür ler ani den olu şur -

lar ve yi ne ani den yok olur lar. Ve bu bek len me dik du rum, tür le rin ya -

ra tıl dı ğı nı sa vu nan ar gü ma na des tek sağ la mış tır. (Mark Czar nec ki,

"The Re vi val of the Cre ati onist Cru sa de", Mac Le an's, 19 Ja nu ary 1981,

s.56)

Ün lü bi yo log Fran cis Hitc hing de, The Neck

of the Gi raf fe: Whe re Dar win Went Wrong

(Dar win'in Ya nıl dı ğı Yer: Zü ra fa nın Boy -

nu) ad lı ki ta bın da şöy le

de mek te dir:

Dar wi nist le rin id di ala rı doğ ru ol say dı fo sil ka yıt la rın da re -
sim ler de gö rül dü ğü gi bi çok sayıda göz çu ku ru bu lu nan,
fark lı yer ler de bu run la rı olan, hem ön de hem ar ka da çe -
ne ye sa hip, ka fa ta sı anor mal şe kil de ge liş miş vs pek çok
ga rip can lı nın iz le ri ne rast lan ma sı ge re kir di. An cak 150
yıl dır ya pı lan ça lış ma lar ne ti ce sin de hiç böy le bir fo si le
rast lan ma mış tır. Tam ter si ne el de edi len bü tün fo sil ler,
tüm can lı la rın var ol duk la rı ilk an dan iti ba ren ku sur suz
ve ek sik siz ol duk larını ve var ol duk ları müd det çe de hiç
değiş medik lerini gös ter mek tedir. 



Harun Yahya

Adnan Oktar

Eğer fo sil ler bu lu yor sak ve eğer Dar win'in te ori si doğ ruy sa, o hal de ka -

ya la rın, be lir li bir grup ya ra tı ğın, da ha komp leks bir baş ka grup ya ra -

tı ğa doğ ru kü çük ka de me ler le ev rim leş ti ği ni gös te ren ka lın tı lar or ta ya

çı kar ma sı ge re kir. Bu ne sil den ne si le iler le yen "kü çük ge liş me le rin" son

de re ce iyi ko run muş ol ma sı ge re kir. Ama du rum hiç de böy le de ğil dir.

As lın da, bu nun tam ter si doğ ru dur. Dar win'in "sa yı sız ara form ol ma-

lı, ama bun la rı ne den yer yü zü nün sa yı sız kat ma nın da bu la mı yo ruz"

der ken ya kın mış ol du ğu gi bi. Dar win, fo sil ka yıt la rın da ki bu "ola ğa -

nüs tü ek sik li ğin" sa de ce da ha faz la fo sil ka zı sı yap mak la il gi li ol du ğu -

nu dü şün müş tür. Ama her ne ka dar ye ni fo sil ka zı sı ya pı lır sa ya pıl sın,

bu lu nan tür le rin ne re dey se hep si nin, is tis na sız, bu gün ya şa mak ta olan

hay van la ra çok ben ze di ği or ta ya çık mış tır. (Fran cis Hitc hing, The Neck

of the Gi raf fe: Whe re Dar win Went Wrong,

Tich nor and Fi elds, New Ha ven,

1982, s.40) 

Dar win'in ve alın tı la rı na

yer ve ri len di ğer ki şi le rin yu -

ka rı da yer alan söz le riy le ifa -
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Eğer can lı lar on bin ler ce kü çük de ği şik -
lik ten ge çe rek bu gün kü ya pı ve gö rü -
nüm le ri ne ka vuş tu lar sa, o za man bu ha -
ya li ge li şi mi gös te ren sa yı sız fo sil ör ne -
ği bu lun ma sı ge re kir di. İki be yin li, üç
omur ga lı, dört göz lü, iki çe ne li, üç bu -
run lu, ye di par mak lı, üç ba cak lı nor mal
dı şı var lık la rın fo sil le ri nin gö rül me si ge -
re kir di. An cak bu gü ne ka dar bu lu nan
mil yon lar ca fo si lin hep si, in san la rın hep
in san ola rak var ol du ğu nu gös ter mek -
tedir. 
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de et tik le ri gi bi bu gü ne ka dar tek bir

ara ge çiş fo si li bi le bu lu na ma mış ol -

ma sı, ev rim te ori si nin ge çer siz li ği ni

açık ça göz ler önü ne ser mek te dir.

Çün kü her şey den ön ce eğer can lı -

lar baş ka can lı la ra dö nüş tüy se,

dö nüş me ev re sin de çok sa yı da

ara can lı var ol ma lı, yer yü zü nün

dört bir ya nı ev rim leş me aşa ma -

sın da ki can lı la rın fo sil le riy le (ara

fo sil ler le) do lu ol ma lı dır. Oy sa bu gü ne ka dar çı ka rıl mış olan 100 mil -

yo na ya kın fo si lin ta ma mı bu gün de bil di ği miz tam ve ek sik siz can lı -

la ra ait tir. 

Fo sil ka yıt la rı, can lı tür le ri nin hem bir an da ve ta ma men fark lı

ya pı lar da or ta ya çık tık la rı nı, hem de çok uzun je olo jik dö nem ler bo -

yun ca de ğiş me den sa bit kal dık la rı nı gös ter mek te dir. Har vard Üni -

ver si te si pa le on to log la rın dan

ve ev rim ci Step hen Jay Go -

uld, bu ger çe ği şöy le ka bul

eder:

Fo sil leş miş tür le rin ço ğu -

nun ta ri hi, ka de me li ev rim -

le çe li şen iki fark lı özel lik

or ta ya koy mak ta dır:
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1. Du ra ğan lık: Ço ğu tür, dün ya üze rin de var ol du ğu sü re bo yun ca hiç -

bir yön de de ği şim gös ter mez. Fo sil ka yıt la rın da ilk or ta ya çık tık la rı an -

da ki ya pı la rı ne ise, ka yıt lar dan yok ol duk la rı an da ki ya pı la rı da ay nı -

dır. Mor fo lo jik (şe kil sel) de ği şim ge nel lik le sı nır lı dır ve be lir li bir yö nü

yok tur.

2. Ani den or ta ya çı kış: Her han gi bir lo kal böl ge de bir tür, ata la rın dan

ka de me li fark lı laş ma la ra uğ ra ya rak aşa ma aşa ma or ta ya çık maz; bir

an da ve "ta ma men şe kil len miş" ola rak be li rir. (S.J. Go uld, "Evo lu ti on's

Er ra tic Pa ce", Na tu ral His tory, vol. 86, May 1977)

Eğer Dar wi ni st le rin id di ala rı doğ ru ol say dı, te sa düf le rin ve mu tas yon la rın in san vü cu dun da pek
çok oran tı sız lık, den ge siz lik ve ga rip lik oluş tur ma sı ge re kir di. Ku sur suz ve mun ta zam olan in san
be de nin de, ka fa ta sı nın kal ça ke mi ği üze rin de ge liş me si, omuz lar dan bir den faz la kol ke mi ği nin
çık ma sı, ka bur ga ke mik le ri nin ve ya kal ça ke mi ği nin çok sa yı da ol ma sı gi bi anor mal lik ler or ta ya çı -
kar dı. Kol ve ya ba cak ke mik le ri nin şim di ol du ğu gi bi düz gün de ğil, ya muk ol ma sı ge re kir di. An cak
bu şe kil de tek bir ör nek bi le bu lun ma mak ta dır. Bu gü ne ka dar ya şa mış ve gü nü müz de ya şa yan
mil yar lar ca in sa nın hep si nin be de ni ay nı si met ri ye, den ge ye ve düzene sahip tir. Bu durum Dar -
winist lerin, "tesadüf ler ve mutas yon lar neticesin de aşamalı olarak gelişim" id diasını yer le bir et -
mek tedir. 
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Oy sa ev rim ger çek leş miş ol say dı, yer yü zü mil yar lar ca ara can lı -

ya ait fo sil ile do lu ol ma lıy dı. Üs te lik sa yı sı mil yon la rı bu lan bu can -

lı la rın mu tas yon la rın et ki le ri ne de niy le son de re ce anor mal var lık lar

ol ma la rı ge re kir di. 

Ev rim ci le rin id di ası na gö re tüm can lı lar ve bu can lı la ra ait tüm

or gan lar te sa dü fen mey da na gel miş mu tas yon lar so nu cu oluş muş tur.

Bu du rum da iş lev le ri nin ge liş me si aşa ma sın da anor mal ya pı ya sa hip

bir or gan de fa lar ca mu tas yo na ma ruz kal mış ol ma lı, her se fe rin de

anor mal bir hal den baş ka bir anor mal ha le dö nüş me liy di. Bu gün kü

en mü kem mel ve es te tik gö rü nüm lü can lı lar oluş ma dan ön ce, bu can -

lı la rın anor mal or gan la rı ve es te tik dı şı gö rü nüm le ri ol ma lıy dı. Ör ne -

ğin iki ku lak, iki göz, bu run ve ağız dan olu şan son de re ce si met rik in -

san yü zü mey da na gel me den ön ce, si met ri si bo zuk ola cak şe kil de çok

sa yı da ku la ğı ve gö zü olan, bur nu iki gö zü ara sın da ve ya çe ne sin de

yer alan, göz le ri nin bir kıs mı ka fa sı nın ar ka sın da ve ya ya nak la rı nın

üze rin de bu lu nan, bur nu ku la ğı nın ye rin de bu lu nup boy nu na ka dar

uza yan ve bu şe kil de mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca fark lı şe kil de ör -

nek len di re bi le ce ği miz anor mal yüz ler oluş ma lıy dı. Hat ta bu aşa ma ya

gel me den ön ce aya ğı nın al tın da ku la ğı ve ya sır tın da gö zü olan, ağ zı

kar nın da yer alan, ka fa ta sı nın için de, bir ye ri ne 2-3 ay rı bey ne sa hip,

diz ka pak la rı he nüz oluş ma dı ğı için ayak ta du ra ma yan, göv de si nin

iki ya nın dan bi rer ta ne ye ri ne 3'er, 5'er ta ne fark lı uzun luk ta kol çı -

kan, ayak ke mik le ri den ge de du ra bi le ce ği şe kil de öne de ğil ar ka ya

ve ya ya na ba kan ga rip var lık lar da ya şa ma lıy dı. Bu id di aya gö re ye -

ral tın da her aşa ma sı ay rı anor mal lik le re sa hip bu ya pı la rın fo sil le rin -

den mil yon lar ca sı nın bu lun ma sı ge re kir di. Ama tek bir ta ne bi le yok -

tur. İki, üç, dört, beş baş lı in san lar, bö cek ler gi bi yüz ler ce gö ze sa hip,

bir çok ko lu olan ve hat ta 2-3 met re lik kol la rı olan ve bu tarz da anor -

mal lik le re sa hip pek çok in san fo si li bu lun ma lıy dı. Ay nı bu şe kil de

her hay van ve bit ki tü rü için de anor mal ör nek ler ol ma sı ge re kir di.

Bü tün de niz hay van la rı nın da ara fo sil le ri nin son de re ce anor mal var -

lık la ra dö nüş me si ge re kir di. An cak bun lar dan da tek bir ta ne bi le
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yok tur. Fo sil le ri bu lu nan mil yon -

lar ca ör ne ğin hep si nor mal can lı la -

ra ait tir.

Bu ger çek, ev rim te ori si nin çö -

kü şü nün açık bir ifa de si dir. 150 se -

ne dir bu lu nan her fo si lin ev ri mi

ya lan la ma sı na rağ men ha la "bir

gün bu lu nur" umu duy la bu te ori yi

sa vun mak akıl sa hi bi bir in sa nın

ya pa ca ğı şey de ğil dir. Ara dan 140

se ne geç ti, dün ya da ka zıl ma dık fo -

sil ya ta ğı kal madı, mil yar lar ca

dolar har can dı ama Dar win'in ön -

gör dü ğü ara can lı la ra ait fo sil ler

bu lun ma dı. Bu lu na maz da. Çün kü

Dar wi niz m'in de lil ola rak kul la na -

bi le ce ği tek bir ara fo sil yok tur. Bu -

na kar şı "Ya ra tı lış ger çe ği"ni gös te -

ren mil yon lar ca "ya şa yan fo sil" bu -

lun mak ta dır.
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150 YILDIR
YAPILAN FOSİL

ARAŞTIRMALARINDA
TEK BİR

ARA GEÇİŞ FOSİLİ
BULUNAMAMIŞTIR

Bur gess Sha le böl ge sin de, en es ki
komp leks can lı la rın yak la şık 65.000
ka dar ör ne ği ni top la yan Char les Do -
olitt le Wal cott, ta ri hin en bü yük bi lim
sah te kar lık la rın dan birinin sa hi bidir.
Kambriyen döneminde yaşamış canlı-
lara ait bul du ğu fo sil le rin ev rim te ori si -
ni tü müy le or ta dan kal dı ra cak bü yük
bir de lil ol du ğu nu bil di ğin den, bun la rı
tam 70 yıl, mü dü rü ol du ğu Smith so ni -
an Mü ze si'n de sak la mıştır.
Darwinistlerin geçmişi bu ve benzeri
sahtekarlıklarla doludur. Yaklaşık 150
yıldır yapılan araştırmalarda evrimi
destekleyen bir tek bulgunun bile elde
edilememiş olması, Darwinistleri türlü
sahtekarlıklara yöneltmiştir. 
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GÖZ KÖR TESADÜFLERİN
DEĞİL, ÜSTÜN AKIL SAHİBİ

RABBİMİZ'İN ESERİDİR

-  Gözler, al tı ke mik uzantı sı ile kafatasına bağla nan, etraf ları

özel dokularla çevre lenmiş göz yuvaları için de, ko ru yucu bir yağ

yas tık çı ğı üze rine yerleş tirilmişlerdir. Burun ke me ri, kaşlar ve elma-

cık kemikleri tara fından dış etkenlere karşı korunurlar. 

-  Gözler, çok iyi ko run ma la rı nın ya nı sı ra vü cut ta, gör me yi en

ra hat ve en ide al bi çim de sağ la ya cak bir böl ge ye yer leş ti ril miş ler dir.

Aca ba göz ler yü zün baş ka bir ye rin de, ör ne ğin bur nun al tın da bu lun -

sa lar dı ne olur du? Hem em ni yet açı sın dan risk li bir du rum olu şur

hem de es te tik ola rak ol duk ça çir kin bir gö rü nüm mey da na ge lir di.

Gö rüş açı sı da şu an kin den çok da ha kı sıt lı olur du.

-  Göz le rin her yön den, ola bi le cek en ide al yer de, si met rik bir bi -

çim de bu lun ma la rı es te ti ğe de son de re ce uy gun dur. İki gö zün ara sı

or ta la ma tek göz bo yun da dır. Bu oran bo zul du ğun da, göz le rin ara sı

da ha açık ve ya da ha ya kın olun ca yü zün tüm ifa de si de ği şir. 

-  Göz, sa hip ol du ğu bü tün özel lik le ri ile in sa nı Al lah'ın ya rat tı -

ğı nı is pat la yan bir de lil dir. Al lah Ku ran'da şöy le bil dir mek te dir: 

Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi na kıl dı; si zi

su ret len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi çim ve in ce lik te) kıl dı ve

si ze gü zel-te miz şey ler den rı zık ver di. İş te si zin Rab bi niz Al lah bu -

dur. Alem le rin Rab bi Al lah ne Yü ce dir. (Mü min Su re si, 64)

Evrim ci ler ise gö zün bu ku sur suz ya pı ya te sa dü fi mu tas yon la rın

et ki si ile aşa ma aşa ma sa hip ol du ğu nu id dia eder ler. Bu id di aya gö re
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Görüntünün oluştuğu
retina göz yuvarlağının
en gerisinde yer alır

Göz yu varla ğı ışı ğın ko -
lay ca ile til mesini sağla-
yan şeffaf jölemsi bir
sıvıdan oluşur

Kornea şeffaf ve 
dışa doğru kıvrımlıdır.

İris

Göz merce ği görüntüyü
ilete cek yer bulamazdı,
görüntü oluşmazdı...

Göz yuvarlağından merceğe açı-
lan boşluk başka bir yerde olsay-
dı, görüntü oluşmazdı...

Retina göz yuvarlığının üst
kısmında olsaydı...

Göz merce ği odaklan-
dığı nes ne ye gö re
incelir veya ka lınlaşır.
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mil yon lar ca yıl bo yun ca ard ar da kör ve şu ur suz te sa düf ler mey da na

gel miş ve do la yı sıy la göz bu ku sur suz ya pı ya ula şın ca ya ka dar mil -

yon lar ca fark lı anor mal li ğe sa hip ol muş tur. Ör ne ğin in sa nın ka fa sın -

da de ğil aya ğın da ve ya sır tın da yer alan, si met rik şe kil de yer leş ti ril -

miş iki ta ne ye ri ne arı la rın ki gi bi pe tek şek lin de çok sa yı da olan, göz -

ya şı bez le ri ol ma dı ğı için kı sa sü re de ku ru yup kör le şen, kor ne ası şef -

faf ol ma dı ğı için ışı ğı ge çir me yen ve do la yı sıy la gör me fonk si yo nu ol -

ma yan, iri si he nüz oluş ma dı ğı için kü çük bir ışık de ği şi min de bi le

gör me iş le vi ni yi ti ren göz ler mey dana gel miş ol ma lı dır. Üs te lik bun -

lar olu şa bi le cek anor mal lik le rin çok kü çük bir kıs mı dır, gö zün tüm

or ga nel le ri ve iş lev le ri göz önün de bu lun du rul du ğun da bu şe kil de

mil yon lar ca anor mal göz şek li dü şü nü le bi lir.



Oy sa bu gü ne ka dar bah se di len anor mal ve bo zuk ya pı lı göz le re

sa hip tek bir can lı bi le bu lun ma mış tır. Fo sil ka yıt la rın da yer alan tüm

can lı lar ken di le ri ne has mü kem mel göz sis tem lerine sahip tir ler. Bu

ger çek gös ter mek tedir ki, ev rim teorisinin küçük değişim ler le mey -

dana gelen can lılar id diası kesin bir al dat macadır.
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Ki O, yarat tığı herşeyi en güzel yapan ve in sanı
yarat maya bir çamur dan baş layan dır. Son ra onun
soyunu bir öz den (sülale'den), bas bayağı bir sudan
yap mış tır. Son ra onu 'düzel tip bir biçime sok tu' ve
ona Ruhun dan üf ledi. Sizin için de kulak, göz ler ve

gönüller var et ti. Ne az şük rediyor sunuz? 
(Sec de Suresi, 7-9)



FO SİL KA YIT LA RI
YA RA TI LI ŞI

İS PAT LI YOR:

Fo sil Ka yıt la rın da ki
Du ra ğan lık (Sta sis)

Yer yü zü nün bin ler ce asır lık

kat man la rın da araş tır ma ya pan pa -

le on to log lar, çok önem li fo sil ler le

kar şı laş tı lar. Mil yon lar ca yıl lık fo -

sil kat man la rı üze rin de ki bu can lı -

lar, gü nü müz örüm cek le ri, si nek -

le ri, kur ba ğa la rı, kap lum ba ğa la rı

ve ba lık la rıy dı. Ev ri me gö re, mil -

yon lar ca yıl lık za man di li mi için -

de de ği şim gös ter me si ge re ken bu

can lı lar, can lı lık ta ri hi nin en es ki

dö nem le rin de, en komp leks hal le ri

ile ya şa mış lar ve hiç bir de ği şim

gös ter me den gü nü mü ze ka dar gel -

miş ler di. Ya ni bu can lı lar, ev rim leş -

me miş ti. Fo sil ka yıt la rın da, ev rim -

ci le re gö re ol ma ma sı ge re ken bir

du ra ğan lık var dı. 
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Dar win, mil yon lar ca yıl bo yun ca

ay nı ka lan bu can lı la rın, te ori si için ne

ka dar bü yük bir prob lem ol du ğu nu

gö rü yor, bu nu sık sık di le ge ti ri yor du.

Bu özel fo sil le rin Dar win ta ra fın dan

isim le ri de ko nul muş tu: Ya şa yan Fo -

sil ler. 

Ev rim ci pa le on to log Pe ter Do ug -

las Ward, Dar win'in bu so ru nu nu, şu

şe kil de vur gu la mış tır: 

Yi ne de, Dar win'in en te mel inan cı,

ço ğu or ga niz ma nın za man la de ğiş -

miş ol du ğuy du. Ama aca ba bun lar

ay nı se vi ye de mi de ğiş miş ler di, yok -

sa de ği şi min ora nı fark lı mıy dı? Dar -

win, de ği şim ora nı nın fark lı ol du ğun -

dan emin di, çün kü  da ha ön ce gör dü -

ğü, üs te lik ba zı la rı ol duk ça es ki kat -
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95 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan kedi ba lık la rı nın
gü nü müz de ki ör nek le rin den hiç bir far kı ol ma dı ğı nı
gös te ren bu fo sil kar şı sın da Dar wi nist le rin, te ori le ri -
nin ha yal ürü nü bir hi ka ye ol du ğu nu ka bul et mek ten
baş ka ya pa bi le cek le ri hiç bir şey yok tur. 

Al man ya'da bu lu nan 49 mil yon yıl lık
kur ba ğa fo si li nin bu gün ya şa yan
can lı ör nek le rin den hiç bir far kı yok. 



man lar dan çı kan fo sil le rin çok ben ze ri olan ol duk ça faz la sa yı da can lı

gös te re bi lir di. Dar win, bu prob lem le bir kaç de fa kar şı laş tı. Tür le rin Kö -

ke ni'nde yap tı ğı açık la ma ile tat min ol muş gö zük se de, sü rek li ola rak

"ya şa yan fo sil ler" ko nu su nu oku yu cu nun dik ka ti ne sun ma sı, onun bu

ol gu ko nu sun da tam an la mıy la ra hat ol ma dı ğı nı gös te ri yor du. Ör ne ğin,

ko nuy la il gi li ola rak şun la rı yaz mış tı: "Ba zı du rum lar da ... aşa ğı de re ce de

or ga ni ze ol muş form lar, gü nü mü ze ka dar ko run muş gi bi gö zük mek te dir. Bun -

lar, da ha az cid di re ka bet le re ma ruz kal dık la rı ve ye ter siz sa yı la rı nın uy gun şe -

kil de de ği şim ih ti ma li ni ya vaş lat tı ğı, sı nır lı ve ya özel böl ge ler de ya şa mış lar dı."

Bu açık la ma ya rağ men yi ne de, is mi ni Dar win'in ken di si nin koy du ğu

'ya şa yan fo sil ler'in var lı ğı, onun ka fa sı nı ka rış tır ma ya de vam et ti ve

onu eleş ti ren çok sa yı da ki şi nin, ona kar şı kul la na bi le cek le ri bir koz ha -

li ne gel di.7

Dar win, söz ko nu su can lı la rı "aşa ğı de re ce de or ga ni ze ol muş can -

lı lar" ola rak ni te len dir miş -

ti. Do layı sıy la, on la rın ha -

yat ta kal ma la rı na söz de

kı lıf bul ma ya ça lı şa rak so -

ru nu kü çük gös ter me ye

ça lı şı yor du. An cak bu fo -

sil ler, gü nü müz can lı la rın -

150 yıl dır dün ya nın dört bir
ya nın da ya pı lan ka zı ça lış -
ma la rı or ta ya, ev ri mi des tek -
le yen bir tek fo sil da hi ko ya -
ma mış tır. El de edi len tüm
fo sil ler Ya ra tı lış ger çe ği ni te -
yit et mek te dir.
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dan fark sız lar dı. Son de re ce ge liş miş komp leks özel lik le re sa hip ler di.

Ve ha yat ta kal ma la rı, Dar win'in ken di si nin bi le inan mak ta zor lan dı ğı

bir kaç ba ha ne ile açık la na cak gi bi de ğil di. 

Dar win'in ta kip çi le ri için ise so run, Dar win dö ne min de ki ka dar-

la kı sıt lı kal mı yor du. Yer yü zü kat man la rı nın bü yük bir bö lü mün den

çı kan ya şa yan fo sil le rin sa yı sı, mil yon la rı aşı yor du. Ara fo sil ara yış la -

rı, ya şa yan fo sil bul gu la rı ile so nuç la nı yor du. Can lı lar, mil yon lar ca

yıl lık kat man lar dan, gü nü müz de ki hal le ri ile or ta ya çı kı yor lar dı. Ve

bu du rum ev rim te ori si için bü yük bir çö kü şün en önem li de lil le rin -

den di. 

Dar win, ken di dö ne min de ya şa yan fo sil le rin var lı ğın dan yo ğun

şe kil de te dir gin ol sa da, bun la rın kap sa mı nın o ka dar da far kın da de -

ğil di. Çün kü ge le cek yıl la rın ne ka dar da ha ya şa yan fo sil ör ne ği ve re -

ce ğin den ha ber siz di. Dar win ve te ori si için ne ka dar bü yük bir ha yal

kı rık lı ğı dır ki, Dar win'den son ra ki yıl lar, onun bek le di ği ara ge çiş

form la rı nın ye ri ne, dur mak sı zın ya şa yan fo sil ör nek le ri sun du. 

Şu an da fo sil kat man la rın dan çı ka rıl mış olan ya şa yan fo sil le rin

sa yı sı mil yon la rı aş mış du rum da dır. Bu fo sil le rin bir ka çı med ya da ön

pla na çı ka rı lır ken, bü yük bir kıs mı da çe şit li mü ze le rin de po la rı na

kal dı rıl mış du rum da dır. An cak ya şa yan fo sil ler ger çe ği, sak la mak la

ört bas edi le cek gi bi de ğil dir. Çün kü araş tı rı lan her fo sil kat ma nı, dur -

mak sı zın ye ni ya şa yan fo sil ör nek le ri ver mek te dir. Ge liş me le ri ba sın -
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125 mil yon yıl lık ha mam bö ce -
ği fo si li, can lı la rın sü rek li de ği -
şe rek ge liş tik le ri ni id dia eden
ev ri me bü yük dar be vur mak ta -
dır. Bu can lı lar ara dan ge çen
mil yon lar ca yıl için de hiç
değiş memiş ler dir.



dan iz le yen ler, ol duk ça na dir ola rak bu lun muş sa yı sı bel li bir kaç ya -

şa yan fo sil ör ne ği nin var ol du ğu nu zan ne de bi lir ler. Ama ger çek bu

de ğil dir. Bu fo sil ler her yer de dir. Ve gü nü müz can lı la rı nın mil yon lar -

ca yıl ön ce ki tem sil ci le ri dir ler. 

Dar win'in açık la ya ma dı ğı fo sil ka yıt la rın da ki bu du ra ğan lık,

Dar win'in ta kip çi le ri ta ra fın dan da açık la na ma mak ta dır. Ev rim ci ler,

ilk baş lar da, 350 mil yon yıl lık ör nek le ri bu lu nan ha mam bö ce ği gi bi

can lı la rın "her or tam da ya şa ya bi len ve her şe kil de bes le ne bi len" can -

lı lar ol duk la rı için de ğiş me dik le ri ni id dia et miş ler dir. 350 mil yon yıl

ön ce ki bir ha mam bö ce ği nin, ev rim ci le re gö re söz de il kel bir dö nem -

de, na sıl tüm komp leks özel lik le riy le or ta ya çık tı ğı so ru su na ne den se

hiç de ğin me yen ev rim ci ler, bu can lı nın, or ta ma ne ka dar uyum lu

olur sa ol sun, ev rim id di ası na gö re ge liş me gös ter me si ge rek ti ği ni ka -

sıt lı ola rak gö zar dı et miş ler dir. Son ra baş ka can lı lar için baş ka id di -

alar or ta ya çık mış tır. 200 mil yon yıl ön ce si ne ait tu ata ra ker ten ke le si -

nin de ğiş me miş ol du ğu ger çe ği ne kar şı, can lı nın ya vaş ev rim ge çir di -

ği ni id dia et miş ler dir. Ama ne den se bu id dia, hız la üre yen ha mam

bö cek le ri ve 3.5 mil yar yıl lık fo sil le ri bu lu nan ve da ki ka lar için de üre -

yen ar ke abak te ri ler için ge çer li de ğil dir. Ev rim ci le rin, ya şa yan fo sil le -

rin yal nız ca bir kıs mı nı ön pla na çı kar ma la rı nın ne de ni bu dur. Bir kaç

ya şa yan fo sil için bi lim sel lik ten uzak, man tık sız ve tu tar sız da ol sa ge -

rek çe uy dur mak on lar için son de re ce ola ğan dır. Eğer ya şa yan fo sil le -

rin tü mü ön pla na çı ka rıl sa, her bi ri için bir ba ha ne bul mak hem

müm kün hem de inan dı rı cı ol ma ya cak tır.

New Sci en tist der gi si, "ev rim sel aşa ma lar, ya şa yan fo sil le rin tü -

mü nün ıs rar cı lı ğı nı açık la ya mı yor" şek lin de ki yo ru ma, ev rim ci le rin

sü rek li ge çer siz ge rek çe bul ma ih ti yaç la rı nı ve bun la rın na sıl so nuç -

suz kal dı ğı nı be lir te rek şöy le de vam et mek te dir:

Bü tün bun lar, bu is tis nai ya şam la rın sır rı nı ara yan la ra ol duk ça kar ma -

şık bir gö rün tü su nu yor. Ge nel leş miş ve ya özel leş miş ol. Hız lı ve ya ya -

vaş ya şa. Ba sit kal ve ya kal ma. Doğ ru za man da doğ ru yer de ol. Eğer di -

ğer her şey ba şa rı sız olur sa, bu du rum da, her şe ye kar şı ko ya bi len bir

fiz yo lo jiy le kut san mış bir "sü per tür" ol ma yı de ne. …8
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Bir baş ka de yiş le Dar wi nist ler, ya şa yan fo sil le rin var lı ğı na, Ya ra -

tı lış ger çe ği dı şın da her tür lü açık la ma yı ge tir me ye ha zır dır lar. Açık -

la ma la rın tü mü so nuç suz ka lır sa, New Sci en tist der gi si nin de açık ça

be lirt ti ği gi bi, bu nu bir "sü per  tür" ola rak bi le ka bul et mek ola sı dır.

Dar wi nist lere gö re ya pıl ma ma sı ge re ken tek şey, bu can lı nın "ya ra tıl -

mış" ol du ğu nu ka bul et mek tir. 

Dar win'in ar dı na sı ğın dı ğı, gü nü müz Dar wi nist le ri nin de di le ge -

tir mek ten ge nel lik le çe kin dik le ri bu tu tar sız id di alar, za ten du ra ğan -

lı ğı bel ge le yen fo sil le rin ola ğa nüs tü sa yı sı kar şı sın da ta ma men çü rü -

tül müş tür. Ya şa yan fo sil ler, hak la rın da se nar yo lar üre ti le me ye cek ka -

dar çok tur ve ev ri min ger çek leş me di ği ni açık ça gös ter mek te dir. Ev ri -

me gö re, kurt ben ze ri bir can lı, bir gün de ni ze gi rip el li mil yon yıl

için de ba li na gi bi dev bir de niz me me li si ne dö nüş müş tür.9 Eğer ev rim

-tüm man tık sız lı ğı na rağ men- bu ka dar kı sa bir sü re de, kur da ben zer
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bir ka ra can lı sı nı ba li na ya çe vi re bi li yor sa, na sıl olur da bir se men de ri

160 mil yon yıl bo yun ca hiç bir de ği şi me uğ rat ma mış tır? Bu so ru, hiç -

bir ev rim ci ta ra fın dan bi lim sel ola rak ce vap la na ma mış tır. 

Üs te lik bu du rum sa de ce se men der için de ğil, gü nü müz de ya şa -

yan ör nek le ri bu lu nan –ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de ör nek le ri ni gö -

re ce ği niz- sa yı sız tür için ge çer li dir. Fo sil ka yıt la rın da ki du ra ğan lı ğın

sa yı sız ör nek le de lil len di ril me si, Ame ri kan Do ğa Ta ri hi Mü ze si pa le -

on to log la rın dan ev rim ci Ni les Eld red ge ta ra fın dan da şu şe kil de ifa de

edil miş tir: 

Sta sis (du ra ğan lık) ar tık, tür le rin ev rim sel ta ri hin de ege men bir pa le on -

to lo jik se yir ola rak ol duk ça faz la sa yı da bel ge len miş tir.10

Yer yü zün de bu lu nan ör nek ler, can lı la rın bü yük bir kıs mı nın mil -

yon lar ca yıl ön ce de ay nı ana to mik özel lik ler le ya şa dık la rı nı ka nıt la -

mış tır. Öy le ki, 100 mil yon yıl ön ce var olan bö cek fa mil ya la rın dan

%84'ü bu gün ya şa mak ta dır.11 Bo ta nik çi Mar ga ret Hel der, ev rim ci Ni -

les Eld red ge'in gö rüş le ri ni de di le ge ti re rek, ya şa yan fo sil ler de ki bu

müt hiş çe şit li li ği şöy le açık la mış tır: 

Bir or ga niz ma nın ya şa yan fo sil ola rak ta nım lan ma sı, onu in ce le yen ki -

şi nin onun can lı ha li ile fo sil ha li ara sın da ara dı ğı ben zer lik de re ce si ne

bağ lı dır. Eğer or ga niz ma nın ge nel ka te go ri le ri açı sın dan bir ta nım la ma

ya pı la cak olur sa, ya ni ge nel ola rak sün ger ler, ge nel ola rak eğ rel ti ot la rı
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110 mil yon yıl lık ak rep ve 108 - 92
mil yon yıl lık çe kir ge fo sil le ri bu

can lı la rın on mil yon lar ca yıl bo yun -
ca ay nı ya pı ve özel lik le re sa hip
ol duk la rı nı, hiç de ğiş me dik le ri ni,

ya ni ev rim geçir medik lerini gös ter -
mek tedir. 



hat ta eğ rel ti ot la rı nın be lir li grup la rı gi bi, o za man Ni les Eld red ge'in gö -

rü şü ne gö re, "böy le bir kıs ta sa gö re, ne re dey se her şey ya şa yan fo sil -

dir."12 Ta nım la ma bu ka dar ge niş tu tul sun ve ya tu tul ma sın, ya şa yan fo -

sil le rin hiç de az ol ma dık la rı so nu cu na var mak ol duk ça gü ven li ve sağ -

lam dır.13

Kuş ku suz bu can lı la rın çok faz la sa yı da or ta ya çı kış la rı, akıl cı dü -

şü nen bir in san için şa şır tı cı de ğil dir. Eğer bir in san, can lı la rın tü mü -

nü Al lah'ın ya rat mış ol du ğu nu, kar şı sın da ki açık ör nek ler den gö re bi -

li yor sa, o za man fo sil ka yıt la rı nın ken di si ne gös ter di ği de li li an la ya bi -

lir. Can lı lar ev rim ge çir me miş, can lı lık ta ri hi bo yun ca ani den, en

komp leks ve en mü kem mel özel lik le ri ile or ta ya çık mış lar dır. Bu du -

rum, can lı la rın tü mü nün ya ra tıl mış ol duk la rı nı gös ter mek te dir. Al lah

için, hay ran lık uyan dı rı cı özel lik ler le bu gün var olan bir can lı yı, mil -

yon lar ca yıl ön ce ya ra tıp var et miş ol mak kuş ku suz çok ko lay dır. Bu -

nu tak dir ede bi len in san lar için ya şa yan fo sil le rin var lı ğı, Al lah'ın üs -

tün ya rat ma sı nın bi rer de li li dir. Yer yü zü, Dar win'in id dia et ti ği ev ri -

min de lil le ri ni ver me mek te, Yaratılış ger çe ği ni tas dik et mek te dir. Ni -

les Eld red ge, bu nu iti raf eden ev rim ci ler den yal nız ca bir ta ne si dir: 

Ba sit çı ka rım lar işe ya ra mı yor. Bu nu, Dar win'in bi ze, dağ la rın yü zey -

le rin den fo sil le ri mi zi top -

110 mil yon yıl lık
ak rep fo sil li
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lar ken, do ğal se lek si yo nun tam ola rak böy le bir işa ret bı rak mış ol ma sı

ge rek ti ği ni söy le me sin den be ri, - he pi mi zin ora da ol ma sı ge rek ti ği ni

dü şün dü ğü ya vaş, sa bit yön lü de ği şim ör nek le ri ni bel ge le mek için bo -

şu na uğ raş tı ğım - 1960'lı yıl lar da fark et tim. Dar win'in bu id di ası nın ak -

si ne, tür le rin fo sil ka yıt la rın da bir ke re de or ta ya çık tık tan son ra ne re -

dey se hiç bir de ği şim gös ter me dik le ri ni gör düm. Tür ler ıs rar la ve aman -

sız bir şe kil de te sa dü fe kar şı ko yu yor lar dı.14

Tüm bun lar gös ter mek te dir ki, ev rim ci le rin, "fo sil ka yıt la rın da ki

ka nıt lar", "ev rim sel sü reç" ve "can lı lar da ki aşa ma lı ve ya sıç ra ma lı de -

ği şim" şek lin de ki id di ala rı yal nız ca bi rer spe kü las yon dan iba ret tir.

Fo sil ka yıt la rın da ki ger çek le re ba kan hiç kim se, söz ko nu su Dar wi nist

spe kü las yon la ra inan ma ya cak tır. Bu spe kü la tif id di alar, ki ta bın iler le -

yen bö lüm le rin de da ha de tay lı şe kil de çü rü tül müş tür. 

Dün ya ca ün lü Fran sız zo olog ve ev rim ci Pi er re-Pa ul Gras sé, söz

ko nu su ev rim ya nıl gı sı nı şu söz ler le ifa de et miş tir: 

Ju li an Hux ley ve di ğer bi yo log la rın "ev rim iş ba şın da" id di ala rı, yal nız -

ca de mog ra fik ger çek le rin, böl ge sel ge no tip dal ga lan ma la rı nın, coğ ra fi

da ğı lım la rın bir göz le min den iba ret tir. Ge nel lik le söz ko nu su tür ler,
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yüz ler ce asır bo yun ca ay nı kal mış lar dır! Çev re sel şart lar so nu cun da

mey da na ge len dal ga lan ma, ge nom da da ha ön ce mey da na ge len de ği -

şik lik ler le bir lik te, ev rim an la mı na gel me mek te dir. Ve biz ler, pek çok

pank ro nik tür de (mil yon lar ca yıl bo yun ca de ğiş me den ka lan ya şa yan

fo sil ler) bu nun el le tu tu lur de lil le ri ne sa hi biz.15

Ya şa yan fo sil ör nek le ri nin çık tı ğı ül ke ler de, hü kü met le rin bun la -

rı ön pla na çı ka rıp, bu önem li bi lim sel de lil le ri dün ya ya ta nıt ma sı bü -

yük bir ge rek li lik tir. Ak si tak dir de, sırf pro pa gan da ve al dat ma ca yo -

luy la, bi li min gös ter di ği ger çek le rin ta ma men ter si olan an la yış, ya ni

ev rim te ori si, kö rü kö rü ne des tek len me ye de vam ede cek tir. Yer yü -

zün de ki ya şam ta ri hi ni bel ge le yen fo sil ka yıt la rı nın gös ter di ği ger çek,

can lı la rın ev rim ge çir me dik le ri, tüm komp leks özel lik le ri ile ani den

or ta ya çık tık la rı dır. Ya ni fo sil ka yıt la rı, Ya ra tı lış ger çe ği ni bel ge le miş -

tir. 
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Bi lim sel ko nu lar la ya kın il gi si ol ma yan in san lar, ba sın da yer alan ha -
ber le re da ya na rak, ya pı lan ka zı lar da na di ren fo sil ör nek le ri ne rast -
lan dı ğı nı zan ne der ler. Yi ne ba sı nın yön len dir me siy le bu lu nan bu fo -
sil le rin de, ev rim te ori si nin söz de de lil le ri ol du ğu nu dü şü nür ler. Oy sa
ger çek böy le de ğil dir. İn gil te re'de, Lüb nan'da, Rus ya'da, Ka na da'da,
Ma da gas kar'da, Çin'de, ABD'de, Bre zil ya'da, Pe ru'da kı sa ca sı dün -
ya nın he men her ye rin de bu gü ne ka dar mil yon lar ca fo sil bu lun muş -
tur ve bu lun ma ya da de vam edil mek te dir. Bu fo sil ler, dün ya nın fark lı
ül ke le rin de ki mü ze ler de ve ya bi lim adam la rı nın ve araş tır ma cı la rın
özel ko lek si yon la rın da mu ha fa za edil mek te dir. Her ne ka dar Dar wi -
nist ler bu bul gu la rı çar pı ta rak ka mu oyu na yan sıt sa lar ya da bü yük
ço ğun lu ğu nu halk tan giz le me ye ça lış sa lar da, ger çek le ri giz le me le ri
ar tık im kan sız laş mış tır. Fo si lle rin gös ter di ği ger çek şu dur:
1.Can lı lık aşa ma lı ola rak oluş ma mış, her can lı tü rü bir den bi re or ta ya
çık mış tır. 
2. Can lı lar, soy la rı de vam et ti ği müd det çe hiç de ğiş me miş ler dir. 
Di ğer bir de yiş le, Dar wi nist le rin can lı la rın kü çük de ği şim ler ge çi re rek
bir bir le rin den tü re dik le ri te zi ge çer siz dir. Tüm can lı la rı, Al lah'ın yok -
tan ya rat tı ğı bi lim sel bir ger çek tir.
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LÜBNAN'DAKİ HAQEL
MÜZESİ'NDE SERGİLENEN

FOSİL ÖRNEKLERİ

ABD DOĞA BİLİMLERİ MÜZESİ ESKİ BAŞKANI
PROF.ROBERT CROSS'UN ÖZEL KOLLEKSİYONUNDAN SEÇMELER

Lübnan'dan elde edilmiş
vatoz örneği. 

Yak la şık 300 mil yon yıl lık üç
fark lı tür de niz la le si. 

Çin'de bulunmuş kurbağa
örneği. 

Marlin balığı örneği.

Lüb nan'da bu lun muş
ıs ta koz ör ne ği.

Yak la şık 300 mil yon ya -
şın da ki de niz atı ör ne ği.

Al man ya'dan el de edil -
miş se men der ör ne ği.
Mi yo sen dö ne mi ne (23 -
5 mil yon yıl) ait. 
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Dar wi nist ler, can lı la rın ev rim ge çir di ği ni gös te ren bir ta ne bi le fo sil
or ta ya ko ya maz ken, yüz ler ce mü ze de ser gi le nen, pek çok mü ze de
de po lar da giz le nen, bir çok üni ver si te nin pa le on to lo ji bö lü mün de
mu ha fa za edi len, bi lim adam la rı nın ve araş tır ma cı la rın ko lek si yon -
lar ında tu tu lan mil yon lar ca fo sil ör ne ği, can lı la rın ya ra tıl dı ğı nı söy -
le mek te dir. Bu fo sil le rin sa yı sı nın çok lu ğu kar şı sın da ev rim ci le rin,
fo sil bul gu la rı nın ev ri mi des tek le me di ği ni ka bul et mek ten baş ka
ça re le ri yok tur. 
Ni te kim ar tık pek çok ev rim ci de fo sil ka yıt la rı nı son de re ce zen gin
ol du ğu nu, an cak bu zen gin li ğin ev ri mi des tek le me di ği ni, tam ter si -
ne ge çer siz kıl dı ğı nı ka bul et mek te dir. Bu isim ler den bi ri Glas gow
Ün ver si te si'nden Prof. T. Ne vil le Ge or ge'dur:
"Fo sil ka yıt la rı nın (ev rim sel) za yıf lı ğı nı or ta dan kal dı ra cak bir açık -
la ma yap mak ar tık müm kün  de ğil dir. Çün kü eli miz de ki fo sil ka yıt la -
rı son de re ce zen gin dir ve ye ni ke şif ler le ye ni tür le rin bu lun ma sı
im kan sız gö zük mek te dir... Her tür lü keş fe rağ men fo sil ka yıt la rı
ha la (tür ler ara sı) boş luk lar dan oluş ma ya de vam et mek te dir." (T.
Ne vil le Ge or ge, "Fos sils in Evo lu tio nary Pers pec ti ve", Sci en ce
Prog ress, cilt 48, Ocak 1960, s. 1- 3 )
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CO ELA CANTH FO SİL LER
ÜZE RİN DEKİ

SPE KÜ LAS YON LA RI
SUS TUR MUŞ TUR

Coelacanth, yak la şık 150 cm. bo yun da, iri ya pı lı, zır hı an dı ran ve

bü tün göv de si ni kap la yan ka lın pul la ra sa hip bir ba lık tır. Ke mik li ba -

lık lar (Os te ichth yes) sı nıf la ma sı na ait tir ve fo sil le ri ne ilk ola rak De vo -

ni yen (408-360 mil yon yıl ara sı) dö ne mi ne ait kat man lar da rast lan -

mak ta dır. 

1938 yı lın dan ön ce, ev rim ci ler için Co ela canth fo sil le ri, bü yük bir

prob le min çö zü mü ola rak öne sü rül dü. Fo sil ka yıt la rın da mil yon lar -

ca, hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge re ken ara fo sil ör nek le rin den eser yok -

tu. Ev rim ci ler için, can lı la rın de niz den ka ra ya ha ya li çı kış la rı nı bel ge -

le ye cek bir de li le ih ti yaç var dı. İş te bu ne den le, bu se nar yo için ol duk -

ça uy gun bul duk la rı Coelacanth fo si li ni alıp, üze rin de pro pa gan da

yap ma ya baş la dı lar. Can lı nın yüz geç le ri ni "yü rü mek üze re olan ayak -

lar", vü cu dun da fo sil leş miş bir yağ ke se si ni ise "il kel bir ak ci ğer" ola -

rak yo rum la dı lar. Bu bü yük ka nıt sı kın tı sı için de Coelacanth, ev rim ci -

ler için ade ta bir kur ta rı cıy dı. Can lı üze rin de ya pı lan ta ma men ha ya-

li id di alar so nu cun da ar tık ev rim ci ler, mil yar lar ca ol ma sı ge re ken ka -

yıp hal ka lar dan ni ha yet "bi ri ne" ka vuş muş ola cak lar dı. 

Coelacanth ko nu sun da yıl lar ca araş tır ma yap mış olan Fran sız ev -

rim ci Dr. Jac qu es Mil lot, Co ela canth'a ade ta bir kur ta rı cı gi bi sı ğın dık -

la rı nı şu söz ler le an la tı yor du: 

Ev ri min en bü yük prob lem le rin den bi ri, ba lık lar la on la rın ka ra da ki soy -
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Al man ya'da ki Soln ho fen Olu şu mu'ndan el de edi len bu
Co ela canth fo si li 145 mil yon yıl yaşın dadır. 

la rı ara sın da ki ana to -

mik ge çi şi  bul mak tı…

Uzun za man bo yun ca

ev rim ci ler ba lık lar ve

am fi bi ler ara sın da ki

bu bü yük boş luk ne de -

niy le sı kın tı için dey di -

ler. Ama bu boş luk, es ki ba -

lık lar üze rin de ki ça lış ma lar

ile aşıl dı ve iş te bu ra da Co ela -

canth dev re ye gir di.16

Ama ev rim ci le rin bu he -

ve si pek uzun sür me di. 1938

yı lın da Co ela canth'ın can lı

bir ör ne ği nin ba lık çı lar ta -

ra fın dan ya ka lan ma sı, ev -

rim ci ler için bü yük bir ha -
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Como ra Ada la rın da 1952 yılında ya ka la nan ikin ci
can lı Co ela canth'la bir lik te poz ve ren

J.L.B Smith gö rül mek te dir. 



yal kı rık lı ğı ol du. Rho des Üni ver si te si'nde Kim ya bö lü mü do çen ti, ay -

nı za man da İn gil te re Gü ney sa hil le rin de ki çe şit li ba lık mü ze le ri nin

fah ri baş ka nı olan Ja mes Le onard Bri er ley Smith, ya ka la nan bu Co ela -

canth kar şı sın da şaş kın lı ğı nı şu söz ler le di le ge ti ri yor du: 

"... ba lı ğı ilk gör dü ğüm de bu gö rün tü be ni be yaz par lak bir pat la ma

şek lin de çarp tı. ... Taş tan bir bas ton gi bi ka la kal mış tım. Evet, hiç bir şüp -

he ol mak sı zın, her pu lu na, her ke mi ği ne, her yüz ge ci ne ka dar bu ger çek

bir Co ela canth idi."17

İn sa nın söz de ata la rıy la ya kın dan bağ lan tı lı ol du ğu na ina nı lan

bu ha ya li ara fo si lin, ya ni Co ela canth'ın bir ya şa yan fo sil ola rak bu -

lun ma sı, Dar wi nist çev re ler için ol duk ça bü yük bir olay dı. Çün kü ev -

rim te ori si nin en bü yük ha ya li ara ge çiş de li li bir an da yok ol muş tu.

De niz den ka ra ya ha ya li çı kı şın en bü yük ada yı, gü nü müz de niz le rin -

de ya şa yan, hiç bir ara form özel li ği gös -

ter me yen, son de re ce komp leks bir can -

lıy dı. Dar win'in ev rim te ori si, bu can lı

ör nek kar şı sın da bü yük bir dar be al -

mış tı. Can lı nın ba sı na ta nı tıl dı ğı 1939

Aşa ğı da ki re sim de J.L.B.Smith, can lı ola rak ya ka -
lan mış Co ela canth'ın ba şın da ça lı şır ken gö rül mek -
te dir. Yan da gö rü len re simde ise, East Lon don Mü -
ze si'nden J.L.B.Smith'e ko nuy la il gi li ola rak gön de ril -
miş mek tup lar ve J.L.B.Smith'in Co ela canth av cı la rı -
na gön der miş ol du ğu ilan gö rül mek tedir.
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yı lı nın Mart ayı nın or ta la rın da, haf ta lar

bo yun ca, New York'dan Sri Lan ka'ya ka -

dar bü tün ga ze te ve der gi ler de ko nuy la il -

gi li ma ka le ler ya yın lan dı. Lon don Il lust ra ted News ga ze te sin de can lı -

nın bi re bir bü yük lük te ki re sim le ri ba sıl dı. Res min ya nın da Bri tish

Mu se um'dan Dr. E. I. Whi te'ın bir ma ka le si var dı. Ma ka le nin baş lı ğı

ise şuy du: "Yir min ci Yüz yıl Do ğa Ta ri hi nin En Önem li Olay la rın dan

Bi ri". Ma ka le, keş fi "he ye can uyan dı rı cı" ola rak ta nım lı yor ve "bu ola -

yın, Me zo zo ik ça ğın 2.5 met re lik Dip lo do cus di no zo ru nun can lı bir

ör ne ği nin keş fe dil me si ka dar şa şır tı cı" ol du ğu nu id dia edi yor du.18

J. L. B. Smith, son ra ki yıl lar da Co ela canth üze rin de sa yı sız ça lış -

ma lar yap mış, ade ta tüm ya şa mı nı bu ça lış ma la ra ada mış tı. Co ela -

canth'ın de niz di bin de ki can lı ha li nin bu lu na bil me si ve can lı nın iç or -

gan la rı nın de tay lı bir şe kil de in ce le ne bil me si için dün ya nın çe şit li yer -

le rin de ara ma ça lış ma la rı na ön cü lük et ti. (İlk ya ka la nan Co ela canth,

ya ka lan ma sın dan uzun bir sü re son ra J. L. B. Smith'in dik ka ti ne su nul -

du ğu için iç or gan la rı nı mu ha fa za et mek müm kün ol ma mış tı). 
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1938 yı lın dan son ra da Co -
ela canth'ın de fa lar ca can lı
ör ne ği ya ka lan dı. Co ela -
canth'ın ok ya nu sun de rin
su la rın da ya şa yan 180 m
de rin li ğin üze ri ne çık ma yan
bir ba lık ol du ğu an la şıl dı.
Co le acanth'ın, Dar wi nist le rin
id dia et ti ği gi bi, bir ara can lı
de ğil, 400 mil yon yıl bo yun -
ca ya pı sı hiç de ğiş me den
var lı ğı nı de vam et tir miş ya -
şa yan bir fo sil ol du ğu or ta ya
çık tı.

410 MİLYON YILLIK
Coelacanth fosili

COELACANTH
DERİN SULARDA

YAŞAYAN
BİR DİP BALIĞIDIR



Son ra ki yıl lar da ikin ci Co ela canth ile kar şı laş mak müm kün ol du.

Can lı, ya şa dı ğı de rin su lar dan sığ ve ılık su la ra çı ka rıl dı ğı için kı sa bir

sü re son ra öl müş tü. Ama yi ne de iç or gan la rı nı in ce le mek müm kün

ol du. İn ce le me yi ya pan Dr. Jac qu es Mil lot ve mes lek taş la rı, bek le dik -

le rin den çok da ha fark lı olan ger çek ler le kar şı laş tı lar. Can lı nın iç or -

gan la rı, hiç de san dık la rı gi bi il kel özel lik ler gös ter mi yor, can lı, ha ya-

li il kel bir ata yı tem sil eden ara ge çiş ni te lik le ri ni ta şı mı yor du. Can lı,

ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi il kel bir ak ci ğe re sa hip de ğil di. Ev rim -

ci araş tır ma cı la rın il kel ak ci ğer ol du ğu nu dü şün dük le ri ya pı, ba lı ğın

vü cu dun da bu lu nan bir yağ ke se sin den iba ret ti.19 Ay rı ca, su dan çık -

ma ya ha zır la nan bir sü rün gen ada yı ola rak lan se edi len can lı, ok ya -

nu sun en de rin su la rın da ya şa yan ve 180 m de rin li ğin üze ri ne çık ma -

yan bir dip ba lı ğıy dı.20 Can lı nın sığ su la ra çı ka rıl ma sı bi le, onun ölü -

mü ne se bep ol muş tu. Do la yı sıy la, Mil lot'a gö re, ara dık la rı "ka yıp hal -

ka"yı tem sil et me si ge re ken bu önem li can lı, söz de ev rim ge çir di ği ni

id dia et tik le ri can lı nın il kel özel lik le rin den yok sun du.21 Bir baş ka de -

yiş le ba lık, bir ara form de ğil di ve 400 mil yon yıl bo yun ca de rin de -

niz ler de ay nı komp leks özel lik le ri ile ya şa mış tı. 

Pe ter Fo rey ad lı ev rim ci pa le on to log, Na tu re der gi sin de ya yın la -

nan bir ma ka le de bu ko nu da şun la rı söy lü yor du:

Co ela canth ların tet ra pod la rın ata sı na ya kın ol du ğu na da ir gö rüş uzun

sü re dir ka bul gör dü ğü için, La ti me ria'nın (Co ela canth) bu lun ma sıy la

bir lik te, ba lık lar dan am fi bi yen le re ge çi şi hak kın da doğ ru dan bil gi le rin

el de edi le ce ği ümit edil miş ti... Ama La ti me ria'nın ana to mi si ve fiz yo lo -

ji si üze rin de ya pı lan in ce le me ler, bu iliş ki var sa yı mı nın sa de ce bir te -

men ni den iba ret ol du ğu nu ve Co ela canth'ın bir "ka yıp bağ lan tı" ola rak

gös te ril me si nin bir da ya na ğı nın ol ma dı ğı nı or ta ya koy du.22

Bun dan son ra de fa lar ca kar şı la şı lan ve ken di ya şa dık la rı or tam-

da iz le nen Co ela canth lar'ın tü mü, bu önem li ger çe ği tek rar tek rar ve

da ha da de tay lı ola rak or ta ya çı kar mış tı. Can lı nın yü rü mek üze re de -

ği şim ge çir mek te olan yüz geç le ri id di ası, sa de ce bir al dat ma cay dı.

Max Planck Ens ti tü sü'n den Al man ev rim ci zo olog Hans Fric ke, "İti raf
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edi yo rum, üz gü nüm ama Co ela canth'ı hiç bir za man yüz geç le ri üze -
rin de yü rür ken gör me dik" açık la ma sı nı ya pı yor du.23

Dar wi nist ler için, ya şa yan fo sil le rin bu lun ma sı ve çok lu ğu za ten
baş lı ba şı na bir prob lem di. Ama bir ara ge çiş for mu ola rak lan se et tik -
le ri, di le dik le ri gi bi pro pa gan da mal ze me si yap tık la rı ve in san la ra "en
bü yük de lil" ola rak gös ter dik le ri Co ela canth'ın "ya şa yan fo sil" ola rak
kar şı la rı na çık ma sı, on lar için prob lem le rin bel ki de en bü yük le rin den
bi riy di. 

Bu du rum, ya şa yan fo sil ler hak kın da ev rim ci le rin ge liş tir dik le ri
tüm te ori le ri de or ta dan kal dı rı yor du. Dar wi nist ler, bir can lı nın de -
ğiş me den ka la bil me si için "ge nel leş miş" ol ma sı ge rek ti ği ni id dia et -
miş ler di. Bir baş ka de yiş le can lı nın de ğiş me me si için, her or tam da ya -
şa ya bil me si, her şe kil de bes le ne bil me si ge re ki yor du. Ama Co ela canth
ör ne ği ile kar şı la rın da son de re ce komp leks "özel leş miş" bir can lı var -
dı. Co ela canth, ol duk ça de rin su lar da ya şa mak tay dı ve özel bir or ta -
ma ve bes len me şek li ne sa hip ti. İş te bu ne den le ev rim ci le rin bu id di -
ala rı da ge çer siz olu yor du. 

Bu can lı, ev ri min id di ala rı na gö re, ken di ya şam ta rih le ri için de
mev cut yer yü zü de ği şim le ri ne kar şı na sıl di renç gös ter miş, na sıl de -
ğiş me den ka la bil miş ti? Ha ya li ev ri me gö re, Yak la şık 250 mil yon yıl
ön ce söz de de ği şi me uğ ra yan kı ta lar, 400 mil yon yıl dır var lı ğı nı sür -
dü ren Co ela canth lar üze rin de de et ki li ol ma lıy dı. Ama her ne den se,
can lı lar, de ği şen or tam şart la rı na rağ men, her han gi bir de ği şim gös -
ter me miş ler di. Fo cus der gi si, bu du ru mu şu şe kil de açık lı yor du: 

Bi lim sel ve ri le re gö re, gü nü müz den yak la şık 250 mil yon yıl ön ce, tüm

kı ta lar bir le şik ti. "Pan gea" adı ve ri len bu bü yük ka ra par ça sı nı tek ve

dev bir ok ya nus çev re li yor du. Yak la şık 125 mil yon yıl ön ce, kı ta la rın

yer de ğiş tir me si so nu cun da, Hint Ok ya nu su açıl dı. Gü nü müz de, Co ela -

canth lar'ın do ğal or tam la rı nın önem li bir par ça sı nı oluş tu ran Hint Ok -

ya nu su'nda ki vol ka nik ma ğa ra lar da kı ta ha re ket le ri nin et ki siy le or ta ya

çık tı. İş te tüm bu ve ri le rin ış ğın da önem li bir ger çek da ha kar şı mı za çı -

kı yor. Do ğal or tam la rın da mey da na ge len bun ca de ği şik li ğe rağ men,

yak la şık 400 mil yon yıl dan be ri var olan bu hay van la rın de ğiş me di ği

ger çe ği!
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Bu du rum, her han gi bir ma ze re te ola nak ver me den, can lı nın mil -

yon lar ca yıl bo yun ca de ğiş me den kal dı ğı nı, ya ni ev rim ge çir me di ği ni

doğ ru la mak ta dır. Ko nuy la il gi li ola rak Prof. Ke ith S. Thom son, The

Story of the Co ela canth (Co ela canth'ın Hi ka ye si) is mi ni ta şı yan ki ta bın -

da şu söz le re yer ver miş tir: 

Ör ne ğin, bi li nen en es ki Co ela canth (Dip lo cer ci des) da, ke sin lik le ay nı

bi çim de bir rost ral or ga na (ka fa ta sı nın için de bu lu nan pel tem si bir

mad dey le do lu ke se ve ona bağ lı al tı tüp, zo olog lar ca rost ral or gan ola -

rak ad lan dı rı lı yor), özel bir ka fa ta sı ek le mi ne, içi boş bir sırt ipi ne (no -

to kord) ve az sa yı da di şe sa hip ti. Tüm bun lar, gru bun De vo ni yen döne-

minden be ri (400 mil yon yıl dır) he men he men hiç de ğiş me di ği ni gös ter -

di ği gi bi, fo sil ka yıt la rı ara sın da bü yük bir boş lu ğun ol du ğu nu da gös -

te ri yor. Çün kü, Co ela canth lar'ın hep sin de gö rü len or tak özel lik le rin or -

ta ya çı kı şı nı gös te ren ata fo sil ler zin ci ri ne sa hip de ği liz.24

102 Evrimin Fosillere Yenilişi

240 milyon yıllık Coelacanth
fosili, Madagaskar'da bulun-
muştur. 



Co ela canth ile İl gi li Ye ni Bil gi ler 
Co ela canth'ın komp leks ya pı sı ile il gi li son bil gi ler, ev rim ci ler

için so run oluş tur ma ya de vam et mek te dir. Gü ney Af ri ka'da bu lu nan

dün ya ca ün lü JLB Smith Ba lık Bi li mi Ens ti tü sü'nün yö ne ti ci si pro fe -

sör Mic ha el Bru ton, Co ela canth'ın keş fe di len komp leks özel lik le ri ile

il gi li ola rak şun la rı söy le mek te dir: 

Do ğum, bu can lı la rın komp leks özel lik le rin den bi ri dir. Co ela canth lar

yav ru la rı nı do ğum la dün ya ya ge ti rir ler. Por ta kal bü yük lü ğün de ki yu -

mur ta la rı, ba lı ğın için dey ken çat lar. Üs te lik yav ru la rın an ne nin be de -

nin den pla sen ta ben ze ri bir or gan sa ye sin de bes len dik le ri ne da ir bul gu -

lar mev cut tur. Pla sen ta an ne den yav ru ya ok si jen ve be sin sağ la ma nın

ya nı sı ra yav ru nun be de nin de so lu num ve sin di rim den ar ta ka lan mad -

de le ri uzak laş tı ran komp leks bir or gan dır. Kar bo ni fer dö ne me ait (360-

Resim de ki fo sil de Co ela canth'ın pul la -
rı nın da hi çok de tay lı ola rak fo sil leş ti ği
gö rül mek te dir. Yan da ise ya şa yan bir
Co ela canth'ın pul la rı gö rül mek te dir.
Ara dan ge çen yüz mil yon lar ca yı la rağ -
men Co ela canth'ın ya pı sın da hiç bir de -
ği şik lik ol ma mış tır. 
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290 mil yon yıl ön ce ki dö nem) emb ri yo fo sil le ri böy le komp leks bir sis -

te min me me li le rin or ta ya çık ma sın dan çok ön ce var ol du ğu nu gös ter -

mek te dir.25

Öte yan dan, Co ela canth'ın çev re de ki elekt ro man ye tik alan la ra

du yar lı ol du ğu nun tes pit edil me si de, bu can lı da komp leks bir du yu

or ga nı nın var lı ğı nı gös ter miş tir. Bi lim adam la rı, ba lı ğın ros tal or ga nı -

nın bey ne bağ lan dı ğı si nir le rin dü ze ni ne ba ka rak, bu or ga nın elekt ro -

man ye tik alan la rı al gı la ma gö re vi ni yü rüt tü ğü nü ka bul et mek te dir -

ler. Bu mü kem mel or ga nın en es ki Co ela canth fo sil le rin de da hi mev -

cut ol ma sı, di ğer komp leks ya pı lar la bir lik te ele alın dı ğın da ev rim ci -

le rin çö züm le ye me ye ce ği bir so run or ta ya çı kar mak ta dır. Fo cus der -

gi sin de bu so run şöy le ifa de edil mek te dir:

Fo sil le re gö re, ba lık la rın or ta ya çık tı ğı ta rih, gü nü müz den yak la şık 470

mil yon yıl ön ce si ne denk ge li yor. Co ela canth'ın or ta ya çık ma sı ise bu ta -

rih ten 60 mil yon yıl son ra. Çok il kel özel lik le re sa hip ol ma sı bek le nen

bu ya ra tı ğın, son de re ce kar ma şık bir ya pı ser gi le me si şaş kın lık uyan dı -

rı yor.26

Aşa ma lı bir ev rim sü re ci bek len ti si için de olan ev rim ci ler için,

ha ya li il kel can lı la rın bu lun ma sı nı bek le dik le ri dö nem de, komp leks

ya pı sı ile Co ela canth'ın or ta ya çı kı şı el bet te şaş kın lık uyan dı rı cı dır.

Ama akıl cı dü şü nen, tüm can lı la rın üs tün komp leks ya pı la rıy la, Al -

lah'ın di le di ği şe kil de ve di le di ği za man da ani den ya rat tı ğı nı kav ra -

ya bi len bir in san için bun da hiç bir şa şır tı cı yön yok tur. Al lah'ın ku -

sur suz ya rat tı ğı ör nek ler, Al lah'ın gü cü nü ve kad ri ni tak dir ede bil -

mek için bi rer ve si le dir ler. 

1966 yı lın da ya ka la nan ve don du ru lan Co ela canth ise, can lı nın

kan ya pı sı ile il gi li ye ni bil gi ler sun muş tur. Co ela canth dı şın da ki tüm

ke mik li  ba lık lar (Os te ichth yes), de niz su yu içip, faz la tu zu göv de le -

rin den ata rak su ge rek si nim le ri ni kar şı lar lar. Co ela canth'ın göv de sin -

de bu lu nan sis tem ise, kı kır dak lı  ba lık lar (Chond richth yes) sın fın da

bu lu nan kö pek  ba lı ğı nın göv de sin de ki sis tem gi bi dir. Kö pek  ba lı ğı,
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pro te in le rin par ça lan ma sı so nu cun da açı ğa çı kan amon ya ğı üre ye dö -

nüş tü rür ve in san için ölüm cül ola bi le cek dü zey ler de üre yi kan da tu -

tar. Çev re de ki su yun tuz lu luk ora nı na gö re kan da bu lu nan bu mad -

de le rin ora nı ayar la nır, so nuç ta kan, de niz su yu ile izo to nik du ru ma

gel di ğin den (iç te ki ve dış ta ki su la rın oz mo tik ba sınç la rı eşit len di ğin -

den, ya ni ay nı yo ğun lu ğa ulaş tık la rın dan) dı şa rı ya su kay bı ol maz.

Co ela canth'ın ka ra ci ğe ri nin üre üret mek için ge re ken en zim le re sa hip

ol du ğu da or ta ya çı ka rıl mış tır. Ya ni Co ela canth, da hil edil di ği sı nıf la -

ma da baş ka hiç bir tür de bu lun ma yan ve an cak on mil yon lar ca yıl

son ra, ta ma men fark lı bir sı nı fa da hil olan kö pek ba lık la rın da or ta ya

çı kan öz gün kan özel lik le ri ne sa hip tir.27

Bü tün bun lar şu ger çe ği gös ter mek te dir: Can lı la rın söz de ev ri -

min de en bü yük hal ka yı oluş tur du ğu id dia edi len Co ela canth, gü nü -

müz de ya şa yan sa yı sız can lı ör ne ği ile, ev rim ci le rin tüm id di ala rı nı

ya lan la mış tır. Bu ör nek, ev rim ci le rin tek bir fo sil üze rin den, "hiç bir

so mut de li le da yan ma dan", ne ka dar kap sam lı pro pa gan da ya pa bi le -

cek le ri ni, bu al dat ma ca yı na sıl yay gın laş tı ra bi le cek le ri ni açık ça gös -

ter mek te dir. Co ela canth'ın can lı ör ne ği nin ele geç me si so nu cun da, id -

di ala rın dan vaz geç me ye yi ne de ya naş ma ma la rı, can lı ör nek üze rin de

"yü rü mek üze re de ği şim ge çir mek te olan yüz geç" ara yış la rı nı sür dür -

me le ri de dik kat çe ki ci dir. Sa yı sız komp leks özel li ğin den, ya ra tıl mış

bir can lı ol du ğu açık olan Co ela canth'ın bir ara form ol du ğu na da ir

hiç bir ka nıt bu la ma mış lar dır. On lar, Al lah'a kar şı de lil ler or ta ya çı -

kar ma ya ça lış mış, ama Al lah on la rın sah te de lil le ri ni or ta dan kal dır -

mış tır. Bu nun ye ri ne kar şı la rın da ki ger çek, mü kem mel bir ya ra tı lış

de li li dir. 
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SIÇ RA MA LI EV Rİ MİN
ÇI KIŞ NOK TA SI

Dar win'in ta kip çi le ri, Dar win'in öne sür dü ğü ya vaş ve aşa ma lı

ev rim ör nek le ri ni, fo sil ka yıt la rın da gö re bil mek için çok ça ba gös ter -

di ler. Dar win, bun la rın bu lu na ma yı şı nı "fo sil ka yıt la rın da ki ye ter siz -

li ğe" bağ la mış tı. As lın da onun dö ne min de bi le ge niş ör nek le ri ni sun -

muş olan ve Kamb ri yen pat la ma sı gi bi ta ri hin en er ken dö ne min de

tüm komp leks can lı la rın var lı ğı nı gös te ren fo sil ka yıt la rı, bir mu ci ze

bul mak ümi diy le ev rim ci ler ta ra fın dan araş tı rıl ma ya de vam edil di.

Amaç, Dar win'in hak lı ol du ğu nu

gös ter mek, fo sil ka yıt la rı nın onun

za ma nın da ger çek ten ye ter siz ol -

du ğu nu ka nıt la mak ve can lı la rın

ev rim ge çir di ği ne da ir de lil ler, ya -

ni ara ge çiş ör nek le ri bu la bil mek ti.

Ama fo sil ka yıt la rı, sü rek li
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İki fark lı can lı tü rü nün özel lik le ri ni ta şı dı ğı id dia edi len,
"ara can lı lar" ta ri hin hiç bir dö nemin de yaşamamış tır. 

ola rak Dar win'in bek len ti le -

rin den fark lı so nuç lar ver di.

Yer yü zü nün ne re dey se ta ma -

mı araş tı rıl mış tı, ya ni ka yıt lar

ar tık ye ter siz de ğil di. Dar -

win, ken di ta kip çi le ri nin ge -

le cek te bek le nen ara ge çiş ör -

nek le ri ni bu la cak la rı na inan -

dı ğı nı söy ler ken ya nıl mış tı.

Fo sil ka yıt la rı, tek bir ara ge -

çiş ör ne ği bi le ver mi yor du. Bu nun ye ri ne fo sil ka yıt la rı nın or ta -

ya çı kar dı ğı ger çek, sa yı sız can lı nın, hiç bir de ği şim ge çir me miş ol du -

ğu ve komp leks ya pı la rıy la mil yon lar ca yıl ön ce ya şa mış ol duk la rıy -

dı. Fo sil ka yıt la rı Dar win'i ya lan la mış tı. Ara ge çiş ör ne ği yok lu ğu ve

sta sis ger çe ği, aşa ma lı ev ri me ke sin ola rak de lil ver me mek tey di. 

Dar win'in aşa ma lı ev rim mo de li nin sta sis ger çe ği kar şı sın da bü -

yük bir ye nil gi ye uğ ra dı ğı nı açık ça gö ren ve bu nu ka bul eden ev rim -

ci le rin ba zı la rı, bu ger çek kar şı sın da ev ri min "fark lı bir şe kil de iş le di -

ği" fik ri ni or ta ya at tı lar. 1970 yı lın da Har vard Üni ver si te si'nden pa le -

on to log Step hen Jay Go uld ve Ame ri kan Do ğa Ta ri hi Mü ze si'n den Ni -

les Eld red ge, Sıç ra ma lı Ev rim (Punc tu ated Equ ilib ri um – Ke sin ti ye

Uğ ra mış Den ge) adıy la al ter na tif bir ev rim te ori si ge liş tir di ler ve 1972

yı lın da bu nu ya yın la dı lar. Bu ra da ki tek amaç, sta sis ger çe ği ne bir

açık la ma ge tir mek ti. 
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As lın da bu te ori, 1930'lar da Av ru pa lı pa le on to log Ot to Schin de -

wolf ta ra fın dan or ta ya atıl mış olan "Ho pe ful Mons ter" (Umu lan Ca na -

var) te ori si nin ye ni den dü zen len miş bir ha liy di. Schin de wolf, can lı la -

rın, kü çük mu tas yon la rın za man la bi rik me si so nu cuy la de ğil, ani ve

dev mu tas yon lar la ev rim leş tik le ri ni öne sür müş tü. Schin de wolf te ori -

si ne ör nek ve rir ken, ta rih te ki ilk ku şun, bir "gross mu tas yon"la, ya ni

ge ne tik ya pı da te sa dü fen mey da na ge len dev bir de ği şik lik le, bir sü -

rün gen yu mur ta sın dan çık tı ğı nı id dia et miş ti.28 Ay nı te ori ye gö re, ba -

zı ka ra hay van la rı, ge çir dik le ri ani ve kap sam lı bir de ği şik lik le bir -

den bi re dev ba li na la ra dö nüş müş ola bi lir ler di. Bi li nen tüm ge ne tik,

bi yo fi zik ve bi yo kim ya ku ral la rı na ay kı rı olan bu id di alar, an cak kur -

ba ğa la rın prens le re dö nüş tü ğü nü an la tan ço cuk ma sal la rı ka dar bi -

lim sel di. Schin de wolf'un bu fan tas tik "Ho pe ful Mons ter" te ori si,

1940'lı yıl lar da da Ber ke ley Üni ver si te si'nden ge ne tik çi Ric hard

Goldsch midt ta ra fın dan be nim sen di ve sa vu nul du. Ama te ori o ka dar

tu tar sız dı ki, kı sa za man da terk edil di. 

Go uld ve Eld red ge'i bu te ori ye ye ni den sa rıl ma ya zor la yan et ken

ise, baş ta be lirt ti ği miz gi bi fo sil ka yıt la rı nın hiç bir "ara form" ol ma dı -

ğı nı gös ter me siy di. Bu ka yıt lar da ki "du ra ğan lık" ve "ani den or ta ya çı -

kış" ger çe ği o ka dar açık tı ki, bu iki isim, bu du ru mu açık la mak için

"umu lan ca na var lar"a ye ni den el at mak zo run da kal dı lar. Go uld'un,

"Re turn of the Ho pe ful Mons ters" (Umu lan Ca na var la rın Ge ri Dö nü şü)

ad lı ün lü ma ka le si, bu zo run lu ge ri dö nü şün bir ifa de siy di.29

El bet te Go uld ve Eld red ge, Schin de wolf'un fan tas tik te ori si ni ay -

nen tek rar la ma dı lar. Te ori ye "bi lim sel" bir kim lik ka zan dı ra bil mek

için, söz ko nu su "ani ev rim sel sıç ra yış"la ra bir tür me ka niz ma ge liş tir -

me ye ça lış tı lar. (Te ori için seç tik le ri "punc tu ated equ ilib ri um" şek lin -

de ki il ginç te rim, bu bi lim sel lik ça ba sı nın bir ifa de siy di.) Go uld ve

Eld red ge'in te ori si iler le yen yıl lar da di ğer ba zı pa le on to log lar ta ra fın -

dan da be nim sen di ve de tay lan dı rıl dı. Oy sa sıç ra ma lı ev rim te ori si,

en az Dar win'in aşa ma lı ev rim te ori si ka dar bü yük çe liş ki ve tu tar sız -

lık lar la do luy du.

Aşa ma lı ev rim yan lı la rı, du ra ğan lı ğı gör mez den ge li yor lar dı ama
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fo sil ka yıt la rı sü rek li ola rak sta sis ör nek le ri ser gi li yor ve can lı la rın

mil yon lar ca yıl bo yun ca de ğiş me di ği ni ön gö rü yor du. S. J. Go uld ve

N. Eld red ge'in di ğer Dar wi nist ler den tek far kı, fo sil ka yıt la rın da ki

sta sis gi bi ke sin ve mut lak bir ger çe ğe ar tık ka yıt sız ka lı na ma ya ca ğı -

nı fark et me le riy di. Fo sil le rin or ta ya koy du ğu Yaratılış ger çe ği ni ka -

bul et mek ten se, ken di le ri ni ye ni bir ev rim an la yı şı ge liş tir me ye mec -

bur his set miş ler di. 

Step hen Jay Go uld, bu ko nuy la il gi li ola rak şu söz le ri söy lü yor -

du: 

(Fo sil ka yıt la rın da ki) ek sik lik sta sis'i na sıl te vil ede bi lir ki? ... sta sis bir

ve ri dir. Eld red ge ve ben, pek çok mes lek ta şı mı zın bu son de re ce açık

nok ta yı an la ya ma ma la rı kar şı sın da o ka dar ha yal kı rık lı ğı na uğ ra dık ki,

... bu kü çük söz cük öbe ği ni bir slo gan ha lin de bir leş tir me yi teş vik et tik.

Bu nu, bir haf ta bo yun ca kah val tı lar dan ön ce on ke re söy le yin. O za man

bu ko nu bi linç siz ce bel le ği ni ze yer le şe cek tir: "sta sis bir ve ri dir, sta sis bir

ve ri dir..."30

Go uld, Eld red ge ve di ğer sıç ra ma lı ev rim ta raf tar la rı, aşa ma lı ev -

rim sa vu nu cu la rı nı, sta sis ger çe ği ni gör me me le rin den do la yı kı ya sı ya

eleş tir mek te dir ler. As lın da on la rın yap tık la rı şey de, di ğer Dar wi nist -

ler den fark lı de ğil dir. Fo sil ka yıt la rı nın bek le dik le ri gi bi bir so nuç

ver me me sin den do la yı ha ya li ev ri min şek li ni de ğiş tir miş ler ve bu nu

ol duk ça de tay lı şe kil de kur gu la mış lar dır. Aşa ma lı ev rim yan lı la rı na

kız gın lık la rı nın ve yo ğun eleş ti ri le ri nin tek ne de ni, bu mes lek taş la rı -

nın fo sil ka yıt la rın da ki du ra ğan lı ğı ka bul et me dik le ri sü re ce, ka mu -

oyun da ev rim te ori si nin inan dı rı cı lı ğı nı kay bet me si ne se bep ola cak

ol ma la rı dır. İş te bu ne den le, fo sil ka yıt la rı nın gös ter di ği ger çek ler

kar şı sın da "ar tık doğ ru yu bul muş" ol duk la rı iz le ni mi oluş tur ma ya ça -

lış mak ta dır lar. Oy sa sıç ra ma lı ev rim te ori si, en az aşa ma lı ev rim ka -

dar asıl sız, de lil siz ve çü rü tül müş bir te ori dir. 

Step hen Jay Go uld'un "geç miş te ki ha ta lı ba kış açı sı" ile il gi li iti -

raf la rı, aşa ma lı ev rim ta raf tar la rı na yö nelt ti ği bir eleş ti ri dir: 

Uzun za man dır sta sis ve ani or ta ya çı kış ko nu sun dan ha ber da rız. Ama

bu nu, ye ter siz fo sil ka yıt la rı nın üze ri ne at ma yı ter cih et tik.31
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Ni les Eld red ge ise, aşa ma lı ev rim ta raf tar la rı nın önem li bir ger çe -

ği gör mez den gel dik le ri ni şu söz ler le an lat mak ta dır: 

Pa le on to log lar, Dar win'den be ri (ge nel lik le bo şu bo şu na), Dar win'in ev -

rim sel sü re cin do ğal ürü nü ola rak dü şün dü ğü, tür le rin top lu de ği şim

ör nek le ri ola rak du ran, se zil me ye cek şe kil de bir bir le ri ne dö nü şen fo sil

di zi le ri ni ara yıp du ru yor lar. Tür le rin ço ğu nun, çe şit li çağ la ra ait je olo-

jik kat man lar da bu lun duk la rı sü re bo yun ca, tam ola rak ay nı gö rü nüm -

de kal dık la rı, ne re dey se hiç de ğiş me miş ol duk la rı ... şa şır tı cı bir ger çek

ol ma sı na rağ men, bu pa le on to log la rın az bir kıs mı, bu na (fo sil ara yı şı -

na) iti raz et mek için bir se bep gö rü yor.32

Ni les Eld red ge ve Ame ri kan Do ğa Ta ri hi Mü ze si'nden ar ke olog

Ian Tat ter sall fo sil ka yıt la rın da ki du ra ğan lık ne de niy le Dar win'in ev -

rim id di ası nın çü rü tül müş ol du ğu nu şu söz ler le vur gu la mak ta dır: 

Dar win'in aşa ma lar la ol sa da, yay gın olan ve şu ana ka dar ki tüm soy la-

rı et ki le yen de ği şim id di ası çü rü tül müş tür. Fo sil ka yıt la rı kar şı mız da dır

ve ka yıt lar ola ğa nüs tü bir ana to mik ko run ma gös ter mek te dir. Dar -

win'in bek le di ği an lam da de ği şik lik, fo sil ka yıt la rın da bu lun ma mak ta -

dır.33
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Re sim de gö rü len 120 mil yon yıl lık
kap lum ba ğa fo si li, kap lum ba ğa la rın
baş ka can lı lar dan tü re me dik le ri nin,
her han gi bir ara aşa ma dan geç me dik -
le ri nin, mil yon lar ca yıl dır ay nı ya pı la -
rıy la var ol duk la rı nın bir de li li dir. 

Step hen Jay Go uld

baş ka bir sö zün de, bir "ev -

rim siz lik" de li li olan du ra -

ğan lı ğın ev rim ta raf tar la rı ta ra fın dan na sıl gör mez den ge lin di ği ni şu

şe kil de an lat mak ta dır: 

Pek çok fo sil leş miş tü rün, tüm je olo jik ya şam sü re le ri bo yun ca sta sis ve -

ya de ğiş mez lik gös ter me le ri, tüm pa le on to log lar ta ra fın dan di le ge ti ril -

me yen ama bi li nen bir ger çek ti. Ama bu du rum, ne re dey se hiç bir za -

man açık bir şe kil de in ce len me di, çün kü ha kim olan te ori, sta sis'i, ev -

rim siz lik için can sız bir ka nıt ola rak gö rü yor du. … Sta sis'in ola ğa nüs tü

de re ce de yay gın lı ğı, fo sil ka yıt la rın da utanç ve ri ci bir özel lik ha li ni al -

dı. İş te bu yüz den, hiç bir şe yi tem sil et mi yor ge rek çe si ile (ya ni ev rim -

siz li ği tem sil et ti ği için) bu ger çek gör mez den ge lin me liy di.34

Go uld ve Eld red ge'in tüm ça ba la rı, vaz ge çe me dik le ri ev rim te -

ori si ni fo sil ka yıt la rı na uyar la ya bil mek ti. İş te bu ne den le sta sis'i ken -
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di al ter na tif ev rim id di ala rı için en önem li ka nıt ola rak or ta ya at tı lar.

Fo sil ka yıt la rın da ki de ğiş mez lik, her na sıl sa de ği şi min bir de li li ha li -

ne ge ti ri li yor du. Fo sil ka yıt la rı te ori ye uy gun ha le gel me yin ce, te ori

fo sil ka yıt la rı na uy gun ha le ge ti ril miş ti. İş te sıç ra ma lı ev rim te ori si bu

an la yış la or ta ya atıl dı. 

Ox ford Üni ver si te si mü ze si zo olo jik ko lek si yon lar mü dü rü Tom

S. Kemp, New Sci en tist der gi sin de ki ma ka le sin de, tıp kı sıç ra ma lı ev -

rim ör ne ğin de ol du ğu gi bi, "bul gu la rın na sıl ev rim te ori si ne de lil ha -

li ne ge ti ril di ği ni" şu söz ler le ifa de edi yor du: 

... farz edi len ev rim sel sü reç ler, bu sü reç le rin mey da na ge tir me si ge re -

ken fo sil ör nek le ri ne uy ma dı ğın da, bu ör nek ge nel lik le "yan lış" ola rak

ta nım la nır. Do lam baç lı bir ar gü man baş lar: Fo sil ka yıt la rı nı ev rim te ori -

si ne gö re yo rum la, yo ru mu göz den ge çir ve bu nun te ori yi onay la dı ğı nı

kay det. Şim di onay lı yor, de ğil mi?35

Sıç ra ma lı ev rim ta raf tar la rı na gö re, fo sil ka yıt la rın da ki sta sis,

"ke sin ti ye uğ ra mış den ge" (punc tu ated equ ilib ri um) şek lin de ifa de

edi len te ori de ki "den ge"yi teş kil edi yor du. Sıç ra ma lı ev rim id di ası na

gö re tür ler, bir kaç bin yıl gi bi kı sa bir sü re için de ev rim le şi yor lar, son -

ra bir sta sis dö ne mi içi ne gi ri yor ve mil yon lar ca yıl bo yun ca de ğiş me -

den ka lı yor lar dı. Do la yı sıy la, or ta ya at tık la rı bu id di anın can lı la rın

bü yük bir bö lü mün de gö rü len sta sis ger çe ği ni açık la dı ğı nı dü şü nü -

yor lar dı. Fo sil ka yıt la rı nın ev ri me mey dan oku du ğu ger çe ği, on la ra

gö re bu şe kil de ört bas edil miş olu yor du. Oy sa bu, bü yük bir al dat ma -

cay dı.

Sıç ra ma nın Me ka niz ma sı
Sıç ra ma lı ev rim te ori si, bu gün kü ha liy le, can lı po pü las yon la rı nın

çok uzun sü re ler bo yun ca de ği şim gös ter me dik le ri ni, bir tür "den ge"

(equ ilib ri um) du ru mun da kal dık la rı nı ka bul eder. Bu id di aya gö re

ev rim sel de ği şik lik ler, çok kı sa za man ara lık la rın da ve çok dar po pü -

las yon lar için de ger çek le şir. (Den ge, ke sin ti ye, ya ni "punc tu ati on"a

uğ ra tı lır.) Po pü las yon çok dar ol du ğu için bü yük mu tas yon lar çok kı -
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sa sü re de do ğal se lek si yon yo luy la se çi lir ve böy le ce ye ni tür olu şu-

mu sağ la nır.

Bu te ori ye gö re, ör ne ğin bir sü rün gen tü rü mil yon lar ca yıl bo -

yun ca hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma dan ya şa mı nı sür dü rür. An cak bu sü -

rün gen tü rü nün için den bir şe kil de ay rı lan az sa yı da ki bir grup sü -

rün gen, ne de ni açık la na ma yan bir se ri yo ğun

mu tas yo na ma ruz ka lır. Bu mu tas yon la rın

avan taj sağ la yan la rı (göz lem le ne bil miş

hiç bir fay da lı mu tas yon ör ne ği

yok tur) bu dar grup için de hız -

lı bir bi çim de se çi lir. Grup hız -

la ev rim le şir ve kı sa sü re de bir

baş ka sü rün gen tü rü ne, hat ta

bel ki de me me li le re dö nü şür.

Tüm bu sü reç çok hız lı ol du -

ğu ve dar bir po pü las yon da

ger çek leş ti ği için de, ge ri ye

çok az fo sil izi ka lır.

Dik kat edi lir se, as lın da

bu te ori, "ge ri de fo sil izi bı -

rak ma ya cak ka dar hız lı bir

ev rim sü re ci na sıl ha yal edi le -

bi lir?" so ru su na ce vap ge liş tir -
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mek için or ta ya atıl mış tır. Bu ce va bı ge liş ti rir ken de, iki te mel var sa -

yım ka bul edil mek te dir:

1. "Mak ro  mu tas yon la rın", ya ni can lı la rın ge ne tik bil gi sin de bü -

yük de ği şim ler oluş tu ran ge niş çap lı mu tas yon la rın, can lı la ra avan taj

sağ la dık la rı ve ye ni ge ne tik bil gi üret tik le ri var sa yı mı.

2. Sa yı ca dar olan hay van po pü las yon la rı nın, ge ne tik yön den da -

ha avan taj lı ol duk la rı var sa yı mı.

Oy sa her iki var sa yım da bi lim sel bul gu lar la açık ça çe liş mek te -

dir.

Mak ro mu tas yon lar Ya nıl gı sı
Sıç ra ma lı ev rim te ori si, az ön ce be lirt ti ği miz gi bi tür olu şu mu na

yol açan mu tas yon la rın çok bü yük öl çek ler de ger çek leş ti ği ni ya da

ba zı bi rey le rin üst üs te yo ğun mu tas yon la ra ma ruz kal dık la rı nı var -

say mak ta dır. Oy sa bu var sa yım, ge ne tik bi li mi nin tüm göz lem sel ve -

ri le ri ne ay kı rı dır.

Yüz yı lın ün lü ge ne tik çi le rin den R. A. Fis her'ın de ney ve göz lem -

le re da ya na rak or ta ya koy du ğu bir ku ral, bu var sa yı mı açık ça ge çer -

siz kıl mak ta dır. Fis her, The Ge ne ti cal The ory of Na tu ral Se lec ti on (Do ğal

Se lek si yo nun Ge ne tik Te ori si) ad lı ki ta bın da, " bir mu tas yo nun, bir

can lı po pü las yo nun da ka lı cı ola bil me si nin, mu tas yo nun fe no tip üze -

rin de ki et ki siy le ters oran tı lı" ol du ğu nu bil di rir.36 Bir baş ka de yiş le,

bir mu tas yon ne ka dar bü yük olur sa, top lu luk ta ka lı cı ol ma ih ti ma li

de o ka dar aza lır.

Bu nun ne de ni ni gör mek de zor de ğil dir. Mu tas yon lar, can lı la rın

ge ne tik bil gi sin de rast lan tı sal de ği şik lik ler oluş tu rur lar ve hiç bir za -

man can lı nın ge ne tik bil gi si ni ge liş ti ren bir et ki le ri yok tur. Ak si ne,

mu tas yon dan et ki le nen bi rey ler, cid di has ta lık ve sa kat lık la ra ma ruz

ka lır. Do la yı sıy la bir bi rey mu tas yon dan ne ka dar faz la et ki le nir se,

ya şa ma ih ti ma li de o ka dar aza la cak tır.

Dar wi nizm'in ıs rar lı sa vu nu cu la rın dan Har vard Üni ver si te si ev -

rim bi yo lo ğu Ernst Mayr, bu ko nu da şu yo ru mu ya par:
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Mu tas yon lar so nu cun da ge ne tik ca na var la rın oluş ma sı ger çek ten de

göz lem le nen bir ol gu dur, fa kat bun lar o ka dar ga ri be can lı lar dır ki, an -

cak "umul ma yan ca na var lar" ola rak ta nım la na bi lir ler. O den li den ge siz -

leş miş ler dir ki, den ge le yi ci se lek si yon me ka niz ma sı yo luy la elen mek -

ten kur tul mak için hiç bir im kan la rı yok tur... Ger çek te bir mu tas yon fe -

no ti pi ne ka dar çok et ki ler se, onun (do ğal or ta ma olan) uy gun lu ğu nu o

ka dar azal tır. Bu tip ra di kal bir mu tas yo nun, fark lı bir adap tas yon sağ -

la ya cak ye ni bir fe no tip oluş tu ra ca ğı na inan mak, bir mu ci ze ye inan mak

de mek tir... Bu "umul ma yan ca na va ra" çift le şe ce ği uy gun bir eş bul mak

ve bun la rın, po pü las yo nun nor mal bi rey le rin den tü re yi ci bir bi çim de

izo le edil me le ri de, ben ce as la aşı la ma ya cak zor luk lar dır.37

Mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me sağ la ma dı ğı açık tır ve bu

ger çek sıç ra ma lı ev rim te ori si ni çık ma za sü rük le mek te dir. Mu tas yon

bir tah rip me ka niz ma sı ol du ğu na gö re, sıç ra ma lı ev rim sa vu nu cu la rı -

nın sö zü nü et tik le ri mak ro mu tas yon lar, can lı lar üze rin de "mak ro" dü -

zey de tah ri bat lar oluş tu ra cak tır. Ki mi ev rim ci ler, DNA'da ki "dü zen -

le yi ci gen ler" (re gu la tory ge nes) üze rin de olu şan mu tas yon la ra umut

bağ la mak ta dır lar. Ama di ğer mu tas yon lar için ge çer li olan tah rip edi -

ci özel lik, bu mu tas yon lar için de ge çer li dir. So run, mu tas yo nun rast -

ge le bir de ği şim ol ma sı so ru nu dur. Ge ne tik bil gi gi bi komp leks bir

ya pı üze rin de ki her tür lü rast ge le de ği şim, za rar lı so nuç lar ve rir.

Ge ne tik çi La ne Les ter ve po pü las yon ge ne tik çi si Ray mond Boh -

lin, The Na tu ral Li mits to Bi olo gi cal Chan ge (Bi yo lo jik De ği şi min Do ğal

Sı nır la rı) ad lı ki tap la rın da söz ko nu su mu tas yon çık ma zı nı şöy le an -

la tır lar:

So nuç ta dö nüp-do la şıp ge -

li nen te mel nok ta, her han -

gi bir ev rim mo de lin de,

her tür lü ge ne tik var yas -

yo nun mut lak kö ke ni nin

mu tas yon olu şu dur. Ba zı -

la rı, kü çük mu tas yon la rın

bi rik me si dü şün ce si nin
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so nuç la rın dan ra hat sız ol mak ta ve ev rim -

sel ye ni lik le rin kö ke ni ni açık la mak için

mak ro mu tas yon la ra yö nel mek te dir.

Goldsch midt'in umu lan ca na var la rı ger -

çek ten de ge ri dön müş tür. An cak mak ro -

mu tas yon lar ta ra fın dan et ki le nen po pü -

las yon lar, ger çek te ya şam mü ca de le sin de

ye nik dü şen po pü las yon lar ha li ne gel mek -

te dir. Mak ro  mu tas yon la rın, komp leks lik

ar tı şı sağ lama sı nın (ge ne tik bil gi yi ge liş tir -

me si nin) ise izi bi le yok tur. Eğer ya pı sal

gen mu tas yon la rı (kü çük mu tas yon lar) ge -

rek li de ği şim le ri oluş tur mak ta ye ter siz ka -

lı yor lar ise, dü zen le yi ci gen ler üze rin de ki

mu tas yon lar da ha da işe ya ra maz ola cak -

tır, çün kü adap tas yon sağ la ma yan ve hat -

ta yı kı cı et ki ler oluş tu ra cak tır... Bir nok ta

son de re ce açık tır: Mu tas yon la rın, is ter bü -

yük is ter se kü çük ol sun lar, sı nır sız bir bi -

yo lo jik de ği şim oluş tu ra bi le cek le ri te zi, bir

ol gu dan çok bir inanç ola rak kal ma ya de -

vam et mek te dir.38

Göz lem ve de ney ler, mu tas yon la rın

ge ne tik bil gi yi ge liş tir me di ği ni ve can lı la rı

tah rip et ti ği ni gös te rir ken, sıç ra ma lı ev rim

sa vu nu cu la rı nın mu tas yon lar dan bü yük

"ba şa rı lar" bek le me le ri, açık bir tu tar sız lık -

tır.

Dar Po pü las yon lar Ya nıl gı sı
Sıç ra ma lı ev rim sa vu nu cu la rı nın vur -

gu yap tık la rı ikin ci kav ram, "dar po pü las -

yon lar" kav ra mı dır. Bu na gö re, ye ni bir tü -

rün olu şu mu nun, an cak sa yı ca son de re ce
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az hay va nı ya da bit ki yi ba rın dı ran top lu luk lar da ger çek leş ti ği ni ifa -

de eder ler. Bu id di aya gö re, çok sa yı da ha yva nı ba rın dı ran po pü las -

yon lar, ev rim sel bir ge liş me gös ter mez ler ve "sta sis" (du ra ğan lık) ha -

li ni ko rur lar. An cak bu po pü las yon lar dan ba zen kü çük grup lar ay rı-

lır ve bu "izo le" grup lar sa de ce ken di iç le rin de çift le şir. (Bu nun ço ğu

za man coğ ra fi şart lar dan kay nak lan dı ğı var sa yı lır.) Ken di iç le rin de

çift le şen bu kü çük grup lar da ise mak ro mu tas yon la rın et ki li ol du ğu ve

çok hız lı bir "tür leş me" ya şan dı ğı id dia edi lir.

Aca ba sıç ra ma lı ev rim sa vu nu cu la rı ne den dar po pü las yon lar

kav ra mı üze rin de dur mak ta dır lar? So ru nun ce va bı açık tır: Amaç la rı,

fo sil ka yıt la rın da ki ara form yok lu ğu na bir "açık la ma" ge tir me ye ça -

lış mak tır. "Ev rim sel de ği şik lik ler çok dar po pü las yon lar da ve çok hız -

lı ge liş ti ve do la yı sıy la ge ri ye ye te rin ce fo sil izi kal ma dı" şek lin de ki

an la tım la rı nı bu ne den le ıs rar la vur gu lar lar.

Oy sa son yıl lar da ya pı lan bi lim sel de ney ve göz lem ler, dar po pü -

las yon la rın ge ne tik yön den ev rim te ori si için avan taj lı de ğil, de za van -

taj lı ol du ğu nu or ta ya koy mak ta dır. Dar po pü las yon lar, ye ni bir tür

olu şu mu na yol aça cak şe kil de ge liş mek bir ya na, ak si ne cid di ge ne tik

bo zuk luk lar or ta ya çı kar mak ta dır. Bu nun ne de ni, dar po pü -

las yon lar da, bi rey le rin sü rek li dar bir ge ne tik ha vuz için de

çift leş me le ri dir. Bu yüz den nor mal de "he te ro zi got" olan bi -

rey ler gi de rek "ho mo zi got" ha li ne gel mek te dir. Bu nun so nu -



cun da da, nor mal de çe ki nik (re se sif) olan bo zuk gen ler, bas kın (do mi -

nant) ha le gel mek te ve böy le ce po pü las yon da gi de rek da ha faz la ge -

ne tik bo zuk luk ve has ta lık or ta ya çık mak ta dır.39

Bu ko nu yu in ce le mek için, ta vuk lar üze rin de 35 yıl sü ren bir göz -

lem ya pıl mış tır. Göz lem ler de, dar bir po pü las yon için de tu tu lan ta -

vuk la rın gi de rek ge ne tik yön den za yıf ha le gel di ği be lir len miş tir. Ta -

vuk la rın yu mur ta üre ti mi %100'den %80'e düş müş, üre me ora nı da

%93'ten %74'e in miş tir. An cak in san la rın bi linç li mü da ha le siy le, ya ni

baş ka böl ge ler den ge ti ri len ta vuk la rın po pü las yo na ka rış tı rıl ma sıy la,

bu ge ne tik ge ri le me dur muş ve ta vuk lar nor mal leş me eği li mi ne gir -

miş tir.40

Bu ve ben ze ri bul gu lar, sıç ra ma lı ev rim sa vu nu cu la rı nın sı ğın -

dık la rı "dar po pü las yon lar ev rim sel ge liş me le rin kay na ğı dır" şek lin -

de ki id di anın bi lim sel bir ge çer li li ği ol ma dı ğı nı açık ça gös ter mek te -

dir. Ja mes W. Va len ti ne ve Do ug las H. Er win, sıç ra ma lı ev rim me ka -

niz ma la rıy la ye ni bir tü rün oluş ma sı nın im kan sız lı ğı nı şu söz ler le ifa -

de et miş ler dir:

Ge re ken de ği şik lik hı zı, ya bir kaç bü yük adım ve ya çok sa yı da ve aşı rı

de re ce de hız lı kü çük adım lar an la mı na ge lir. Bü yük adım lar, sıç ra ma -

lar la eş de ğer dir ve uy gun luk ba ri yer le ri prob le mi ni be ra be rin de ge ti rir.

Kü çük adım lar sa yı sız ol ma lı dır ve mik ro ev rim baş lı ğı al tın da tar tı şı lan

prob lem le ri be ra be rin de ge ti rir. Sta sis sü re le ri, tüm so yun, fo sil ka yıt la -

rın da bu lun ma sı ih ti ma li ni or ta ya çı kar mak ta dır ama bu ra da tek rar yi -

ne le mek ge re kir se, ger çek ol du ğu nu var say dı ğı mız ara form lar dan hiç -

bi ri ni bu la ma dık. Son ola rak, için den ba şa rı lı so yun se çil di ği ha vu zu

oluş tur mak için üre til me si ge re ken ol duk ça faz la sa yı da tür, hiç bir yer -

de bu lu na ma mış tır. So nuç ola rak, tür le rin se çi mi nin, da ha üst bi yo lo jik

ka te go ri le rin kö ke ni ne da ir ge nel bir çö züm oluş tur ma ih ti ma li yük sek

de ğil dir. Ay nı za man da tür ler se vi ye sin de ki ev rim sel de ği şim le ri açık -

la mak için çe li şen te ori le rin hiç bi ri, -ya ni ka lı tım sal aşa ma lı ev rim ve ya

sıç ra ma lı ev rim-, ye ni vü cut plan la rı nın kö ke ni prob le mi ne uy gu la na bi -

lir gö zük me mek te dir.41
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Sıç ra ma lı Ev rim, Ev rim ci ler İçin Bü yük Bir 
Ha yal Kı rık lı ğı dır
Sıç ra ma lı ev ri min ha ya li me ka niz ma sı, bu gün bi lim sel ola rak

tam an la mıy la çü rü tül müş tür. Can lı la rın söz ko nu su me tod lar la ev -

rim le şe me ye ce ği is pat lan mış tır. New York Sta te Üni ver si te si'nden

Jeff rey S. Le vin ton'ın da be lirt ti ği gi bi, tür le rin söz ko nu su olu şu mu,

eğer fo sil ka yıt la rın da açık ça gö rü le mi yor sa, te ori nin test edi le bil me

im ka nı yok tur. Le vin ton, bu ra dan yo la çı ka rak şu so nu ca var mış tır:

"Ka nıt la rın ta ma mı bu nu (sıç ra ma lı ev ri mi), ta kip et me ye değ me ye -

cek bir te ori ha li ne ge tir mek te dir."42

El bet te bu doğ ru dur. Te ori nin te mel le ri ni oluş tu ran id di ası, bi -

lim sel ola rak ya lan lan mış tır. Ama asıl önem li olan, te oris yen le rin yo -

la çık tık la rı fo sil ka yıt la rı nın sıç ra ma lı ev ri me hiç bir de lil ka zan dır -

ma dı ğı, ak si ne te ori yi çü rüt tü ğü ger çe ği dir. Sıç ra ma lı ev ri min id dia

et ti ği, mil yon lar ca yıl sü ren "den ge" du ru mun da ki can lı la rın fo sil le ri,

fo sil ka yıt la rın da mil yon lar ca dır. Ama her ne den se, yi ne te ori ye gö re

bin ler ce yıl sür me si ge re ken ev rim leş me nin izin den eser yok tur. Fo sil

ka yıt la rı, ev rim ge çir me si bek le nen sa yı sız can lı nın tek bir ör ne ği ni

bi le ver me mek te dir. Sıç ra ma lı ev ri min, her han gi bir şe kil de iş le di ği ni

gös te ren tek bir de lil bu lun ma mak ta dır. Ev rim ci ler, bü yük bir ça re -

siz lik ese ri ola rak, Ya ra tı lış ger çe ği nin en bü yük de lil le rin den bir ta -

ne si ni alıp bu nu ev ri me da ya nak nok ta sı yap ma ya ça lış mak ta dır lar.

Bu ger çek, içi ne düş tük le ri va him du ru mu açık ça bel ge le mek te dir. 

Böy le si ne tu tar sız bir te ori, na sıl po pü ler ha le gel miş tir? Şu bir

ger çek tir ki, sıç ra ma lı ev rim sa vu nu cu la rı nın ne re dey se hep si fo sil bi -

lim ci dir. Do la yı sıy la bu pa le on to log lar, fo sil ka yıt la rı nın Dar wi nist te -

ori yi ya lan la dı ğı nı açık ça gör mek te dir ler. Ade ta bir pa nik ya şa mak ta

ve te ori yi her ne pa ha sı na olur sa ol sun ayak ta tut ma ya ça lış mak ta dır -

lar. 

Öte yan dan ge ne tik çi ler, zo olog lar ya da ana to mist ler, do ğa da bu

tür "sıç ra ma lar" oluş tu ra cak bir me ka niz ma ol ma dı ğı nı gör mek te ve

bu ne den le de ıs rar la Dar wi nist ka de me li ev rim mo de li ni sa vun mak -
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ta dır lar. Ox ford Üni ver si te si zo olo ğu Ric hard

Daw kins, sıç ra ma lı ev rim mo de li ni sa vu nan la rı

şid det le eleş tir mek te ve on la rı "ev rim te ori si nin

inan dı rı cı lı ğı nı or ta dan kal dır mak la" suç la mak -

ta dır.

İki ta raf ara sın da ki bu so nuç suz di ya lo ğun

or ta ya koy du ğu asıl so nuç ise, ev rim te ori si nin

içi ne düş tü ğü bi lim sel kriz dir. Or ta da hiç bir

de ney, göz lem ya da pa le on to lo jik bul gu ile

uyuş tu ru la ma yan ha ya li bir "ev rim" ef sa -

ne si var dır. Or ta ya atı lan hiç bir id dia test

edi le me mek te dir. Her ev rim ci te oris yen,

bu ef sa ne ye ken di uz man lık ala nı na gö re

bir da ya nak bul ma ya ça lış mak ta, an cak di -

ğer bir bi lim da lı nın bul gu la rı ile ça tış ma -

ya gir mek te dir. Bu kar ma şa, ki mi

za man "bi lim bu tür aka de mik tar -

tış ma lar la iler ler" gi bi yü zey sel yo -

rum lar la ge çiş ti ril me ye ça lı şıl mak -

ta dır. Oy sa so run, bu tar tış ma la rın,

doğ ru bir bi lim sel te ori yi ge liş tir -

mek adı na ya pı lan fi kir jim nas tik -
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le ri de ğil, yan lış bir te ori yi inat la sa vun mak adı na ya pı lan dog ma tik

spe kü las yon lar dan iba ret ol ma sı dır.

Sıç ra ma lı ev rim te oris yen le ri nin is te me den ve far kın da ol ma dan

or ta ya koy duk la rı ger çek ise, fo sil ka yıt la rı nın hiç bir şe kil de ev rim

kav ra mıy la uyuş ma dı ğı nı gös ter me le ri ve ka yıt lar da ki en önem li ger -

çek ler den bi ri olan sta si si gö rü lür ha le ge tir me le ri dir. Go uld bu nu şu

söz ler le ifa de et miş tir: 

… ka çı nıl maz ola rak ev ri min yok lu ğu an la mı na ge len sta sis, bir ko nu

de ğil miş gi bi mu ame le gör dü. Oy sa tüm pa le on to lo jik ol gu la rın en yay -

gın ola nı nın il gi ve ya dik kat gös te ri le me ye cek bir ko nu ola rak ta nım -

lan ma sı ne ka dar da ga rip!43

Ar tık Dar wi nist le rin tü mü, gör mek is te me dik le ri, bi le bi le ar ka

pla na at tık la rı, bir ve ri ola rak bi le ka bul et me dik le ri fo sil ka -

yıt la rın da ki sta sis ger çe ği ni, ka bul et mek zo run da kal mış lar -

dır. Fo sil ka yıt la rın da ev rim ge çir mek te olan can lı la rın bel ge -

len me yi şi, ya ni ka yıt lar da ara ge çiş form la rı nın bu lun ma ma sı

ise, sta sis üze ri ne ya pı lan tüm spe kü las yon la rı or ta dan kal dır mış

ve bu nun açık ça Yaratılış ger çe ği nin en önem li de li li ol du ğu nu

or ta ya koy muş tur. Sıç ra ma lı ev rim, hem ile ri sür dü ğü me ka -

niz ma lar, hem de de lil ola rak gös ter me ye ça lış tı ğı fo sil ka yıt -

la rı ta ra fın dan çü rü tül müş du rum da dır. 
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EV RİM Cİ LE RİN SAH TE DE LİL LE Rİ

Mil yon lar ca ger çek fo si lin karşısında ev rim ci le rin de lil

id di asıyla hal ka sun duğu fo sil ler sah te karlık, saptır-

ma, göz  bo ya ma ve al dat ma ca dan iba ret tir. Ör neğin;

- Dar wi nist le rin yıllar ca ha ra ret le sa vun duk ları, basın

yayın or gan larından ders ki tap larına ka dar her yer de

hal ka bü yük de lil  ola rak tanıttıkları Pilt down Adamı,

sah te karlık ör nek le rin den bi ri dir. 40 yıl bo yun ca ev ri -

min en önem li de li li ola rak tanıtılan "Pilt down

Adamı"nın aslında hiç var ol madığı, fo si lin, in sa na ait

bir ka fa tasına oran gu tan çe ne si ek le ne rek el de edi len bir

"sah te de lil"den iba ret ol duğu,

- Ev rim ci ler ta rafından Neb ras ka Adamı adıyla ev ri me de lil ola rak tanıtılan tek bir diş fo si li nin ger çek te

bir ya ban do mu zu na ait ol duğu,

- "At Se ri si" di ye tanıtılan sah te di zi lim de ki fo sil le rin, geç mişte farklı de vir ler de ve farklı coğraf ya lar da

yaşamış bağımsız canlı tür le rin den iba ret ol duğu,

- Ra ma pit he cus fo si li ve Aus tra lo pit he cus se ri sinin geç mişte yaşamış ve so yu tü ken miş may mun tür le -

rin den iba ret ol duğu, bu fo sill le rin ta ma men göz  bo ya ma ya yö ne lik bi çim de res me dil dik le ri,

- H aec kel ta rafından or ta ya atılan ve söz de ev rim sırasında ge çi ri len ev re le rin an ne karnında be beğin

ge lişimi sırasında tek rar et tiği te zi ne da ya nak ola rak su nu lan çi zim le rin ta ma men sah te karlıktan iba ret

ol duğu an laşılmış ve Dar wi nist le rin el le rin de, te ori le ri ni savunabilecekleri hiç bir malzeme kal mamıştır.

Piltdown Adamı

SAHTESAHTE

EV RİM Cİ LE RİN ARA GE ÇİŞ FOR MU ÇIK MA ZI
Ev rim ci ler, can lı la rın bir bi rin den ka de me ka de me ev rim le şe rek

tü re di ği id di ala rı nı doğ ru la ya bil mek için fo sil ka lın tı la rı na baş vu rur -

lar. An cak bu gün fo sil ka yıt la rı nın %99'u or ta ya çı ka rıl mış ol ma sı na

rağ men ev rim id di ası na des tek ola rak öne sü re bil dik le ri tek bir de lil

bi le yok tur. Bu ne den le te ori le ri ne de lil oluş tu ra bil mek için ki mi ev -

rim ci ler ken di le ri fo sil üret me ye ça lış mış, son ra dan bun la rın sah te -

kar lık ve ya çar pıt ma ürü nü ol du ğu an la şıl mış tır. Gü nü müz de yer yü -

zü kat man la rın da ki fo sil ler, can lı la rın ilk ya ra tıl dık la rın dan be ri ku -

sur suz ca var ol duk la rı nı doğ ru la mak ta dır. Glas gow Üni ver si te si pa -

le on to lo ji pro fe sö rü T. Ne vil le Ge or ge, bu ger çe ği yıl lar ön ce şu şe kil -

de ka bul et miş tir:

Fo sil ka yıt la rı nın (ev rim sel) za yıf lı ğı nı or ta dan kal dı ra cak bir açık la ma

yap mak ar tık müm kün de ğil dir. Çün kü eli miz de ki fo sil ka yıt la rı son
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de re ce zen gin dir ve ye ni ke şif ler le ye ni tür le rin bu lun ma sı im kan sız gö -

zük mek te dir... Her tür lü keş fe rağ men fo sil ka yıt la rı ha la (tür ler ara sı)

boş luk lar dan oluş ma ya de vam et mek te dir.44

Har vard Üni ver si te si'nden pa le on to log Ni les El dred ge ise, Dar -

win'in "Fo sil ka yıt la rı ye ter siz, ara form la rı o yüz den bu la mı yo ruz"

id di ası nın ge çer li ol ma dı ğı nı şöy le açık la mak ta dır:

Tüm de lil ler, fo sil ka yıt la rı nın or ta ya koy du ğu so nu cun doğ ru ol du ğu -

nu gös ter mek te dir: (Fo sil ka yıt la rın da) gör dü ğü müz boş luk lar, ha ya tın

ta ri hin de ki ger çek olay la rı yan sıt mak ta dır, bun lar ye ter siz bir fo sil bi ri -

ki mi nin so nu cu de ğil dir.45

Ço ğu in san, fo sil ka yıt la rın dan söz edil di ğin de, bu ka yıt lar la

Dar win'in te ori si ara sın da olum lu bir bağ lan tı ol du ğu şek lin de yan lış

bir iz le ni me ka pıl mak ta dır. Bu ya nıl gı dan Sci en ce der gi sin de ki bir

ma ka le de şöy le bah se di lir:

Ev rim sel bi yo lo ji ve pa le on to lo ji alan la rı nın dı şın da ka lan çok sa yı da iyi

eği tim li bi lim ada mı, ne ya zık ki, fo sil ka yıt la rı nın Dar wi nizm'e çok uy gun

ol du ğu gi bi bir yan lış fik re ka pıl mış tır. Bu bü yük ola sı lık la ikin cil kay nak -

lar da ki ola ğa nüs tü ba sit leş tir me den kay nak lan mak ta dır; alt se vi ye ders

ki tap la rı, ya rı-po pü ler ma ka le ler vs... Öte yan dan bü yük ola sı lık la bi raz

ta raf lı dü şün ce de dev re ye gir mek te dir. Dar win'den son ra ki yıl lar da,

onun ta raf tar la rı bu yön de (fo sil ler ala nın da) ge liş me ler el de et me yi

um muş lar dır. Bu ge liş me ler el de edi le me miş, ama yi ne de iyim ser bir

bek le yiş de vam et miş ve bir kı sım ha yal ürü nü fan te zi ler de ders ki tap -

la rı na ka dar gir miş tir.46

Ame ri ka lı pa le on to log S. M. Stan ley de, fo sil ka yıt la rı nın or ta ya

koy du ğu bu ger çe ğin bi lim dün ya sı na ha kim olan Dar wi nist dog ma

ta ra fın dan na sıl göz ar dı edil di ği ni ve et ti ril di ği ni şöy le an la tır:

Bi li nen fo sil ka yıt la rı ka de me li ev rim le uyum lu de ğil dir ve hiç bir za -

man da uyum lu ol ma mış tır. İl gi çe ki ci olan, bir ta kım ta rih sel ko şul lar

ara cı lı ğıy la, bu ko nu da ki mu ha le fe tin giz len miş olu şu dur... Ço ğu pa le -

on to log, el le rin de ki ka nıt la rın Dar win'in kü çük, ya vaş ve ka de me li de -

ği şik lik le rin ye ni tür olu şu mu nu sağ la dı ğı yö nün de ki vur gu suy la çe liş -

ti ği ni his set miş tir... ama on la rın bu dü şün ce si sus tu rul muş tur.47
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KAM BRİ YEN DÖ NE Mİ FO SİL LE Rİ ve 
TÜR LE RİN YA RA TI LI ŞI
Komp leks can lı la rın fo sil le ri ne rast la nan en es ki yer yü zü kat ma -

nı, ya şı 543 ila 490 mil yon yıl ola rak he sap la nan Kam bri yen ta ba ka dır.

Kam bri yen de vir den da ha es ki ta ba ka lar da, tek hüc re li can lı lar dı şın -

da hiç bir can lı nın fo si li ne rast lan maz. Kam bri yen de vir de ise, bir bi -

rin den son de re ce fark lı can lı tür le ri ani den or ta ya çı kar. De niz ana la -

rı, de niz yıl dız la rı, tri lo bit ler, sal yan goz lar, de niz la le le ri, ba lık lar gi -

bi otu zu aş kın can lı tü rü bir an da be li rir.

Üs te lik ani den or ta ya çı kan bu can lı lar, ev rim te ori si nin var sa -

yım la rı nın tam ak si ne, ba sit de ğil son de re ce komp leks vü cut ya pı la -

rı na sa hip tir ler. 

Ev rim te ori si nin ya nıl gı la rı na gö re, can lı tür le ri nin da ha il kel

baş ka can lı lar dan ev rim leş miş ol ma la rı ge re kir. Oy sa Kam bri yen dö -

ne mi can lı la rı nın ön ce sin de, baş ka hiç bir komp leks can lı yok tur.

Kam bri yen dev ri can lı la rı, hiç bir ata la rı ol ma dan, bir an da var ol muş -

lar dır. 

Ev rim te ori si nin ya şa yan en ün lü sa vu nu cu su olan İn gi liz zoo log

Ric hard Daw kins bu ko nu da şu iti ra fı ya par:

Kam bri yen dev ri can lı la rı, san ki hiç bir ev rim ta ri hi ne sa hip ol ma dan, o

hal de, ora da mey da na gel miş gi bi dir ler.48

Bu du rum, ev rim te ori si ni ke sin lik le ge çer siz kıl mak ta dır. Çün kü

Dar win, Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da şöy le yaz mış tır:

Eğer ay nı sı nı fa ait çok sa yı da ki tür ger çek ten ya şa ma bir
an da ve bir lik te baş la mış sa, bu, do ğal se lek si yon la or tak
ata dan ev rim leş me te ori me öl dü rü cü bir dar be olur du.49

Dar win'in kork tu ğu bu öl dü rü cü dar be, fo sil ka yıt la rı nın he nüz

baş lan gı cın da Kam bri yen de vir den gel miş tir.

Kam bri yen de vir den son ra ki fo sil kat man la rın da da can lı tür le ri

hep bir an da ve ek sik siz ya pı la rıy la be li rir. Ba lık lar, am fi bi yen ler, sü -

rün gen ler, kuş lar ve me me li ler gi bi te mel can lı grup la rı ve bun la rın
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için de ki yüz bin ler ce fark lı tür

can lı, yer yü zün de hep bir an da ve

ek sik siz bi çim de or ta ya çık mış tır.

Bu grup la rın ara sın da ev rim ci le -

rin ha yal et tik le ri ara ge çiş form -

la rın dan tek bir ta ne bi le yok tur. 

Fo sil ka yıt la rı nın or ta ya koy -

du ğu bu ger çek, ne iş lev sel ne de

şe kil sel ola rak can lı la rın ba sit ten

komp lek se doğ ru bir ev rim ge çir -

me di ği ni, can lı tür le ri ni Al lah'ın

ya rat tı ğı nı is pat la mak ta dır. Ev -

rim ci pa le on to log Mark Czar nec -

ki, bu ger çe ği şöy le iti raf eder: 
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380 MİL YON YIL LIK TRİ LO BİT FO Sİ Lİ
Tri lo bit ler, Kam bri yen dö ne min de or ta ya çı -
kan can lı la rın en önem li le rin den bi ri dir. Dün -
yanın çe şit li böl ge le rin de ya şamış, Kam bri -
yen dö ne mi nin en faz la iz bıra kan canlıları-
dır. Tri lo bit le rin en hay ran lık uyan dı ran özel -
lik le rin den bi ri ise, çok mer cek li göz le ri dir.
Bu göz ler, gö ze ait sayısız bi rim içe rir. Her
bi rim bir mer cek tir. Bun ların her bi ri farklı bir
gö rün tü algılar ve bu gö rün tü bir bü tün ha lin -

de bir le şir. 
Ya pı lan araş tır ma lar bir tri lo bit gö zün -

de üç bin den faz la mer cek ol du ğu nu
gös ter miş tir. Üç bin den faz la mer -
cek, üç bin den faz la farklı gö rün -
tü nün bu canlıya ulaş ması an -
lamına gel mek te dir. Bu da, 530
mil yon yıl ön ce ya şa yan bir
canlının, göz ve be yin yapısının
ne ka dar komp leks ol du ğu nu ve
ev rim le hiç bir şe kil de mey da na
ge le me ye cek ku sur suz bir yapı

ser gi le di ği ni açıkça gös ter mek te -
dir.



Çin'in Cheng jang böl ge sin de or ta ya çı ka rı lan Kam bri yen
can lı la rın da ki çe şit li lik ve özel ya pı lar ol duk ça dik kat çe -
ki ci dir. Bu can lı lar, çe şit li bö lüm ler den oluş muş be den le -
re, özel fonk si yon la ra sa hip an ten le re, av lan ma ye te ne ği -
ne ve ol duk ça komp leks ana to mik ya pı la ra sa hip tir ler.
Yak la şık ya rım mil yar yıl ön ce böy le can lı la rın ya şa mış
ol duk la rı ger çe ği, ev rim te ori si ni tü müy le or ta dan kal dır -
mak ta dır. 

Te ori yi is pat la ma nın önün de ki bü yük bir en gel, her za man için fo sil ka -

yıt la rı ol muş tur... Bu ka yıt lar hiç bir za man için Dar win'in var say dı ğı

ara form la rın iz le ri ni or ta ya koy ma mış tır. Tür ler ani den olu şur lar... Ve

bu bek len me dik du rum, tür le rin Al lah ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı nı sa vu nan

ya ra tı lış çı gö rü şü des tek le mek te dir.50

BİR KI SIM MED YA NIN "KA YIP HAL KA 
BU LUN DU" MAN ŞET LE Rİ 
Bİ LİM DI ŞI BİR AL DAT MA CA DIR 
Bir fo sil bul gu su nu ha ber ve ren bir ga ze te nin, man şet ten "ka yıp

hal ka"nın bu lun du ğu gi bi bir du yu ru yap tı ğı nı mı gör dü nüz? O hal -

de oku mak ta ol du ğu nuz ha be rin, hiç bir bi lim sel de ğer ta şı ma dı ğı na
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Ev rim ci med ya da sık sık
kar şı nı za çı kan Dar wi nizm
yan lı sı ha ber ler, spe kü las -
yon lar dan ve pro pa gan da -
dan iba ret tir. Bu ha ber ler,
Darw nizm'in ye nil gi ye uğ -
ra dı ğı ger çe ği ni giz le ye bil -
mek ama cıy la ya pı lır. 

he men o an da ka na at ge ti re bi lir si niz. Cid di bi -

lim adam la rı "ka yıp hal ka" fik ri nin ve fo sil le re

da ya lı ev rim sel hi ka ye an la tı mı nın bi lim dı şı

ol du ğu nu on yıl lar ön ce ka bul et miş ve bu nun

kul la nı mı nı terk et miş ler dir. 

Dün ya nın en ün lü bi lim der gi le rin den Na -

tu re'ın edi tö rü ve ay nı za man da bir pa le on to log

olan Henry Ge e, 1999 ba sı mı In Se arch of De ep

Ti me (Geç miş Za man la rın Ara yı şın da) baş lık lı

ki ta bın da bu ger çek hak kın da şun la rı ya zar: 

Ga ze te ci ler ve man şet ya zar la rı nın, ata la rı bul -

ma ara yış la rı ve ka yıp bağ la rın keş fiy le il gi li

ola rak dört bir yan da sür dür dük le ri ge ve ze lik -

le kar şı laş tı ğı mız da şu nu öğ ren mek şa şır tı cı

ge le bi lir: Bir çok pro fes yo nel pa le on to log, can -

lı lı ğın ta ri hi ni se nar yo ve hi ka ye le re da ya na -

rak in ce le me mek te dir ler ve ev rim sel ta ri hin hi -

ka ye an la tım şek li ni, bi lim dı şı ol ma sı yü zün den

otuz se ne den faz la bir sü re ön ce terk et miş ler -

dir.51

Is rar la sür dü rü len ka yıp hal ka ha ber le ri -

nin ama cı, tür le rin baş ka tür ler den ev rim leş ti ği

var sa yı mı nın doğ ru lan ma sı nın bir ‘ke şif me se -

le si' ol du ğu iz le ni mi ni ver mek tir. Ne var ki bir

asır dan faz la sü re dir ya pı lan ka zı lar, tür ler ara -

sın da ge çiş form la rı bu lu na ca ğı şek lin de ki bek -

len ti yi so nuç suz bı rak mış tır.

Ön de ge len pa le on to log lar -

dan A. S. Ro mer, bu ger çe ği

ka bul ede rek, da ha 1963 yı -

lın da şun la rı söy le miş tir:

Bağ lan tı lar, tam da [tür ler

ara sın da ge çiş gös te re bil -
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"Birinci nokta bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir,
en uzak atamızdan bize miras kalmıştır… O zaman vahşilik

insanlar için normaldir; evrimin bir ürünüdür."

Evrimci bilim adamı P.J. Darlington'un bu sözleri, Darwinizm'in gerçek zihniyetini
göstermesi açısından önemlidir. Başta komünizm ve faşizm olmak üzere top-
lumları adeta hayvan sürüleri olarak değerlendiren, insani ve ahlaki değerleri
hiçe sayan, güç ve iktidar için her türlü yolun meşru olduğunu savunan Darwinist
ideolojilerin insanlığa getirdiği dehşet ve yıkım çok büyük olmuştur.
Kanlı komünist diktatörlerden Stalin'in "Genç nesillerin zihnini yaratılış düşünce-
sinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz: Darwin'in öğretilerini."
sözleri, Çin'de on milyonlarca insanı acımasızca katlettiren, bir o kadarını da aç-
lığa terk eden Mao'nun "Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine da-
yandırılmıştır." itirafı, Darwinizm'in, kan dökücü Marksist, Leninist, Maocu ideo-
lojilerin ayakta durması için son derece hayati olduğunun ispatıdır.
Faşist lider Adolf Hitler, ünlü kitabı Kavgam'da, Ari ırkın doğa tarafından üstün

kılındığını iddia etmiş, bu kitabın ismini
seçerken de Darwin'in "yaşam kavgası"
fikrinden esinlenmiştir. Hitler, 1933'deki
ünlü Nürnberg mitinginde ise, "Yüksek
ırkın düşük ırkları idare ettiği, bunun do-
ğada görülen bir hak olduğu ve tek man-
tıklı hak olduğu" şeklindeki Darwinist gö-
rüşü dile getirmiştir. Ünlü evrimci
Stephen Jay Gould'un Almanya'da
Darwinizm'in bir savaş nedeni haline
geldiği şeklindeki tesbiti ise oldukça
önemlidir. 
Hitler'in en büyük müttefiki olan Benito
Mussolini ise 1935te başlattığı Etiyopya
işgalini Darwin'in ırkçı görüşlerine ve ya-
şam mücadelesi kavramına dayandıra-
cak, İngiliz İmparatorluğun'un zayıfla-
masının nedeni olarak "evrimin en önem-
li itici gücü olan savaştan kaçmaya ça-
lışması" yorumunu yapacak kadar koyu
bir Darwinistti. 
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mek için] on la ra en ha ra ret li bir şe kil de ih ti yaç duy du ğu muz nok ta lar -

da bi le ka yıp tır lar ve bir çok bağ lan tı nın ka yıp ol ma yı sür dür me si kuv -

vet le muh te mel dir.52

Pa le on to log lar "ka yıp hal ka la rı" ha la "ka yıp lis te sin de" tut mak ta -

dır lar. İti raf la rı da ba zı med ya ku ru luş la rı nın oluş tur ma ya ça lış tı ğı iz -

le ni min tam ter si yön de dir. Ör ne ğin ABD'nin en ön de ge len pa le on to -

log la rı ara sın da yer alan Har vard Üni ver si te si'nden Ni les El dred ge ve

Ame ri kan Do ğa Ta ri hi Mü ze si'nden Ian Tat ter sall'un şu söz le ri, med -

ya da ki ümit var bek len ti ha va sın dan tü müy le yok sun dur: 

Can lı la rın ev rim sel ta rih le ri nin bir ke şif me se le si ol du ğu dü şün ce si, bir

ef sa ne dir. Eğer öy le ol say dı, ne ka dar çok ho mi nid fo si li bu lur sak, in sa -

nın ev ri mi hi ka ye si nin de o ka dar açık ha le gel me si ge re kir di. Oy sa eğer

bir şey ol duy sa, bu nun tam ter si ol muş tur.53

Özet le, ka yıp hal ka, bir ke şif me se le si de ğil, pa le on to log lar için

çok tan ge çer li li ği ni yi tir miş bir fi kir dir ve bi lim sel in ce le me nin ko nu -

su ola maz. O hal de ne den ıs rar la bu bi lim dı şı ef sa ne nin pro pa gan da -

sı ya pıl mak ta dır?

Bu so ru ya ve ri le cek ce vap, ev rim te ori si nin tem sil et ti ği dün ya

gö rü şüy le il gi li dir. Dar win'in ev rim te ori si, 19. yüz yıl da or ta ya atıl dı -

ğın dan be ri, ma ter ya list le rin ve ate ist le rin var güç le riy le tu tu nup

ayak ta tut ma ya ça lış tık la rı bir te ori dir. Çün kü bu teo ri, ta ma men ha -

ya li bir se nar yo ya da ya nı yor ol ma sı na rağ men, ma ter ya list le re söz de

bi lim sel bir var oluş hi ka ye si sun muş tur. 

Ev rim ci dü şü nür Mary Midg ley, bu ger çe ği "Ev rim te ori si, bi zim

var oluş hi ka ye miz dir… Biz le re bu ra ya na sıl gel di ği mi zi söy ler ve

biz ler bi ze ne ol du ğu mu zu söy le me si ni uma rız" di ye rek ifa de et miş -

tir. 54

Dar wi nist bi yo log Ed ward O. Wil son, ya za rı ol du ğu bi yo lo ji ders

ki ta bı Li fe on Earth (Yer yü zün de Ya şam)'ın so nun da, ki tap ta or ta ya koy -

du ğu ev rim ci id dia lar için şu iti ra fı yap mak ta dır: 

Her ne sil ken di var oluş hi ka ye si ne ih ti yaç du yar ve bun lar da bi zim ki -

ler. 55
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İş te ‘ka yıp hal ka' pro pa gan da sı, Midg ley ve Wil son'ın işa ret et ti-

ği ev rim ci var oluş ma sa lı nın, top lum da ya şa tıl ma sı için de vam et ti ri -

len bir al dat ma ca dır. Ev rim pro pa gan da sı, ma ter ya list ler açı sın dan

dün ya gö rüş le ri ni ayak ta tut ma ça ba la rı nın bir nu ma ra lı ara cı dır. Ka -

yıp hal ka kav ra mı da Dar win'in te ori si nin va det ti ği ha ya li or tak ata -

lar fik ri açı sın dan ki lit bir kav ram dır. Do la yı sıy la ev rim ci ler bu kav -

ra mı ne ka dar gün dem de tu ta bi lir ler se, ma ter ya list inanç la rı na o ka -

dar çok des tek sağ la ya cak la rı nı um mak ta dır lar. Ka yıp hal ka man şet -

le ri va sı ta sıy la, Dar wi nizm'in çö kü şü nün giz len me ye ça lı şıl ma sı nın

se be bi de bu dur.  

Ev rim ci med ya nın tüm ça ba sı na rağ men, ka yıp hal ka man şet le -

riy le du yu ru lan fo sil ler, ne bir ka yıp hal ka dır ne de bun la rın Dar -

win'in te ori si ni doğ ru lar bir yö nü var dır. Bu ha ber ler, so yu tü ken miş

tür le re ait ye ni fo sil ler üze rin de ya pı lan bi lim dı şı spe kü las yon lar dan

iba ret tir. Bu bi lim dı şı pro pa gan da şu ger çe ği de ğiş ti re me ye cek tir:

Biz zat ev rim ci bi lim adam la rı ka yıp hal ka fik ri nin hiç bir bi lim sel da -

ya na ğı ol ma dı ğı nı, fo sil ka yıt la rın da ge çiş form la rın dan eser bu lun -

ma dı ğı nı iti raf et mek te dir ler. Fo sil ka yıt la rı nın gös ter di ği ger çek ev ri -

min hiç bir şe kil de ya şan ma dı ğı dır. 

Ya ra tı lış At la sı se ri si nin 3. cil di olan bu ki ta bın iler le yen say fa la -

rın da –ön ce ki 2 cilt te de ol du ğu gi bi- on mil yon lar ca hat ta yüz mil -

yon lar ca yıl dır hiç bir de ği şim ge çir me miş can lı la rın fo sil le ri ni ve bun -

la rın gü nü müz de ki ör nek le ri ni gö re cek si niz. Bu gün sa yı sız ör ne ği bu -

lun muş olan bu "ya şa yan fo sil ler"in ev rim ci ya yın or gan la rın da pek

du yu rul ma ma sı nın, bu nun ye ri ne ha ya li "ka yıp hal ka" ha ber le ri ne

baş vu rul ma sı nın son de re ce ön yar gı lı bir pro pa gan da nın ürü nü ol -

du ğu na şa hit ola cak sı nız. Bi lim sel ge liş me le ri du yur mak adı al tın da

çe şit li sah te kar lık la rın, ger çek dı şı id di ala rın gün dem de tu tul ma sı nın

ma ter ya list zih ni ye tin bir ürü nü ol du ğu ger çe ğiy le kar şı la şa cak sı nız.

Ay nı za man da mil yon lar ca yıl dır mü kem mel ve komp leks özel -

lik le riy le, tam ve nok san sız ola rak var lık la rı nı sür dü ren can lı la rın,

Ya ra tı lış ger çe ği nin açık bi rer ka nı tı ol du ğu nu da hiç bir şüp he ye yer

ver me ye cek, ke sin bir ka na at oluş tu ra cak şe kil de oku ya cak sı nız.
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Fo sil ka yıt la rın da ku sur suz ya pı la rıy la bir an da or ta ya çı -
kan böceklerin önem li bir özel lik le ri de ola ğa nüs tü uçuş
tek nik le ri dir. Bu uçan harika böcekler, ilk yaratıldıklarında
nasıl bir kanat yapısına sahiplerse, 125 milyon sonra yani
günümüzde de aynı mükemmel kanat yapısına sahiptirler.
Hiçbir  evrim geçirmemişlerdir. 125 milyon önce yaşayan
bu kınkanatlı böcek, kaya üzerinde her detayıyla birlikte
taşlaşmıştır. 



DAR WIN'İN, MAN TIK VE Bİ LİM DI ŞI 
FOR MÜ LÜ

Ev rim te ori si söz ko nu su ol du ğun da pek çok ki şi, bu nun, bi lim -

sel bir me se le ol du ğu nu ve bi lim adam la rı ka dar bil gi sa hi bi ol ma yan -

la rın Dar wi nizm'i an la ma la rı nın im kan sız, üze rin de tar tış ma la rı nın

da yer siz ol du ğu nu zan ne der. Ni te kim Dar wi nist ler de bu yan lış dü -

şün ce yi teş vik et mek için, La tin ce ke li me ler ve hal kın ge ne li ta ra fın -

dan bi lin me yen bi lim sel te rim ler kul la nır, kar ma şık an la tım lar ya par,

sık sık de ma go ji ye baş vu rur ve içi boş slo gan lar kul la na rak bi lim sel

bir ko nu dan bah se di yor lar mış iz le ni mi uyan dı rır lar. 
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ÇAMUR

ZAMAN

TESADÜF

DOĞA OLAYLARI

Oy sa Dar wi nizm'in te mel id dia sı ta ma -

men bi lim dı şı dır ve bu id di ada ki man tık se fa -

le ti, il ko kul ça ğın da ki ço cuk la rın da hi an la ya -

bi le ce ği ka dar açık tır. Söz de il kel dün ya or ta -

mın da, ça mur lu bir su bi ri kin ti si nin için de, na -

sıl ol du ğu as la açık la -

na ma yan bir şe kil de

ilk hüc re mey da na

gel miş, da ha son ra te -

sa düf ler bu hüc re den

hay van la rı, bit ki le ri,

in san la rı ve me de ni -

yet le ri mey da na ge tir miş tir. Ya ni tüm in san lık

ve me de ni yet, bü tün bit ki ve hay van ale mi,

söz de, bol mik tar da ça mur, uzun za man ve bol

bol te sa dü fün ese ri dir.
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Açık ça bir man tık çö kün tü sü için de olan Dar wi nist le re gö re, her

bi ri şu ur suz olan bu mad de ler, akıl ve vic dan sa hi bi, dü şü nen, se ven,

mer ha met eden, mu ha ke me ye te ne ği ne sa hip, tab lo lar ve hey kel ler

ya pan, sen fo ni ler bes te le yen, ro man lar ya zan, gök de len ler in şa eden,

atom re ak tör le ri ku ran, has ta lık la rın se be bi ni bu lan ve şi fa ya ve si le

ola cak ilaç lar üre ten, si ya se ti yön len di ren in san la rı mey da na ge tir -

miş tir. Ye te rin ce za man ge çin ce, ça mur lu su yun için den te sa düf ler so -

nu cun da, as lan lar, kap lan lar, tav şan lar, ge yik ler, fil ler, ke di ler, kö -

pek ler, ke le bek ler, si nek ler, tim sah lar, ba lık lar, kuş lar çık mış tır. Yi ne

ay nı ça mur dan, bir bi rin den fark lı ko ku ve lez zet le riy le çe şit çe şit

mey ve ler ve seb ze ler, por ta kal lar, çi lek ler, muz lar, el ma lar, üzüm ler,

do ma tes ler, bi ber ler; eş siz gö rü nüm le riy le çi çek ler ve di ğer bit ki ler

çık mış tır. 

Kı sa ca, Char les Dar win'den bu gü ne sa yı sız ev rim ci ma ka le de, ki -

tap ta, film de, ga ze te ha ber le rin de, der gi ya zı la rın da, te le viz yon prog -

ram la rın da an la tı lan ma sal, ba tak lı ğın için den te sa dü fen or ta ya çı kan

can lı lı ğın se nar yo sun dan iba ret tir. Ya ni, siz bir Dar wi nis te "Bu me de -

ni yet na sıl oluş tu?", "Bu ka dar fark lı can lı tü rü na sıl mey da na gel di?"

, "İn san na sıl var ol du?" gi bi so ru lar yö nelt ti ği niz de, si ze ve re ce ği ce -

va bın özü şu dur: Te sa düf ler, bir ba tak lı ğın için den tüm bu sa yı lan la-

rı, za man için de mey da na ge tir di. 

Kuş ku suz böy le bir hi ka ye ye ina na bil mek için ya akıl za yıf lı ğı

için de ol mak ya da kav ra ma ve dü şün me ye te ne ğin den ta ma men yok -

sun ol mak ge re kir. Ama asıl şa şır tı cı olan, böy le si ne akıl ve man tık dı -

şı bir te ori nin yıl lar bo yun ca des tek gör me si, bi lim sel lik kı lı fı al tı na

giz le ne rek sü rek li tel kin edil me si dir. 

Dar wi nizm'in Ya lan la rı De şif re Ol muş tur
19. yüz yı lın il kel ko şul la rı al tın da or ta ya atı lan ev rim te ori si nin,

ge li şen bi lim ve tek no lo ji nin bul gu la rıy la ge çer siz li ği is pat lan mış,

Dar win'in id di ala rı nın hiç bir ger çek li ği ol ma dı ğı gö rül müş tür. Ev rim

sü re ci nin me ka niz ma la rı ola rak öne sü rü len do ğal se lek si yon ve mu -

Adnan Oktar (Harun Yahya) 135



100 MİLYON YILLIK TİMSAH FOSİLİ
Tim sah lar ya şa yan fo sil ör nek le rin den bi ri dir. Bü tün
vü cut ya pı la rı ek sik siz bir bi çim de ani den or ta ya çık -
mış ve yüz mil yon yı lı aş kın bir sü re dir (tim sah la rın
140 mil yon yıl lık fo sil le ri bu lun mak ta dır) hiç bir de ği şim
ge çir me den gü nü mü ze ulaş mış lar dır. Re sim de ki 100
mil yon yıl lık tim sah la, gü nü müz de ki ler ara sın da bir fark
ol ma ma sı, bu ger çe ği bir kez da ha vur gu la mak tadır. 

tas yon la rın, Dar wi nist le rin ön gör dü ğü gi bi bir et ki si ol ma dı ğı, ya ni

ye ni can lı tür le ri mey da na ge tir me le ri nin im kan sız ol du ğu an la şıl mış -

tır. 

Dar wi nizm'e asıl dar be yi vu ran ise fo sil bul gu la rı ol du. Dar -

win'in id di ası na gö re, bü tün fark lı can lı tür le ri söz de tek bir il kel ata -

dan mey da na gel miş ti. Bu id dia nın is pat la na bil me si için se, can lı ta ri -

hi nin önem li bir bel ge si olan fo sil ka yıt la rın da, bu söz de il kel ata yı ve

bu ha ya li ata dan tür le rin na sıl ge liş ti ği ni gös te ren iz ler ol ma lıy dı. Ör -

ne ğin, eğer tüm me me li ler ev rim ci le rin id di a et ti ği gi bi sü rün gen ler -

den tü re miş ler se, mut la ka ya rı sü rün gen ya rı me me li bir can lı ya ait

fo si lin bu lun ma sı ge re ki yor du. Ya pı lan araş tır ma lar da, pek çok can lı

tü rü ne ait, mil yon lar ca fo sil el de edil di. An cak can lı tür le ri ara sın da

ge çiş ol du ğu nu gös te ren bir ta ne da hi fo sil bu lu na ma dı. Bu lu nan tüm
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fo sil ler, can lı la rın sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le ek sik siz ola rak bir

an da or ta ya çık tık la rı nı, ya ni ya ra tıl dık la rı nı gös ter mek tey di. 

Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, çe şit li ya lan la ra baş vur du lar.

Pa le on to lo ji nin yüz ka ra sı ola rak ka bul edi len fo sil sah te kar lık la rı

yap tı lar. So yu tü ken miş ba zı can lı la ra ait fo sil ler üze rin de oy na ma lar

ya pa rak, çe şit li se nar yo lar öne sü re rek in san la rı al dat ma ya ça lış tı lar. 

Bu se nar yo la rın en ün lü le rin den bi ri "atın ev ri mi" hi ka ye si dir.

Hin dis tan, Gü ney Ame ri ka, Ku zey Ame ri ka ve Av ru pa'da de ği şik za -

man lar da ya şa mış, fark lı tür can lı la ra ait fo sil ler ev rim ci le rin ha yal

güç le ri doğ rul tu sun da kü çük ten bü yü ğe doğ ru di zi le rek ger çek dı şı

bir şe ma oluş tu rul muş tur. De ği şik araş tır ma cı la rın öne sür dük le ri,

20'den faz la de ği şik atın ev ri mi şe ma sı var dır. 

Hep si de bir bi rin den fark lı olan bu soy ağaç la rı hak kın da ev rim -

ci ler ara sın da da gö rüş bir li ği yok tur. Bu sı ra la ma lar da ki tek or tak

nok ta, 55 mil yon yıl ön ce ki Eo sen dö ne min de (54 – 37 mil yon yıl) ya -

şa mış Eo hip pus (Hyra cot he ri um) ad lı kö pek ben ze ri bir can lı nın atın ilk

ata sı ol du ğu na ina nıl ma sı dır. Oy sa atın mil yon lar ca yıl ön ce yok ol -

muş ata sı ola rak su nu lan Eo hip pus, ha len Af ri ka'da ya şa yan ve at la

hiç bir il gi si ve ben zer li ği ol ma yan Hyrax isim li hay va nın he men he -

men ay nı sı dır.56

Üs te lik, Eo hip pus ile ay nı kat man da, gü nü müz de ya şa yan at cins -

le ri nin de (Equ us ne va den sis ve Equ us oc ci den ta lis) fo sil le ri nin bu lun du -

ğu tes pit edil miş tir.57 Bu, gü nü müz de ki at ile onun söz de ata sı nın ay -

nı za man da ya şa dı ğı nı gös ter mek te dir ki, atın ev ri mi de nen sü re cin

hiç bir za man ya şan ma dı ğı nın ka nı tı dır.

Ev rim ci ler ta ra fın dan or ta ya atı lan "at se ri si nin" uğ ra dı ğı akı bet,

kuş la rın, ba lık la rın, sü rün gen le rin ve me me li le rin, kı sa ca tüm can lı

tür le ri nin, ha ya li or tak ata la rı ve söz de ev rim sel soy ağaç la rı için de

ge çer li dir. Bu gü ne ka dar, her han gi bir can lı tü rü nün ata sı ola rak gös -

te ri len fo sil le rin ta ma mı nın, ya so yu tü ken miş bir can lı ya ait ol du ğu

an la şıl mış ya da ev rim ci le rin fo sil üze rin de oy na ma yap tık la rı or ta ya

çık mış tır. 
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Ev rim ci le rin ha yal güç le ri ni
kul la na rak or ta ya at tık la rı
atın evri mi şe ma la rı bi lim sel
de ğil dir. Dün ya nın fark lı
yer le rin de, fark lı dö nem ler -
de ya şa mış, fark lı can lı tür -
le ri ne ait  fo sil ör nek le ri ar -
ka ar ka ya sı ra la na rak el de
edil miş tir. Ger çek te ise böy -
le bir ev rim sü re ci hiç ya -
şan ma mış tır.

Şey ta nın Oyu nu Bo zul muş tur
Dar wi nizm, dün ya ta ri hi nin en kap sam lı ve en hay ret ve ri ci al -

dat ma ca sı ola rak ta ri he geç miş tir. Mil yar lar ca in sa nın ade ta hip no za

gir miş gi bi bu al dat ma ca ya ka pıl mış ol ma sı, tüm man tık dı şı id di ala -

rı na rağ men Dar wi nizm'den et ki len me si ise as lın da mu ci ze vi bir du -

rum dur. Bu gü ne ka dar ev rim te ori si ne dün ya ge ne lin de ve ri len des -

tek ve bu ma sa lın böy le si ne ka bul gör me si, şey ta nın in san lı ğa bir oyu -

nu dur. Şey tan, bü yük bir kit le yi Dar wi nizm'i öne sü re rek yön len dir -

mek te dir. 
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Çok ya kın ta ri he ka dar,

kim se şey ta nın bu oyu nu nu

boz ma ya, in san la ra ger çe ği

gös ter me ye ce sa ret ede me miş -

tir. An cak için de bu lun du ğu -

muz yüz yıl da şey ta nın bu

oyu nu, ar tık ta ma men bo zul -

muş tur. Bu al dat ma ca nın ce -

va bı çok de tay lı ola rak an la tıl -

mış, top lum lar bu ko nu da tam

an la mıy la bi linç len miş tir.

Al lah'ın iz niy le, Dar wi nizm'in

çö kü şü dur du rul ma sı müm -

kün ol ma yan bir nok ta ya gel -

miş tir. Ni te kim, Dar wi nist dün ya im pa ra tor lu ğun da ya şa nan pa -

ni ğin asıl se be bi de bu dur.

Bu kitapta bir bölümüne yer verdiğimiz fosiller Darwinist-

materyalist ideolojiye karşı indirilen ağır bir bilimsel darbenin

göstergesidir. Bu kitap ve Yaratılış Atlası gibi eserler Darwinistler

tarafından özenle saklanan fosilleri ortaya çıkarmış, tüm insanlara

canlıların evrim geçirmediğini göstermiştir. Bu kitapta yer alan

fosillerin her biri "canlıların evrim geçirmediğini" ilan etmektedir.

Burada sadece belirli sayıda örneğine yer verdiğimiz 350 milyon-

dan fazla fosil, evrimsel sürecin bir hayal, bir masaldan ibaret

olduğunu ispatlayan somut birer bulgudur. Yüz milyonlarca fosil;

canlıların hiç değişmediklerini, ara aşamalardan geçmediklerini,

mevcut tüm uzuvlarıyla bir anda var olduklarını göstermektedir.

Yaratılışı gösteren yüzmilyonlarca fosile karşılık ise “tek bir tane

bile ara form fosili yoktur”. Bunun anlamı ise açıktır: Evrim yok-

tur, Yaratılış bilimsel bir gerçektir. Darwinistlerin bu gerçek karşı-

sında sunabilecekleri hiçbir delilleri, savunabilecekleri hiçbir açık-

lamaları bulunmamaktadır. İşte bu nedenle fosiller, Darwinizm'e

fikren öldürücü darbeyi indirmiştir. 
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Ev rim ci ler, so yu tü ken miş may mun la ra ve
geçmişte yaşamış ba zı in san ırk la rı na ait
kafataslarını kul la na rak, ha ya li bir ev rim
ağa cı oluş tur ma ya ça lış mak ta dır lar. An cak,
bi lim sel de lil ler buna olanak tanımamak -
tadır. 



SO NUÇ

Aca ba Dar win Tür le rin Kö ke ni'nde, ya şa yan fo sil ler den, ne den

bü yük sı kın tı se be bi ola rak bah set miş tir? Ne den ev rim ci bi lim adam -

la rı, bu fo sil ler kar şı sın da aşa ma lı ev rim id di ala rın dan vaz ge çip ye ni

bir ev rim te ori si üret me ih ti ya cı duy muş lar dır? Ne den Co ela canth'ın

can lı ör ne ği nin bu lun ma sı, bü yük bir ha yal kı rık lı ğı ya rat mış, ona bel

bağ la yan ev rim ci le ri bü yük bir ses siz li ğe sevk et miş tir? Ya şa yan fo sil -

ler ger çe ği kar şı sın da tüm Dar wi nist le ri yı kı ma uğ ra tan ne dir? 

Bu, ya şa yan fo sil le rin Ya ra tı lış ger çe ği ni ilan et me si dir. 

Dar wi nist le rin duy duk la rı ha yal kı rık lı ğı ise, te ori le ri ne olan ide -

olo jik bağ lı lık la rı se be biy le dir. Te ori nin çü rü tül müş ol du ğu nu gör -

dük le ri, Yaratılış ger çe ği nin is pat edil di ği ni bil dik le ri hal de tüm bun -

la rı an la maz lık tan gel me le ri, hat ta du ru mu ört bas et mek için al dat ma

yön tem le ri ne baş vur ma la rı bu nun en bü yük de lil le rin den dir. Ya şa -

yan fo sil ler ger çe ği kar şı sın da Yaratılış ger çe ği ni ka bul et mek ye ri ne,

ak la ve man tı ğa uy ma yan, bi lim sel ola rak ise hiç bir de lil içer me yen

te ori le re baş vur ma la rı da bir di ğer bü yük şüp he dir. Ya şa yan fo sil ör -

nek le ri ni giz le me ye ça lış ma la rı, el ya pı mı sah te fo sil le ri, ara ge çiş for -

mu ola rak ön pla na çı kar tır ken, mil yon lar ca ya şa yan fo sil ör ne ği ni or -
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ta dan kal dır ma ça ba la rı, kor ku la rı nın açık gös ter ge si dir. Mü ze ler de

sa yı sız sah te fo si li ser gi ler ve Co ela canth gi bi son de re ce komp leks

can lı la rı ara ge çiş ör ne ği ola rak lan se et me ye ça lı şır ken, ya şa yan fo sil -

le ri mü ze de po la rın da sak la ma la rı dü şün dü rü cü dür. Aca ba te ori de -

lil len di ri le me di ğin de, de lil le ri te ori ye uyar la ma ya ça lış mak ne ka dar

bi lim sel dir? Ev rim ci ler, id di ala rı nın le hin de hiç bir de lil ol ma ma sı na

rağ men aca ba han gi ge rek çe ile bu nu is pat lı ve bi lim sel bir ger çek ola -

rak öne sür mek te dir ler? Aca ba ne den keş fet tik le ri bi lim sel de lil le re

sa hip çık mak ye ri ne bun lar dan do la yı utanç duy mak ta dır lar? Ev rim -

ci le ri, aleyh te ki tüm ve ri le re rağ men, te ori le rin den hiç bir şe kil de vaz -

geç me me ye iten se bep ne dir? 

Bu se bep, Dar wi nizm'in ba tıl bir din, bir inanç sis te mi ol ma sı dır.

As la red de di le mez bir dog ma ol ma sı dır. Mad de nin son suz dan be ri

var ol du ğu nu ve mad de nin dı şın da hiç bir şey ol ma dı ğı nı sa vu nan

ma ter ya list fel se fe nin bir da ya na ğı ol ma sı dır. İş te bu yüz den, te ori

her ge çen gün sa yı sız de lil ile çü rü tül me si ne rağ men, ayak ta tu tul ma -

ya ça lı şıl mak ta dır. Ama ar tık bu ça ba la rın et ki si so na er miş tir. Dar wi -

nizm'in ve Dar wi nist le rin al dat ma yön tem le ri ar tık so nuç suz dur. Ev -
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ri mi çü rü ten de lil ler her ge çen gün art mak ta dır. Her ge çen gün ev rim -

ci le ri ha yal kı rık lı ğı na uğ ra tan, on la rı ye ni al da tı cı açık la ma lar üret me -

ye zor la yan Yaratılış de lil le ri or ta ya çık mak ta dır. Ya şa yan fo sil ler, iş te

bu yüz den Dar wi nist le ri şa şırt mak ta, Dar win için bü yük bir sı kın tı se -

be bi ol mak ta ve ale la ce le de po la ra kal dı rıl mak ta dır. Dar wi nist ler, bu

yol lar la Al lah'ın üs tün sa na tı nı giz le me ye ça lış mak ta dır lar. Oy sa

Al lah, tüm var lık la rı ya ra tan, on la rın her yap tık la rı nı bi len, on la rı her

an ha ki mi ye ti al tın da tu tan dır. Dar wi nist ler, Al lah'a kar şı plan lar ku -

rar ken, Al lah ken di le ri ni gör mek te dir. On lar, Al lah'ın üs tün ya rat ma

sa na tı nı giz le me ye ça lı şır ken, Al lah on la rı iz le mek te dir. On lar Al lah'ın

var lı ğı nı in kar eder ler ken, Al lah on la rın tüm yap tık la rı nı yaz mak ta dır.

Ve on lar, inan sa lar da inan ma sa lar da, is te se ler de is te me se ler de ahi -

ret te mut la ka Al lah'ın hu zu ru na çı ka rı la cak lar dır. 

Dar wi nist le rin fark ede me dik le ri bü yük ger çek iş te bu dur: Al lah'a

kar şı mü ca de le için de olan la rın yap tık la rı, mut la ka bo zul ma ya ve hüs -

ra na uğ ra ya cak tır. Hak ve ga lip ge le cek olan, mut la ka Al lah'ın ka nu -

nu dur. 

Ya şa yan fo sil le rin var lı ğı, Al lah'ın, Dar wi nist le rin tüm dü zen le ri -

ni or ta dan kal dır mak, tüm sah te kar lık la rı nı or ta ya çı kar mak için ya rat -

tı ğı, üs tün bir de lil dir. Dar wi nist ler, hak din ile mü ca de le eder ken, bu -

nun de lil le ri ni de Al lah'ın ya rat tı ğı nı unut mak ta dır lar. Oy sa on lar,

baş tan ye nik du rum da dır lar. Ev rim te ori si nin okul lar da oku tul ma sı,

sa yı sız med ya ku ru lu şu ta ra fın dan ev rim ci id di ala rın spe kü las yon la rı -

nın ya pıl ma sı, bi lim adam la rın dan ta raf tar lar top lan ma sı, yal nız ca ge -

çi ci bir du rum dur. Al lah, "Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o

da onun bey ni ni dar ma da ğın eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git -

miş tir..." (En bi ya Su re si, 18) aye tiy le bil dir di ği gi bi, ba tıl olan her inan -

cı or ta dan kal dı ra cak tır.  
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Dar wi nist ler, şu an da bu nun pa ni ği ne ka pıl mış lar dır. Bu ger çek

bu ka dar açık ken, Dar wi nizm'i ger çek zan ne den le rin, tüm de lil le rin

Ya ra tı lış ger çe ği ni gös ter di ği ni en kı sa za man da gör me ye ça lış ma sı ve

ev rim te ori si gi bi sah te bir di nin al da tı cı oyu nu na gel me me le ri ge rek -

mek te dir. Dün ya yı eş siz şe kil de ya ra tan Al lah'ın, son suz bir ahi ret ya -

şa mı ya rat ma ya ka dir ol du ğu nu fark et me le ri ge rek mek te dir. Çün kü

in san, yal nız ca bu ger çe ği fark edip kav ra dı ğın da kur tu luş bu la cak tır.

İn sa na, tek kur ta rı cı sı olan Al lah'ı in kar et mek ten baş ka bir yol gös ter -

me yen, sü rek li ya lan ve oyun lar la ha yat ta kal ma ya ça lı şan ev rim te -

ori si, bü yük bir va kit kay bı ve bü yük bir hüs ran dır. Bu ger çe ği ahi ret -

te, bü yük bir piş man lık için de an la mak ye ri ne, dün ya da, tüm de lil ler

or ta day ken gö re bil mek, in san için dün ya da ve ahi ret te bü yük bir kur -

tu luş ola cak tır. 

Her nef sin bü tün ka zan dık la rı üze rin de gö ze ti ci ola na mı (baş kal dı -

rı lır?) On lar Al lah'a or tak lar koş tu lar. De ki: "Bun la rı ad lan dı rın (ba -

ka lım). Yok sa siz yer yü zün de bil me ye ce ği bir şe yi O'na ha ber mi ve -

ri yor su nuz? Yok sa sö zün za hi ri ne (ve ya boş ve süs lü ola nı na)mi (ka -

nı yor su nuz)? Ha yır, in kar eden le re ken di hi le li-dü zen le ri süs lü-çe ki -

ci gös te ril miş tir ve on lar (doğ ru) yol dan alı ko nul muş lar dır. Al lah, ki -

mi sap tı rır sa, ar tık onun için hiç bir yol gös te ri ci yok tur. 

Dün ya ha ya tın da on lar için bir azap var dır, ahi re tin aza bı ise da ha

zor lu dur. On la rı Al lah'tan (kur ta ra cak) hiç bir ko ru yu cu da yok tur.

Tak va sa hip le ri ne va de di len cen net; onun al tın dan ır mak lar akar, ye -

miş le ri ve göl ge lik le ri sü rek li dir. Bu kor kup-sa kı nan la rın (mut lu) so -

nu dur, in kar eden le rin so nu ise ateş tir. (Rad Suresi, 33-35)



Deniz Canlılarından
Fosil Örnekleri



Co ela canth
Dö nem: Ju ra 

Yaş: 145 mil yon yıl
Böl ge: Soln ho fen Oluşumu,

Eichs tatt, Al man ya 
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Sardalya

balıkları sürü

şeklinde yaşayan balıklardır. 54-37 milyon yıllık

bu fosilde, birkaç sardalyanın aynı anda, bir arada

fosilleştiği görülmektedir. Bu fosil, sardalya balıklarının sa-

hip oldukları tüm özelliklerle bir anda yaratıldıklarının ve on mil-

yonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramadıklarının delilidir.

Canlının fosili sardalya balığının kafa yapısını, vücudunun altın-

daki ve üstündeki küçük yüzgeçlerini, iki parçaya ayrılmış

kuyruk yapısını çok net bir şekilde göstermektedir. Sardalya ba-

lıkları da kâinattaki tüm canlılar gibi üstün güç ve akıl sahibi

Rabbimiz'in eseridir. 

Sa

ba

şekl

bu fosi

fosilleştiği gö

Sardalya 

Dönem: Eosen

Yaş: 54-37 milyon yıl

Bölge:  ABD  



De niz  yıl dız la rı ge nel lik le de niz di bin de ya şar lar, 7000

met re de rin li ğin de ya şa yan tür le ri bu lun mak ta dır.

Yak la şık ya rım mil yar yıl dır hiç de ğiş me den soy -

la rı nı de vam et ti ren bu can lı lar kar şı sın da ev -

rim ci ler ça re siz lik için de dir. Çün kü söz ko nu su

can lı lar on mil yon de ğil, yüz mil yon de ğil, iki

yüz mil yon de ğil, yak la şık beş yüz mil yon yıl dır

ay nı dır lar. Eğer ev rim ci le rin id di ala rı doğ ru ol -

say dı, de niz yıl dız la rı beş yüz mil yon yıl lık za man

di li mi için de çok tan baş ka can lı la ra dö nüş müş ola-

cak, bu es na da ya rı de niz yıl dı zı ya rı baş ka bir hay van olan pek çok ga-

rip can lı nın izi, fo sil ka yıt la rın da gü nü mü ze ka dar ge le cek ti. An cak fo sil

ka yıt la rın da ev rim ci le rin bu id di ala rı nın hiç bir de li li yok tur.

Re sim de ki 500 mil yon yıl lık de niz yıl dı zının da is pat -

ladığı gibi, deniz yıl dız ları hep deniz yıl-

dızı olarak var ol muş lar dır, baş ka bir

can lıdan türememiş, baş ka bir

can lıya dönüş memiş ler dir.

ar, 7000

adır.

y-

r

ol-

man

müş ola-

k

Deniz Yıldızı
Dö nem: Ordovisyen 

Yaş: 500 - 440 milyon yıl
Böl ge: Fas
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Fosil kayıtları-

nın her açıdan

evrim teorisini açıkça ya-

lanladığı görülmektedir. Resimdeki ringa fosili

54 - 37 milyon yaşındadır. 54 - 37 milyon yıl

önce yaşayan ringa balıklarının fizyolojik özellik-

leriyle günümüzde yaşayan ringa balıkları arasında

hiçbir fark bulunmamaktadır. Ringa balığının 54 - 37 mil-

yon yıllık fosili incelendiğinde balığın kafa yapısının, yüzgeçle-

rinin ve kuyruk yapısının hiç değişmediği açıkça görülmektedir.

Ringa fosillerinin gösterdiği gerçek, canlıların evrim geçirme-

dikleri, hepsini Yüce Allah'ın yarattığıdır.

Fos

nı

e

la

54

önc

leriyle

hiçbir fark b

Ringa 

Dönem: Eosen 

Yaş: 54 - 37 milyon yıl

Bölge: ABD 
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Eğer Dar wi nist le rin, can lı la rın bir bir le rin den tü -

re dik le ri id di ala rı doğ ru ol say dı, iki fark lı can -

lı nın özel lik le ri ni ta şı yan (ör ne ğin ya rı zar ga na

ya rı rin ga, ya rı kö pek ba lı ğı ya rı ba li na, ya rı ala -

ba lık ya rı tim sah vs) pek çok fo sil ör ne ği ne rast la -

ma mız ge re kir di. An cak böy le bir fo si le hiç rast lan ma mış tır.

As lın da Dar win de, da ha te ori si ni or ta ya atar ken bu du ru mun

ken di si için cid di bir aç maz ol du ğu nu gör müş tür. Bu yüz den,

Tür le rin Kö ke ni ki ta bı nın "Te ori nin Zor luk la rı" (Dif fi cul ti es

on The ory) ad lı bö lü mün de şöy le yaz mış tır: 

"Eğer ger çek ten tür ler öbür tür ler den ya vaş ge liş me ler -
le tü re miş se, ne den sa yı sız ara ge çiş for mu na rast la mı -
yo ruz? Ne den bü tün do ğa bir kar ma şa ha lin de de ğil
de, tam ola rak ta nım lan mış ve yer li ye rin de? Sa yı sız
ara ge çiş for mu ol ma lı, fa kat ni çin yer yü zü nün sa yı la -
ma ya cak ka dar çok kat ma nın da gö mü lü ola rak bu la -
mı yo ruz..." (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es, s.
172, 280)

a-

astla-

mıştır

Zar ga na
Dö nem: Kretase 

Yaş: 95 milyon yıl
Böl ge: Lübnan



Evrimciler yıllardır bıkmadan usanmadan yeni

hayali iddialar ortaya attılar ve her seferinde

de bu iddialarını geri almak zorunda kaldı-

lar. Kimi zaman fosilleri saklama yoluna gitti-

ler, kimi zaman hayali rekonstrüksiyonlar

yaptılar. Bilimsel dergilerde hayal güçleriyle

çizdikleri ara fosilleri kapaktan yayınladılar,

ancak kısa bir süre içinde yaptıkları yeni yayınlarda

özür dilemek zorunda kaldılar. Çünkü yer altından çıkarılan fosil kayıt-

ları evrimcilerin iddialarını tek tek yerle bir etti. 

Resimde görülen 350 milyon yıllık güneş merca-

nı yaratıldığı ilk günden günümüze

kadar hiç değişmemiştir. Bu fosil de

tıpkı diğer milyonlarca fosil gibi

Darwinizmin yalnızca sapkın bir

ideoloji olduğunu, bilimsellikle

hiçbir ilgisinin olmadığını ispat-

lamaktadır. 

ni

r

le

dılar,

yayınlarda

Güneş
Mercanı

Dönem: Devoniyen
Yaş: 350 milyon yıl

Bölge: Fas
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Keman vatozu on milyonlarca yıldır değiş-
meden kalan canlılara sadece bir örnektir.
Tüm detaylarıyla korunmuş milyonlarca
fosil evrimin bir aldatmaca, Yaratılışın ise
bir gerçek olduğunu bize göstermekte ve
insanlara kainattaki mükemmelliğin tesa-
düfen oluşamayacağını anlatmaktadır. 
21. yüzyıl Allah'ın izniyle Darwinist
aldatmacanın kesin olarak yenilgiye uğra-
dığı kutlu bir dönem olacaktır.

95 milyon yıl

önce yaşayan

keman vatozu da, günümüzde

yaşayan keman vatozu da,

uzun ince kuyruğu, bedenin-

den çıkan küçük yüzgeçleri,

koniyi andıran öne doğru sivri-

len kafa yapısı ile tamamen

aynıdır. 

Bir çok hayvan kendine özgü

yapılarıyla, o kadar ayırt edi-

lebilir şekilde fosilleşmiştir ki,

fosil kayıtlarını inceleyen bilim

adamları evrim teorisinin tari-

he gömüldüğünü kabul etmek

zorunda kalmışlardır. Allah'ın

üstün yaratışının izleri olan

fosiller, evrimcilerin yalanlarını

her geçen gün daha da güçlü

bir şekilde deşifre etmektedir.

yıl

şayan

d

Keman
Vatozu 

Dönem: Kretase 
Yaş: 95 milyon yıl

Bölge: Lübnan
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Ayrı türlere ait fosillerin, fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca

hiç değişim göstermedikleri, Darwin'in Türlerin Kökeni'ni yayınlamasın-

dan önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Darwin

ise gelecek nesillerin bu boşlukları dolduracak yeni fosil bulguları elde

edecekleri kehanetinde bulunmuştur. Ama aradan geçen 120 yılı

aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucun-

da, fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça

görülmüştür. 

Resimde görülen yılan balığı da aradan 95 milyon yıl geçmesine rağ-

men en ufak bir değişiklik geçirmemiş, evrimleşmemiş ve başka bir

canlıya dönüşmemiştir. 

yrı türlere ait fosill i

Yılan Balığı

Dönem: Kretase 

Yaş: 95 milyon yıl

Bölge: Lübnan
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Denizatları dış görünümleri ve son derece

özel bir düzene sahip olan genel yapıları

ile dikkat çekici canlılardır. Boyları 4 ila 30

cm arasında değişen denizatları, genellikle

kıyı şeridinde yosunların ve diğer bitkilerin ara-

sında yaşarlar. Sahip oldukları koruyucu kemiksi zırh bu hay-

vanları tehlikelerden korur. Zırh o kadar sağlamdır ki, kurumuş

ölü bir denizatını elinizle kırmanız neredeyse imkânsızdır.

Resimdeki 3 milyon yıllık denizatı, "canlıların evrim geçirmedi-

ğini", tümünü Allah'ın yarattığını söylemektedir. 

0

le

ara-

k i h bu hay-

Deniz Atı  
Dönem: Pliosen 

Yaş: 3 milyon yıl
Bölge: İtalya
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Bu gü ne ka dar el de edi len 100 mil yon fo si le

ba kıl dı ğın da gö rü len tek bir ger çek var dır: O

da can lı la rın ev rim ge çir me di ği. Eğer can lı lar

ev rim ge çir miş ol say dı, ör ne ğin us kum ru lar bir baş -

ka can lı tü rün den de ği şe de ği şe bu gün kü hal le ri ne ka -

vuş muş ol sa lar dı, bu du rum da gü nü müz de ki us kum ru lar la

bun dan mil yon lar ca yıl ön ce ya şa mış olan lar ara sın da pek

çok fark ol ma sı ge re kir di. An cak böy le bir fark yok tur. Bu gün -

kü us kum ru lar na sıl sa bun dan 5 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan -

lar da öy le dir ve bu nun an la mı açık tır: Bi lim sel bul gu lar “Ev rim

ya lan” de mek te dir.

B

ba

da

evrim g

ka canlı tü ü

Us kum ru

Dö nem: Mio sen 

Yaş: 5 mil yon yıl

Böl ge: İtal ya
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Can lı la rın mil yon lar ca yıl dır ya pı la rın da hiç bir de ği -

şik lik ol ma dı ğı nı gös te ren ya şa yan fo sil ler, ev rim

te ori si ne ağır bir dar be oluş tur mak ta dır. Bi lin di ği

gi bi ev rim te ori si, an cak de ği şen çev re şart la rı -

na uyum sağ la ya bi len can lı la rın ha yat ta ka la -

ca ğı nı, ha ya li birta kım rast lan tı sal de ği şim le rin

et ki siy le can lı la rın bu sü reç te baş ka can lı la ra

ev rim le şe ce ği ni id dia et mek te dir. Ya şa yan fo sil ler

ise, te ori nin, tür le rin zaman için de değişen şart lara

göre değişim geçireceği id diasının asıl sız bir hikayeden iba-

ret ol duğunu or taya koy mak tadır. 

ği-

m

a

ller

artlara

den iba

Gü neş Ba lı ğı,
Rin ga Ba lı ğı
Dö nem: Eo sen 

Yaş: 54 – 37 mil yon yıl
Böl ge: ABD
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Bu gü ne ka dar el de edi len yüz ler ce ke mik li tur na

ba lı ğı fo si li, bu can lı la rın mil yon lar ca yıl dır en

kü çük bir de ği şik li ğe uğ ra ma dık la rı nı gös ter -

mek te dir. Re sim de gö rü len 54 – 37 mil yon yıl-

lık ke mik li tur na ba lı ğıy la, gü nü müz de niz le rin -

de ya şa yan la rı ara sın da hiç bir fark yok tur. Bu

fark sız lık, Dar wi nist lerin açık layamayacağı bir

durum dur ve Yaratılış ger çeğini bir kez daha is -

pat lamak tadır. 

Bugü

ba

k

m

lık

de

fark

ddurum

patlamak

Ke mik li 

Tur na Ba lı ğı 

Dö nem: Eo sen 

Yaş: 54 – 37 mil yon yıl

Böl ge: ABD 



Fo sil ka yıt la rı, Dar wi nist le rin yak la şık 150 yıl dır

öne sür dük le ri "ara form fo sil le ri bu lun muş de -

ğil, ama ile ri de bu lu na bi lir" ar gü ma nı nın ar tık

ge çer li ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Fo sil ka yıt -

la rı can lı lı ğın kö ke ni ni an la mak için ye te rin ce

zen gin dir ve kar şı mı za so mut bir tab lo çı kar -

mak ta dır: Fark lı can lı tür le ri, ara la rın da ev rim sel

"ge çiş form la rı" ol ma dan, yer yü zün de bir an da ve fark lı

ya pı la rıy la, ay rı ay rı or ta ya çık mış lar dır. Bu nun ise

an la mı açık tır: Can lı la rı Al lah yarat mış tır. 

Bu ger çeği ifade eden bul gular dan

biri de resim de görülen 37 – 23 mil -

yon yıl yaşın daki yen geç fosilidir.
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r

e

ar-

rimsel

nda ve farklı

Yen geç
Dö nem: Oli go sen 

Yaş: 37 - 23 mil yon yıl
Böl ge: Da ni mar ka
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Va toz ba lık la rı, kı kır dak ya pı lı de -

niz can lı la rın dan dır. Her han gi bir

teh li key le kar şı kar şı ya kal dık la rın -

da, kuy ruk la rın da ki ze hir li iğ ne yi

ba tı ra rak ken di le ri ni sa vu nur lar. Göz le -

ri be den le ri nin üze rin de, ağız la rı ise be den -

le ri nin al tın da yer alır. Yi ye cek le ri ni, tıp kı kö pek ba lık la -

rın da ol du ğu gi bi, ko ku du yu la rı nı ve elekt rik sel alı -

cı la rı nı kul la na rak bu lur lar. Ço ğu za man yal nız ca

göz le ri ve kuy ruk la rı gö rü le cek şe kil de, de niz di -

bin de gö mü lü ola rak ya şar lar. 

Re sim de ki fo sil, va toz ba lık la rı nın ev rim ge çir me -

di ği ni gös te ren bir de lil dir. 50 mil yon yıl ön ce ki va -

toz ba lık la rı, gü nü müz de ki ler den fark sız dır. Mil yon lar -

ca yıl geç me si ne rağ men, va toz ba lık la rı nın ya pı la rın da

bir de ği şik lik ol ma mış tır. Ev rim ci le rin id di ala rı doğ ru ol say dı, bu za man

zar fın da va toz ba lık la rı de ği şik aşa ma lar dan geç me li ve bu aşa ma la rı

gös te ren pek çok fo sil ka ydı ol ma lıy dı. An cak bu lu nan her fo sil, gü nü -

müz de ki va toz ba lık la rıy la geç miş te ya şa yan la rın ay nı ol du ğu nu gös -

ter mek te, ya ni ev rim ci le rin id diasını çürüt mek tedir. 

in

lerinin

rınd

c

g

b

Re

diğ

toz ba

ca yıl geç

bir değişiklik

Va toz Ba lı ğı

Dö nem: Eo sen

Yaş: 54 – 37 mil yon yıl

Böl ge: ABD 
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Mü rek kep ba lık la rı nın ta rih bo yun ca

hep mü rek kep ba lı ğı ola rak var ol duk la -

rı nın is pa tı olan re sim de ki 95 mil yon yıl lık

fo sil, ev rim ci le rin id di ala rı na mey dan oku -

mak ta dır. Mü rek kep ba lık la rı nın ev rim ge çir di ği -

ne da ir en kü çük bir de lil da hi öne sü re me yen ev rim ci -

ler, fosil kayıt ları kar şısın da büyük perişan lık için dedir ler.  

k

oku-

eçirdiği-

Mürekkep
Balığı 

Dö nem: Kretase
Yaş: 95 milyon yıl

Böl ge: Lübnan
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Ya şa yan fo sil -

ler, can lı la rın ev rim ge çir me di klerini, ya ra tıl -

dıklarını gös ter mek te dir. Tür ler gü nü müz de ki

be den ya pı la rı na, ev rim ci le rin öne sür dü ğü gi bi

te sa dü fi bir de ği şim sü re cin den ge çe rek ulaş ma -

mış lar dır. Hep si Yü ce Al lah ta ra fın dan ku sur suz ca var edil -

miş ler dir ve yer yü zün de ki var lık la rı bo yun ca hep ya ra tıl dık la rı şe kil de

ya şa mış lar dır. 

Re sim de gö rü len rin ga ba lı ğı fo si li de bu açık ger çe ğin is pat la rın dan

bi ri dir. Mil yon lar ca yıl bo yun ca hiç bir de ği şi me uğ ra ma yan rin ga ba -

lık la rı, var ol duk la rı ilk gün nasıl lar sa bugün de öy ledir ler. Diğer tüm

fosil ler gibi, bu fosil de ev rim teorisinin yalan lar üzerine kurulu ol -

duğunu söy lemek tedir.

Y

le

dık

bede

ttesadüfi

mışlardır H

Rin ga Ba lı ğı

Dö nem: Eo sen

Yaş: 54 – 37 mil yon yıl

Böl ge: ABD 



Dar wi nizm'in bi lim dı şı id di ala rı na gö re bit ki ler,

hav yan lar, man tar lar, bak te ri ler hep ay nı

kay nak tan gel miş ler dir. Hay van la rın 100'e

ya kın fark lı fi lu mu (ya ni yu mu şak ça lar, ek -

lem ba cak lı lar, so lu can lar, sün ger ler gi bi te -

mel ka te go ri le ri) hep tek bir ha ya li or tak ata -

dan tü re miş tir. Te ori ye gö re omur ga sız can lı lar

za man la (ve te sa dü fen) omur ga ka za na rak ba lık -

la ra, ba lık lar am fi bi yen le re, on lar sü rün gen le re, sü rün gen le rin bir kıs -

mı kuş la ra, bir kıs mı ise me me li le re dö nüş müş tür. Te ori ye gö re bu dö -

nü şüm yüz mil yon lar ca se ne lik uzun bir za man di li mi ni kap sa mış ve

ka de me ka de me iler le miş tir. Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm

sü re ci için de sa yı sız "ara tür"ün oluş muş ve ya şa mış ol ma sı ge re kir.

An cak böy le bir ara tü rün izi ne fo sil ka yıt la rın da hiç rast lan ma mış tır.

Fo sil ka yıt la rı her za man, re sim de ki 95 mil yon yıl lık ke di ba lı ğı gi bi, tüm

ya pı la rıy la hep nok san sız var ol muş ve mil yon lar ca yıl bo yun ca hiç

de ğiş me miş can lı la rın var lı -

ğı nı gös ter mek te -

dir. Bu da, ev ri min

fo sil ler kar şı sın da

ye nil diğinin ilanı-

dır.

er,

ar

balık-

ü üngenlerin bir kıs-

Kedi Balığı
Dö nem: Kretase 

Yaş: 95 milyon yıl
Böl ge: Lübnan
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Fo sil ka yıt la rı nın en be lir gin özel lik le -

rin den bi ri, can lı la rın bu ka yıt lar da göz -

lem len dik le ri je olo jik dö nem ler bo yun ca

de ği şi me uğ ra ma ma la rı dır. Di ğer bir de yiş le, bir

can lı tü rü, fo sil ka yıt la rın da ilk ola rak na sıl be lir -

diy se, bu tür yok ola na ka dar ve ya gü nü mü ze

ge le ne ka dar on mil yon lar ca, hat ta yüz

mil yon lar ca yıl bo yun ca hiç bir de ği şim gös -

ter me mek te, ay nı ya pı yı ko ru mak ta dır. Bu,

can lı la rın evrim geçirmediklerinin açık bir de -

li li dir.

50 mil yon yıl dır, tüm özel lik le ri ni ay nen mu ha fa za

eden, her han gi bir değişime uğ ramayan yen geç ler de bu delil ler -

den biridir. Günümüz de yaşayan yen geç ler le, mil yon lar ca yıl ön ce

yaşayan lar ay nıdır.

deği

canl

diy

g

m

te

can

lilidir.

50 milyon

eden herh

Yen geç

Dö nem: Eo sen dö nemi

Yaş: 50 mil yon yıl

Böl ge: ABD



Re sim de gö rü len Per cop si dae fo si li, bu can -

lı la rın mil yon lar ca yıl dır de ğiş me den var lık -

la rı nı de vam et tir dik le ri ni, ya ni ev rim ge çir -

me dik le ri ni gös ter mek te dir. Eğer bir can lı,

mil yon lar ca yıl ön ce ki tüm özel lik le riy le gü -

nü müz de ku sur suz şe kil de var lı ğı nı sür dü rü yor -

sa ve hiç bir de ği şim ge çir me diy se, bu du rum Dar -

win'in ön gör dü ğü aşa ma lı ev rim mo de li ni ta ma men

or ta dan kal dı ran güç lü bir ka nıt tır. Ve yer yü zün de

bu nu ka nıt la ya cak tek bir ör nek değil,

mil yon lar ca ör nek bulun mak tadır.

Söz konusu Per cop sidae fosili

de bu kanıt lar dan sadece

biridir.

-

yor-

m Dar-

Per cop si dae
Dö nem: Eo sen 

Yaş: 54 – 37 mil yon yıl
Böl ge: ABD
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De niz kes ta -

ne le ri dün ya -

nın dört bir ya nın -

da ki de niz ler de rast la -

nan, Eki no id sı nı fı na da hil di ken li de niz can lı la rın -

dan dır. Yak la şık 300 mil yon yıl lık de niz kes ta ne si fo sil -

le ri, bu can lı la rın komp leks ya pı la rıy la yüz mil yon lar ca yıl dır var

ol duk la rı nı gös ter mek te dir. Bu za man zar fın da ya pı la rın da bir

de ği şik lik ol ma mış, her han gi bir ara aşa ma dan geç me miş ler -

dir. Dar wi nist ler, bu fo sil ler kar şı sın da ça re siz dir ler. Çün kü bu fo -

sil ler, Dar wi nist le rin id dia et ti ği ev rim sü re ci nin hiç bir za man ya -

şan ma dı ğı nın is patıdır lar. 

D

ne

nın

daki

nan, Ekin

dandır Yakla

De niz Kes ta ne si

Dö nem: Kar bo ni fer 

Yaş: 295 mil yon yıl

Böl ge: ABD



Fo sil ka yıt la rı, can lı la rın on hat ta ço ğu za man

yüz mil yon lar ca yıl dır hiç de ğiş me dik le ri ni,

ya ni ev rim ge çir me dik le ri ni gös ter miş tir. Bu

açık ger çek, Dar wi nizm için cid di bir so run dur

ve pek çok ev rim ci de bu du ru mun far kın da dır.

Ör ne ğin ev rim ci pa le on to log Ste ven M. Stan ley,

Dar wi nist açık la ma la rın fo sil ler le uyuş ma dı ğı nı şu söz ler le ifa de eder:

"Uzun sü re dir ka pa lı bir ku tu ola rak ka lan fo sil ka yıt la rı bu gün ar tık biz -
le ri, ev ri min bu ge le nek sel an la yı şı nı ye ni den göz den ge çir me ye
mec bur et mek te dir. Ar tık or ta ya çık mış tır ki say sız can lı tü rü, mil yon -
lar ca yıl dır göz le gö rü len her han gi bir ev rim ge çir me den yer yü zün de
var lı ğı nı de vam et tir mek te dir." (Ste ven M. Stan ley, The New Evo lu tio -

nary Ti me tab le, 1981 New

York, s. 3)
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n

,

u

ur

adır.

Stanley,

l if de eder:

As ker Ba lı ğı   
Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan
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Re sim de gö rü len Ca tos to mi da e fa -

mil ya sı na da hil olan bu ba lık 50 mil -

yon ya şın da dır ve 50 mil yon yıl dır

hiç bir de ği şi me uğ ra ma mış tır. Gü nü -

müz de niz le rin de ya şa yan tür le riy le

ay nı olan bu fo sil, ev rim te ori si nin ge -

çer siz li ği nin bir de li li dir. 

Re

m

yo

hiç

müz

aynı o

çersizliğin

Ca tos to mi da e

Dö nem: Eo sen 

Yaş: 50 mil yon yıl

Böl ge: ABD



Gü nü müz de niz le rin de gü neş ba -

lık la rı nın çok faz la tü rü ya şa mak ta -

dır. Re sim de gö rü len gü neş ba lı ğı

fo si li, gü neş ba lık la rı nın her han gi bir

ev rim sü re cin den geç me di ği ni gös ter -

mek te dir. Ara dan ge çen mil yon lar ca yıl bo -

yun ca gü neş ba lı ğı nın fiz yo lo ji sin de her han gi bir de ği şik lik

ol ma mış tır. Bun dan 55 mil yon yıl ön ce ki gü neş ba lık la rı nın

gö rü nü mü ve ya pı la rı na sıl sa, gü nü müz de ki lerin de öy -

ledir.

G

lı

dı

fosi

evrim

mektedir. Ar

Gü neş Ba lı ğı 
Dö nem: Eo sen 

Yaş: 54 – 37 mil yon yıl
Böl ge: ABD
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Fo sil ler ev ri min id di ala rı nı yer le bir et ti ği için dir ki,

ço ğun luk la ev rim ci ler ta ra fın dan göz ar dı edil -

mek te ya da üzer le rin de çe şit li oy na ma lar ya pı -

la rak ev rim ci pro pa gan da ya alet edil me ye ça -

lı şıl mak ta dır. An cak son dö nem ler de Ya ra tı lış'ın

de li li olan yüz ler ce fo si lin ser gi ler le, ki tap lar la,

in ter net si te le riy le or ta ya çı ka rıl ma sı, ev rim ci le rin

için de bu lun du ğu aç ma zı tüm açık lı ğıy la göz ler önü -

ne ser miş tir. Fo sil le ri ve ya şa yan ör nek le ri ni yan ya na gö ren

in san lar, ek bir açık la ma ya bi le ge rek kal ma dan, ev ri min ya lan ol du -

ğu nu he men an la mak ta dır. Ev rim ci le ri pa ni ğe sü rük le yen se bep de

bu dur. Ev rim ci ler, bu de fa ge ri dö nü şü müm kün ol ma yan şe kil de, te -

ori le ri nin dün ya ça pın da çök tü ğü nü gör mek te ve acı için de bu çö kü -

şü sey ret mek te dir ler. Ev rim te ori si nin çö kü şü nün de lil le rin den bi ri de

re sim de ki 95 mil yon yıl lık kurt rin ga sı fo si li dir. 

Fosi

ço

m

l

lı

de

inter

içinde b

ne sermişti

Kurt Rin ga

Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 95 mil yon yıl

Böl ge: Lüb nan



Wen dell R. Bird, The Ori gin of Spe ci es Re vi -

si ted ad lı ki ta bın da, ev rim te ori si nin ara

form id di ası nın ha ya li bir hi ka ye den iba -

ret ol du ğu nu şöy le ifa de edi yor:

"... Je olo jik ka yıt en baş tan söy le nen şe yi
bir da ha vur gu lu yor: Fark lı je olo jik dö nem -
le re ait tür ler ara sın da ya şa dı ğı var sa yı lan ara
form lar ha ya li şey ler dir, yal nız ca te ori yi des tek le mek için or ta ya
atıl mış tır." (Wen dell R. Bird, The Ori gin of Spe ci es Re vi si ted, Tho mas

Nel son Inc, Ara lık 1991, s. 44)

Bu gü ne ka dar ya pı lan fo sil araş tır ma la rı, ev rim ci le rin id di ala rı na

des tek ola bi le cek, her han gi bir ara form ör ne ği or ta ya koy ma mış -

tır. Ör ne ğin bu lu nan hiç bir tang ba lı ğı fo si li ya rım, az ge liş miş, or -

gan la rı nın ba zı sı oluş muş ba zı sı oluş ma mış

de ğil dir. Ne ka dar ge ri ye gi di lir se gi dil -

sin, el de edi len her tang ba lı ğı fo si li

bu gün ya şa yan tang ba lık la rıy la

bi re bir ay nı özel lik le ri ta şı mak ta -

dır. Re sim de ki 95 mil yon yıl lık

tang ba lı ğı fo si li de bu ger çe ğin

de lil le rin den dir.

-

i
m-
n ara

t klemek için ortaya

Tang Ba lı ğı
Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan
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Evrimciler, balıkların omurga-

sız deniz canlılarından, amfibi-

yenlerin ve günümüz balıklarının

sözde "atasal" bir balıktan, sürüngenle-

rin amfibiyenlerden, kuşların ve

memelilerin ayrı ayrı sürüngenlerden ve en son olarak

insanların ve günümüz maymunlarının ortak bir ata-

dan evrimleştiklerini iddia ederler. Fakat fosil kayıt-

larında bu iddiaları doğrulayan tek bir ara geçiş

formu bile bulunamamıştır. 

Bu sayfada görülen 95 milyon yıllık dikenli çütre

balığının fosili ile günümüzde yaşayan örneği tama-

men birbiriyle aynıdır. Dolayısıyla bu canlı da diğer tür-

ler gibi yaşadığı milyonlarca yıl boyunca en ufak bir değişik-

liğe uğramamış, evrim geçirmemiştir. Bulunan her fosil, evrim teorisinin

hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve tüm canlıların Allah tarafından

mükemmel halleriyle yaratıldıklarını ispat etmektedir. 

rin a

me

in

d

la

fo

Bu

balığ

men bir

ler gibi yaş d

Dikenli

Çütre Balığı 

Dönem: Kretase 

Yaş: 95 milyon yıl

Bölge: Lübnan



Resimde gördüğünüz 50 milyon yıllık yayın balığı günü-

müze kadar hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Bu

balık tıpkı yaratılan diğer milyonlarca balık

gibi evrim geçirmemiştir. Evrimcilerin iddia

ettiği sudan karaya geçiş de hiçbir

zaman gerçekleşmemiştir. Diğer canlılar

gibi bu yayın balığı da, 50 milyon yıl

önceki görüntüsü ve şekliyle hala yaşa-

maktadır. 
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tır. Bu

ık

-

Yayın Balığı
Dönem: Eosen 

Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: ABD
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Gümüş renkli, baltayı andıran bu parlak ve

küçük balıkların diğer birçok derin deniz

balığı gibi, karınlarının alt kısmında ışık üreten

organları vardır.  Bu balıklar, vücutlarının altında

mavimsi ışık yayabilen 100 kadar ışık organına sahip-

tirler. Bu mükemmel yaratılışla milyonlarca yıldır denizlerde yaşa-

yan balta balığı başka bir canlıdan türememiş, başka bir canlıya

da dönüşmemiştir. Resimde gördüğünüz 37-23 milyon yıllık

Oligosen dönemine ait balta balığı fosili Çek Cumhuriyeti'nde

bulunmuştur ve günümüzde yaşayan örneğiyle tamamen aynıdır. 

G

küç

balığ

organla

mavimsi ışık

ti l

Balta Balığı 

Dönem: Oligosen 

Yaş: 37 - 23 milyon yıl

Bölge: Çek

Cumhuriyeti
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Ba zı fo sil ler "çift par ça lı" fo sil ola rak ad lan dı rı lır. Bu

du rum da, fo si lin bu lun du ğu taş ta ba ka sı tam or -

ta dan iki ye ay rıl mak ta ve fo sil, ta şın her iki ta -

ra fın da da ne ga tif ve po zi tif ola rak gö rül mek -

te dir. Re sim de gö rü len 95 mil yon yıl lık kedi

ba lı ğı fo si li de çift par ça lı bir fo sil dir. 

Kedi balıkları, köpek balıkları takımına dahil

olan balıklardır. Resimde görülen kedi balığı da

Scyliorhinidae familyasına dahildir. Bu gün ya şa yan

kedi ba lık la rı nın ta ma men ay nı sı

olan 95 mil yon ya şın da ki kedi ba -

lık la rı, ev rim te ori si ne mey dan

oku mak tadır. 

r. Bu

r-

il

da

aşayan

Kedi 
Ba lı ğı

Dö nem: Kre ta se 
Yaş: 95 mil yon yıl

Böl ge: Lüb nan
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Resimde görülen 500 milyon yıllık denizanası fosi-

linin günümüze kadar gelmesi adeta bir muci-

zedir. Çünkü denizin altında yaşayan bu can-

lının balıklar gibi bir iskeleti yoktur, tamamen

jölemsi bir yapıya sahiptir. Normal şartlarda

bu hayvanın günümüze kadar gelen bir fosi-

linin kalmaması gerekir. Ancak Allah, evrimci-

lerin iddialarını geçersiz kılmak için bu canlının

da fosilleşmesini sağlamış ve 500 milyon yıl öncesinden

günümüze bir delil sunmuştur. 

Denizanalarının kalpleri, beyinleri, kemikleri, pulları ve gözleri yoktur.

Sinir sistemleri sinir ağı biçiminde şekillenmiştir. Denizanalarının bazı

türleri zehirlidir. Zehirsiz olanlarda da savunma

amacıyla kullanılan biyolüminesans denen,

kimyasal bir reaksiyon sonucunda meydana

gelen ışığı yayma özelliği vardır. Denizanaları

da tıpkı diğer canlılar gibi Allah'ın muhteşem

yaratma sanatının birer tecellisidir. 

Resim

lini

ze

lın

jö

bu

linin

lerin idd

da fosilleşm

Denizanası 

Dönem: Kambriyen 

Yaş: 500 milyon yıl

Bölge: ABD
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148 milyon yıllık bu mürekkep balığı diğer yaratılmış

canlılar gibi hiçbir değişikliğe uğramadan günümü-

ze kadar gelmiştir. Bu da evrimin hiçbir zaman ger-

çekleşmediğinin ve tüm canlıları Yüce Allah'ın

yarattığının apaçık delilidir. Onkollular grubunda

yer alan mürekkep balıklarının ağız bölgesinden

çıkan 10 tane kolu vardır. Mürekkep balıkları son dere-

ce hassas bir koku ve tat alma duyusuna ve gözlere sahip-

tirler. Gözleri o kadar kuvvetlidir ki tam 70 milyon hücreyle yaptıkları

görme işlemi sonucu, arkalarından gelen bir tehlikeyi dahi hemen fark

edebilir ve çok seri hareket ederek kendilerini koruyabilirler. Allah bu

balıkta mükemmel bir savunma sistemi yaratmıştır. Saldırıya uğradı-

ğında mürekkep kesesinden koyu renkli bir sıvı püskürten mürekkep

balığı, düşmanını bu şekilde aldatarak hizla tehlikeden uzaklaşabilir.

ş

n

ere-

e sahip-

Mürekkep
Balığı

Dönem: Jura 
Yaş: 148 milyon yıl
Bölge: Almanya
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Kemikli turna balığı uzun ince koni biçimli,

güçlü dişlerle donanmış uzun ve gagamsı

bir çeneye sahiptir. Bu canlının

Almanya'da bulunan 150 milyon yıllık

fosiliyle günümüzde yaşayan örneği kar-

şılaştırıldığında özel görünümlü çenesin-

den, kemik ve kuyruk yapısına kadar hiç-

bir değişikliğe uğramadığı çok net bir şekilde

görülmektedir. Kemikli turna balıkları, evrimin

geçersizliğini gözler önüne seren sayısız canlıdan biridir.

Bilinen en eski örnekleri Jura döneminde (206 - 144 milyon yıl)

yaşamış olan kemikli turna balıkları milyonlarca yıldır aynı kal-

mışlardır.

Kem

gü

b

A

fo

şıla

den,

bir deği

görülmekted

ge

Kemikli Turna  

Dönem:  Jura 

Yaş: 152 milyon yıl

Bölge: Almanya
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Mercanlar denizin

derinliklerinde

yaşayan omur-

gasız canlılardır.

Yumuşak mercanlar, boynuzsu mercanlar,

dikenli mercanlar gibi çeşitleri vardır.

Mercan kuruyup katılaştığında taş gibi bir

yapıya sahip olur, denizin dibinde ise adeta

bitki gibidir. Mercanlar denizin diplerinde ren-

gârenk çiçek bahçelerini andırırlar. 

Resimde görülen 150 milyon yıllık mercan fosili tüm detaylarıyla

korunacak şekilde fosilleşmiştir. İki resimde açıkça görüldüğü gibi

fosillerdeki mercanlar, günümüzde yaşayan örnekleriyle birebir

aynıdırlar. Bunun anlamı ise, mercanların aradan geçen 150 milyon

yıla rağmen hiç değişmedikleri, yani evrim geçirmedikleridir. 

Mercanla

deri

ya

g

Y

d

Me

yap

bitki gi

gârenk çi k

Mercan 

Dönem: Jura 

Yaş: 150 milyon yıl

Bölge: Almanya



Boynuzlu köpekbalığının günümüzde yaşa-

yan canlı örneğini incelediğimizde balığın

uzun gövdesinde geniş çıkıntılar olduğu

görülür. Balığın 95 milyon yıllık fosiline

baktığımızda da uzun gövdesinde yer alan

çıkıntıların, kafa ve kuyruk yapısının en ufak

bir değişikliğe uğramadığı açıkça görülmek-

tedir. Boynuzlu köpekbalığı denizin derinliklerinde

yaşar, bazen karın kanatçıklarını kayalara sürter. Mağara veya

resiflerde avlarına pusu kurarlar. Yaklaşık 1 metre boyları vardır.

Resimdeki 95 milyon yıllık boynuzlu köpekbalığı fosili de,

Darwinistlerin yenilgisini bir kez daha vurgulamakta, tüm canlıları

Rabbimiz'in yarattığı gerçeğini ispat etmektedir.
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Boy

ya

uz

gö

ba

çıkın

bir değ

tedir. Boynu

yaşar b

Boynuzlu

Köpekbalığı   

Dönem: Kretase 

Yaş: 95 milyon yıl

Bölge: Lübnan



Iskarmoz balığı bütün sıcak ve ılık denizle-

rin sığ sularından 100 metre derinliğe

kadar olan bölgede yaşayan bir balıktır.

Sürü halinde dolaşırlar ve son derece yır-

tıcıdırlar, öyle ki köpek balıklarına bile

hücum ederler. Balığın 5 milyon yıl önce

İtalya'da bulunan, Miosen dönemine ait fosili,

canlının kafasının tam altında ve kuyruklarında

olan küçük yüzgeçlerini, ince ve uzun kafa yapısını, uzun ince gövde-

sini çok net bir şekilde göstermektedir. Tüm bu detaylar ıskarmoz balı-

ğının aradan geçen 5 milyon yıla rağmen hiç değişmediğini, yani

evrim geçirmediğini ispatlamaktadır.
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Isk

ri

k

Sü

tıc

hücu

İİtalya'd

canlının ka

olan kü ük

Iskarmoz

(Barracuda)  

Dönem: Miosen 

Yaş: 5 milyon yıl

Bölge: İtalya



Karbonifer döneminden (354 - 290 milyon yıl)

beri hiç değişmeden varlıklarını devam ettiren

mantis ıstakozları, evrim teorisini geçersiz kılan

canlılardan biridir. Bir canlının yaklaşık 300 mil-

yon yıl boyunca hiç değişmemesi evrimcilerin

mantıksız izahlarıyla açıklanabilecek bir durum

değildir. Resimdeki mantis ıstakozu fosili ise 95 milyon

yaşındadır ve hem 300 milyon yıl önce yaşamış hem de günümüzde

yaşayan mantis ıstakozlarının tamamen aynısıdır. 

Mantis ıstakozunun boyu 30 santimetreye ulaşabilir ve üzerinde çok

farklı renkler barındıran bir kabuğa sahiptir. Tehlikeli kıskaçları sebe-

biyle dalgıçlar tarafından "parmak yaran" olarak adlandırılan mantis

ıstakozları, hayvanlar âlemindeki en kompleks göz sistemine sahip

canlılardandır. Mantis ıstakozu, insanlardan dört kat fazla olmak üzere,

12 ana rengi görebilir ve aynı zamanda farklı tip ışık kutuplanmalarını

yani ışık dalgalarındaki titreşimlerin yönü-

nü algılayabilir. 

K

b

m

ca

yon

mantıks

değildir Re i

Mantis
Istakozu 

Dönem: Kretase 

Yaş: 95 milyon yıl

Bölge: Lübnan
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Ahtapot gibi kabuksuz ve omur-

gasız hayvanların dahi tüm detay-

larıyla fosil kayıtlarında bulunması

Allah'ın mucizelerinden biridir. Bu yu-

muşakçaların kafa yapısı, kolları ve göz

çukurları dahi, bulunan fosillerde çok net bir

şekilde görülmektedir. Böylece insanlar Allah'ın

yarattığı bütün türlerin fosil kayıtlarını görerek

bütün canlıların hiçbir değişikliğe uğramadığına

şahit olmaktadırlar. Ahtapot Kafadanbacaklılar
sınıfından bir yumuşakçadır. Vücutları kısa ve

yuvarlak yapıdadır. Bir çift gelişmiş gözleri vardır.

Başının çevresinden 8 adet kol çıkar. Bu kolların

uzunlukları aynı olup, dipte kısa bir zarla birbirlerine bağ-

lıdır. Her kolda iki sıra vantuz bulunur. 2-3 santimetreden 10 metreye

kadar ulaşan değişik büyüklükte türleri vardır.Ahtapot da tıpkı diğer

hayvanlar gibi Allah'ın muhteşem yaratışının eseridir. 

şe

y

b

ş

sın

yuv

Başının

uzunlukları a

Ahtapot  

Dönem: Kretase  

Yaş: 95 milyon yıl

Bölge: Lübnan
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Menidae familyasına dahil olan Mene

balığına özellikle Pasifik Okyanusu'nda

sıkça rastlanır. Canlının, Senozoik za-

mana (65 milyon yıl - günümüz) ait

pek çok fosil örneği elde edilmiştir.

Resimde görülen, 54-37 milyon yıllık

Eosen dönemine ait fosili bu canlının hiç-

bir şekilde değişmediğini gösteren önemli

bir kanıttır. Fosil günümüzde yaşayan canlı örne-

ğiyle tamamen aynı olup balığın geniş gövdesini, kü-

çük kuyruk yapısını, iskelet yapısını ve bedeninin

altından çıkan iki uzun yüzgecini çok net bir şe-

kilde göstermektedir. Fosil kayıtları canlıların

milyonlarca yıl önceki hallerinin adeta resmini

yansıtır. Eğer bir canlı on milyonlarca yıl bo-

yunca en küçük bir değişiklik dahi geçirmemiş-

se, o zaman canlıların evrimi senaryosundan bah-

setmek mümkün değildir. 

ü

ğiyle ta

çük

a

k

m

ya

yun

se, o z

setmek mü

Mene Balığı 

Dönem: Eosen dönemi

Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Bölge:  İtalya
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95 mil yon yıl dır ay nı ka lan va toz la r çok

önem li bir ger çe ği tüm net li ğiy le göz ler

önü ne ser mek te dir: Can lı la rın ya pı sın da ki

de ğiş mez lik, ev ri mi ya lan la mak ta dır. Ev -

rim te ori si bi lim sel bul gu lar la des tek len -

me yen bir se nar yo dan iba ret tir. Fo sil ler bu

se nar yo nun ger çek dı şı ol du ğu nu de şif re et -

miş, Ya ra tı lış'ın red de dil me si nin müm kün ol ma dı -

ğı nı göz ler önü ne ser miş tir. 

k

u

et-

olmadı-

Vatoz
Dö nem: Kretase 

Yaş: 95 milyon yıl
Böl ge: Lübnan



Resimdeki 150 milyon yıllık at nalı yenge-

ci fosili, söz konusu canlıların yüz milyon

yılı aşkın zamandır değişmediklerinin

delilidir. Bu delilin gösterdiği gerçek çok

açık ve anlaşılırdır: Tarih boyunca evrim

yaşanmamış, tüm canlıları Yüce Allah yarat-

mıştır. 
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R

c

y

de

açık

yaşan

mıştır.

At Nalı
Yengeci

Dönem: Jura 

Yaş: 150 milyon yıl

Bölge: Almanya
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Spatula balığının, nere-

deyse vücudunun uzun-

luğuna yakın son derece

belirgin, spatulaya ben-

zeyen ağız ve burun yapısı ile küçük yüzgeçleri 50 milyon yıllık fo-

silde de son derece net bir şekilde görülmektedir. Canlı aradan

50 milyon yıl geçmesine rağmen en ufak bir değişikliğe uğrama-

mış, evrim geçirmemiştir. Charles Darwin evrim teorisini

ortaya atarken canlıların mutasyonlar yoluyla bir-

birlerinden türediklerini iddia etmiştir. Fakat bulu-

nan milyonlarca fosil canlıların birbirlerinden

evrimleşmediklerini, ilk yaratıldıkları halden gü-

nümüze kadar aynı şekilde kaldıklarını göster-

mektedir. Bilim adamı Stephen Jay Gould mu-

tasyonlarla türler arasında geçiş olamayacağını

şöyle ifade etmektedir: 

"Bir mutasyon büyük ve yeni bir ham malzeme (DNA)
oluşturmaz. Türleri mutasyona uğratarak yeni bir tür elde edemez-
siniz." (Stephen Jay Gould, "Is a New and General Theory of
Evolution Emerging?", Lecture at Hobart&Wm Smith College, 4
Şubat 1980)

eorisini

ir-

nı

me (DNA)

Spatula
Balığı  

Dönem: Eosen 
Yaş: 50 milyon yıl

Bölge: ABD
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Darwinistler tüm canlıların deği-

şim geçirdikleri ve birbirlerin-

den türedikleri iddiasındadır-

lar. Milyonlarca yıl önceye

dayanan fosil örnekleri işte

bu nedenle çok önemlidir.

Canlılar aradan milyonlarca yıl

geçmesine rağmen hiç değişme-

mişlerdir. Tek bir yaşayan fosil bile bu

gerçeği ispat etmek için yeterliyken, yeryüzü sayısız yaşayan fosil ör-

neği ile doludur. 

Evrim teorisini geçersiz kılan örneklerden bir tanesi de yaklaşık 37-23

milyon yıllık mezgit balığıdır. Canlının şu anki iskelet yapısı,

kafa, kuyruk ve yüzgeç yapısı incelediğinde anatomik

özelliklerinin günümüzde yaşayan örneğiyle tamamen

aynı olduğu görülmektedir. Mezgit balıkları ılıman ve

oldukça soğuk denizlerde 30-300 metre arasındaki

derinliklerde yaşayan gezginci balıklardır. İnce uzun

gövdeli bir balık olan mezgitin boyu çeşitlerine göre

20-50 cm. arasında değişir. Ağırlığı 1-2 kilogramı bu-

lanlar vardır. Mezgitler sürü halinde yaşarlar. Denizdeki

küçük balık ve diğer kabuklu deniz hayvanları ile beslenirler. Bir dişi

mezgit yaklaşık olarak 200.000 yumurta yumurtlar. Mezgit balığının

fosili de tıpkı diğer türlerin fosillerinde olduğu gibi evrim teorisinin

hiçbir zaman yaşanmadığını ispat etmektedir. 

milyon y

kafa

öz

a

o

d

gö

20-50

lanlar va

küçük balık

Mezgit  

Dönem: Oligosen 

Yaş: 37-23 milyon yıl

Bölge: Polonya
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150 milyon yıl önce yaşayan bir canlının fosil

kayıtlarında bu kadar net teşhis edilebilmesi,

canlının vücudunun tüm detaylarının göz-

lemlenmesi evrim teorisine çok büyük darbe

indirmiştir. Resimdeki 150 milyon yıl önce ya-

şamış karidesin vücut yapısı, bedeninin altından

çıkan ayakları, kafa yapısı ile çok net bir şekilde gö-

rülmektedir. Tam 150 milyon yıl boyunca hiç değişmeden varlık-

larını devam ettiren karidesler, canlıların sürekli değişerek sözde

ilkelden gelişmişe doğru ilerledikleri iddiasındaki Darwinistlerin

gerçekleri söylemediklerini açıkça göstermektedir.

Avrupa denizlerinde ve Kuzey Amerika kıyılarında yaşayan kari-

des, kabuklular sınıfındandır. Silindirik vücutlu, uzun duyargalıdır.

Vücudu kalsiyum karbonattan meydana gelen bir zırhla örtülüdür.

Gövdesi eklemlidir. 

a-

ndan

ekilde gö-

Karides  
Dönem: Jura 

Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Almanya
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Resimde yüzgeçleriyle, kafa

ve kuyruk yapısıyla mükemmel bir şekilde korunmuş

tam 320 milyon yıllık Chimaera balığının fosili görül-

mektedir. Muntazam diş yapısına, her iki yanında

yüzgeçlere, insan gözüne benzeyen göz yapısına

ve ip şeklindeki 30 santim uzunluğunda kuyruğa sa-

hip olan bu balıklar, tam 320 milyon yıldır hiçbir de-

ğişikliğe uğramamışlardır. Canlının tüm detayları ve

hiçbir değişime uğramadığı fosil resminde açıkça görül-

mektedir. Evrimin geçersizliği, fosil kayıtlarının sunduğu kanıtlarla, her

geçen gün daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Tüm canlıları

Allah sonsuz bir ilimle ve sanatla yaratmıştır. 

Resim

ve

ta

m

y

ve

hip

ğişikliğ

hiçbir değ

mekt d

Chimaera
Balığı  

Dönem: Karbonifer 

Yaş: 320 milyon yıl

Bölge: ABD
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Fosillerin tüm detaylarıyla taşların üzerinde belirmesi

evrimcilerin tüm senaryolarını altüst etmiştir. Allah

milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların fosillerini

adeta bir fotoğraf gibi taşların üzerine yerleştirmiştir.

Böylece canlıların en ufak bir değişikliğe bile uğ-

ramadıkları, evrim geçirmedikleri bilim dünyası ta-

rafından gözlemlenmiştir. Nitekim Darwin de bunun

teorisi için büyük bir açmaz oluşturduğunu Türlerin
Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" adlı bölümünde şöyle itiraf

etmiştir: 

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,
neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa
bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerin-
de? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin
yeryüzünün sayılamayacak kadar çok
katmanında gömülü olarak bulamı-
yoruz... Niçin her jeolojik yapı ve
her tabaka böyle bağlantılarla
dolu değil? Jeoloji iyi derece-
lendirilmiş bir süreç ortaya çı-
karmamaktadır ve belki de bu
benim teorime karşı ileri sürülecek
en büyük itiraz olacaktır. (Charles
Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280 ) 

mesi

h

un

rlerin
öyle itiraf

Sinagrit   
Dönem: Eosen 

Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: İtalya
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Dar wi nist ler tüm can lı la rın de ği şim ge çir -

dik le ri id di asın da dır lar. Mil yon lar ca yıl ön -

ce ye da ya nan fo sil ör nek le ri iş te bu ne den le

çok önem li dir. Can lı lar de ğiş me miş ler dir. Tek bir

ya şa yan fo sil bi le bu ger çe ği is pat eder ken, yer yü zü

sa yı sız ya şa yan fo sil ör ne ği ile do lu dur. Ev rim te ori si ni ge çer siz kı -

lan ör nek ler den bir ta ne si de yak la şık 130 mil yon yıl lık bu ke man

va to zu dur. Can lı nın şu an ki komp leks ya pı sı ve ana to mik özel lik -

le ri bun dan 130 mil yon yıl ön ce de ay nı şe kil de dir. Fo si lin detay -

ların dan bu ger çek açık ça görülebil mek tedir. Ev rim teorisi, bu

ger çek kar şısın da büyük bir çık maz dadır. 

Da

dik

ceye

çok öne

yaşayan fosil

Ke man 
Va to zu

Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 144 - 65 mil yon yıl

Böl ge: Lüb nan
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Bi lim sel bul gu lar can lı la rın ev rim ge çir me di ği ni

or ta ya koy mak ta dır. Re sim de gö rü len man tis

ıs ta ko zu fo si li de ev rim ci le rin giz le me ye ça lış -

tık la rı bu ger çe ği or ta ya çı ka ran de lil ler den-

dir. Bu fo si lin gü nü müz de ya şa yan man tis ka -

ri des le rin den hiç bir far kı yok tur. 

Man tis ıs ta koz la rı gö ğüs kı sım la rın dan çı kan

uzan tı la rı kul la na rak bes le nir. Bun la rın her bi ri kıs -

kaç lı dır. İkin ci si özel lik le iri dir ve avı vur ma da ve ya ka -

la ma da kul la nı lır. İkin ci uzan tı nın di ken li şek li, man tis bö ce ği nin uzan tı -

la rı na ben ze di ği için, bu can lı lar yay gın ola rak "man tis ıs ta ko zu" ola rak

bi li nir ler. Mız rak lı ve ök çe li ola rak iki tip te olan

uzan tı lar, tür lere gö re de ği şik lik gös te rir. İri -

ce bir man tis ıs ta ko zu, 22 ka lib re lik bir ta -

ban ca dan çı kan mer mi ka dar kuv vet li

vu ruş ya pa bi lir. ("Se eing the World in
Many Co lors", Mary land Üni ver si te si
İn ter net Si te si, http://www.umbc.edu/
gradsc ho ol/research/profile_11.html)

ni

an

i kıs-

a ve yaka-

Man tis 
Is ta ko zu

Dö nem: Kre ta se 
Yaş: 95 mil yon yıl

Böl ge: Lüb nan



Gü nü müz de ki ör nek le riy le re sim de gör dü -

ğü nüz 95 mil yon yıl lık tes te re li va toz ara -

sın da hiç bir fark bu lun ma mak ta dır. Bu da

ev rim te ori si ni tek ba şı na çık ma za so kan bir

du rum dur. Yü ce Rab bi miz tüm can lı la rı ay rı tür -

ler ola rak ya rat mış tır ve bu can lı lar ya ra tıl dık la rı an -

dan itibaren hiç bir değişik liğe uğ ramadan günümüze

dek gel miş ler dir. 

G

ğü

sınd

evrim

durumd

ler olarak ya

Tes te reli Va to z

Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 95 mil yon yıl

Böl ge: Lüb nan
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Kedi Ba lı ğı
Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan

193

Mil yon lar ca yıl ön ce ya şa mış

olan kedi ba lık la rı, bugün yaşa-

makta olan kedi balıklarının sa-

hip olduğu tüm özelliklere ek-

siksiz sahiptir. Ni te kim re sim de

gö rü len 95 mil yon yıl lık kedi ba -

lı ğının gü nü müz kedi ba lık la rın -

dan fark sız  olması da bu gerçeği

teyit etmektedir. 

Al lah, bü tün can lı la rı ol du ğu gi -

bi, kedi ba lık la rı nı da tam ve

noksansız ya rat mış tır ve kedi ba -

lık la rı da di ğer can lı lar gibi ev-

rim geçir memiş tir. 
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Günümüzde sadece iki familyası soyu-

nu devam ettiren mersin balıkları hep

mersin balığı olarak var olmuşlardır.

Başka bir canlıdan türememiş, başka

bir canlıya da dönüşmemişlerdir. Bu ger-

çeğin teyidi olan fosil bulguları, diğer tüm

canlılar gibi mersin balıklarının da evrim ge-

çirmediklerini söylemektedir. 

G

n

m

Ba

bir c

çeğin

canlılar g

çi

Mersin Balığı

Dönem: Jura 

Yaş: 144 - 65 milyon yıl

Bölge: Çin



Uçan ba lık lar, kuy ruk yüz ge ci nin çok hız lı har -

ke tiy le su dan dı şa rı ya fır la yan ve be lir li bir

me sa fe sü zül dük ten son ra ye ni den ya vaş

ya vaş su ya dü şen ba lık lar dır. Uç ma ola rak

ad lan dı rı lan bu ha re ket le ri sı ra sın da hız la rı

sa at te 50 km.ye ula şa bi lir. Bun dan yak la şık

100 mil yon yıl ön ce ya şa yan uçan ba lık lar la

gü nü müz de ya şa yan lar ara sın da hiç bir fark

yok tur. 100 mil yon yıl dır en kü çük bir de ği şik li ğe

da hi uğ ra ma yan bu ba lık lar, ev rim ci le rin

can lı la rın kö ke ni ve ta ri hi hak kın da ki

tüm id di ala rı nı yer le bir et mek te dir ler.

Bi lim sel bul gular can lıların kademeli

olarak ev rim leş medik lerini, Yüce

Al lah tarafın dan yaratıl dık larını or -

taya koy mak tadır.  

har-

bir

ş

ı

k

rla

fark

eğişikliğe

Uçan Ba lık  
Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 100 - 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan
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Bitki Fosillerinden
Örnekler



Söğüt Yaprağı
Dö nem: Pa le ojen 
Yaş: 58 mil yon yıl

Böl ge: ABD
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Fo sil ka yıt la rın da, bir bit ki tü rü nün kü -

çük de ği şik lik ler so nu cun da ev rim le -

şe rek bir baş ka bit ki den mey da na

gel di ği ni gös te ren tek bir ör nek da hi

yok tur. El de edi len sa yı sız fo sil ör ne ği

her bir bit ki nin ken di si ne has özel lik le rle

ya ra tıl dı ğı nı ve var ol duğu müd det bo yun ca

her han gi bir de ği şi me uğ ra ma dı ğını gös ter mek te dir.

Bu ger çe ği gös te ren bul gu lar dan bi ri de re sim de gö rü len 54 – 37

mil yon yıl lık dal la rıy la bir lik te ka ra ağaç yap ra ğı fosilidir. 

Fos

çü

şer

geld

yoktu

hher bir

yaratıldığın

herhangi bir deği i

Dal la rıy la 
Bir lik te 

Ka ra ağaç Yap ra ğı  

Dö nem: Eo sen

Yaş: 54 - 37 mil yon yıl

Böl ge: Ka na da
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Ka yın ağa cı, ge nel lik le Av ru pa, As ya ve

Ku zey Ame ri ka'da ya şa yan bir ağaç tü rü -

dür. Fa ga ce ae fa mil ya sı na da hil olan bu

ağaç la rın hiç bir za man ev rim ge çir me -

dik le ri ni gös te ren en vu ru cu de lil ler den bi ri

fo sil ka yıt la rı dır. Fo sil ka yıt la rın da hep ay nı

gö rü nüm ve özel lik ler le iz le nen ka yın ağa cı,

on mil yon lar ca yıl bo yun ca en kü çük bir de ği şik lik

da hi ge çir me miş tir. Bu da, söz ko nu su ağa cın bir baş ka bit ki den

aşa ma lı ola rak tü re me di ği ve bir baş ka bit ki ye de dö nüş me di ği ni

gös ter mek te dir. Di ğer tüm can lı lar gi bi, ka yın ağa cı nı da Rab bi -

miz üs tün bir akıl la, hiç bir ör nek edin me den, ku sur suz ola rak ya -

rat mış tır. 

e

i

nı

ğacı,

değişiklik

Ka yın Ağa cı
Yap ra ğı

Dö nem: Eo sen dö ne mi
Yaş: 54 - 37 mil yon yıl

Böl ge: Ka na da 



200 Evrimin Fosillere Yenilişi

Ait ol duk la rı ağa cın ço ğal ma sı için

ge rek li olan to hum la rı ta şı yan ko za -

lak la rın ya pı sı di ğer tüm can lı lar gi bi,

mil yon lar ca yıl bo yun ca hiç bir de ği şi me

uğ ra ma mış tır. Gü nü müz de ki ko za lak lar la ay nı

olan 65 - 23 milyon yıl ya şın da ki ko za lak lar, ta rih

bo yun ca ev rimin hiç bir zaman yaşan madığının

önem li ör nek lerin den biridir. 

A

ge

lakla

milyonla

uğramamışt

Kozalak  

Dö nem: Paleojen 

Yaş: 65 - 23 mil yon yıl

Böl ge: Al man ya



Fransız biyolog Pierre Magnol'un isim-

lendirdiği manolya ağacının bilinen

yaklaşık 210 türü vardır. Yaklaşık 95

milyon yıllık fosilleri bulunan manol-

yalar, var oldukları ilk andan itibaren

hep manolya olarak var olmuşlar, her-

hangi bir başka bitkiden türememişler, bir

başka bitkiye de dönüşmemişlerdir. Fosil kayıtları

bu gerçeğin en önemli delilleridir. Resimde görülen fosil

ise yaklaşık 50 milyon yıl yaşındadır. 

n

er-

er, bir

Fosil kayıtları

Manolya
Yaprağı

Dönem: Eosen
Yaş: 54 - 37 milyon yıl

Bölge: Kanada 
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Bit ki le rin or tak bir ata dan tü re dik le ri ni id dia

eden ev rim ci ler, bu id di ala rı nı de lil len di re bi -

le cek tek bir bi lim sel bul gu or ta ya ko ya ma -

mış lar dır. Öte yan dan bit ki le rin ken di le ri ne

has özel lik ler le, ay rı ay rı ya ra tıl dık la rı ve ev-

rim ge çir me dik le ri ni gös te -

ren sa yı sız bul gu var dır.

Bun lar dan bi ri de re sim de

gö rü len 37 - 23 mil yon yıl ya şın da ki to hum la -

rıy la bir lik te fo sil leş miş bir Ame ri kan çı na rı

da lı dır. Gü nü müz de ki Ame ri kan çı nar la rı nın

to hum la rın dan hiç bir far kı ol ma yan bu fo sil,

ev ri min ge çer siz li ği nin is pat ların dan dır.

Bi

e

le

m

ha

rim g

ren say

Bunlardan b

görülen 37 23

To hum la rıy la 

Bir lik te Ame ri kan
Çı na rı 

Dö nem: Oli go sen 

Yaş: 37 - 23 mil yon yıl

Böl ge: ABD
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Hem genel yapı ola-

rak, hem de mikrobiyo-

lojik açıdan incelendiğinde yaprakların her

yönüyle en fazla enerji üretimini sağlamak

üzere planlanmış, çok detaylı ve kompleks

sistemlere sahip oldukları görülecektir.

Yaprağın enerji üretebilmesi için ısı ve karbon-

dioksidi dış ortamdan alması gerekir. Yapraklardaki

tüm yapılar da bu iki maddeyi kolaylıkla alacak şekilde düzenlenmiştir.

Örneğin yaprakların dış yüzeyleri geniştir, bu da fotosentez için

gerekli olan gaz alışverişlerinin (karbondioksidin emilmesi ve oksijenin

atılması gibi işlemlerin) kolay gerçekleşmesini sağlar. 

Var oldukları ilk andan beri tüm bitkilerin yaprakları bu özelliklere sa-

hiptir. Hiçbiri bunları kör tesadüflerin neticesinde kendi kendilerine ka-

zanmamışlardır. 

He

ra

l

y

üz

sist

Yapra

dioksidi dı

tüm y l

Erguvan
Yaprağı

Dönem: Eosen

Yaş: 50 milyon yıl 

Bölge: Kanada
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Can lı la rın kö ke ni ni açık la mak tan

aciz olan ev rim te ori si, gink go la rın

on mil yon lar ca yıl dır de ğiş me den

kal dık la rı nı gös te ren fo sil ör nek le ri kar şı -

sın da da ça re siz dir. Can lı la rın soy la rı de vam

et ti ği müd det çe ay nı kal dık la rı nın is pa tı olan fo sil ler ev rim

te ori si ne bü yük dar be vur muş tur. Di ğer pek çok bi lim da lı

gi bi pa le on to lo ji de Ya ra tı lış'ın açık bir ger çek ol du ğu nu

te yit et mek te dir. 

Canlıların kök

Gink go
Yap ra ğı 

Dö nem: Eo sen 

Yaş: 50 mil yon yıl

Böl ge: Ka na da
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Green River, ABD

Yak la şık 150 yıl dır dün ya nın dört bir ya nın da fo sil araş tır ma la rı ya -

pıl mak ta dır. Bu araş tır ma la r ne ti ce sin de mil yon lar ca fo sil el de

edil miş tir. An cak bu fo sil le rin için de bir ta ne bi le, ya rım ge liş miş, iki

fark lı can lı nın özel lik le ri ni ta şı yan, ara form ni te li ğin de ya ni ev rim -

ci le rin id di ala rı nı des tek -

le yen fo sil bu lun ma mış tır.

Bu lu nan her fo sil, can lı la -

rın ani den or ta ya çık tık la -

rı nı ve soy la rı de vam et ti-

ği müd det çe hiç değiş -

medik lerini or taya koy -

mak tadır. Bunun an lamı

ise açık tır: Can lıları Al lah

yarat mış tır. 
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Ta rih bo yun ca kap lum ba ğa lar kap -

lum ba ğa, siv ri si nek ler siv ri si nek, ka rın -

ca lar ka rın ca, gink go yap rak la rı da

gink go yap ra ğı ola rak ya şa mış ve o şe -

kil de var lık la rı nı sür dür müş ler dir. Bir gink go

yap ra ğı nın ne ka dar es ki fo sil ör ne ği ne ba -

kar sak ba ka lım, onun gü nü müz de var olan ay nı

gink go ol du ğu na şa hit olu ruz. Bun dan yüz mil -

yon lar ca yıl ön ce ki de, 50 mil yon yıl ön ce ki de,

gü nü müz de ki de hep ay nı yap rak tır. O da, di-

ğer tüm can lı lar gi bi, hiç bir de ği şim ge çir me -

miş tir, bir ev rim leş me sü re ci ya şa ma mış tır. Bu -

nun se be bi, her bi ri nin Al lah'ın üs tün sa na tı ile ay-

nı şe kil de ya ra tıl mış ol malarıdır. 

kar

g

y

g

ğ

miş

nun s

nı şekild

Gink go
Yap ra ğı 

Dö nem: Eo sen 

Yaş: 54-37 mil yon yıl

Böl ge: Ka na da



Tüm can lı lar gi bi bit ki ler de ya ra tıl -

mış lar dır. İlk or ta ya çık tık la rı an dan

iti ba ren bü tün me ka niz ma la rı ek sik siz

ola rak var dır. Ev rim ci li te ra tür de kul la -

nı lan "za man la ge li şim, te sa düf le re bağ lı

de ği şim ler, ih ti yaç lar so nu cun da or ta ya çı kan

adap tas yon lar" gi bi te rim ler, hiç bir ger çek li ğe

kar şı lık gel me mek tedir ve bilim sel bir

an lam ları yok tur. Fosil bul guları da

bu ger çeğin en önem li delil leridir. 

T

m

iti

olar

nılan "

değişimler ih

Eğrelti Otu 

Dö nem: Kar bo ni fer 

Yaş: 320 mil yon yıl

Böl ge: İn gil te re
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150 yıldır yapılan bütün araştırmalara ve

harcanan büyük emek ve imkanlara rağ-

men evrim teorisini destekleyecek bul-

gular bir türlü ortaya çıkmamaktadır.

Oysa, eğer evrim diye birşey gerçekleşmiş

olsaydı, bu konuda sayılamayacak kadar

çok delilin bulunmuş olması gerekirdi. Nitekim

Darwin'den bu yana pek çok evrimci bilim adamı, çok sayıda delil

olması gerektiğini, ama bunların bir türlü bulunamadığını kabul et-

miştir.

Öte yandan Yaratılış'ın apaçık bir gerçek olduğunu ortaya koyan

sayısız delil ve bulgu vardır. Bunlardan biri de, kayın ağaçlarının 50

milyon yıldır hiç değişmediklerini, yani

evrim geçirmediklerini ispatlayan

resimdeki fosil örneğidir. 

1

h

m

g

Oy

olsay

çok deli

Darwin'den bu yan

Kayın Ağacı
Yaprağı 

Dönem: Eosen 

Yaş: 50 milyon yıl

Bölge: Kanada
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Se ko ya ağa cı nın gü nü mü ze ula şan sa -

yı sız ka lın tı la rı, bu bit ki nin on mil yon lar-

ca yıl bo yun ca dün ya nın çe şit li yer le rin-

de var lı ğı nı sür dür dü ğü nü ve hiç bir de ği şi-

me uğ ra ma dı ğı nı ka nıt la mak ta dır. Dar wi nist le -

rin, bit ki le rin ha ya li ev ri mi ne da ir spe kü las yon la rı, bu

önem li ka nıt lar ile or ta dan kalk mış bu lun mak ta dır.

50 mil yon yıl lık bu se ko ya yap ra ğı da ev ri mi or ta dan

kal dı ran ka nıt lar dan bi ri dir. 

S

yı

ca

dde va

me uğram

Sekoya
Yaprağı

Dö nem: Eo sen

Yaş: 50 mil yon yıl

Böl ge: Ka na da
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Ka na da'da ki Cac he Cre ek Olu şu mu çok sa yı da ve fark lı tü re ait

bit ki fo si li nin el de edil di ği me kan lar dan bi ri dir. Bu olu şum bun dan

yak la şık 50 mil yon yıl ön ce çev re dağ lar da ve hav za da bu lu nan

or ma nın iz le ri ni ta şı mak ta dır. Yap rak lar, çi çek ler ve di ğer ba zı

kü çük can lı lar rüz gar la rın ve akar su la rın yar dı mıy la böl ge de bu -

lu nan gö le ta şın mış ve bu ra da di be ba tıp fo sil leş me ye baş la mış -

lar dır. 

Böl ge den bu gü ne ka dar el de edi len fo sil le rin 2/3'si gü nü müz de

ya şa yan bit ki le re ait ör nek ler dir. Bir kıs mı da çok na dir bu lu nan

ve ya he nüz ta nım lan ma mış bit ki le rin fo sil le ri dir.

Yak la şık 50 mil yon yıl lık bir fo sil or ma nı na sa hip olan bu ara zi nin

si lis açı sın dan zen gin olan ya pı sı, de tay la rı çok iyi ko run muş fo sil

ör nek le ri el de edil me si ni sağ la mak ta dır. Bu de tay lar sa ye sin de

bu lu nan fo sil le rin gü nü müz de ya şa yan ör nek le riy le kap sam lı bir

şe kil de kar şı laş tı rıl ma sı müm kün ol mak ta dır. Ve bu kar şı laş tır ma

bi li nen bir ger çe ği bir de fa da ha göz ler önü ne ser mek te dir: Can -

lı lar on mil yon lar ca yıl dır ay nı dır lar, di ğer bir de yiş le ev rim ge çir -

me miş ler dir. 

Cache Creek Oluşumu, Kanada 



Po lon ya'da Bal tık am be ri el de
edi len sa ha lar dan bi ri

Pa le on to log la rın yıl -
lar dır de vam eden ça -
lış ma la rı, Dar wi nist le -
rin kar şı sı na hep ay nı
ger çe ği çı kar mak ta -
dır: Bi lim sel bul gu lar
ev rim te ori si ni red -
det mek te dir. 
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Di ğer tüm can lı lar

gi bi bit ki ler de fo sil ka -

yıt la rın da bir an da ve ken di le ri ne öz gü ya -

pı la rıy la or ta ya çı kar lar. Bu gün sa hip ol duk la rı

gö rü nüm ve do na nım ne ise, bun dan mil yon lar ca

yıl ön ce de sa hip ol duk la rı gö rü nüm ve do na nım ay nı dır.

Bu bil gi biz le re, can lı la rın üs tün akıl sa hi bi bir Ya ra tı cı ta ra -

fın dan var edil dik le ri ni gös ter mek te dir.

D

gib

yıtla

pılarıyl

görünüm ve

Kayaarmudu
Yaprağı

Dö nem: Eo sen

Yaş: 54-37 mil yon yıl

Böl ge: Ka na da



Fo sil ka yıt la rı ev rim te ori si ni yı kan en önem li bul -

gu lar dan bi ri dir. Bi lim adam la rı nın bü yük bir ço -

ğun lu ğu da as lın da bu ger çe ğin far kın da dır.

Ör ne ğin N. El dred ge ve I. Tat ter sall bu ko nu da

şu önem li yo ru mu ya par lar:

"Ay rı tür le re ait fo sil le rin, fo sil ka yıt la rın da bu lun duk la rı

sü re bo yun ca de ği şim gös ter me dik le ri, Dar win'in Tür le rin

Kö ke ni'ni ya yın la ma sın dan ön ce bi le pa le on to log lar ta ra fın-

dan bi li nen bir ger çek tir. Dar win ise, ge le cek ne sil le rin bu boş luk la rı dol du ra cak

ye ni fo sil bul gu la rı el de ede cek le ri ke ha ne tin de bu lun muş tur... Ara dan ge çen 120

yı lı aş kın sü re bo yun ca yü rü tü len tüm pa le on to lo jik araş tır ma lar so nu cun da, fo sil

ka yıt la rı nın Dar win'in bu ke ha ne ti ni doğ ru la ma ya ca ğı açık ça gö rü lür ha le gel miş-

tir. Bu, fo sil ka yıt la rı nın ye ter siz li ğin den kay nak la nan bir so run de ğil dir. Fo sil ka yıt -

la rı açık ça söz ko nu su ke ha ne tin yan lış ol du ğu nu gös ter mek te dir." (N. El dred ge

ve I. Tat ter sall, The Myths of Hu man Evo lu ti on, Co lum bi a Uni ver sity Press, 1982, s.

45-46)

Dar win'in ön gö rü le ri nin yan lış ol du ğu nu gös te ren bu fo sil ler den bi ri de re -

sim de ki 58 mil yon yıl lık at kes ta ne si yap ra ğı fo si li dir.

Fo

g

ğ

Ö

şu

"Ay

süre bo

Kökeni'ni ya

d

At Kestanesi
Yaprağı

Dö nem: Paleojen 

Yaş: 58 milyon yıl

Böl ge: ABD
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Fosil kayıtları diğer canlılar gibi

bitkilerin de herhangi bir evrim

sürecinden geçmediğini ispat-

lamıştır. 300 milyon yıl önce ya-

şamış olan eğrelti otları gerek

görünüm gerekse yapı olarak bu-

günkü eğrelti otlarının tamamen ay-

nısıdır. Bu aynılık, evrimi geçersiz kılmakta, Yaratılış'ın bi-

limsel ve açık bir gerçek olduğunu ortaya

koymaktadır. Tüm canlıları sahip olduk-

ları bütün özelliklerle, eksiksiz ve ku-

sursuz olarak Yüce Allah yaratmıştır,

fosil bulguları da bu gerçeği des-

teklemektedir. 

Fo

b

s

la

şa

görü

günkü e

nısıdır. Bu aynılık evri i

Eğrelti 
Otu

Dö nem: Kar bo ni fer 

Yaş: 300 mil yon yıl

Böl ge: İn gil te re
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100 met re den faz la

uza ya bi len ve ge nel lik-

le Ku zey Ame ri ka'da ya şa -

yan se ko ya la rın, on mil yon lar ca

yıl dır ay nı ol duk la rı nı gös te ren sa yı sız fo sil ör ne ği

var dır. Re sim de ki fo sil ise yak la şık 140 mil yon ya şın -

da dır. Bu ör nek ler, bit ki le rin ilk ola rak na sıl or ta ya çık tı ğı-

nı ve na sıl bu ka dar çok tü re sa hip ol duk la rı nı bi lim sel ola rak açıklaya-

mayan ev rim ci le ri, bir kez da ha ses siz li ğe mah kum et mek te dir. Her bi ri

ken di si ne has özel lik ler le fo sil ka yıt la rın da bir denbi re be li ren ve mil yon -

lar ca yıl bo yun ca hiç de ğiş me den soy la rı nı de vam et ti ren bit ki ler, açık-

tır ki, Yü ce Al lah ta ra fın dan ya ratıl mış lar dır. 

1

u

le

ya

yıldı

vardır.

dadır. Bu örn

Sekoya
Kozalağı

Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 146 - 65 mil yon yıl

Böl ge: ABD
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Po le mo ni acea e fa mil ya sı -

na da hil olan bu bit ki -

ler, mil yon lar ca yıl dır

de ğiş me yen ya pı la rıy -

la ev rim te ori si ne mey dan

oku yan can lı lar dan bi ri dir. Sa yı sız fo sil ör ne ği ev ri-

min hiç bir za man ya şan ma dı ğı nı gös te rir ken, Dar wi -

nist le rin te ori le rin de ıs rar cı ol ma la rı, bul gu la rın ta şı dı-

ğı an la mı dü şün me me le rin den kay nak lan mak ta dır. Bu -

gü ne ka dar bu lu nan mil yon lar ca fo sil ara sın da bir ta ne bi le

ara ge çiş for mu nun bu lun ma mış ol ma sı nı hiç dü şün me yen ev rim ci ler,

ay nı ma sal la rı an lat ma ya de vam eder ler. Es ki den bu ma sal lar la te sel li

bu lan ve ken di le ri ni avu tan ev rim ci ler, bu gün ar tık çok de tay lı bil gi len-

miş olan kit le ler kar şı sın da da ha faz la ya lan la rı nı de vam et ti re mez ha le

gel miş ler dir. 

Polemonia

na d

ler

d

la

o

m

nist

ğı anla

güne kada

a

Allophyllum
Yaprağı

Dö nem: Eo sen 

Yaş: 54 - 37 mil yon yıl

Böl ge: ABD
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Ka vak la rın bir baş ka bit ki den tü re -

me dik le ri ni, her han gi bir ev rim sel

ata ya sa hip ol ma dık la rı nı, hep ka-

vak ola rak var ol duk la rı nı gös te ren bu

fo sil, bir Ya ra tı lış de li li dir. 

Gü nü müz de ki ka vak la rın her yö nüy le ay nı sı olan,

yak la şık 50 mil yon yıl ön ce ya şa mış ka vak lar, ev ri min ha -

yal ürü nü bir se nar yo dan iba ret ol du ğu nu göz-

ler önü ne ser mek te dir. 

K

m

ata

vak o

ffosil, bir

Günümüzdeki k

Kavak
Yaprağı

Dö nem:  Eo sen 

Yaş: 54 - 37 mil yon yıl

Böl ge: ABD
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İğ ne yap rak lı bit ki ler den olan ya lan cı ser vi

ağa cı nın 50 mil yon yıl dır de ğiş me di ği ni gös -

te ren re sim de ki fo sil, ev rim ci le rin id di ala rı nın

doğ ru ol ma dı ğı nı söy le mek te dir. Char les Dar -

win'in id di ala rı na gö re, geç miş te dün ya üze rin-

de ha ya li tek bir or tak ata dan di ğer can lı tür le ri ni ka -

de me li ola rak tü re ten bir ev rim sü re ci ya şan mış  olmalıdır. An -

cak fo sil ka yıt la rı, is tis na sız, bu nun tam ter si ni söy le mek te dir.

So yu tü ken miş ve ya de vam eden fark lı can lı la ra ait sa yı sız ka -

lın tı var dır, ama bu ka lın tı lar Dar win'in te ori si nin ge rek tir di ği gi-

bi bir bir le ri ne ak ra ba lık ba ğı ile bağ lı de ğil dir. Bi li nen her fo sil,

bi li nen her can lı gi bi, ken di ne has özel lik le re sa hip tir. Do ğa ta -

ri hi, bir bi ri ne çok ben ze yen ve ya kın tür le re de ğil, bir -

bir le rin den çok fark lı ve ara la rın da bü yük ya -

pı sal fark lı lık lar bu lu nan grup la ra ay rıl mış -

tır.

İğ

a

te

doğ

win'in

de hayali te

Yalancı
Servi Yaprağı

Dö nem: Eo sen 

Yaş: 50 mil yon yıl

Böl ge: Ka na da



Pa le obo ta nik çi Da -

ni el Axel rod, "The

Evo lu ti on of Flo we -

ring Plants" ad lı ma -

ka le sin de çi çek li bit ki le rin

kö ke ni ko nu sun da şu yo ru mu ya par:

"An gi os perm le re, ya ni çi çek li bit ki le re yol açan il kel grup,

fo sil ka yıt la rın da he nüz tes pit edil me miş tir ve ya şa yan hiç bir an gi os perm

böy le bir bağ lan tı ya işa ret et me mek te dir." (Da ni el Axel rod, The Evo lu ti on

of Flo we ring Plants, Evo lu ti on Af ter Dar win, Cilt 1, edi tör S. Tax, Chi ca go,

Uni ver sity of Chi ca go Press, 1960, s. 264-274)

Bu iti raf tan da an la şı la ca ğı gi bi, yak la şık 150 yıl dır ya pı lan fo sil

araş tır ma la rı, çi çek li bit ki le rin söz de or tak ata sı ola rak ni te len di ri -

le bi le cek tek bir fo sil da hi or ta ya ko ya ma mış tır. Bu da bit ki le rin,

uzun za man di lim le ri için de, kü çük de ği şim le re uğ ra ya rak bir bir le -

rin den tü re dik le ri id di asın da olan Dar wi nist le ri ya lan la mak ta dır. 50

mil yon yıl lık süt le ğen yap ra ğı nın da gös ter di ği gi bi, ara dan ge çen

on mil yon lar ca yı la rağ men bit ki ler hiç de ğiş me miş, ya ni ev rim

ge çir me miş tir. 

Pal

n

E

r

ka

kök

"Angiosp

fosil ka tl

Kavak
Yaprağı

Dö nem: Eo sen 

Yaş: 50 mil yon yıl

Böl ge: ABD
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Evrim teorisinin bilimsel bulgularla des-

teklenmediği ve hayali bir hikaye ol-

maktan öteye gitmediği, pek çok bilim

adamı tarafından da ifade edilen bir

gerçektir. Evrimci biyologlar, Gilbert,

Opitz ve Raff, Developmental Biology der-

gisinde yayınlanan 1996 tarihli bir makalele-

rinde, Darwin'in evrim teorisinin çözümsüz olduğunu

şöyle ifade ederler:

"Goodwin'in 1995'te belirttiği gibi, türlerin kökeni, yani Darwin'in problemi,

çözümsüz kalmaya devam etmektedir." (Scott Gilbert, John Opitz, and

Rudolf Raff, "Resynthesizing Evolutionary and Developmental Biology",

Developmental Biology, vol. 173, article no. 0032, 1996, s. 361).

Bu sözler, evrimin somut bilimsel bulgular karşısındaki yenilgisinin

itirafıdır. Resimdeki 58 milyon yıllık hanımeli yaprağı fosili de, bu

yenilgiyi bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

Ev

te

m

a

ge

Opit

gisinde

rinde Darwi 'i

Hanımeli
Yaprağı

Dönem:  Paleosen 

Yaş: 58 milyon yıl

Bölge: ABD
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Bu gü ne ka dar el de edi len hiç bir fo -

sil, sa bun ağaç la rı nın söz de ev rim-

sel sü re ci ni gös ter me miş tir. Çün kü

tüm sa bun ağa cı fo sil le ri, gü nü müz-

de ya şa yan sa bun ağaç la rıy la ay nı

özel lik le re sa hip tir. Ev rim ci ler, sa de ce sa -

bun ağaç la rı nın de ğil, hiç bir can lı nın ha ya li ev rim sü -

re ci ni ve söz de or tak ata sı nı gös te re mez ler. Çün kü fo-

sil bul gu la rı na gö re tüm can lı tür le ri yer yü zün de bir den

bi re or ta ya çık mış,  Bu gü ne ka dar 250

bin fark lı can lı tü rü ne ait mil yar lar-

ca fo sil ör ne ği çı ka rıl mış tır, ama

iç le rin den bir ta ne si bi le ev rim

ma sa lı nı des tek le me mek te -

dir.

B

si

se

tüm

de y

öözellikler

bun ağaçlar d

Sabun
Ağacı Yaprağı

Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 95 mil yon yıl

Böl ge: Lüb nan
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Bu bitkide görüldüğü gibi; eğer bir

canlı 50 milyon yıl boyunca hiç değiş-

meden varlığını devam ettiriyorsa, bu

durumda o canlının evrimleştiğinden söz

etmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Fosil ka-

yıtlarına baktığımızda tüm canlıların var oldukları andan itibaren mil-

yonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerini görürüz.

Evrimciler bu durumu ısrarla göz ardı etmeye çalışır

ve sanki hiç böyle bir bilgiye sahip değillermiş gibi

taraflı, yanlış bilgiler vermeye devam ederler.

Oysa bizzat kendileri tarafından da 150 yıldır ya-

pılan kazı çalışmaları ve elde edilen yüz milyon-

larca fosil, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını

ispatlamaktadır. 

yonlarc

Evrim

ve

ta

O

p

lar

ispa

Astronium
Çiçeği 

Dönem: Eosen 

Yaş: 50 milyon yıl 

Bölge: ABD



Bitkilerin evrimi senaryosu savunucularının

bugün içine düştükleri en büyük çıkmaz,

ilk bitki hücresinin nasıl olup da evrimleş-

tiğidir. Bundan sonra gelen, tek bir hücre-

den ilk bitki ve bu bitkiden binlerce çeşit bit-

kinin nasıl oluştuğu soruları da yine cevapsızdır.

Böyle bir evrimi gösteren tek bir ara geçiş fosili dahi bulunmamak-

tadır; yarı oluşmuş organlara, sistemlere sahip hiçbir ilkel bitki fosili

yoktur, bir bitkinin bir başka bitkinin atası olduğuna dair elde hiçbir

kanıt da yoktur. Dolayısıyla bitkilerle ilgili çizilen evrim ağaçları ta-

mamen hayal gücünün ürünüdür ve hiçbir bilimsel yanı yoktur. 

B

b

ilk

tiği

den il

kinin nası

Böyle bir e i

Sassafras
Yaprağı 

Dönem: Miosen 

Yaş: 23-5 milyon yıl 

Bölge: İspanya
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Eldeki fosiller, bitkilerin birbirlerinden bağımsız

olarak, yeryüzünde aniden belirdiklerini

göstermektedir. Bu durumu itiraf eden

Cambridge Üniversitesi'nden evrimci

Prof. Dr. Edred Corner'ın sözleri şöyledir: 

"Hala önyargısız olursak şöyle düşünüyorum:

Bitkilerin fosil kayıtları özel yaratılışın lehinde

görünüyor. Bir orkidenin, bir su mercimeğinin ve

bir palmiyenin aynı atadan gelmiş olmalarını aklınız

alıyor mu? Üstelik bu tahmin için herhangi bir kanıtımız

yokken. Evrimciler bir cevap vermek için hazırlanmalı ama bence, çoğu tar-

tışma başlamadan bitecek." (E. J. H. Corner, Evrim, Çağdaş Botanik Düşünce,

Macleod ve L. S. Copley (Chicago, Quadrangle Kitaplar, 1961))

Eldek

ola

g

C

P

"H

Bitk

görün

bir palm

alıyor mu? Üst

yokk

Üvez Ağacı

Yaprağı (Sorbus

Aucuparia)

Dönem: Miosen 

Yaş: 10 milyon yıl 

Bölge: Macaristan



Bitkilerin sahip oldukları tüm yapılar

bitki için son derece hayati öneme

sahiptir. Bir bitkinin yaşayabilmesi ve

çoğalabilmesi için tıpkı bugünkü gibi

kusursuz işleyen sistemlerin hepsine

sahip olması gerekir. Dolayısıyla bu ya-

pılar kademe kademe gelişemezler.

Bulunmuş olan tüm bitki fosilleri de bitkilerin yeryü-

zünde ilk ortaya çıktıklarından bu yana, aynı mükemmel

yapılara sahip olduklarını doğrulamaktadır. Bunlardan

biri de resimde görülen ve bütün de-

taylarıyla korunarak, günümüze

kadar gelmiş olan 85 milyon

yıllık katsura yaprağı fosilidir. 
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Bulunmuş ol t

Katsura
Yaprağı 

Dönem: Paleosen 

Yaş: 58 milyon yıl 

Bölge: ABD
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Yeryüzünde,

b i r b i r i n d e n

farklı çok fazla

sayıda tür yaşa-

maktadır. Bu canlılar,

Darwinizm'i tümüyle ortadan kaldıran birbi-

rinden kompleks özelliklerle donatılmışlardır.

Darwinistler bu gerçeğe karşı bir açıklama bulamazlarken, bu can-

lıların milyonlarca yıl önceden günümüze ulaşan kusursuz fosilleri,

onları tam anlamıyla açıklamasız bırakır. 

Milyonlarca yıl öncesine ait yaşayan fosiller, canlıların evrimleşme-

diğini, evrim teorisinin delilsiz ve tamamen geçersiz bir teori olduğunu

gözler önüne sermektedir. Canlılar, tüm kompleks donanımları ve

türlerine has özellikleri ile milyonlarca yıl önce de, şimdi olduğu gibi

Allah'ın yarattığı birer mucizedirler. 

Y

b

f

sa

ma

Darw

rinden

Darwinistler bu gerçeğ k

Arokarya
Kozalağı

Dönem: Kretase 

Yaş: 125 milyon yıl 

Bölge: Brezilya



Bu 125 milyon yaşındaki kozalaklı bitki fosilin-

de tüm detaylar ortadadır ve bitkinin günü-

müzdeki örnekleriyle hiçbir farkının bulun-

madığı açıkça görülmektedir.

Evrimci eserler, Darwinistlerin fosiller karşı-

sında içinde bulundukları açmazın itirafı ni-

teliğindeki yazılarla ve açıklamalarla doludur.

Bunlardan biri de George Gaylord Simpson'a ait-

tir:

Evrim tarihinin büyük bölümünü temsil eden ara-geçiş formları nerededir?

Henüz hiçbir yerde bulunamadılar. Bu nokta evrimciler için fosil kayıtla-

rındaki şaşırtıcı boşluklar açısından çok önemlidir.

(G.G. Simpson, The Meaning of Evolution,

Bentam Books, Inc. New York, 1971, s.

16-19)

lin-

-

ur.

a ait-

Kozalaklı
Bitki Dalı

Dönem: Kretase 

Yaş: 125 milyon yıl 

Bölge: Brezilya
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Yapılan kazılar netice-

sinde yeryüzünün

hiçbir yerinde ya-

rım gelişmiş, farklı

iki türün özelliklerini

taşıyan herhangi bir fosil

örneğine rastlanmamıştır. Ve bu durum evrim teorisinin

en büyük açmazıdır. Nitekim teorinin kurucusu Charles

Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve teorisinin  ne kadar

çürük bir temel üzerine inşa edildiğini biliyordu. Darwin'in bu

konudaki bir itirafı şöyledir:

"Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız

ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de,

tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin

yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz?

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi de-

recelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime

karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır." (Charles Darwin, The Origin of

Species, 1 b., s. 172, 280)

Yapılan

sinde

hiç

rı

ik

ta

örn

en b

Darwin

çürük bir tem

Frenk Üzümü
Yaprağı

Dönem: Miosen 

Yaş: 23 - 5 milyon yıl 

Bölge: ABD



Tam da Darwin'in itiraf ettiği gibi, ara fosil

diye birşey yoktur. Darwinistler şok içinde-

dirler. Darwin'in kehaneti doğru çıkmıştır.

Gelişen bilim, doğal seleksiyonun evrim-

leştirici gücü olmadığını, canlıların genetik

yapılarının olağanüstü derecede kompleks

olduğunu, bu mükemmel yapıya hiçbir şekilde

rastgele bir müdahalenin yapılamayacağını ve yeni bir genetik bilgi

eklenemeyeceğini ve canlılığın cansız maddelerden asla meydana

gelemeyeceğini de ortaya çıkarmıştır. 

Bunlar Darwin'in hiç bilmedikleridir. Ayrıca, fosil kayıtlarının ardından

Darwinistlerin başlarına en büyük yıkım, tek bir

proteini oluşturamadıklarında gelmiştir.

Laboratuvarda oluşturulamayan proteinin

–yani hücrenin temel yapı taşının– bi-

linçsiz bir ortamda TESADÜFEN MEYDA-

NA GELMESİ İMKANSIZDIR. İşte tüm bu

gerçekler Darwinizm'in çöküşünü oluş-

turmuştur. 

Ta

d

d

G

leşt

yapıla

olduğunu

rastgele bir müdah l

Sığla Ağacı
Meyvesi 

Dönem: Eosen 

Yaş: 54-37 milyon yıl 

Bölge: ABD
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Bundan 50 milyon yıl önce de ka-

yısı ağaçları tıpkı bugünkü gibi çi-

çek açıyor, meyve veriyordu.

Aradan geçen 50 milyon yıla rağ-

men kayısı ağaçlarının hiç değiş-

mediğini gösteren bu fosiller evri-

min olmadığının en açık kanıtla-

rından biridir. 

Kayısı
Yaprağı

Dönem: Eosen 

Yaş: 50 milyon yıl 

Bölge: Kanada
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Günümüzde Darwin'in

150 yıl önce söylediği

sözler gerçek oldu ve

Darwin'in 19. yüzyılda itiraf ettiği

gibi, gerçekten de ara fosil diye bir şey olma-

dığı ortaya çıktı. 

Yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katma-

nında 350 milyonu aşkın fosil bulundu. Fakat bun-

ların tek bir tanesi bile ara fosil değildi. Bulunan 350

milyonu aşkın fosil, doğanın Darwin'in öngördüğü gibi bir

karmaşa içinde olmadığını aksine tam, mükemmel, ku-

sursuz ve tüm parçaları yerli yerinde olan canlılardan

oluştuğunu ortaya çıkardı. Hiçbir jeolojik yapıda ve

hiçbir tabakada canlıların birbirine sözde bağlantısını

gösteren hiçbir ara canlı fosili olmadığı anlaşıldı. İşte bu

gerçekler 21. yüzyılda Darwinizm'e yıkıcı darbeyi indirdi. 

Günü

150

sö

D

g

d

Yer

nında

ların tek b

Sumak
Yaprağı

Dönem: Oligosen 

Yaş: 30 milyon yıl 

Bölge: Fransa
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Bitkiler milyonlarca yıl

önce de aynı bugünkü

gibi fotosentez yap-

maktaydılar. Betonları

çatlatacak kadar güçlü hid-

rolik sistemlere, topraktan emilen

suyu metrelerce yukarıya çıkaracak pompalara, canlı-

ların besinini üreten kimyasal fabrikalara sahiplerdi. Yüz mil-

yonlarca yıl önce bitkiler yaratılmışlardı. Onları yaratan alemlerin Rabbi

olan Allah, bugün de onları yaratmaya devam etmektedir. Allah bu

gerçeği Neml Suresi'nde şöyle bildirmektedir:
""(Onlar mı) Yoksa, gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? Ki

onunla (o suyla) gönül alıcı bahçeler bitirdik, sizin içinse bir ağacını bitirmek

(bile) mümkün değildir. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır, onlar sa-

pıklıkta devam eden bir kavimdir." (Neml Suresi, 60)

Bi

ö

g

m

ça

rolik

suyu m

ların besinini

Sumak
Yaprağı

Dönem: Eosen 

Yaş: 45 milyon yıl 

Bölge: ABD



Birçok kozalaklı ağacın yaprakları sert bir deri

gibidir ve dökülmez. Yapraklarının üzerindeki

mumlu yüzey de suyun buharlaşma yolu ile

kaybını azaltır ve bu dayanıklılık yaprakların

dökülmesini ya da su basıncı dolayısıyla bit-

kinin solmasını önler. Bundan başka kozalaklı

ağaçların yapraklarının çoğu iğne şeklindedir ve

dona karşı da dayanıklıdır. Yaprakların dayanıklılığı

önemlidir, çünkü hava koşullarının elverişli olduğu her fırsatta bitki

hemen fotosentez yaparak besin depolar. 

Resimlerde görülen Arokarya kozalağı da bu özelliklere sahiptir ve

bitkilerin 206 - 144 milyon yıl öncesinden günü-

müze kadar hiç değişmediğini bu fosille is-

patlamaktadır. 

Birç

gi

m

ka

dö

kinin

ağaçla

ddona karşı

önemlidi

Arokarya
Kozalağı

Dönem: Jurasik 

Yaş: 206-144  milyon yıl 

Bölge: Arjantin
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Bitkiler, ışığı besine çe-

viren fotosentez

sistemleri, hiç

durmadan enerji

ve oksijen üreten,

doğayı temizleyen, eko-

lojik dengeyi sağlayan mekanizmaları,

tat, koku, renk gibi insana hitap eden es-

tetik özellikleriyle muhteşem canlılardır.

Çok özel faydalar için benzersiz sistemlere sahip

olan bitkilerin bugüne kadar sadece 10.000 türü incelenebilmiş,

bu araştırmalar sonucunda her bitkinin insanı hayrete düşürecek

yaratılış özelliklerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 

Evrimcilerin bitkilerin nasıl ortaya çıktıkları sorusuna verilecek

mantıklı ve bilimsel bir cevapları yoktur. Diğer konularda

olduğu gibi bitkilerin varoluşu konusunda da bütünüyle hayal

gücüne dayalı senaryolardan başka bir açıklama üretemezler.

Bitkileri yaratan, göklerin yerin ve ikisi arasındaki herşeyin

Yaratıcısı olan Yüce Allah'tır. 

Bitkiler, ışığ

viren

sist

du

ve

do

loj

tat,

tetik öz

Çok özel fa

ola bit

Saçlı Meşe
Yaprağı

Dönem: dönemi

Yaş: 5.1 - 1.8 milyon yıl 

Bölge: Bulgaristan



150 yıldır yapılan fosil araştırmaları Darwin'in

ve onu izleyen evrimcilerin boş yere umut-

landıklarını göstermiş ve bir tek ara geçiş for-

muna ait fosil bile bulunamamıştır.

Günümüzde dünyanın her yerinde, binlerce

müzede ve koleksiyonda yaklaşık 350 milyon fosil

bulunmaktadır. Bu fosillerin hepsi birbirlerinden kesin

hatlarla ayrılan, özgün yapılara sahip türlere

aittir. Evrimcilerin ümitle aradıkları yarı balık-

yarı amfibiyen, yarı dinozor-yarı kuş, yarı

maymun-yarı insan ve benzeri canlıların

fosillerine kesinlikle rastlanmamıştır. Elde

edilen fosillerin tamamı resimde görülen

palmiye fosili yaprağı gibi, evrimi yalan-

layan bulgulardır.

Harun Yahya
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Palmiye
Yaprağı

Dönem: Eosen 

Yaş: 50 milyon yıl 

Bölge:  ABD
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Fosil kayıtlarında milyarlarca yıl önce

yaşamış olan canlıların dahi fosilleri ko-

runmuştur. Buna rağmen, evrimcilerin id-

dia ettikleri hayali ara geçiş formlarına ait

tek bir tane bile fosilin bulunamamış olması

oldukça dikkat çekicidir. Karıncalardan bakte-

rilere, kuşlardan çiçekli bitkilere kadar birçok canlı tü-

rünün fosilleri mevcuttur. Bunlaırn hepsi de

evrim olmadığının delilidir. Resimde

görülen 95 milyon yıllık yosun fo-

sili de bunlardan biridir. 

it

ması

n bakte-

Yosun
Dönem: Kretase 

Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan
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Fosillerin muhafaza edildiği

ortamlardan biri de am-

berlerdir. Ağaçlardan

çıkan amberlerin bir bit-

kinin veya bir canlının

üzerine akıp donmasıyla o

anın sanki milyonlarca yıl dayana-

cak bir fotoğrafı çekilmiş olur. Amber fosillerin

ayırt edici özelliği  hapsettiği canlının tüm do-

kusunu muhafaza etmesidir. Yumuşak dokuların

en ince ayrıntısna kadar görülebildiği amberler

canlıların yumuşak dokularında da milyonlarca yıldır

hiçbir değişiklik olmadığını kanıtlarlar. Bu 25 milyon yıllık eğrelti

otu fosilinin günümüzde yaşayan eğrelti otuyla hiçbir farkı yoktur.

Evrim yaşanmamıştır.
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Eğrelti Otu

Dönem: Oligosen 

Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Dominik

Cumhuriyeti



238 Evrimin Fosillere Yenilişi

Doğada hemen her yerde yetişen

farklı türlerde ceviz ağaçları mev-

cuttur.  Burada fosillerini gördüğü-

müz cevizler milyonlarca yıl içinde

hiçbir değişikliğe uğramamış, yara-

tıldıkları ilk günden beri aynı şekilde

varlıklarını sürdürmüşlerdir. 

D
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c

m

hiç

ttıldıkla

varlıklarını s

Ceviz

Dönem: Pliosen 

Yaş: 2.5 milyon yıl

Bölge: Hollanda



İsveçli embriyolog Soren Lovtrup, Darwinizm yala-

nını şu sözlerle dile getirmiştir:

İnanıyorum ki, bir gün Darwin miti bilim tarihindeki

en büyük aldatmaca olarak yerini alacak. Bu

olduğunda ise pek çok insan şu soruyu soracak:

"Böyle bir şey nasıl olabildi?" (S. Lovtrup,

Darwinism: The Refutation of a Myth, Londra,

Croom Helmm, 1987, s. 422 - Nicholas Comninellis,

Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master

Books, 2001, s. 220)

İnsanlar gerçekten de günümüzde Darwinistler tarafından aldatıl-

mış olmanın şokunu yaşamaya başlamışlardır. Dünya çapında bir

oyunun parçası olduklarını gün geçtikçe daha fazla fark etmek-

tedirler. Yakın bir gelecekte batıl Darwinizm dininin gerçek yüzü,

tüm dünya tarafından tam olarak anlaşılacak ve insanlar gerçek-

ten de aldatılmış olmayı şaşkınlıkla karşılayacaklardır. Bir yalandan

kurtulmalarının ardından Darwinizm'in kirlettiği akıl ve vicdanları

temizlenmiş olacak ve herşeyin Allah'ın muhteşem yaratışının

eserleri olduğunu kavrayacaklardır.
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Ak Kavak
Yaprağı

Dönem: Eosen

Yaş: 50 milyon yıl 

Yer: Kanada
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Y e r y ü z ü n d e

yaşayan ve soyu

tükenmiş canlı türleri-

nin fosilleri incelendiğinde, hepsinin aniden

ortaya çıktıklarını ve varlıklarını sürdürdükleri

süre boyunca hiç bir değişiklik geçirmediklerini

görürüz. Allah tüm canlıları bugün oldukları şekilde

yaratmıştır. Resimdeki 30 milyon yıllık yaprak fosili de

yaratılış gerçeğini ortaya koymaktadır.

Y
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ortay

süre bo

görürüz Allah

Bir Tür
Meşe Yaprağı

Dönem: Oligosen 

Yaş: 30 milyon yıl

Bölge: Fransa
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Geçersizliği bi-

limsel bulgular-

la kesin olarak

ortaya konmuş

olan Darwin'in ev-

rim teorisine göre, can-

lılar tek bir sözde ortak atadan

geliyordu ve zaman içinde küçük değişiklikler geçi-

rerek birbirlerinden türemişlerdi. Oysa bugün paleontoloji biliminin

ortaya koyduğu delillere göre, canlıların tümü bugün varoldukları

şekilde ortaya çıkmışlar, yani yaratılmışlardır. Resimde görülen 50

milyon yıllık çitlembik yaprağı fosili de bunu kanıtlayan delillerden

biridir.

G

li

l

o

o

rim

lılar te

geliyordu

rer k b

Çitlembik
Yaprağı

Dönem: Eosen 

Yaş: 50 milyon yıl

Bölge: British

Kanada
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Yaklaşık 150 türü

bulunan ve kışın yaprak-

larını dökmeyen bu bitki ailesinin

en bilinen üyesi avokadodur. 50 milyon yıllık bu

persea yaprağı fosili, günümüzde yaşayan persea

yaprakları ile tamamen aynıdır. Ne hayvanlar ne de

bitkiler zaman içinde bir değişim geçirmemiş, evrim-

leşmemişlerdir. Tüm canlıları Allah yaratmıştır. 

Ya

bulun

larını dök

Persea
Yaprağı

Dönem: Eosen 

Yaş: 50 milyon yıl

Bölge: ABD
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Irmak kenarlarında, yakınındaki ağaç-

lara sarılarak yetişen bu bitki, sarıldığı

bitkinin kökündeki sudan faydalanır.

Kurtpençesi otunun tüm özellikleri,

bundan yüz milyonlarca yıl önce de

bugünle aynıdır. Resimde görülen 330

milyon yıllık kurtpençesi otu fosilinin, gü-

nümüzde yaşayan kurtpençesi otlarından en

küçük bir farklılığı dahi yoktur.

e

30

n, gü-

rından en

Kurtpençesi
Otu

Dönem: Karbonifer Yaş: 330 milyon yıllık
Bölge: İngiltere

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Kışın yapraklarını

koruyan iğneyap-

raklılardan olan çam-

lar, kozalaklı bir ağaç cin-

sidir. Evrimciler canlıların ortak bir

atadan gelip, zaman içinde küçük değişiklikler ge-

çirerek farklı türlere dönüştüğünü iddia ederler. Bu iddianın

hiç bir bilimsel dayanağı yoktur. Fosil kayıtları, canlıların asla

bir değişim geçirmediklerini, yaratıldıkları ilk günkü formları

ile varlıklarını sürdürdüklerini göstermektedir. Resimde görülen

Miosen dönemine ait çam iğnesi fosili de bu gerçeği destek-

leyen kanıtlardan biridir. Çamlar, bundan milyonlarca yıl ön-

ce de hiç bir farkları olmadan varlık göstermişlerdir

K

k

ra

lar

sidir.

atadan

çirerek f

Çam İğnesi

Dönem: Miosen

Yaş: 23-5 milyon yıl

Bölge: ABD



Hamamelidaceae familyasına dahil, yaprağını dök-

meyen 18 farklı türü olan bu bitkiler, fosil kayıtla-

rında iz bırakmış milyonlarca cinsten biridir.

Resimde 50 milyon yıllık bir distylium yaprağı-

nın yapısına bakıldığında, günümüzde yaşa-

yan distyliumlarla tamamen aynı olduğu göze

çarpmaktadır. Evrimcilerin iddiaları doğru ol-

saydı, bu bitkilerin aradan geçen 50 milyon yıl

boyunca birçok değişim geçirmiş olmaları gerekir-

di. Bu fosil tek başına bile, Darwinizm'i yalanlayan bir de-

lildir. Yer katmanları, aynı bunun gibi tamamen yaratılışı destek-

leyen milyonlarca fosille doludur. 

Hamame
mey

rın

R

n

y

ça

say

boyunc

di. Bu fosil tek

Distylium
Yaprağı

Dönem: Eosen 

Yaş: 50 milyon yıl

Bölge: ABD
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KA FA TA SI FO SİL LE RİNDEN
ÖRNEKLER

Kafatası Fosillerinin Darwinizm'e
İndirdiği Darbe

Dar win'in in san lar la may mun la rın or tak bir ata dan gel dik le ri te zi, or ta ya ilk

atıl dı ğı dö nem de de son ra ki dö nem ler de de bi lim sel bul gu lar la des tek le ne me -

di. O za man dan bu ya na, yak la şık 150 yıl dır, in sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le -

mek için gös te ri len bü tün gay ret ler boş çık tı. El de edi len fo sil ler, may mun la rın

hep may mun, in san la rın da hep in san ola rak var ol duk la rı nı, may mun la rın in -

san la ra dö nüş me dik le ri ni ve may mun la in sa nın or tak bir ata ya sa hip ol ma dık -

la rı nı is pat la dı.

Dar wi nist le rin yo ğun pro pa gan da la rı na ve aka de -

mik çev re ler de ki sin dir me gi ri şim le ri ne rağ men,

pek çok bi lim ada mı da bu ger çe ği di le ge tir di.

Fo sil le ri in ce le yen her ev rim ci,
ken di ha yal gü cü nün ge niş li ği -
ne bağ lı ola rak fark lı se nar yo -
lar üre te bil mek te dir. Bu se nar -
yo la rın bi lim sel bir de ğe ri yok -
tur. 

hayali çizim
hayali çizim
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Bun lar dan bi ri Har vard Üni ver si te si pa le oan tro po log -

la rın dan Da vid Pil be am'dir. Pil be am, in sa nın

söz de ev ri mi nin bi lim sel ve ri le re da -

yan ma yan bir id di a ol du ğu nu şu

şe kil de ifa de eder: 

Fark lı bir bi lim da lın dan,

ze ki bir bi lim ada mı nı

ge tir se niz ve ona eli -

miz de ki ye ter siz de lil -

le ri gös ter se niz, ke sin -

lik le "Bu ko nu yu unu -

tun, de vam et mek için ye -

ter li de lil yok" di ye cek tir.1

20 mil yon yıl lık
ger ge dan kaf ata -
sı fo si li

20 mil yon yıl lık kap -
lan kafa ta sı fo si li
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50 milyon yıllık kurbağa fosili

54 – 37 mil yon yıllık çamur
balığı fosili

TARİH BOYUN CA HİÇ BİR CAN LITARİH BOYUN CA HİÇ BİR CAN LI
TÜRÜNÜN KAFATASIN DATÜRÜNÜN KAFATASIN DA
DEĞİŞİK LİK OL MAMIŞ TIRDEĞİŞİK LİK OL MAMIŞ TIR

Can lı la rın tüm uzuv la rı ve özel lik le ri gi bi, ka fa tas la rı ve baş ya pı la rı da mil yon lar ca
yıl dan be ri ay nı dır. Hiç bir can lı nın ka fa ta sın da ev rim sel bir de ği şik lik ya şan ma mış tır.
Na sıl bun ca can lı mil yon lar ca yıl dır ev rim ge çir me den ay nı kal dıy sa, in san da ev rim -
sel bir de ği şik lik ge çir me miş, tüm ana to mik özel lik le riy le hep in san ola rak var ol muş -
tur. Ev rim ci le rin in sa nın söz de ev ri mi n de li li ola rak or ta ya koy duk la rı ka fa tas la rı ise,
ya so yu tü ken miş may mun la ra ya da bu gün ar tık ya şa ma yan fark lı in san ırk la rı na ait -
tir. Ve bun la rın hiç biri ev ri min de li li de ğil dir. 



108 - 92 milyon yıllık
çekirge fosili

30 milyon yıllık tavşan fosili
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48 - 37 milyon yıllık ringa balığı fosili

125 milyon yıllık
sinir kanatlı bir
böcek



50 milyon yıllık percopsidae

48-37 milyon yıllık
yaban arısı fosili
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Bengalli orta yaşlı 
bir erkek

Güney Doğu
Asya'daki Solomon

Adaları'nda 1893
yılında ölen bir

erkek

15. yüzyılda yaşamış 
bir Peru yerlisi

35-40 yaşlarında 
bir Eskimo erkek

35-45 yaşlarında 
Zaireli bir erkek

25-30 yaşlarında
bir Alman erkek

Homo erec tus ka fa tas -
la rın da bu lu nan bü yük
kaş çı kın tı la rı, ge ri ye
doğ ru eğim li alın ya pı -
sı gi bi özel lik ler, gü nü -
müz de ya şa yan ba zı
ırk lar da da gö rü lür.
Sağdaki yer li insanda
ol du ğu gibi. 

Bir Ja pon'un bir Zen ci den, bir Es ki mo'nun
bir Al man'dan fark lı ka fa ta sı ya pı sı na sa hip
ol ma sı son de re ce do ğal dır. Bu fark lı lık lar,
bir ır kın di ğe rin den da ha ge liş miş ya da da ha
ge ri ol du ğu nu gös ter mez ve ke sin lik le ev rim -
sel bir de lil de ğil dir. Al lah'ın ya rat ma sın da ki
çe şit li lik ve üs tün lük tür. 

İNSAN IRKLARINDAKİ KAFATASI FARKLILIKLARI
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GEÇ MİŞ TE YA ŞA MIŞ FARK LI İN SAN 
IRK LA RI EV Rİ MİN DE Lİ Lİ DE ĞİL DİR!

Ne an der tal ler (Ho mo ne an dert ha len -
sis) bun dan 100 bin yıl ön ce Av ru pa'da
ani den or ta ya çık mış ve yak la şık 35
bin yıl ön ce de yok ol muş -ya da di ğer
ırk lar la ka rı şa rak asi mi le ol muş- in san -
lar dır. Gü nü müz in sa nın dan tek fark la -
rı, is ke let le ri nin bi raz da ha güç lü ve ka -
fa ta sı or ta la ma la rı nın bi raz da ha yük -
sek ol ma sı dır. Bi lim sel bul gu lar, Ne an -
der tal le rin ze ka ve kül tür dü ze yi yö -
nün den biz ler den far kı ol ma yan bir in -
san ır kı ol du ğu nu gös ter mek te dir. 
Cro-mag non in sa nı ise, 30.000 yıl ön -
ce ye ka dar ya şa dı ğı tah min edi len bir
ırk tır. Kub be şek lin de bir ka fa ta sı na,
ge niş bir alı na sa hip tir. 1600 cc'lik ka -
fa ta sı hac mi, gü nü müz in sa nı nın or ta -
la ma sın dan faz la dır. Ka fa ta sın da ka lın
kaş çı kın tı la rı var dır ve ar ka kı sım da,
Ne an der tal Ada mı'nın ka rak te ris tik
özel li ği olan ke mik si çı kın tı bu lun mak -
ta dır. 
Ne an der tal ler ve Cro-Mag non'da gö rü -
len fi zik sel fark lı lık lar, gü nü müz de ki in -
san ırk la rı ara sın da da gö rül mek te dir.
Na sıl ki, bir Ame ri ka lıy la Es ki mo'nun
ya da bir Af ri ka lıy la Av ru pa lı'nın ya pı -
sal fark lı lık la rı, bu ırk la rın bi ri nin di ğe -
rin den da ha il kel ya da ile ri ol du ğu nu
gös ter mez se, geç miş ırk la rın fi zik sel
özel lik le ri de on la rı da ha ge ri ya da
may mu num su yap maz. Bu ırk lar, di ğer
ırk lar la ka rı şıp asi mi le ola rak ya da bi -
lin me yen bir şe kil de tü ke ne rek ta rih
sah ne sin den çe kil miş tir. Ama hiç bir
şe kil de "il kel" ve ya "ya rı may mun" de -
ğil dir ler, tam bir in san dır lar.

BİR İNSAN IRKI :  BİR İNSAN IRKI :  
NEANDERTALNEANDERTAL

Ne an der tal ler, sa nat ve es te tik
an la yı şı olan, so yu tü ken miş bir
in san ır kı dır. Ev rim ci ler yıl lar bo -
yun ca Ne an der tal le ri in sa nın
may mun su ata la rı ola rak ta nıt -
mış lar, an cak bu hi ka ye le ri, bi lim -
sel bulgularla ke sin ola rak ya lan -
lan mış tır. 
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Pa le oan tro po lo ji üze ri ne ha zır lan mış olan The Bo ne Pedd lers ad lı ki ta bın

ya za rı olan Wil li am Fix ise, in sa nın söz de ev ri mi nin bul gu lar la des tek len me di -

ği ni şöy le di le ge ti rir: 

İn sa nın kö ke ni hak kın da hiç bir şüp he duy ma ma mız ge rek ti ği ni söy le yen

ha la sa yı sız bi lim ada mı var dır, an cak tek ek sik lik le ri bir de lil le ri nin ol ma -

ma sı dır...2

Fo sil ka yıt la rı nın ken di le ri ni ha yal kı rık lı ğı na uğ rat ma sı ve için de bu lun -

duk la rı de lil siz lik kar şı sın da, ev rim ci le rin yap tık la rı tek şey, hiç bir ger çek li ği

ol ma yan ka fa tas larını tek rar tek rar sıra la mak, sah te li ği çok tan bel ge len miş fo -

sil ler üze rin de spe kü las yon lar yap mak ol du.

Oy sa ge rek may mun la rın, ge rek di ğer can lı la rın, ge rek se geç miş te ya şa -

mış fark lı ırk la ra ait in san la rın ka fa tas la rı üze rin de ya pı lan in ce le me ler, bu can -

lı la rın sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le var ol duk la rı nı ve ta rih bo yun ca hiç de -

ği şik li ğe uğ ra ma dık la rı nı gös ter miş tir. Bu nun an la mı, can lı la rın ev rim ge çir -

me dik le ri, hep si ni Yü ce Al lah'ın ya rat tı ğı dır. İler le yen say fa lar da yer alan ör -

nek ler de de gö rü le ce ği gi bi, kur ba ğa, ker ten ke le, yu suf çuk, si nek, ha mam bö -

ce ği gi bi pek çok can lı nın, vü cut la rı nın di ğer uzuv ve or gan la rın da ol du ğu gi -

bi, baş böl ge le rin de de hiç bir de ği şik lik ol ma mış tır. Kuş la rın ve ba lık la rın baş

ya pı la rı da de ğiş me miş tir. Kap lan, kurt, til ki, ger ge dan, pan da, as lan, leo par,

sırt lan gi bi sa yı sız hay va nın ya ra tıl dık la rı ilk an dan be ri on mil yon lar ca yıl bo -

yun ca ka fa tas la rı ay nı dır. Ve bu ay nı lık, can lı la rın ev ri mi id di ası nı ya lan la mak -

ta dır. 

Tüm bu can lı tür le ri için ge çer li olan de ğiş mez lik, in san için de ge çer li dir.

Na sıl ki on bin ler ce can lı tü rü nün, mil yon lar ca yıl bo yun ca ka fa ta sı ya pı la rın -

da bir de ği şik lik ol ma mış sa, in san la rın da ka fa tas la rın da ev rim sel bir de ği şik -

lik ol ma mış tır. Ba lık la rın hep ba lık, kuş la rın hep kuş, sü rün gen le rin hep sü rün -

gen ol ma sı gi bi in san lar da hep in san ola rak var ol muş tur. Hiç bir can lı nın hiç -

bir or gan ve ya pı sın da, ev rim ci le rin id di a et ti ği gi bi "il kel den ge liş mi şe doğ ru

iler le me" di ye bir şey söz ko nu su de ğil dir. 

Ev rim ci ler, in sa nın söz de ev ri mi hi ka ye si ni an la tır ken, bul duk la rı ka fa tas -

la rı nın hac mi ni, kaş çı kın tı la rı nı ve ya alın ya pı la rı nı öne sü re rek, ken di le rin ce

ev rim sel bir sı ra la ma ve soy ağa cı oluş tu rur lar. Hal bu ki ev rim ci le rin or ta ya

koy duk la rı ka fa tas la rın da ki ya pı sal fark lı lık lar ev ri me de lil de ğil dir. Çün kü bu
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ka fa tas la rı nın bir kıs mı so yu tü ken miş may mun la ra, bir kıs mı da geç miş te ya -

şa mış fark lı in san ırk la rı na ait tir. Fark lı in san ırk la rı nın fark lı ka fa ta sı ya pı la rı -

na sa hip ol ma la rı ise son de re ce do ğal dır. Fark lı ba lık tür le ri nin de fark lı ka fa

şe kil le ri var dır. Ör ne ğin, bir ala ba lı ğın ka fa şek li bir yı lan ba lı ğı nın ka fa şek li -

ne ben ze mez. An cak her iki si de ba lık tır. Ay nı şe kil de, fark lı in san ırk la rı nın da

ka fa ta sı ya pı la rı ara sın da fark lı lık lar ola bi lir.  Pig me ler le İn gi liz le rin, Rus lar la

Çin li le rin, Abor jin ler le Es ki mo la rın, zen ci ler le Ja pon la rın alın ya pı la rın da, göz

çu kur la rın da, kaş çı kın tı la rın da, ka fa ta sı ha cim le rin de do ğal ola rak fark lı lık lar

ola cak tır. Ama bu fark lı lık lar, bir ır kın di ğe rin den tü re di ği ya da bir ır kın di -

ğe rin den da ha il kel ve ya da ha ge liş miş ol du ğu an la mı na gel mez. Bir Abor jin

so yu, bir baş ka soy ile ka rış ma dı ğı sü re ce dai ma ay nı özel lik ler de ka la cak tır.

Ne ka dar za man ge çer se geç sin, bu in san lar da ha fark lı özel lik le re sa hip ola cak

şe kil de ev rim leş me ye cek, ka fa ta sı ha cim le ri şu an ol du ğun dan da ha faz la bü -

yü me ye cek, fark lı ana to mik özel lik le re sa hip ol ma ya cak lar dır. 

Ör ne ğin, ev rim ci le rin söz de il kel ka bul et tik le ri Ho mo Erec tus ka fa tas la rı -

nın sa hip ol du ğu bü yük kaş çı kın tı la rı na ve ge ri ye doğ ru eğim li alın ya pı sı na,

gü nü müz de ya şa yan ba zı Ma lez ya yer li le ri de sa hip tir. Eğer ev rim ci le rin id di -

ala rı doğ ru ol say dı, söz ko nu su Ma lez ya yer li le ri nin de söz de "may mun luk tan

ye ni çık mış, tam ge liş me miş in san" ya pı sın da ve gö rü nü mün de ol ma la rı ge re -

kir di. Oy sa böy le bir şey söz ko nu su de ğil dir. Ho mo Erec tus'un ka fa ta sı nın ana -

to mik özel lik le ri nin gü nü müz de de gö rül me si, hem Ho mo Erec tus'un il kel bir

tür ol ma dı ğı nı hem de ev rim ci le rin "in sa nın soy ağa cı" se nar yo su nun ya lan ol -

du ğu nu gös te rir. 

Kı sa ca, geç miş te ya şa mış olan ba zı in san ırk la rı nın gü nü müz de ya şa yan

in san lar dan fark lı ana to mik ya pı ya sa hip ol ma la rı hiç bir şe kil de ev ri me de lil

ola maz. Ana to mik fark lı lık ta ri hin her dö ne min de, fark lı her in san ır kı ara sın -

da gö rü le bi lir. Ame ri ka lı lar la Ja pon la rın, Av ru pa lı lar la Abor jin le rin, Es ki mo -

lar la Zen ci le rin ve ya pig me le rin ka fa tas la rı ay nı de ğil dir. Ama bu du rum, söz

ko nu su ırk la rın bi ri nin di ğe rin den da ha ge liş miş ve ya da ha ge ri ol du ğu nu gös -

ter mez.

Bun dan bin ler ce yıl son ra, 2000'li yıl lar da ya şa mış 1.90 boy la rın da iri ya -

pı lı bir Ame ri ka lı nın ka fa ta sı nı bu lan ge le ce ğin bi lim adam la rı, bu ka fa ta sı nı,

yi ne 2000'li yıl lar da ya şa mış 1.60 boy la rın da bir Ja pon'un ka fa ta sıy la kar şı laş -

tır sa lar, baş ta bü yük lük ol mak üze re pek çok fark lı lık gö re cek ler dir. Bu fark lı -
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lık la ra da ya na rak, Ja pon la rın il kel

bir in sa nım sı ol du ğu nu, Ame ri ka lı -

la rın ise ha ya li ev rim ba sa ma ğın da

da ha ile ri bir can lı ol du ğu nu öne

sür se ler, el bet te doğ ru yu yan sıt ma -

yan bir yo rum da bu lu na cak lar dır. 

Üs te lik ka fa ta sı bo yu tu bir in -

sa nın ze ka sı nın ve ya ka bi li yet le ri -

nin öl çü sü de de ğil dir. Be den ya pı sı ge liş miş, ama ze ka sı ye te rin ce ge liş me miş

pek çok in san var dır. Ay nı şe kil de, be de ni ve do la yı sıy la ka fa ta sı di ğer in san la ra

gö re da ha kü çük olan, an cak çok ze ki bir çok in san bu lun mak ta dır. Bu in san la rın

ka fa tas la rı nın, ge le cek te ki ba zı bi lim adam la rı ta ra fın dan, sa de ce bo yut la rı na da -

ya nı la rak söz de ev rim sel sı ra la ma ya so kul ma sı nın el bet te bi lim sel bir de ğe ri ol -

ma ya cak tır. Çün kü bu sı ra la ma ger çek le ri yan sıt ma ya cak tır. Ka fa ta sı hac mi fark -

lı lı ğı nın, ze ka ve be ce ri yö nün den hiç bir fark oluş tur ma dı ğı bi li nen bir ger çek tir.

Ha ya tı bo yun ca yo ğun zi hin sel fa ali yet ler de bu lu nan bir in sa nın ka fa ta sı bü yü -

mez, ze ka sı güç le nir. Ze ka, bey nin hac mi ne gö re de ğil, bey nin ken di için de ki or -

ga ni zas yo nu na gö re de ği şir.3

May mun la rın Tak lit Ka bi li yet le ri On la rın İn sa na 
Dö nü şe ce ği An la mı na Gel mez

Dar wi nist le rin, in san la rın söz de may mun lar dan tü re dik le ri id di ala rı na da -

ya nak gös ter me ye ça lış tık la rı bil gi ler den bi ri de, ba zı may mun tür le ri nin tak lit

ka bi li yet le ri dir. 

May mun lar, kar şı la rın da gör dük le ri ha re ket ve ta vır la rı tak lit ede bil me ye -

te ne ği ne sa hip tir ler. Ve ri len eği tim ler doğ rul tu sun da, eş ya la rın şe kil le ri ni ve

renk le ri ni ayırt ede bi lir, ze ki ce tep ki ler gös te re bi lir ler. Ama bu, gü nün bi rin de

in sa na dö nüş me le ri ni sağ la maz. Eğer böy le ol say dı ze ki ol du ğu bi li nen di ğer

Bir Abor jin so yu, bir baş ka soy ile ka rış ma dı ğı sü re ce dai ma ay -
nı özel lik ler de ka la cak tır. Ör ne ğin bir Ba tı Avu pa lı ır ka dö nüş -
me ye cek tir. Ne ka dar za man ge çer se geç sin, bu in san lar da ha
fark lı özel lik le re sa hip ola cak şe kil de ev rim leş me ye cek, ka fa ta -
sı ha cim le ri şu an ol du ğun dan da ha faz la bü yü me ye cek, fark lı
ana to mik özel lik le re sa hip ol ma ya cak lar dır.
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hay van tür le ri nin de za man la in san ol ma la rı ge re kir di. Ör ne ğin pa pa ğan lar da

eği til dik le ri tak dir de ka re yi yu var lak tan, kır mı zı yı ma vi den ayırt ede bil mek te,

ken di sin den is te ni len şe kil de eş ya la rı yer leş ti re bil mek te dir. Üs te lik pa pa ğan la -

rın may mun la ra ek ola rak bir de, ses le ri tak lit ede rek ko nuş ma ye te nek le ri var -

dır. Bu du rum da, Dar wi nist le rin man tık sız id di ala rı na gö re, pa pa ğan la rın in -

sa na dö nüş me ih ti ma li çok da ha yük sek ol ma lı dır. 

Ze ki ol ma la rıy la bi li nen bir di ğer can lı da til ki ler dir. Dar wi nist le rin akıl

ve bi lim dı şı man tık ör gü le ri ne gö re, til ki le rin de za man la ze ka la rıy la oran tı lı

ola rak ka fa ta sı ha cim le ri bü yü me li ve bir müd det son ra on lar da in san gi bi

akıl lı ve şu ur lu var lık la ra dö nüş me li dir. An cak bu hiç bir za man ger çek leş me -

miş, ne ka dar ze ki olur sa ol sun til ki ler hep til ki ola rak kal mış tır. 

Son de re ce man tık sız olan bu id di ala rı, aka de mik ka ri yer sa hi bi in san la rın

bi lim sel te rim ler ve la tin ce ke li me ler le süs le ye rek son de re ce cid di bir üs lup la

an la tı yor ol ma la rı hay ret ve ri ci dir. May mun lar is te dik le ri ka dar ze ka ve el be -

ce ri le ri ni ge liş tir sin ler, is te dik le ri ka dar gör dük le ri ni tak lit et sin ler, bu on la rı

gü nün bi rin de in san yap ma ya cak tır. May mun lar hep may mun ola rak var ol -

hayali 
hayali 

çizimçizim
TA Rİ HİN HİÇ BİR DÖ NE MİN DE 
İL KEL İN SAN YA ŞA MA MIŞ TIR
Bu re sim de gör dü ğü nüz ve ga ze te -
ler de, te le viz yon lar da, der gi ler de
hat ta ders ki tap la rın da sık ça rast la -
dı ğı nız ya rı may mun ya rı in san var -
lık lar hiç bir za man ya şa ma mış tır.
May mun lar hep may mun, in san lar
hep in san ola rak var ol muş lar dır.
Bu çi zim ler, ev rim ci le rin yanlış
mantıklarının bi rer ürü nü dür. 
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muş tur ve may mun ola rak ka la cak lar dır. İn san ise, Al lah'ın ken di si ne lüt fet -

ti ği akıl, şu ur ve vic dan la ve sa hip ol du ğu tüm üs tün özel lik ler le ay rı ola rak

ya ra tıl mış tır. Ya ra tıl dı ğı ilk an dan iti ba ren ta rih bo yun ca hep in san ola rak

var ol muş tur. Ak lın ve bi li min or ta ya koy du ğu ger çek bu dur.  

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı Sah te kar lık lar la Do lu dur

Ta rih bo yun ca 6000'den faz la may mun tü rü ya şa mış tır. Bun la rın çok bü -

yük bir bö lü mü, nes li tü ke ne rek or ta dan kay bol muş tur. Bu gün yal nız ca 120

ka dar may mun tü rü yer yü zün de ya şa mak ta dır. İş te, bu 6000 ci va rın da ki nes -

li tü ken miş may mun tü rü nün fo sil le ri, ev rim ci ler için çok zen gin bir al dat ma -

ca mal ze me si nin kay na ğı nı oluş tu rur. Hiç bir za man so mut bi lim sel de lil or -

ta ya ko ya ma yan ev rim ci ler, 'nes li tü ken miş may mun la ra ait' fo sil le ri, ön yar -

gı lı yo rum lar la süs le ye rek, ev rim le hi ne bi rer de lil miş gi bi sık sık gün de me

ge ti rir ler. Yıl lar dır bu yön tem ler le ev ri me ta raf tar top la ma ya ve ka mu oyu nu

al dat ma ya ça lış mak ta dır lar. An cak ar tık bu yön te min fay da ver me di ği ni gör -

me le ri ge re kir. 

Ev rim ci le rin in sa nın ev ri mi ma sa lı nı ken di le rin ce inan dı rı cı kı la bil mek

için or ta ya at tık la rı sah te de lil ler den ba zı la rı nı şöy le özet le ye bi li riz:

İlham
Kaynağı
Tek Bir
Çene

Kemiği

İlk bu lu nan Ra ma pit he cus
fo si li, iki par ça dan oluş -
muş ek sik bir çe ne den iba -
ret ti. (altta) Ama ev rim ci çi -
zer ler, bu çe ne par ça la rı na
da ya na rak Ra ma pit he -
cus'un ai le si ni ve ya şa dı ğı
ha ya li or ta mı çiz mek te hiç -
bir güç lük çek me miş ler di.
Bir çe ne ke mi ği ne ba ka rak
ai le si ne, ya şa dı ğı or ta ma
ka dar her de ta yı nı çiz dik le -
ri bu can lı nın sı ra dan bir
may mun ol du ğu nun an la -
şıl ma sı üze ri ne, Ra ma pit -
he cus in sa nın ha ya li soy
ağa cın dan ses siz se da sız
çı ka rıl mış tır. (Da vid Pil be -
am, "Hu mans Lo se an
Early An ces tor", Sci en ce,
Ni san 1982, ss. 6-7)SAHTE

SAHTE
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1. Char les Daw son ta ra fın dan 1912 yı lın da bu lu nan, 500 bin yıl ya şın da

ol du ğu id di a edi len Pilt down Ada mı yıl lar ca ev rim ci ler ta ra fın dan in -

sa nın söz de ev ri mi nin de li li ola rak sa hip le nil di ve sa vu nul du. An cak

iler le yen ta rih ler de ya pı lan araş tır ma lar bü yük bir sah te kar lı ğı or ta ya

çı kar dı. İn sa nın söz de ata sı Pilt down ada mı nın ka fa ta sı 500 ya şın da bir

in sa na, çe ne ke mi ği ise ye ni öl müş bir oran gu ta na ait ti. Diş ler, in sa na ait

ol du ğu iz le ni mi ver mek için son ra dan ek len miş, ek lem yer le ri tör pü len -

miş, es ki gö rün me le ri için po tas yum dik ro mat ile le ke len di ril miş ti.

2. 1922 yı lın da Ame ri kan Do ğa Ta rih Mü ze si mü dü rü Henry Fa ir fi eld

Os born, Plio sen dö ne mi ne ait bir azı di şi fo si li bul du ğu nu açık la dı. Bu

diş, id dia ya gö re, in san ve may mun la rın or tak özel lik le ri ni ta şı mak tay -

dı. Bu di şe Neb ras ka Ada mı adı ve ril di. Bu tek di şe da ya nı la rak Neb -

ras ka Ada mı'nın ka fa ta sı ve vü cu du nun re kons trük si yon re sim le ri çi zil -

di. Hat ta da ha da ile ri gi di le rek Neb ras ka Ada mı'nın, eşi nin ve ço cuk la -

rı nın do ğal or tam da ai le ce re sim le ri ya yın lan dı. An cak 1927'de is ke le tin

öbür par ça la rı da bu lun du. Bu lu nan ye ni par ça la ra gö re bu diş ne may -

mu na ne de in sa na ait ti. Di şin, Prost hen nops cin sin den ya ba ni Ame ri -

kan do mu zu nun so yu tü ken miş bir tü rü ne ait ol du ğu an la şıl dı.

3. İn sa nın ev ri mi ma sa lı nın en uzun sü ren ya lan la rın dan bi ri de, Ra ma -

pit he cus'tur. Bu isim, 1932 yı lın da Hin dis tan'da bu lu nan ve in san ile

may mun ara sın da 14 mil yon yıl ön ce mey da na gel di ği id di a edi len ay -

rı mın ilk ba sa ma ğı ol du ğu söy le nen fo sil ka yıt la rı na ve ril miş ti. 50 se ne

bo yun ca da ev rim ci ler ta ra fın dan ke sin bir de lil ola rak kul la nıl dı. An -

cak ya pı lan in ce le me ler, Ra ma pit he cus'un diş ya pı sı nın gü nü müz de ya -

şa yan şem pan ze ler le ne re dey se ay nı ol du ğu nu or ta ya koy du. Ör ne ğin,

Eti yop ya'nın yük sek ke sim le rin de ya şa yan bir ba bun tü rü (The ro pit he cus

ga la da), ay nen Ra ma pit he cus'ta ki gi bi kı sa, de rin bir yü ze ve öbür may -

mun la ra gö re kü çük ke si ci ve doğ ra yı cı diş le re sa hip ti. Ra ma pit he cus'un

so yu tü ken miş bir oran gu tan dan baş ka bir şey ol ma dı ğı, Sci en ce der gi -

sin de ya yın la nan 1982 ta rih li "İn san lık Bir Ata sı nı Kay be di yor" baş lık lı

ma ka le de ilan edil di. 

4. Ken ya'da ki Tur ka na Gö lü ya kın la rın da bu lun du ğu için Tur ka na Ço -

cu ğu adıy la anı lan fo sil de, bir müd det ev rim ci ler ta ra fın dan in sa nın

söz de ev ri mi ne de lil ola rak gös te ril me ye ça lı şıl mış tır. An cak da ha son -

ra, fo si lin gü nü müz in sa nın dan hiç bir far kı ol ma dı ğı or ta ya çık mış tır.
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Ör ne ğin, Ame ri ka lı pa -

le oan tro po log Alan

Wal ker, "or ta la ma bir

pa to lo ğun bu fo si lin is -

ke le tiy le, gü nü müz in -

sa nı is ke le ti ni bir bi rin -

den ayır ma sı nın çok

güç ol du ğu nu" söy -

ler.4 Tur ka na Ço cu ğu,

ev rim ci le rin id di a et -

ti ği gi bi, may mun lar -

la in san ara sın da ara

bir tür de ğil, her yö -

nüy le tam bir in san -

dır. 

5. Lucy, 1974 yı lın da

Ame ri ka lı an tro po -

log Do nald Jo han -

son ta ra fın dan bu lu -

nan ün lü fo si lin adı -

dır. Bir çok ev rim ci

Lucy'nin in san la

söz de may mun su

ata la rı ara sın da ki ara ge çiş for mu ol du ğu nu id di a et miş tir. An cak iler le yen

yıl lar da ya pı lan in ce le me ler Lucy'nin sa de ce nes li tü ken miş bir may mun

tü rü ol du ğu nu or ta ya çı kar mış tır. Lucy, in sa nın ha ya li ev ri mi ile il gi si ol -

ma dı ğı nı or ta ya ko nan Aus tra lo pit he cus cin si ne ait bir may mun tü rü nü tem -

sil et mek te dir. Bu tü rün (Aus tra lo pit he cus afa ren sis) şem pan ze ler le ay nı bü -

yük lük te bir bey ni var dır, ka bur ga la rı ve çe ne ke mi ği gü nü müz şem pan ze -

le riy le ay nı şe kil de dir, kol la rı ve ba cak la rı can lı nın bir şem panze gi bi yü rü -

dü ğü nü gös ter mek te dir. Hat ta le ğen ke mi ği de şem pan ze le rin ki gi bi dir.5

6. Ric hard Lea key, 2.8 mil yon yıl yaş biç ti ği ve "KNM-ER 1470" ola rak ad -

lan dır dı ğı ka fa ta sı nı an tro po lo ji ta ri hi nin en bü yük bu lu şu gi bi ta nıt mış ve

bü yük yan kı uyan dır mış tı. Aus tra lo pit he cus gi bi kü çük bir ka fa ta sı hac mi

olan, an cak in san sı bir yü ze sa hip bu lu nan can lı, Lea key'e gö re, Aus tra lo pit -

LUCY MASALI  ARTIKLUCY MASALI  ARTIK
TARİHE KARIŞTITARİHE KARIŞTI

ELVEDA LUCY. . .ELVEDA LUCY. . .
Lucy ola rak isim len di ri len ve 1974 yı lın da bu lun duk tanhe men son ra iki ayak lı ilan edi le rek, in sa nın sözde ata -sı ola rak ta nı tı lan fo si li in ce le yen iki ün lü ev rim ci ana -to mist Solly Zuc ker man ve Char les Ox nard bu id dia yıred det miş ve can lı nın yü rü yü şü nün ve ana to mi si nin in -sa na ke sin lik le ben ze me di ği ni, bu nun bir may mun tü rüol du ğu nu söy le miş ler di. İler le yen yıl lar da Lucy'nin her -han gi bir may mun tü rü ol du ğu ke sin lik ka zan dı ve Sci -en ce & Vi e der gi si nin ka pa ğın da da ya zıl dı ğı gi bi, ev -rim ci ler Lucy'e "El ve da" de mek zo run da kal dı lar. 

1. İn san ve may mun ayak la rı ara sın da bü yük ana to mikfark lı lık lar var dır. May mun la rın ayak par mak la rı da hauzun dur ve in san aya ğın da ki ke mer, may mun la rınayak la rın da yok tur. 

2. İn san la rın üst be de ni dik du rur ve insanlar iki ayaküze rin de dik yü rür ler. Bu özel bir ha re ket şek li dir.May mun lar ise, üst be den le ri ni öne doğ ru eğe rek yü -rür ler ve ekst ra des tek sağ la mak için kol la rı nı kul la nır -lar. Bu, in san lar la may mun lar ara sın da doldurulamazbir ana to mik boş luk tur ve in sa nın ev ri mi ma sa lı nıtümüyle ge çer siz kıl mak ta dır. 

3. Bu re sim ler de de gö rü le bi le ce ği gi bi, may mun elin -de in san eli nin çok önem li bir özel li ği olan uzun ve ha -re ket li baş par mak bu lun maz. 

Sa de ce bu fark lı lık lar da hi, in san lar la may mun la rın or -tak bir ata dan ev rim leş tik le ri  hikayesinin im kan sız lı ğı -nı gös ter mek için ye ter li dir. 
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he cus ile in san ara sın da ki ka yıp hal kay dı. An cak bir sü re son ra an la şı la cak -

tı ki, KNM-ER 1470 ka fa ta sı nın bi lim sel der gi le re ka pak olan "in san sı" yü -

zü, ger çek te ka fa ta sı par ça la rı nı bir leş ti rir ken ya pı lan -bel ki de ka sıt lı- ha -

ta la rın so nu cuy du.Do la yı sıy la bu ka fa ta sı, in sa nın söz de ev ri mi ni gös te ren

bir bul gu ke sin lik le de ğil di. Sa de ce, ev rim ci le rin ça re siz li ği ni göz ler önü -

ne se ren sa yı sız ör nek ten bi riy di.6

Bu ra da sa de ce bir kaç ör ne ği ne yer ver di ği miz ev rim ci sah te kar lık la rın sa -

yı sı çok da ha faz la dır. Med ya da yer alan tüm "in sa nın ata sı" ha ber le ri ve bu ha -

ber ler de kul la nı lan re sim ler uy dur ma dır. So mut bi lim sel bul gu lar, in sa nın aşa -

ma aşa ma ge li şe rek in san ol du ğu hi ka ye si ni yer le bir et miş tir. 

Ki ta bın iler le yen say fa la rın da, ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan sa yı sız ka fa ta -

sı fo si lin den bir kaç ör ne ğe yer ve ril miş tir. Bu ka fa tas la rı, ta rih bo yun ca hiç bir

can lı nın de ğiş me di ği nin, bir baş ka can lı ya dö nüş me di ği nin, her can lı tü rü nün

hep sa hip ol du ğu özel lik ler le bir lik te var ol du ğu nun de lil le rin den dir. Bu de lil -

ler le bir lik te, Dar wi nist dü şün ce nin aç maz la rı nı ve man tık sız lık la rı nı vur gu la -

yan açık la ma la ra da yer ve ril mek te dir. Ör ne ğin, can lı la rın sü rek li de ği şe rek

iler le di ği id di asın da ki Dar wi nist le re, tüm can lı tür le rin de açık ça gö rü len de ğiş -

mez li ği na sıl açık la dık la rı so rul mak ta dır. İn sa nın söz de may mun dan tü re di ği -

ni öne sü ren ev rim te ori si nin, may mun la rın ya şa dı ğı ha ya li in sa na dö nü şüm

sü re ci nin bir ben ze ri ni, ne den di ğer can lı la rın ya şa ma dı ğı nı açık la ma sı ge re kir.

Ne den bir ayı nın da gü nün bi rin de iki aya ğı üze rin de yü rü me ye ka rar ver me -

di ği, bir til ki nin ne den ze ka sı nı ge liş ti rip bir pro fe sö re dö nüş me di ği, bir pan da -

nın ne den et ki le yi ci eser ler ya pan bir sa nat çı ol ma dı ğı so ru su na ev rim ci le rin

ve re bi le ce ği bir ce vap yok tur. Ko nu nun, bu şe kil de ço cuk la rın da hi an la ya bi le -

ce ği ör nek ler ve man tık yü rüt me ler kul la nı la rak an la tıl ma sı nın se be bi ise, Dar -

wi nizm'in akıl al maz man tık sız lık la rı nın if şa edil me si dir. Bi lim sel bir teo ri gi bi

su nu lan Dar wi nizm, as lın da, ina nıl maz de re ce de man tık sız bir ide olo ji dir.

Dün ya ta ri hi nin en bü yük skan da lı olan Dar wi nizm'in, ya lan lar, sah te kar -

lık lar akıl ve man tık dı şı id dia lar üze ri ne ku ru lu ol du ğu tam an la mıy la or ta ya

çık mış tır. 21. yüz yıl da tüm dün ya Dar wi nizm'in çö kü şü ne ta nık lık ede cek tir. 

1 Ric hard E. Lea key, The Ma king of Man kind, Mic ha el Jo seph Li mi ted, Lon don, 1981, s. 43

2 Wil li am R Fix,. The Bo ne Pedd lers, Mac mil lan Pub lis hing Com pany: New York, 1984, s. 150-153

3 Mar vin Lu be now, Bo nes of Con ten ti on, Grand Ra pids, Ba ker, 1992, s. 136

4 Mar vin Lu be now, Bo nes of Con ten ti on, Grand Ra pids, Ba ker, 1992, s. 83

5 Ric hard Al lan & Tra cey Gre en wo od, Pri ma tes and Hu man Evo lu ti on in the text bo ok: Ye ar 13 Bio logy, 1999. 

6 Stu dent Re so ur ce and Ac ti vity Ma nu al, (Bi ozo ne In ter na tio nal, prin ted in New Zea land.), s. 260
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Dar wi nist ler da ha ön ce il kel man tık lar kul la -

na rak ken di le ri ne ta raf tar lar bu la bi li yor lar dı.

Bi lim sel ce ha let or ta mın da ça mur lu su dan za -

man için de ken di ken di ne pro te in le rin ve ni ha yet

hüc re nin oluş tu ğu na, su da av la nan ayı la rın bir müd det son ra yüz geç -

ler ka za na rak ba li na ya dö nüş tü ğü ne, may mun la rın ağaç tan ağa ca

at la mak tan vaz ge çip dik yü rü me ye ka rar ve rip in san ol duk la rı na kit le -

le ri inan dır mak ko lay dı. Ge ne tik ve pa le on to lo ji bi lin me di ğin den, bü -

tün bu ha ya li dö nü şüm ler ade ta ke sin ger çek miş gi bi lan se edi li yor du.

Ama şu an da Dar wi nist ler için du rum hiç de ko lay de ğil -

dir. Ge ne tik bi li mi hüc re nin komp leks li ği ni

or ta ya koy muş tur, pa le on to lo ji ise can lı -

la rın de ğiş me di ği ni... 58 mil yon yıl lık

ya ban do mu zu ka fa ta sı fo si li gi bi

sa yı sız ör nek, mil yon lar ca yıl lık

can lı la rın gü nü müz de kin den fark -

sız bir komp leks lik ser gi le di ği ni

gös ter mek te dir. Ar tık Dar wi nizm'in,

in san la rı al dat ma sı müm kün de ğil dir.

ı.

za-

nihayet

üddet sonra yüzgeç-

Ya ban 
Do mu zu 
Ka fa ta sı  

Dö nem: Pa leo sen 
Yaş: 58 mil yon yıl 

Böl ge: Çin
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Bu gü ne ka dar ya rı may mun ya rı in san özel li-

ği ta şı yan bir ta ne bi le fo sil bu lu na ma mış tır.

Bir za man lar söz de in sa nın ev ri mi ne de lil

ola rak öne sü rü len fo sil ör nek le ri nin bi rer

sah te kar lık ürü nü ol du ğu or ta ya çık mış ve

bun la rın hep si ev rim ci ler ta ra fın dan ge ri

çe kil miş tir. Ge ri ye Dar wi nist le rin ha yal ürü -

nü se nar yo la rı dı şın da bir şey kal ma mış tır. 

So mut bul gu lar, may mun la rın hep may mun,

in san la rın hep in san ola rak var ol duk la rı nı,

ev ri min bir ya lan ol du ğu nu is pat la mış tır.

Bu bul gu lar dan bi ri de re sim de ki 32 mil -

yon yıl lık may mun ka fa ta sı fo si li dir.

li-

.

ü-

mun,

May mun
Ka fa ta sı

Dö nem: Oli go sen 
Yaş: 32 mil yon yıl 

Böl ge: Çin
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Al lah her can lı yı fark lı gö rü nüm -

de ve bi çim de ya rat mış tır. Ya şa -

ma şe kil le ri, ih ti yaç la rı bir bi rin den

fark lı ol du ğu gi bi, be den ya pı la rın da

da de rin fark lı lık lar bu lun mak ta dır. İş te bu

ne den le ele ge çi ri len fo sil le ri ta nım la mak zor de ğil -

dir. Fo si li bu lu nan can lı nın tüm ana to mik özel lik le ri ni ka lın tı lar dan an -

la mak müm kün dür. Re sim de gö rü len 45 mil yon yıl lık zeb ra fo si li

de bu ay rı mı açık ça gös ter mek te dir. Fo sil özel lik le rin -

den can lı nın gü nü müz zeb ra la rın dan hiç bir far kı ol -

ma dı ğı açık ça gö rül mek te dir.

Kuş ku suz bu, Al lah'ın bü yük bir mu ci ze si dir. El de ki

bi lim sel ka nıt, ev rim ci bi le ol sa lar, bi lim adam la rı

için red de di le me ye cek bir ke sin lik ta şı mak ta dır.

Can lı la rın de ğiş me dik le ri, ya ni her han gi bir ev rim

sü re cin den geç me dik le ri so mut bir bi lim sel bul gu dur.

amak müm

de b

de

m

K

b

iç

Ca

sürec

Zeb ra 

Ka fa ta sı  

Dö nem: Eo sen 

Yaş: 45 mil yon yıl 

Böl ge: Çin



Ev rim ta ri hi sa yı sız sah te kar lı ğa sah ne ol muş tur. Çe -

şit li so yu tü ken miş fo sil ler ve ya bir kaç ke mik par -

ça sı ha ya li ara ge çi şe de lil gi bi gös te ril me ye

ça lı şıl mış, gü nü müz de ya şa yan can lı la rın fo sil -

le ri yıl lar ca ev rim leş mek te olan can lı lar ola rak

ka mu oyu na su nul muş tur. Fa kat fo sil ler üze rin de -

ki bu al da tı cı spe kü las yon la rın ye ri ni uzun bir za -

man dır bir ses siz lik kap la mış tır. Çün kü re sim de gö rü -

len 73 mil yon yıl lık sırt lan ka fa ta sın da gö rül dü ğü gi bi, gü -

nü müz can lı la rı nın bü yük bir bö lü mü nün mil yon lar ca yıl ön ce bu -

gün kü hal le riy le ya şa mış ol du ğu ve do la yı sıy la ev rim ge çir me dik -

le ri an la şıl mış tır. Şim di ar tık, ev rim ci le rin in sa nın ev ri mi hi ka ye si

üze rin de yap mak ta ol duk la rı sah te kar lık la rın ve spe kü las yon la rın

da son bul ma vak ti gel miş tir.

e-

a-

örü-

ü gibi, gü-

Sırt lan 
Ka fa ta sı

Dö nem: Kre ta se 
Yaş: 73 mil yon yıl

Böl ge: Çin
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Ev rim ci le rin id di ala rı na gö re, de ve gi bi dev bir

me me li nin bü yük ka fa ta sı nın, uzun boy nu nun,

hör güç le ri nin bu gün kü gö rü nü mü nü al ma sı için

se ri ha lin de bir çok mu tas yon ger çek leş me li,

bun la rın so nu cun da boy nu ya rı ge liş miş, ka fa şek li

ga rip bir hal al mış, hör güç le ri tam oluş ma mış sa yı sız

ara can lı nın ya şa mış ol ma sı ge re kir di. Bu ha ya li ara can lı la ra fo sil ka -

yıt la rın da sık ça rast lan ma sı, re sim de ki gi bi tam oluş muş de ve ör nek -

le ri nin ise mil yon lar ca yıl ön ce si ne ait hiç bir

izi nin bu lun ma ma sı ge re kir di. Ama

fo sil ka yıt la rın dan el de et ti ği miz

ve ri ler, ha ya li ara form la rın hiç

ya şa ma dı ğı nı, de ve le rin her -

han gi bir ara aşa ma dan

geç me dik le ri ni, hep de ve

ola rak var ol duk la rı nı gös ter -

mek te dir.

E

m

hö

seri

bunlar

garip bir h

ara canl

De ve 
Ka fa ta sı 

Dö nem: Plio sen 

Yaş: 3,9 mil yon yıl 

Böl ge: Çin



Step hen Jay Go uld, 1993 yılında, Na tu ral His tory der gi -

sin de ki yazısında can lı la rın fo sil ka yıt la rın da hep

ay nı ya pı la rıy la göz len me le ri ko nu sun da şöy le

de mek te dir:

"Bir çok fo sil tü rü nün je olo jik ya şam sü re si bo -

yun ca du ra ğanlığı ya da hiç bir de ği şim ge çir -

me yi şi, tüm pa le on to log lar ta rafından söz le ifa -

de edil mek si zin onay lanmıştır. An cak as la üze -

rin de et raflıca çalışılmamıştır... Du ra ğanlığın çok

yaygın ol ması, fo sil kayıtlarının utandırıcı bir özel li ği ha -

li ne gel di, ama yok lu ğun (ki bu ev ri min yok lu ğu dur) bir ilanı ola rak

göz ardı edil miş ola rak bırakıldı." (S. J. Go uld, 'Cor de li a's Di lem ma',

Na tu ral His tory, Şu bat, s. 10-18)

Fo sil kayıtlarında ki du ra ğanlığın ev rim ci ler ta rafından "utandırıcı" ola -

rak ni te len di ril me si nin ise tek se be bi vardır:

Canlıların hiç bir de ği şim ge çir me me le ri,

ev rim te ori si nin so nu de mek tir. Ev ri min

hiç ya şan madığını gös te ren bu bil gi,

Ya ratılış ger çe ği ni te yit et mek te -

dir..

dergi-

ep

e

e-

çok

elliği ha-

l k

Hint Misk 
Ke di si Ka fa ta sı

Dö nem: Eo sen dönemi
Yaş: 40 mil yon yıl 

Böl ge: Çin

Adnan Oktar (Harun Yahya) 267



Bir tür deniz kuşu olan penguenler, kutuplarda buz üstünde

yaşayan en kalabalık topluluktur. Bu canlılar, yaklaşık -40C'lik

bir ortamda yaşamak zorundadırlar. Ancak sahip oldukları

özel donanımlar ile hiçbir sorun olmadan bu zorlu koşullarda

yaşamlarını rahatlıkla sürdürürler. Penguenlerin vücutlarının

büyük bölümü, sahip oldukları su geçirmez tüyleri sayesinde

soğuktan korunur. Derilerinin altında bulunan kalın yağ taba-

kası ve tüyler, birlikte son derece iyi bir ısı izolasyonu sağlar.

Penguenlere ait fosiller bize bu canlıların milyonlarca yıldır

aynı beden yapısına sahip olduklarını göstermektedir. 10 mil-

yon yaşındaki penguen fosili de bunun delillerindendir.

268 Evrimin Fosillere Yenilişi

g

Penguen

Kafatası

Dönem: Miosen 

Yaş: 10 milyon yıl 

Bölge: Şili
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Step ke di si, ke di gil ler ai le sin den bir tür dür. Bir ev

ke di si bü yük lü ğün de dir. 73 mil yon yıl lık step ke di -

si ka fa ta sı fo si li üze rin de tes pit edi len özel lik ler,

gü nü müz de ya şa yan step ke di le ri nin on mil yon -

lar ca yıl bo yun ca hiç de ğiş me dik le ri -

ni or ta ya koy muş tur. Ka fa ta sı üze -

rin de can lı nın ev rim ge çir di ği ni

gös te ren tek bir de lil bi le

bul mak müm kün de ğil dir.

Step ke di le ri ev rim te ori -

si ni ya lan la yan sa yı sız

tür den bir ta ne si dir. 

v
Step Kedisi

Kafatası  
Dönem: Kretase 

Yaş: 73 milyon yıl 
Bölge: Çin
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Dar win'in in san lar la may mun la rın or tak
bir ata dan gel dik le ri te zi, or ta ya ilk
atıl dı ğı dö nem de de son ra ki dö -
nem ler de de bi lim sel bul gu lar la
des tek le ne me di. O za man dan bu
ya na, yak la şık 150 yıl dır, in sa nın
ev ri mi ma sa lı nı des tek le mek için
gös te ri len bü tün gay ret ler so nuç -
suz kal dı. El de edi len fo sil ler, may -
mun la rın hep may mun, in san la rın
da hep in san ola rak var ol duk la rı nı,

may mun la rın in san la ra dö -
nüş me dik le ri ni ve may -

mun la in sa nın or tak bir ata ya sa hip ol ma dık la rı nı is -
pat la dı. Fo sil ka yıt la rı nın ken di le ri ni ha yal kı rık lı ğı na
uğ rat ma sı ve için de bu lun duk la rı de lil siz lik kar şı -
sın da, ev rim ci le rin yap tık la rı tek şey, hiç bir ger -
çek li ği ol ma yan ka fa tas larıınıı tek rar tek rar sııra la -

mak, sah te li ği çok tan bel ge len miş fo sil ler üze rin de
spe kü las yon lar yap mak ol du. An cak re sim de ki 87

mil yon yıl lık ja gu ar ka fa ta sı fo si li gi bi fo sil ler bu spe kü -
las yon la rı ta ma men ge çer siz kıl mak ta dır. Hiç bir can lı nın

ka fa ta sın da on mil yon lar ca yıl bo yun ca en kü çük bir de ği şik lik ol ma dı ğı
gi bi, may mun lar da ve in san lar da da evrimsel bir de ği şik lik ol ma mış tır. 

maymun
nüşm

m
p
u
s
ç

ma
spek

milyon
lasyonları t

kafatasınd

Jaguar

Kafatası

Dönem: Kretase 

Yaş: 87 milyon yıl 

Bölge: Çin



Di no zor la rın Ses siz Ge ce si ki ta bı nın ya za rı, ev rim ci

Hoi mar Von Dit furth şöy le söy le mek te dir:

"Ge ri dö nüp bak tı ğı mız da, ne re dey se ızdırapla

ara nan o ge çiş bi çim le ri ni bir tür lü bu la ma mış ol -

ma mı za şa şır ma ma mız ge rek ti ği ni an lı yo ruz.

Çün kü bü yük ola sı lık la böy le bir ara aşa ma hiç

var ol ma dı. ("Wasserstoff, "Secret Night of the

Dinosaurs", Vol. 2 (pp. 22-23 in Turkish edi tion).

Von Dit furth, ev rim ci le rin için de bu lun du ğu du ru mu

ken din ce kur tar ma ya ça lı şa rak, her ne ka dar "bü yük ola sı -

lık la" di ye ifa de et miş ol sa da, ara aşa ma di ye bir sü re cin hiç ya şan -

ma mış ol du ğu net bir ger çek tir. Can lı lık ta ri hi, aşa ma aşa ma olu şan

var lık la rın de ğil, ta ri hin her dö ne min de tüm ya pı ve uzuv la rıy la ek sik -

siz ola rak bir an da or ta ya çı kan ve var lı ğı nı

de vam et ti ren mükemmel can lı la rın

iz le riy le do lu dur. Bu iz ler den bi ri

de, re sim de ki 31 mil yon yıl lık Taz -

man ya ca na va rı ka fa ta sı dır. 

mci

e

rumu

üyük olası-

Tazmanya
Canavarı
Kafatası 

Dönem: Oligosen 
Yaş: 31 milyon yıl 

Bölge: Çin
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Al lah'ın sa na tı eş -

siz dir. Bu sa nat ye ri, gö ğü ve tüm var lık ale mi ni

kap la mış tır. Al lah'ın üs tün ve muh te şem yaratması,

yok tan var et ti ği her var lık ta te cel li et mek te dir. 

Al lah'ın benzersiz ya ra tı şı nı kav ra ya ma yan ev rim ci ler, can lı la rın kö -

ke ni ne da ir bir çok se nar yo or ta ya ko yar lar. An cak bu se nar yo lar, bi -

li min hiç bir da lı ta ra fın dan te yit edil me miş tir. Dar wi nizm'e en cid di

dar be in di ren bi lim dal la rın dan bi ri ise pa le on to lo ji ol muş tur. El de edi -

len mil yon lar ca fo sil, ev ri min ya şan dı ğı na da ir en kü çük bir iz bi le ta -

şı ma mak ta dır. Bu gün do ğa da gör dü ğü müz kızıl pan da la r dan hiç bir

far kı ol ma yan re sim de ki 67 mil yon yıl lık kızıl pan da ka fa ta sı fo si li de

bu ger çe ği te yit et mek te dir.

All

sizdir

kaplam

yoktan va

All

Kızıl Panda

Kafatası 

Dönem: Kretase 

Yaş: 67 milyon yıl 

Bölge: Çin
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Pelikanlar, ılıman bölgelerde, çoğunlukla toplu halde

yaşar ve koloniler halinde yuvalanırlar. Hiç güç

sarf etmeden kanatları açık bir biçimde su

yüzeyinin hemen üstünde uzun süre süzülerek

uçabilen pelikanların çok özel ve büyük

kanatları vardır. Tüy yapılarından, içi boş hafif

kemiklerine kadar pelikanların bedenlerindeki

her detay kusursuzdur. Bu mükemmel yapılar

onların su üzerindeki ince bir hava tabakası üzerin-

de bile tutunarak süzülebilmelerini sağlar. 

Resimde görülen pelikan fosili bu yapıların 75 milyon yıldır aynı şekilde

var olduğunu bize göstermektedir.

halde

üç

i

lar

zerin-

Pelikan
Kafatası

Dönem: Kretase 
Yaş: 75 milyon yıl 

Bölge: Çin
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Pan da la rın hep pan da ola rak

var ol duk la rı nı gös te ren bu

fo sil, can lı la rın ev ri mi id di ala -

rı nı ya lan la mak ta dır. Bu gü ne

ka dar pan da la rın, söz de or tak

ata sı nı gösteren ve -

ya gü nü müz de ki

hal le ri ni ala na ka dar fark lı

ara aşa ma lar dan geç tik le ri ni kanıtlayan bir ta -

ne bi le fo sil bu lun ma mış tır. Bu lu nan her fo sil,

ya şı kaç olur sa ol sun, gü nü müz de ki pan da la-

rın sa hip ol duk la rı özel lik le rin ay nı sı nı ta şı mak -

ta dır. Bu ger çek kar şı sın da Dar wi nist ler açıkla-

masız kalmaktadırlar.

aların, sö

atasını

ya

ha

ar

ne

yaş

rın s

tadır.

masız ka

Panda Kafatası 

Dönem: Pliosen 

Yaş: 4.6 milyon yıl 

Bölge: Çin



Resimdeki, 51 milyon yıl öncesine ait

kızıl kurt kafatası, sahip olduğu mükem-

mel detaylarla bu canlılara ait özellikleri

olduğu gibi yansıtmaktadır. 

Eğer böyle bir fosil örneği ortaya çıkmamış

olsaydı, Darwinistler hiç kuşkusuz kızıl kurtların

hayali evrimi üzerinde de sayısız senaryolar üretmeye

devam ederlerdi. Sayısız sahte ara form öne sürer, sayısız

masallar anlatırlardı. Fakat bu fosil örneği,

Darwinist masallara geçit vermemek-

tedir. Bu durum, diğer tüm canlılar

ve insan için de geçerlidir.

Darwinistler tarafından üretilen

her senaryo, tümüyle yalan

üzerine kuruludur ve bu artık

herkesin kabul ettiği bir gerçek

haline gelmiştir. 

mış

rtların

lar üretmeye

Kızıl Kurt
Kafatası

Dönem: Eosen 
Yaş: 51 milyon yıl 
Bölge:  Tayvan
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Fosil kayıtları, Darwinistlerin bilimsel ve

akılcı cevap vermelerinin mümkün ol-

madığı pek çok bilgi ortaya koymuştur:

- Tüm canlı örnekleri gibi, kutup tilkisinin

de sözde aşama aşama gelişerek, yani

evrimleşerek bugünkü halini aldığını gös-

teren bir tane bile ara form fosili yoktur.

- On milyonlarca yıl önce yaşamış olan ku-

tup tilkileri, tıpkı bugünküler gibi tam ve ku-

sursuz yapıya sahiptirler. Herhangi bir sözde ilkel

görünümleri veya yapıları yoktur.

- Bugün yaşayan kutup tilkilerinin 59 milyon yıl ön-

ce yaşamış olanlardan en küçük bir farklılığı

yoktur. Bu da söz konusu canlıların on milyon-

larca yıldır hiç değişmediğini göstermektedir.

Tüm bu bilgiler, Darwinistleri büyük bir açmazın

içine sürüklemekte ve canlıların kökeninin

Yaratılış olduğunu bize göstermektedir.

görü

- B

c

y

la

Tü

için

Yarat

Kutup Tilkisi

Kafatası

Dönem: Paleosen 

Yaş: 59 milyon yıl 

Bölge: Çin



Darwinistlerin iddiasına göre, 82 milyon yıl öncesine ait bu

fosilin, eksikliklerle, yarı gelişmiş organlarla dolu olması

gerekirdi. Fosilin göz çukurlarında, çene yapısında,

kulak yerlerinde pek çok pataloji olması lazımdı.

Fakat durum hiç de böyle değildir. Resimdeki mil-

yonlarca yıllık aslan kafatası mükemmel bir şekilde

korunmuştur ve sahip olduğu detaylar, canlının ku-

sursuz görünümde, tıpkı günümüzdekiler gibi bir aslan

olduğunu göstermektedir. 

Darwinistlerin insanın hayali evrimine dair iddialarının sebep-

lerinden biri, üzerinde spekülasyon yapabilecekleri

maymun fosillerinin sayıca fazla oluşudur. Oysa

fosil kayıtlarının verdiği sonuç, spekülasyon değil,

hiç kimsenin inkar edemeyeceği kesin bilimsel

sonuçlardır. Buna göre canlılık hiçbir değişim

geçirmemiş, ara aşamalardan geçmemiştir.

Bilim, evrim teorisini inkar etmektedir. 

ait bu

sı

-

an

sebep

Aslan
Kafatası

Dönem: Kretase 
Yaş: 82 milyon yıl 

Bölge: Çin
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KUŞ FOSİLLERİNDEN ÖRNEKLER 

Darwinistlerin Kuşların ve 
Uçuşun Kökeni Aldatmacası

Ev rim se nar yo su nun id di ala rın dan bi ri de kuş la rı kap sa mak ta dır.

Bu se nar yo ya gö re su da ki can lı lar dan -am fi bi yen ler den- bir kıs mı sü -

rün gen le re dö nü şüp tam bir ka ra hay va nı ha li ne gel miş tir. Bu can lı -

lar dan bir kıs mı da kuş lar gru bu nu oluş tur muş lar dır. 

Ev rim ci id di ala ra gö re kuş lar, gü nü müz den yak la şık 150-200 mil -

yon yıl ön ce, söz de sü rün gen ata la rın dan tü re miş ler dir. Kuş ada yı

olan bu ha ya li can lı lar, tam bi rer kuş ola na ka dar aşa ma aşa ma ye ni

özel lik ler ka zan mış lar dır. Do la yı sıy la uç ma ye te ne ği de se nar yo ge -

re ği aşa ma aşa ma bu gün kü mü kem mel ha li ni al mış tır. An cak ev rim -

ci le rin ya şa dık la rı nı var say dık la rı ya rı kuş-ya rı sü rün gen can lı la rın

(1) Fosil kayıtlarında çok
sayıda örneklerini gördü-
ğümüz tam bir dinozor.

(2) (3)

DİNO- KUŞLAR

SADECE HAYAL

ÜRÜNÜDÜR



(4)

(5)

(2, 3, 4) Böyle yarı gelişmiş canlı-
ların geçmişte yaşadıklarına dair
en ufak bir delil yoktur.

(5) Binlerce örneğini
gördüğümüz tam bir
kuş.

izi ne -1.5 asır dır sü ren ça ba la ra rağ men- hiç bir yer de rast lan ma mış tır.

Yer yü zü kat man la rın da ya rı sı pul ya rı sı tüy kap lı de ri le ri olan ya da

tek ka nat lı ve ya ya rım ka nat lı ara ge çiş form la rı na rast lan ma dı ğı gi bi,

id di ala rın ter si ne sa de ce mü kem mel ya pı lar da ki, ku sur suz, tam can -

lı la ra ait fo sil ler bu lun muş tur. 

El bet te ki bu du rum ev rim ci le rin id di ala rı açı sın dan son de re ce

dü şün dü rü cü dür. Çün kü bu bi lim dı şı hi ka ye yi doğ ru la yan hiç bir de -

lil ol ma ma sı na rağ men, ev rim ci ler bu id di ala rı nı ıs rar la sür dü rür ler;

bir gün bu ha yal le ri nin ger çek ola ca ğı umu du nu ta şır lar. Ev rim ci le rin

bir tür lü ger çek leş me yen ha yal le ri ne des tek sağ la ma ça ba la rı, iler le -

yen bö lüm ler de de tay lı ola rak de ği ne ce ği miz çar pıt ma lar dan, ta raf lı

yo rum lar dan öte ye gi de me miş tir. 

Evrimcilerin, kuşların dinozorlardan

evrimleştiklerini ispatlayabilmeleri

için, aşağıdaki resimlerde görülen

sözde ara geçiş formlarının fosille-

rini bulmuş olmaları gerekirdi.

Ancak, fosil kayıtlarında dinozor-

lara ve kuşlara ait birçok fosil bu-

lunmasına rağmen, hayali dino-

kuşlardan eser  yoktur.

HAYALİ

ÇİZİM

Evrimcilerin "ara geçiş formu çıkmazı",
kuşların kökeni için de söz konusudur.
Evrimcilerin iddialarına göre kuşlardan
evvel, "tek kanatlı", "yarım kanatlı" canlı-
ların yaşamış olması gerekmektedir. Oysa
böyle canlılar yaşamış olsaydı, fosil kayıt-
larının bunu destekliyor olması gerekirdi.
Ancak evrimci senaryoların kahramanı bu
canlılar, hayali çizimlerden ve hiçbir bilim-
sel delile dayanmayan haberlerden öteye
gidememiştir. 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 279



Kuşlarda gördüğümüz harika özellikler 
evrimi yalanlıyor

Yer yü zün de on  bin den faz la kuş tü rü ya şa mak ta dır. Bu kuş la rın her bi -

ri bir bi rin den fark lı özel lik le re sa hip tir. Şa hi nin kes kin göz le ri, ge niş ka nat -

la rı ve siv ri pen çe le ri var dır. Yüz ler ce met re yük sek lik te sü zü lür ken, yu ka rı -

dan yav ru bir tav şa nı fark ede bi le cek ka dar kes kin göz le re sa hip tir.

Bir kaç yüz gram lık yağ mur  kuş la rı, her yıl kı şı ge çir mek üze re 4.000 ki -

lo met re lik yo lu 88 sa at bo yun ca ka nat çır pa rak ve ok ya nus üze rin de ro ta la -

rı nı şa şır ma dan ka te der ler. 

Pa pa ğan lar ses tak li di ye te nek le ri ile en ze ki bir kaç can lı dan bi ri dir. Pa -

pa ğan lar, çok fark lı bir ses or ga nı ana to mi le ri ol du ğu hal de -ör ne ğin diş le ri

ve du dak la rı ol ma ma sı na rağ men- in san la rın çı kar dı ğı ses le re çok ben zer

ses ler çı ka ra bil mek te dir ler. 

Bi li nen en kü çük kuş olan si nek ku şu, uzun ga ga sıy la çi çek nek tar la rı ve

çi çek le rin için de bu lu nan kü çük bö cek ler le bes le ne bi lir. Be sin ala bil mek için

çi çe ğin önün de ha va da ası lı ola rak kal ma sı ge re kir ve sa hip ol du ğu özel ya -

ra tı lış la bu nu ya pa bi len tek kuş si nek ku şu dur. 

Bay kuş ise in ce ama kes kin ol ma yan tüy le rin de ki özel ya ra tı lış sa ye sin -

de, ge ce le ri yap tı ğı av uçuş la rı sı ra sın da tam bir ses siz lik el de eder. Bu -

gün bay ku şun ka nat la rı, ha va tür bü lan sı nı -gü rül tü yü- en gel le me -

siy le bi lim adam la rı nın tak lit et me ye ça lış -

tık la rı ta sa rım lar ara sın da ye ri ni al mış tır.

3.5 met re lik ka nat la rı ile en uzun ka -

nat sa hi bi olan al bat ros lar ya şam la rı nın

%92'si ni açık de niz ler de ge çi rir ler ve ne -

re dey se hiç ka ra ya in mez ler. Al bat ros la -

rın çok uzun sü re hiç dur ma dan uça bil -

me le ri ise, ka nat la rı nı ola bil di ğin ce ge -

niş açıp, ka nat çırp ma dan, ha va akım -
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la rı nı kul la n ma la rıy la müm -

kün olur. 

Kuş la rın sa hip ol duk la rı

özel lik le ri za man için de ya vaş

ya vaş ka zan mış ol ma la rı

müm kün de ğil dir, çün kü

böy le bir sü re cin ara aşa ma -

la rın da ha yat ta kal ma la rı

imkansızdır. Ni te kim ev rim -

ci le rin id dia et tik le ri gi bi

aşa ma aşa ma mü kem mel le -

şen bir can lı yok tur; ak si ne

fark lı can lı grup la rı, yer yü zü

kat man la rın da ilk be lir dik le ri an -

dan iti ba ren şu an ki mü kem mel

hal le riy le bu lun mak ta dır. 

Tüm bun lar, kuş la rın ya ra -

tıl dı ğı nın bi lim sel ka nıt la rı dır.

Bu ka nıt lar, in san la ra Ku ran'da öğ re ti -

len bir ger çe ği te yit et mek te dir: Bu can lı la rı, sa -

hip ol duk la rı ye te nek ler le ve bu na uy gun ta sa rım lar la ya -

ra tan, her şe yin Ya ra tı cı sı olan Al lah'tır. Ku ran'da Al lah "... O'nun,

al nın dan ya ka la yıp-de net le me di ği hiç bir can lı yok tur..." (Hud Su re si, 56)

aye tiy le can lı lar üze rin de ki ha ki mi ye ti ni bil dir mek te dir. 

Kuşlar da sahip oldukları kusursuz özellikleriyle göklerin ve yerin Rabbi

olan Allah'ın sanatının ve ilmininin örneklerini sergilemektedir.
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Evrim teorisi, kuşların küçük yapılı ve etobur thero-

pod dinozorlardan, yani bir sürüngen türünden

türediği iddiasındadır. Oysa hem kuşlarla

sürüngenler arasında yapılan anatomik

karşılaştırmalar hem de fosil kayıtları bu

iddiayı yalanlamaktadır. Resimlerde görü-

len fosil, ilk örneği 1995 yılında Çin'de bulu-

nan, Confuciusornis olarak adlandırılan soyu

tükenmiş bir kuş türüne aittir. 

Confuciusornis'in 125 milyon yıllık fosili bu canlı hakkında bize çok önemli

bilgiler vermektedir. Dişleri olmayan, gagası, tüyleri ve iskelet yapısı gü-

nümüz kuşlarıyla aynı özellikleri  gösteren Confuciusornis'te uçuşta kuyruk

tüylerine destek olan yapı da bulunmaktadır.

Özetle, Archæopteryx ile yaklaşık olarak aynı dönemde yaşamış olan

Confuciusornis günümüzde yaşayan kuşlarla çok büyük benzerlik gösterir.

Confuciusornis, kuşların evrimi senaryosunu kesin olarak yıkmıştır. 

Evrim te

pod

tü

s

k

id

len

nan, C

tükenmiş b

Confuciusornis'in 125 mil

Confuciusornis
Sanctus 

Dönem: Kretase

Yaş: 125 milyon yıl 

Bölge: Çin
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Darwinistlerin kamuoyuna "en eski
uçan dinozor" olarak lanse ettikleri bu
fosil, gerçekte çok sık rastlanan gaga-
lı bir kuş türüne aittir.
125 milyon yıl öncesinden günümüze
kadar ulaşan Confuciusornis'in bütün
özellikleri canlının evrimleşmediğini,
ilk ortaya çıktığı andan itibaren uçucu
bir kuş olduğunu bize göstermektedir.
Milyonlarca yıl öncesinden günümüze
ulaşan Confuciusornis benzeri fosiller
dinozor-kuş evrimi senaryolarını
kesin olarak geçersiz kılmaktadır. 
Evrimcilerin bu gerçeği kabullenme-
mekte direnmeleri, teorinin körü körü-
ne savunulan bir iddiadan ibaret oldu-
ğunu ortaya koyması bakımından son
derece önemlidir. 



125 milyon yıl önce yaşamış, sık rastlanan gagalı

kuşlardan biri olan Confuciusornis'in dişleri

yoktur, gagası ve tüyleri ise günümüz kuşla-

rıyla aynı özellikleri göstermektedir. İskelet

yapısı da günümüz kuşlarıyla aynı olan bu

kuşun kanatlarında pençeler bulunmaktadır.

Ayrıca kuyruk tüylerine destek olan "pygostyle"

isimli yapı bu kuşta da görülmektedir. 

Bütün bunlar günümüzde yaşayan kuşlarda da var olan

özelliklerdir. 

Bu ve benzeri fosiller, farklı kuş türlerinin birbirlerinden evrimleştiklerini

göstermez. Aksine, günümüz kuşlarının ve Archæopteryx benzeri bazı

özgün kuş türlerinin beraberce yaşadıklarını ispatlamaktadır. Bu kuşların

bazılarının, örneğin Confuciusornis veya Archæopteryx'in soyları tüken-

miş, günümüze ancak belli sayıda kuş türü gelebilmiştir. Soyu tükenen

kuşlar evrimciler tarafından spekülasyon konusu haline getirilmeye çalı-

şılmaktadır. Ancak Darwinistlerin çabaları nafiledir çünkü fosil kayıtların-

da çok detaylı olarak görüldüğü gibi Confuciusornis günümüz kuşların-

dan farksızdır.
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Dönem: Kretase

Yaş: 125 milyon yıl 

Bölge: Çin



Kuşların ve diğer uçucu canlıların kara canlılarından evrimleştiğine dair hiçbir bilimsel kanıt
yoktur. Aksine, sahip oldukları kompleks yapılar ve bunların fosil kayıtlarında aniden ortaya
çıkışı, tüm bu canlıların gerekli uçuş sistemleriyle birlikte yaratıldıklarını göstermektedir.
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Ev rim te ori si, kuş ların kü çük yapılı ve eto bur the -

ro pod di no zor lar dan, ya ni bir sü rün gen tü rün -

den tü re di ği id di asındadır. Oy sa hem kuş lar -

la sü rün gen ler arasında yapılan ana to mik

karşılaştırma lar hem de fo sil kayıtları bu id -

di ayı ya lan la mak tadır. 

Re sim de gö rü len fo sil, ilk ör ne ği 1995 yılında

Çin'de bu lu nan, Con fu ci osor nis ola rak ad -

landırılan so yu tü ken miş bir kuş tü rü ne ait tir. Gü nü müz

kuş larına çok bü yük bir ben zer lik gös te ren Con fu ci osor nis, ev rim ci le rin

on yıllardır öne sür dük le ri kuş ların ev ri mi se nar yo su nu yıkmıştır.

Evrim

rop

d

l

k

di

Resi

Çin'de

landırılan soy

k l

Confuciusornis 

Dönem: Kretase

Yaş: 120 milyon yıl 

Bölge: Çin



Evrimcilerin kuşların kökeni konusundaki iddiaları-

nı geçersiz kılan bulgulardan biri de resimde

görülen Liaoningornis kuşu fosilidir. İlk olarak

Çin'de Kasım 1996'da bulunan, 130 milyon

yaşındaki Liaoningornis isimli bu kuşun varlığı

paleontologlar Lianhin Hou, Martin ve Alan

Feduccia tarafından Science dergisinde yayınlanan

bir makaleyle duyuruldu. 

Liaoningornis, günümüz kuşlarında bulunan uçuş kaslarının tutunduğu

göğüs kemiğine sahipti. Diğer yönleriyle de bu canlı günümüz kuşların-

dan farksızdı. Tek farkı, ağzında dişlerinin olmasıydı. Bu durum, dişli kuş-

ların, hiç de evrimcilerin iddia ettikleri gibi ilkel bir yapıya sahip olmadık-

larını gösteriyordu. Nitekim Alan Feduccia, Discover dergisinde yayınla-

nan yorumunda, Liaoningornis'in, kuşların kökeninin dinozorlar olduğu

iddiasını geçersiz kıldığını belirtmişti. (Old Bird", Discover, 21 Mart 1997)

ı-

an

lanan

Li ao xi or nis
Dönem: Kretase

Yaş: 140 milyon yıl 
Bölge: Çin

Adnan Oktar (Harun Yahya) 287



288 Evrimin Fosillere Yenilişi

El de edi len tüm fo sil ler kuş la rın hep kuş ola rak

ya şa dık la rı nı, her han gi bir can lı dan tü re me -

dik le ri ni gös ter mek te dir. Kuş la rın ka ra hay van -

la rın dan tü re di ği id di asın da olan Dar wi nist ler de

as lın da bu ger çe ğin far kın da dır lar. Ka nat la rın ve uç -

ma me ka niz ma sı nın ev rim sel sü reç le ve mu tas yon gi bi rast lan tı sal me ka -

niz ma lar la na sıl mey da na gel di ği ni açık la ya maz lar. 

Türk bi yo log En gin Ko rur, ka nat ların ev rim leş me si nin im kansızlığını şöy le

ka bul eder:

"Göz le rin ve ka nat ların or tak özel li ği an cak bü tü nüy le ge liş miş bu lun duk -
ları tak dir de gö rev le ri ni ye ri ne ge ti re bil me le ri dir. Baş ka bir de yiş le, ek sik
göz le gö rül mez, yarım ka nat la uçul maz. Bu or gan ların nasıl oluş tu ğu do -
ğanın he nüz iyi aydınlan mamış sırlarından bi ri si ola rak kalmıştır." (En gin
Ko rur, "Göz le rin ve Ka nat ların Sırrı", Bi lim ve Tek nik, Sayı 203, Ekim 1984, s.
25)

E
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Bölge: Çin
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Ka nat ların; ku şun gö ğüs

çıkıntısına sağ lam bir bi -

çim de tut tu rul muş ol ması,

ku şu ha va ya kaldırma ya,

ha va da ki den ge si ni ve her

yö ne ha re ke ti ni sağ la ma ya

el ve riş li bir yapıda ol ması

zo run lu dur. Ku şun ka nat ve

kuy ruk tüy le ri nin ha fif, es -

nek ve bir bi riy le orantılı bir

yapıda ol ması, kısa ca uçu -

şa im kan ve ren mü kem mel

bir ae ro di na mik dü zen de iş -

le me si de şarttır. İş te ev rim,

bu nok ta da bü yük bir aç -

maz için de dir: Ka nat ların

bu ku sur suz yapısının nasıl

olup da bir bi ri ni iz le yen

rast lantısal mu tas yon lar so -

nu cu mey da na gel di ği so ru -

su tü müy le ce vapsızdır. Bir

sü rün ge nin ön ayak larının,

gen le rin de mey da na ge len

bir bo zul ma (mu tas yon) so -

nu cun da nasıl ku sur suz bir

ka na da dö nü şe ce ği evrim

teorisiyle as la açıkla na ma -

mak tadır.

Önceki sayfadaki alıntıda

da be lir til diği gi bi, "yarım ka nat la uçul maz". Do layısıyla eğer her han gi bir mu tas yo nun bir sü rün -

ge nin ön ayak larında be lir siz bir değişim yaptığını var say sak bi le, bu nun üze ri ne ye ni mu tas yon -

lar ek le ne rek "te sa dü fen" bir ka nat oluş muş ola bi le ceğini ön gör mek ta ma men akıl dışıdır. Çün kü

ön ayak lar da mey da na ge le cek bir mu tas yon, canlıya çalışır bir ka nat ka zandırmadığı gi bi, onu ön

ayak larından da mah rum bıra ka caktır. Bu ise, bu canlının, diğer tür deşle ri ne gö re da ha de za van -

tajlı (ya ni sa kat) bir be de ne sa hip ol ması an lamına ge lir.

Kaldı ki, bi yo fi zik araştırma la ra gö re, mu tas yon lar çok na dir ger çek le şen de ği şim ler dir. Do -

layısıyla, bu sa kat canlıların mil yon lar ca yıl ek sik ve va sıf sız ka nat larının kü çük kü çük mu tas yon -

lar la ta mam lan masını bek le me le ri, her yön den im kansızdır.
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Günümüzdeki kuşların aynısı olan Confuciosornis Sanctus ismi verilen bu

kuşla ilgili olarak Science et Vie isimli dergide şu yorum yer almıştır:

"Confuciosornis Sanc tus adı ve ri len fo si li in ce le yen Çin li ve Ame ri kalı pa -
le on to log la ra gö re, or ta da bi rin ci de re ce den bir ke şif söz ko nu suy du. Bir
ta vuk bü yük lü ğün de ki bu uçu cu kuş 157 mil yon yaşındaydı...Yi ne de
Archæop teryx’ten da ha yaşlıydı." (Je an Phi lip pe No el, “Les Oi sea ux de
la Dis cor de”, Sci en ce et Vi e, no: 961, s.83, Ekim 1997)
Bu keşfin anlamı açıktır, Confuciosornis'in kuşların sözde atası olduğu

öne sürülen bir canlıyla aynı dönemde yaşamış olması ve günümüzdeki

kuşlara büyük benzerlik göstermesi, evrimcilerin iddialarını geçersiz kıl-

mıştır. 

t ismi verilen bu

Confuciusornis 
Dönem: Kretase

Yaş: 120 milyon yıl 
Bölge: Çin



Kuş lar ve sü rün gen ler arasında bir çok yapısal farklılık bu lu nur. Bun lar dan en önem li le rin den

bi ri ke mik le rin yapısıdır. Ev rim ci ler ta rafından kuş ların atası ola rak ka bul edi len di no zor ların

ke mik le ri, bü yük ve cüs se li yapıları ne de niy le kalındır ve iç le ri dol gu lu dur. Bu na karşın ya -

şa yan ve so yu tü ken miş tüm kuş ların ke mik le ri nin iç le ri boş tur ve bu sa ye de çok ha fif tir. Bu

ha fif ke mik yapısı, kuş ların uça bil me sin de bü yük önem taşır.

Sü rün gen ler ve kuş lar arasında ki bir di ğer farklılık da me ta bo lik yapıdır. Sü rün gen ler canlılar

dün yasında en ya vaş me ta bo lik yapıya sa hip ken, kuş lar bu alan da ki en yük sek re kor ları el -

le rin de tu tar lar. Ör ne ğin bir ser çe nin vü cut ısısı hızlı me ta bo liz ması ne de niy le za man za man

48°C'ye ka dar çıka bi lir. Di ğer ta raf ta ise sü rün gen ler ken di vü cut ısılarını bi le ken di le ri üret -

mez, bu nun ye ri ne vü cut larını gü neş ten ge len ısıyla ısıtırlar. Sü rün gen ler do ğa da ki en az

ener ji tü ke ten canlılar iken, kuş lar en faz la ener ji tü ke ten canlılardır.

Alan Fe duc ci a, bir ev rim ci ol masına karşılık, bi lim sel bul gu la ra da ya na rak kuş ların di no zor -

lar la ak ra ba ol du ğu te ori si ne ke sin lik le karşı çıkmak tadır. Fe duc ci a sü rün gen-kuş ev ri mi te -

zi hakkında ise şöy le de mek te dir:

"25 se ne bo yun ca kuş ların ka fa tas larını in ce le dim ve di no zor lar la ara larında hiç bir ben zer lik
gör mü yo rum. Kuş ların dört ayaklılar dan ev rim leş ti ği te ori si, pa le on to lo ji alanında 20. yüzyı-
lın en bü yük utancı ola caktır." (Pat Ship man, "Birds Do It... Did Di no sa urs?", New Sci en tist,
1 Şu bat 1997, s. 28)
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Re sim de gö rü len kuş

fo si li, ün lü Mes sel Olu -

şu mu'nda bu lun du ğu

için bu isim le anıl mak -

ta dır. Ka ra can lı la rın -

dan ta ma men fark lı bir

ya pı ya sa hip olan kuş -

la rın hiç bir vü cut me -

ka niz ma sı ka de me li

ev rim mo de liy le açık -

la na bi lir du rum da de -

ğil dir. Her şey den ön ce

ku şu kuş ya pan en

önem li özel lik olan ka -

nat lar ev rim te ori si için

çok bü yük bir çık maz -

dır. Ev rim ci ler biz zat

ken di le ri, bir sü rün ge nin

uça bil me si nin im kan sız lı ğı nı ve bu id dia nın fo sil ka yıt la rıy la çe liş ti ği ni di le

ge tir mek te dir ler. Ör ne ğin kuş bi lim ci Alan Fe duc ci a şöy le söy le mek te dir: 

"Kuş la rı ağır, ye re ba ğım lı, kuy ru ğu ve ön de kı sal mış ön ayak la rıy la bir sü -
rün gen den na sıl tü re te bi lir si niz? Bi yo fi zik açı sın dan bu im kan sız". (Ano nim
"Ju ras sic Bird Chal len ges Ori gin The ori es" Ge oti mes, vol.41. (Ocak, 1996)
sf. 7 )

Messel Kuşu

Dönem: Eosen

Yaş: 50 milyon yıl 

Bölge: Almanya



Kuş la rın fo sil leş me si, ke mik ya pı la rı ne de niy le (kuş ke mik le ri nin içi boş tur) ge nel lik le

zor olan bir sü reç tir. Al man ya'da ki Mes sel Olu şu mu'nda ise tüm uzuv la rıy la bir lik te iyi

ko run muş kuş fo sil le ri ne sık ça rast la nır. Re sim de gö rü len Mes se lor nis Cris ta ta en çok

bu lu nan kuş ör nek le rin den bi ri dir. Yak la şık bir su ta vu ğu bo yut la rın da olan bu kuş,

ge nel lik le tur na la rın fa mil ya sı na da hil edi lir. Kı sa tüy le ri, uzun ba cak la rı ve kı sa tır nak -

la rı var dır. Kuy ruk tüy le ri ise ol duk ça uzun dur. Baş kıs mın da, miğ fe ri an dı ran bir ibik

bu lu nur. Top lam is ke let uzun lu ğu 25 - 30 cm.dir.
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BÖCEK FOSİLLERİNDEN ÖRNEKLER
Amber Fosillerinin Oluşumu

Fo sil le rin oluş tu ğu or tam lar dan bi ri de am ber ler dir. Am ber için -

de ki fo sil ler, ağaç lar dan sal gı la nan re çi ne nin can lı nın üze rin de don -

ma sı ve can lı nın o an ki ha liy le mu ha fa za edil me siy le mey da na ge lir.

Re çi ne, kim ya sal ola rak fark lı or ga nik mad de ler den mey da na ge lir.

Su da çö zül mez, ha vay la te mas et ti ğin de ise çok kı sa sü re de do nar.

Da ha son ra po li me ri zas yon (mo no mer mo le kül le rin üç bo yut lu zin -

cir ler mey da na ge tir mek için kim ya sal re ak si yo na gir me le ri) sü re ci

baş lar ve re çi ne mil yon lar ca yıl bo yun ca ka tı laş ma ya de vam eder.

Re çi ne nin üze ri ne dö -

kül dü ğü can lı da o an -

ki ha liy le mil yon lar ca

yıl bo yun ca ka lır. 

Şu an dün ya da

100'den faz la am ber

ya ta ğı ol du ğu bi lin -

mek te dir. Lübnan'da

elde edilen bilinen en

eski amber örnekleri

Lüb nan dağ la rın da bu -

lu nan, Kre ta se dö ne -

mi ne ait 130 - 120 mil -

yon yıl lık am ber ler dir. Son

dö nem ler de ya pı lan araş -

tır ma lar Me zo zo ik za ma na

ait ba zı ye ni am ber ya tak -

la rı nı or ta ya çı kar mış tır.

Bun lar dan ba zı la rı, yak la -

şık 120 mil yon ya şın da ki

Ür dün am ber le ri, yak la -



şık 80 mil yon ya şın da ki New Jer sey am ber le ri, 80 – 75 mil yon yıl lık

Ce dar gö lü am ber le ri, 70 mil yon yıl lık Fran sız am ber le ri ve 100 mil -

yon yıl lık Pi re ne am ber le ri dir. Di ğer pek çok am ber ya ta ğın da el de

edi len fo sil ör nek le ri ise ço ğun luk la Eo sen – Mi osen dö nem le ri ne (54

– 5 mil yon yıl) ait tir. 

Do mi nik Cum hu ri ye ti'nde el de edi len am ber fo sil ler ise ço ğun -

luk la, Eo sen – Mi osen dö nem le ri ne ait tir. Do mi nik'te iki önem li am -

ber ya ta ğı bu lun mak ta dır. Bun lar dan bi ri San ti ago şeh ri nin ku ze yin -

de bu lu nan dağ lık böl ge dir. Di ğe ri de, San to Do min go şeh ri nin ku -

zey do ğu sun da yer alan El Val le ka sa ba sı ya kın la rın da ki ma den ler -

dir. Do mi nik am ber le ri nin, Hyme na ea cin si ağaç la rın re çi ne le rin den

mey da na gel di ği bi lin mek te dir. Do mi nik am ber le ri nin en önem li

özel lik le rin den bi ri, fo sil leş miş can lı tür le ri nin çe şit li li ği dir. Çok sa -

yı da bö cek tü rü nün ya nı sı ra, am ber için de fo sil leş miş kur ba ğa, ker -

ten ke le, ak rep ör nek le ri de var dır. 

Do mi nik Cum hu ri ye ti'nde bu lu nan on bin ler ce am ber fo si li, bu -

lu nan tüm di ğer fo sil ler gi bi, çok önem li bir ger çe ği gös ter mek te dir:

Can lı lar mil yon lar ca yıl dır hiç bir de ği şi me uğ ra ma mış, ya ni as la ev -

rim ge çir me miş ler dir. Siv ri si nek ler hep siv ri si nek, ka rın ca lar hep ka -

rın ca, arı lar hep arı, yu suf çuk lar hep yu suf çuk, örüm cek ler hep

örüm cek ola rak var ol muş lar dır. Kı sa ca sı, tüm can lı lar dün ya ya gel -

dik le ri ilk an dan iti ba ren hep ay nı özel lik ler le, ay nı şe kil de var lık la -

rı nı de vam et tir miş ler dir. Mil yon lar ca yıl ön ce ya şa mış ve am ber

için de mu ha fa za edil miş can lı lar la, gü nü müz de ki ör nek le ri tı pa tıp

ay nı dır. Bu ger çek ev rim te ori si ne bü yük bir dar be vur mak ta, Ya ra tı -

lış ger çeğini göz ler önüne ser mek tedir. 
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Kanatlı karınca

türünün 5 - 8 mm uzun-

luğunda iki uzun kanadı vardır. Yuvalarını

su ve yiyecek kaynaklarına yakın yaparlar. Bu

karıncalar milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. 

25 milyon yıllık amber içindeki kanatlı karınca fosili, söz konusu

canlıların milyonlarca yıldır aynı olduklarını, yani evrim geçir-

mediklerini göstermektedir. 

Kana

ttürünün 5

luğunda iki k

Ka nat lı 
Ka rın ca

Dönem: Oligosen 

Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Dominik

Cumhuriyeti 



Sce l ionid arı la rı ge nel de dö kül müş yap -

rak lar al tın da ya şar lar. Bu arı la rın çok faz-

la bö cek tü rü ne, özel lik le bun la rın yu mur -

ta la rı na za rar ver dik le ri bi lin mek te dir. Re -

sim de ki sce l ionid arı sı uçar ken fo sil leş miş tir.

Gü nü müz de ki ör nek le rin den hiç bir far kı yok tur. 

25 mil yon yıl lık sce lion id  arı sı am be ri, di ğer tüm can lılar gibi,

yaban arılarının da ev rim leş mediğini gös ter mek tedir. 

S

r

la

tala

simde

GGünümüz

25 milyo

Scelionid
Yaban Arı sı

Dö nem: Oligosen

Yaş: 25 mil yon yıl

Böl ge: Do mi nik

Cum hu ri ye ti 
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25 milyon yıllık kanatlı karıncalarla,

günümüzdeki örnekleri arasında

hiçbir fark yoktur. Aradan geçen

milyonlarca yıla rağmen aynı kalan

kanatlı karıncalar evrim olmadığının

delillerindendir.

2

g

h

m

kan

delilleri

Ka nat lı 
Ka rın ca

Dönem: Oligosen 

Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Dominik

Cumhuriyeti 



Günümüzde yaşayan örümceklerin sahip

oldukları tüm özelliklere milyonlarca yıl önce

yaşayan örümcekler de sahiptir. 25 milyon

yıllık amber içindeki örümcek fosili bu

gerçeğin ispatlarındandır. 

ünü

olduk

ya

y

g

Örümcek

Dö nem: Oligosen

Yaş: 25 mil yon yıl

Böl ge: Do mi nik 

Cum hu ri ye ti 
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Amber içinde fosilleşmiş kara kanatlı

mantar sivrisineği görülmektedir.

25 milyon yıldır aynı olan bu canlı-

lar, evrimcilerin iddialarına mey-

dan okumaktadır.

Am

m

25

la

da

Ka ra Ka nat lı

Man tar Siv ri si ne ği

Dönem: Oligosen 

Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Dominik

Cumhuriyeti 



Fosil kayıtlarında yer alan tüm çekirge örnekleri,

günümüzde yaşayanlarla aynıdır. Bundan 25

milyon yıl önceki çekirgelerle günümüzdeki-

lerin birbirlerinden farksız olması, evrimin hiçbir

zaman yaşanmadığını göstermektedir. 

Fo

g

m

le

za

Çekirge

Dö nem: Oligosen

Yaş: 25 mil yon yıl

Böl ge: Do mi nik 

Cum hu ri ye ti 
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Sinekler hep sinek olarak var olmuşlar,

herhangi bir canlıdan türememiş, her-

hangi bir ara aşamadan geçmemiş-

lerdir. Bu gerçeğin delillerinden biri

de, resimde görülen 25 milyon yaşın-

daki  amber içinde sinek fosilidir. 

Si nek

Dönem: Oligosen 

Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Dominik

Cumhuriyeti 



25 milyon yıl önce yaşamış

olan yaykuyruk böceklerinin

günümüzdeki örneklerinden

hiçbir farkı yoktur. 

YaykuyrukBöceği
Dönem: Oligosen 
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik
Cumhuriyeti 
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Termitler karıncalara benzer canlılar olsa da,

aslında onlardan çok farklı özelliklere ve

yeteneklere sahiptirler. Termitler milyonlarca

yıldır koloni hayatı yaşayan, yapılarında

hiçbir değişiklik olmadan günümüze kadar

gelmiş canlılardır. 25 milyon yıllık termit fosilleri

bunun kanıtlarından biridir. Bu milyonlarca yıllık

süre boyunca yaşamış olan bütün termitler bugünkülerle aynı özel-

liklere sahiptir. 25 milyon yıl önceki işçi termitler de bugünküler gibi

fedakarlıklar yapmakta, larvaları, askerleri, kraliçeleri beslemekte,

gözleri görmediği halde metrelerce uzunlukta yuvalar inşa etmekte-

dirler. Bugünkü termitlerin özellikleri milyonlarca yıldır yaşayan istis-

nasız her termit için geçerlidir.

Resimde görülen amber içindeki termit fosili ise, 25 milyon yaşındadır. 

Te

a

y

y

hiç

gelm

bbunun k

süre boyunc

Kanatlı
Termit 

Dönem: Oligosen 

Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Dominik

Cumhuriyeti



Milyonlarca fosil Darwinizm'i tam anlamıyla

susturmaktadır. Darwinistleri aciz bırakan

bu fosillerden biri, resimde görülen 25 mil-

yon yıllık amber içinde kulağakaçan fosili-

dir. Diğer tüm fosil bulguları gibi, bu fosil de

evrimin geçersizliğini göstermektedir. 

a

an

il-

ili-

Kulağa
Kaçan Böceği 
Dönem: Oligosen 
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik

Cumhuriyeti
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Cant ha ri da e fa mil -

ya sı na da hil olan

re sim de ki bö cek, bun -

dan 100 mil yon yıl ön ce de can lı la rın kim ya sal

sa vun ma me ka niz ma la rı kul lan dı ğı nı gös ter me si

açı sın dan çok önem li bir ör nek tir. Ore gon Üni -

ver si te si'nden am ber uz ma nı Ge or ge Poi nar'ın ya -

yın la dı ğı bi lim sel ma ka le le re gö re, da ha ön ce de fo -

sil ka yıt la rın da kim ya sal sa vun ma me ka niz ma sı kul la nan

can lı ör nek le ri bu lun muş tu. Ör ne ğin, Ju ra dö ne mi ne ait ba zı mü rek kep

ba lı ğı fo sil le ri nin ze hir ke se le ri, Do mi nik am ber le ri için de as ker ter mit le-

rin sa vun ma sal gı la rı, yi ne Do mi nik am ber le ri için de bu me ka niz ma yı

kul la nan ba zı so lu can tür le ri el de edil miş ti. An cak bu ka dar es ki ta rih li

bir kim ya sal bö cek tü rü nün, sa hip ol du ğu bu me ka niz ma yı kul la nır ken

fo sil leş miş ha li ne da ha ön ce hiç rast lan ma mış tı. 

Eğer bir can lı, ev rim ci le rin söz de il kel bir ya şam ol du ğu nu öne sür dük -

le ri 100 mil yon yıl ön ce son de re ce komp leks olan bir sa vun ma me ka -

niz ma sı na sa hip se ve bu nu tam ola rak kul la nı yor sa, bu du rum da el bet-

te ev rim den söz et mek müm kün de ğil dir. 

Can

ya

r

d

s

aç

vers

yınladığ

sil kayıtlarında

Kimyasal
Böcek

Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 100 mil yon yıl

Böl ge: Myan mar



Bir can lı nın söz de ev rim sel ge liş me si ni ta -

mam la ma sı için 100 mil yon yıl ol duk ça

uzun bir sü re dir. Eğer ev rim ci ler doğ ru

söy lü yor ol say dı, ara dan ge çen 100 mil -

yon yıl için de taş bö cek le ri de ği şe de ği şe

çok fark lı bir can lı ya dö nüş me li, bu gün kü taş

bö cek le riy le ara la rın da ne re dey se hiç bir ben zer lik

ol ma ma lıy dı. An cak 100 mil yon yıl geç me si ne rağ men, di ğer tüm

can lı lar gi bi, taş bö cek le ri en kü çük bir de ği şik lik da hi ge çir me miş ler -

dir. 100 mil yon yıl ön ce ki taş bö cek le ri ney se, gü nü müz de ya şa mak-

ta olan lar da odur. Bu du rum da ev rim den söz et mek müm kün de ğil-

dir. 

-

şe

kü taş

benzerlik

Taş Böceği
Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 100 mil yon yıl
Böl ge: Myan mar
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Cur cu li ono ide a üst fa mil ya sı na da hil olan

buğ day bit le ri nin fark lı fa mil ya lar al tın da

top lan mış 60 bin den faz la tü rü bu lun mak -

ta dır. Fo sil ka yıt la rı na ba kıl dı ğın da buğ day

bit le ri nin hep buğ day bi ti ola rak var ol duk -

la rı, baş ka bir can lı dan tü re me dik le ri, on mil -

yon lar ca yıl bo yun ca hiç de ğiş me dik le ri ve baş ka

bir can lı ya da dö nüş me dik le ri gö rü lür. Bu ger çe ği is pat la yan de lil -

ler den bi ri de re sim de gö rü len ve

gü nü müz de ya şa yan buğ day bit le -

rin den hiç bir far kı ol ma yan 54 – 37

mil yon ya şın da ki buğ day bi ti fo si li-

dir. 

Cu

b

to

ta

bitle

ları, b

yonlarca y

bi

Buğ day Bi ti

Dö nem: Eo sen 

Yaş: 54 – 37 mil yon yıl

Böl ge: ABD



Tüy lü siv ri si nek, on mil yon -

lar ca yıl dır de ğiş me yen ya -

pı sı ve gö rü nü müy le ev rim -

ci le rin id di ala rı na mey dan

oku yan sa yı sız can lı dan bi ri -

dir. Or ta la ma 3 – 12 mm bo -

yu tun da olan bu si nek ler, ilk -

ba har da or ta ya çı kar lar.

Top rak yü ze yi ne ya kın ya şa -

yan tür le ri, bit ki le re za rar ve -

rir ler. Bu fa mil ya ya da hil olan

can lı lar bi li nen en es ki si nek

tür le rin den dir.

Tüy lü 
Siv ri si nek

Dö nem: Eo sen 
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Ka na da
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Phas ma ti dae fa -

mil ya sı na da hil

olan bu canlıların

önem li özel lik le rin den

bi ri renk de ğiş ti re bil me ye te ne ği ne sa hip ol -

ma sı dır. Işı ğın, sı cak lı ğın, ne min hat ta be si-

nin du ru mu na gö re renk le ri ni de ğiş ti re bi lir. Bu

de ği şim, pig ment yo ğun lu ğu nun yer de ğiş tir -

me si ya da pig ment le rin ye ni den olu şu muy la

mey da na ge lir.* Re sim de gö rü len 50 mil yon ya şın da ki

Phas ma ti dae tıp kı bu gün ya şa yan ör nek le ri gi bi ren gi ni de ğiş ti re bi -

li yor du. Gü nü müz de ya şa yan Phas ma ti dae han gi özel lik le re sa hip-

se, 50 mil yon yıl ön ce ya şa yan lar da ay nı özel lik le re sa hip ti. Bu ger -

çek kar şı sın da, ev rim ci le rin söz de il kel den ge liş mi şe doğ ru iler le-

me, aşa ma aşa ma ge liş me gi bi id di ala rı nın bir an la mı kal ma mak -

ta dır. 

* Ali De mir soy, Ya şa mın Te mel Ku ram la rı, Cilt II, Kı sım II, s. 406

Phasma
mily

ola

ö

b

m

nin

değiş

mesi ya

meydana gel

Phasmatidae 

(Ca dı Çe kir ge si)

Dö nem: Eo sen 

Yaş: 50 mil yon yıl

Böl ge: Po lon ya



Ni ti du li dae (par lak kın kant lı lar) fa mil ya sı na da hil olan bö cek le rin sa -

de ce çi çek ler üze rin de ya şa yan tür le ri za rar lı ola rak ka bul edi lir. Tür le -

rin bü yük ço ğun lu ğu po len ler ve bit ki öz su la rıy la bes le nir. Bu gün ya -

şa yan par lak kın ka nat lı la rın sa hip ol du ğu tüm özel lik le-

re bun dan mil yon lar ca yıl ön ce ya şa mış olan la rı

da sa hip ti ler. Fo sil bul gu la rıy la da is pat lan mış

olan bu ger çek, söz konusu böcek lerin aşama

aşama oluş madık larının yani ev rim geçir -

medik lerinin gös ter gesidir. 

şayan pa

re bu

da

o

a

m

Par lak 

Kın ka nat lı

(Nitidulidae)

Dö nem: Oli go sen 

Yaş: 25 mil yon yıl

Böl ge: Do mi nik 

Cum hu ri ye ti
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Ev rim te ori si, her tür lü bi lim sel kri ter-

den yok sun, hiç bir ge çer li de li le da yan dı -

rı la ma mış, ta ma men spe kü la tif bir id di adır. Da ha da öte si, bü tün

id di ası nı, var olan her can lı nın, ger çek leş me si ih ti mal dı şı sa yı sız

te sa düf le rin ar dı ar dı na gel me le ri so nu cun da oluş tu ğu gi bi akıl

ve bi lim dı şı bir te mel üze ri ne kur muş tur. Bi lim sel araş tır ma ve in -

ce le me ler de bu du ru mu te yit eder. Ör ne ğin fo sil ka -

yıt la rı in ce len di ğin de, ev rim ci le rin id dia et ti ği

gi bi bir sü re cin hiç ya şan ma dı ğı gö rü lür.

Can lı la rın art ar da ge len de ği şik lik ler le ge -

liş me dik le ri, sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le

bir an da or ta ya çık tık la rı an la şı lır. Bu da

can lı la rın ev rim ge çir me dik le ri, ya ra tıl dık la rı

an lamına gelir. 

elemeler

yıtla

gi

C

l

b

ca

anlam

Örüm cek

Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 125 mil yon yıl

Böl ge: Bre zil ya 
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Yer yü zün de ta nım lan mış yak la şık 1 mil yon ya şa -

yan bö cek tü rü, 15 bin de fo sil tü rü bi lin mek te dir.

Her yıl ye ni bir kaç bin bö cek tü rü da ha keş fe dil -

mek te dir. Bu bö cek tür le ri nin her bi ri fark lı sis -

tem le re, me ta bo liz ma la ra, ya şam or tam la rı na sa -

hip tir. Ev rim ci ler tüm bu tür le rin, ufak de ği şim ler le ka -

de me li ola rak bir bir le rin den mey da na gel di ği ni id dia eder -

ler. An cak bö cek le rin ilk söz de il kel ata sı nın ne ol du ğu nu da, tür ler ara -

sın da ki ha ya li ak ra ba lık iliş ki si ni de gös te re mez ler. Bu nu gös te re bi le -

cek le ri fo sil le ri umut suz ca arar lar. An cak el de edi len her fo sil, tüm bö -

cek tür le ri nin ken di le ri ne has özel lik ler le yok tan var ol duk la rı nı, ya ni ya -

ra tıl dık la rı nı; on mil yon lar ca hat ta yüz mil yon lar ca yıl bo yun ca da hiç

de ğiş me dik le ri ni, ya ni ev rim ge çir me dik le ri ni göz ler önü ne se rer. Bu du -

ru mun is pat la rın dan bi ri de re sim de ki 125 mil yon ya şın da ki bit ki bö ce ği

fo si li dir. Gü nü müz de ki bit ki bö cek le ri nin bi re bir ay nı sı olan bu fo sil, ev ri-

mi ya lan la mak ta dır. 

a-

e ka-

iddia eder-

Bit ki Bö ce ği
Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 125 mil yon yıl
Böl ge: Bre zil ya 
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Yu suf çuk la rın ka nat ya pı sı ve uç ma

me ka niz ma sı nın üs tün lü ğü gü nü müz tek no lo ji siy le da hi tam ola rak

tak lit edi le me mek te dir. Yu suf çuk lar bun dan 125 mil yon yıl

ön ce de, bu gün sa hip ol duk la rı sis tem le rin ay nı sı nı

kul la na rak, ay nı mü kem me lik te uç mak ta ve

ma nev ra lar yap mak tay dı. Bu ger çe ğin is pa tı

olan re sim de ki fo sil, Dar wi nist le ri ya lan lar ken,

tüm can lı la rın Al lah'ın ese ri ol du ğu ger çe ği ni

bir kez da ha or ta ya koy mak ta dır. 

eme

önce

ku

m

o

t

b

Yu suf çuk

Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 125 mil yon yıl

Böl ge: Bre zil ya 
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Eğer cırcır böcekleri, ev rim ci le rin id dia et ti ği

gi bi, baş ka bö cek ler den mey da na gel miş -

ler se, bu du rum da cırcır böceğine ye ni ye ni

dö nüş me ye baş la mış, "ya rı cırcır böcekleri-

nin"nin bir çok fo sil ör ne ği nin bu lun ma sı ge re -

kir di. Oy sa şim di ye ka dar bu lu nan tüm cırcır

böceği fo sil le ri tam ve ek sik siz ya pı la rıy la, gü nü müz de

ya şa yan ör nek le ri nin ay nı sı dır. Can lı la rın or tak bir ata dan tü re di ği te -

zi ise bir ha yal ola rak kal mış tır. Pa le on to lo ji pro fe sö rü Ste ven Stan ley

bu du ru mu şöy le di le ge ti rir:

"Bir za man lar, di ğer can lı la ra dö nüş tü ğü ne ina nı lan tür le rin za man
için de ha ya li ata lar la ör tüş tü ğü an la şıl dı. Ger çek te ise, fo sil ka yıt la rı
can lı la rın bir bir le ri ne dö nüş tük le ri ni gös te ren
inan dı rı cı tek bir ör nek da hi gös te re me -
miş ler dir." (Stan ley, S.M., The New Evo lu -
ti onary Ti me tab le: Fos sils, Ge nes, and
the Ori gin of Spe ci es, 1981, s. 95)

-

re-

cırcır

ünümüzde

Cırcır 
Bö ce ği

Dö nem: Kre ta se 
Yaş: 125 mil yon yıl

Böl ge: Bre zil ya 



Mantodea

alt takımında

yer alan bu böcek-

lerin bilinen 2.340 türü bulunmaktadır. Çoğu tropikal

ve subtropikal bölgelerde yaşayan bu canlılar türlerine

göre kamuflaj olarak yeşil ya da kurumuş bir yaprağa, parlak

renkli bir çiçeğe ya da karıncaya, ince bir dala veya bir likene benzer

görünüme bürünebilirler. Mantisler, böcekler arasında boyunlarını iki

yana hareket ettirebilen tek böcek türüdür. En üstteki resimde amber

içinde görülen 100 milyon yıllık mantis fosili, mantislerin tüm özellikleri ile

birlikte yaratıldıklarını gösteren bir delildir. 

316 Evrimin Fosillere Yenilişi

M

a

ye

lerin

ve subt

göre kamuflaj

Mantis

Dönem: Kretase 

Yaş: 100 milyon yıl

Bölge: Myanmar 
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Ge nel Pa le on to lo ji ki ta bı nın ya za rı A. Bro uwer, Dar -

wi nizm'in fo sil ler kar şı sın da uğ ra dı ğı he zi me ti şöy -

le özet ler:

"Geç ti ği miz yüz yı lın en olum suz pa le on to lo jik
so nuç la rın dan bi ri ara form la rın ne re dey se hiç
gö rül me me si dir. Dar win'in dö ne min de, bu du -
ru mun pa le on to lo jik ka yıt la rın ye ter siz li ği ve bil-
gi ek sik li ğin den kay nak lan dı ğı dü şü nü le bi lir di. Ama
o gün den bu ya na sa yı sız fo sil tü rü el de edil miş tir. Ara
form la rın yok lu ğu için bu gün ar tık baş ka bir ba ha ne bu lun ma lı dır." (Bro -
uwer, A., "Ge ne ral Pa le on to logy," [1959], Transl. Ka ye R.H., Oli ver &
Boyd: Edin burgh & Lon don, 1967, s. 162-163)

Ev rim ci le rin yap ma sı ge re ken Bro uwer'in ifa de et -

ti ği gi bi "ba ha ne bul mak" de ğil, ger -

çek le ri gör mek ol ma lı dır. Re sim de -

ki 125 mil yon yıl lık ya ban arı sı

fo si li gi bi sa yı sız fo sil, ev ri min

ya şan ma dı ğı nı, can lı la rın ya -

ra tıl dı ğı nı gös ter mek te dir. 

Dar-

-

il-
Ama
miştir. Ara

Yaban Arısı
Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 125 mil yon yıl
Böl ge: Bre zil ya 
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Dantel kanatlı, Neuroptera takımının Chrysopidae

ailesine aittir. Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygın ola-

rak görülen bu canlı, en az yüz milyon yıldır hiç değişmeden

günümüze kadar gelmiştir. Evrimciler canlıların zaman içinde kademeli

değişimlerle sözde farklı türlere dönüştüklerini iddia ederler. Fakat bu

örnekten de görüldüğü gibi, canlılar yaratıldıkları ilk andan itibaren hiç

bir değişim geçirmemişlerdir. 

Dan

ailesine

rak görülen b

Dantel
Kanatlı

Dönem: Kretase 

Yaş: 100 milyon yıl

Bölge: Myanmar 



Evcikli böcekler Trichoptera takımına dahil can-

lılardır ve larvaları sıklıkla balıkçılıkta yem olarak

kullanılır. Bu canlı 100 milyon yıldır hiç bir deği-

şikliğe uğramamıştır. Darwinistlerin gözardı

etmeye çalıştıkları fosil kayıtlarındaki durağanlık,

bu fosille bir kez daha kanıtlanmaktadır. 100 mil-

yon yıllık bu evcikli böcek, hiç bir değişim geçirme-

miştir. 100 milyon yıl önce bugünkü

özelliklerine sahip olarak bir

anda var olmuş yani

yaratılmıştır.

319

,

mil-

çirme-

Evcikli Böcek
Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 125 mil yon yıl
Böl ge: Myanmar 
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Küçük veya büyük olsunlar canlıların tümü,

oldukça üstün donanımlara ve son dere-

ce kapsamlı davranış şekillerine sahip-

tirler. Bu gerçek, canlıların tesadüfen

meydana gelemeyeceğini, bunların, ken-

dilerine ilham edileni yapan, özel olarak

yaratılmış varlıklar olduklarını açıkça gösterir.

Onların hücrelerinin her birinde ayrı ayrı işleyen sis-

temler var eden ve onlara kendilerine has ama aynı zamanda

üstün bir akla dayanan davranış şekilleri ilham eden, herşeyi

yoktan yaratmış olan Allah'tır. Bu özellikler 50 milyon yıl önce

yaratılan yaban arılarının genlerinde kodlanmıştır, bu yüzden

bu canlı da tıpkı diğer milyonlarca canlı

gibi hiçbir değişikliğe uğramamış

ve evrim geçirmemiştir. 

Kü

o

c

ti

m

dile

yaratılm

OOnların hücr

Yaban Arısı
(Scelionidae) 

Dönem: Eosen 

Yaş: 50 milyon yıl

Bölge: Polonya



100 milyon yıllık bu yaban arısının o zaman-

ki anatomik yapısı nasılsa, şu an yaşayan

yaban arılarının da anatomik yapıları aynı-

dır. Allah bu canlıları kusursuz şekilde yarat-

mıştır ve hiç bir canlı evrim sürecinden geç-

memiş ve hiç bir değişime uğramamıştır. 

-

eç-

Yaban Arısı(Mymaridae)
Dö nem: Kre ta se 

Yaş: 100 mil yon yıl
Böl ge: Myanmar 
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Dokunulduğunda

kıvrılarak top şeklini

aldığı için boncuk böceği ola-

rak adlandırılan bu canlılara dünyanın birçok

yerinde sıklıkla rastlanır. Yan sayfadaki resimde

görülen 25 milyon yıllık amber içinde fosilleşmiş boncuk

böceği günümüzde yaşayan boncuk böcekleri ile tamamen aynı

özellikleri taşımaktadır. Canlılar hiçbir değişim geçirmemişlerdir,

onları herşeyi bilen Yüce Allah yaratmıştır.

D

k

ald

rak a

yerinde

görülen 25 mil

Boncuk
Böceği (İsopod)

Dönem: Oligosen 

Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Dominik

Cumhuriyeti



Coleopteralar yani kınkanatlılar,

böceklerin en büyük takımını oluş-

tururlar. Şimdiye kadar gözlemlen-

miş tüm Coleoptera fosilleri, günü-

müzde yaşayan cinslerle tıpatıp

aynıdır. Tarihte yaşamış hiç bir canlı

türünün değişime uğramaması gibi,

Coleopteralar da aynen yaratıldıkları şekil-

de bugün varlıklarını sürdürmektedirler.

p

nlı

gibi,

ları şekil-

ü ektedirler.

ColeopteraTakımından Bir Böcek 
Dönem: Kretase 

Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Brezilya
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Hayvanlar aleminin

en kalabalık canlı grup-

larından olan örümceklerin pek çok mucizevi özel-

liği vardır. Bunlardan bir tanesi de Allah'ın onlara

ilham ettiği geometri bilgisi ve bu bilgiyle tasarlayıp

kurdukları mimari harikası ağlarıdır. 25 milyon yıllık bu

örümcek fosilinin, günümüzde yaşayanlarla aynı olması, bu

canlının sahip olduğu tüm özelliklerle bir anda yaratıldığını ve hiç

bir değişim göstermediğini kanıtlar.

H

e

la

liğ

ilha

kkurduk

örümcek fosil

Örümcek

Dönem: Oligosen 

Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Polonya



150 türü olduğu tahmin edilen deve sinekleri, tüm canlı türle-

rinin aniden ortaya çıktıklarını ve hiç değişmeden günümüze

geldiklerini kanıtlayan örneklerden biridir. 125 milyon yıllık bu

deve sineği fosili, halihazırda yaşayan deve sinekleri ile tama-

men aynı görünüme, aynı muhteşem

özelliklere sahiptir. 

Deve
Sineği

Dönem: Kretase 

Yaş: 125 milyon yıl

Bölge: Brezilya
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Kamçılı akrepler zehirli

değildirler. Sadece bir

tehlike hissettiklerin-

de, karınlarının arka

kısmındaki bezlerden asetik asit ve okta-

noik asit karışımı bir maddeyi 80 cm'i aşan

bir mesafeye kadar püskürtebilirler. Bu madde

düşmanlarını caydıracak tarzda etkili bir silah

vazifesi görür. 125 milyon yıl önce de aynen şu anda

sahip oldukları özelliklere sahip olan kamçılı akrepler evrime

darbe vuran delillerden biridir. 

Kam

de

t

d

k

no

bir m

ddüşma

vazifesi görü

Kamçılı
Akrep

Dönem: Kretase 

Yaş: 125 milyon yıl

Bölge: Brezilya



Gyrinidae familyaısna ait olan bu böcek-

lerin büyük çoğunluğu, tatlı sularda

yaşarlar. Rahatsız edilmedikleri sürece

su üzerinde kalabalık gruplar halinde

dolaşan bu böcekler saldırıya uğra-

dıklarında hızla suya dalarak suyun

altında yüzebilirler. Bu canlılar da diğer

tüm canlı türleri gibi kendine özgü özellikleri

ile beraber yaratılmıştır. Resimdeki 125 milyon yıllık su

böceği fosilinin, günümüzde yaşayan örnek-

leriyle hiçbir farkı yoktur. Tüm can-

lıları yaratan Allah'tır. 

k-

n

iğer

zellikleri

ll k su

Su Böceği
Dönem: Kretase 

Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Brezilya
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Evrimcilerin iddia ettiği değişimler tarih boyunca

asla gerçekleşmemiştir ve canlıların tümü eksiksiz

olarak bir anda yaratılmışlardır. Suda koşmak gibi bir

yeteneğe sahip bu böcek de bundan 125 milyon yıl önce aynen

şu anki sistemlerine sahip olarak var olmuştur.

Ev

asla

olarak

yeteneğe h

Suda Koşan

Dönem: Kretase 

Yaş: 125 milyon yıl

Bölge: Brezilya



Sık rastlanan bir sinek türü olan uzun bacaklı

çayır sivrisineklerinin, günümüze kadar ula-

şan bir çok fosil örneği vardır. Fosiller bize

bu canlıların bundan 125 milyon yıl önce

de tıpkı şu anki anatomik yapıya sahip

olduklarını göstermektedir. Canlılar evrimleş-

memiş, tümünü Yüce Allah yaratmıştır.

ı

ş-

Uzun BacaklıÇayır Sineği
Dönem: Kretase 

Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Brezilya
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Zarif görü-

nüşü ile hemen

göze çarpan bu canlı, Neuroptera takı-

mının Chrysopidae ailesine mensuptur.

Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygın olarak

bulunan bu canlılar, yarasaların ultrason seslerini

duyabilme yeteneğine sahiptirler. Bir yarasanın kendilerini uçar-

ken tespit edebileceğini anlamalarını sağlayan ultrason sesiyle

karşılaştıklarında kanatlarını kapatıp yere düşerler ve yarasadan

kurtulurlar. Bu olağanüstü özelliğe sahip canlılar, milyonlarca yıl

önce aynen bugün sahip oldukları özellikleri ile yaratılmışlardır. 

Z

n

gö

mın

Kuzey

bulunan b

duy bil

Dantel
Kanat

Dönem: Kretase 

Yaş: 125 milyon yıl

Bölge: Brezilya



Tettigoniidae familyasına dahil olan çayır

çekirgelerinin büyük çoğunluğu tropik bölge-

lerde yaşarlar.  Sadece Kuzey Amerika'da yaşa-

yan 225'ten fazla türü vardır. Çayır çekirgeleri milyon-

larca yıldır değişmeden, aynı kalmışlardır. Resimde fosili görülen

125 milyon yaşındaki çayır çekirgesi de bu gerçeğin önemli

delillerindendir.

Te

çek

lerde y

yan 225'ten

Çayır
Çekirgesi

Dönem: Kretase 

Yaş: 125 milyon yıl

Bölge: Brezilya
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Fosil kayıtları

diğer canlılar gibi yaprak böceklerinin

de herhangi bir evrim sürecinden geç-

mediklerini ispatlamıştır. Resimde görülen

fosilden de anlaşıldığı gibi 100 milyon yıllık bu kara böcek,

gerek görünüm gerekse yapı olarak bugünkü yaprak

böceklerinin tamamen aynısıdır. Tüm canlıları sahip olduk-

ları bütün özelliklerle, eksiksiz ve kusursuz olarak Yüce

Allah yaratmıştır, fosil bulguları da bu gerçeği destekle-

mektedir.

Fo

diğe

de he

mediklerin

f

Kara
Böcekgillerden

Dönem: Kretase 

Yaş: 100 milyon yıl

Bölge: Myanmar



Resimde 100

milyon yıllık

fosili görülen

örümcek akarları

çıplak gözle zor görü-

lecek kadar küçük canlılardır.

Boyları toplu iğne başından ufaktır. Bu canlıların fosil kayıtla-

rında aniden ortaya çıkmaları, hiçbir sözde evrimsel ataya sahip olma-

maları, son derece kompleks organlara sahip olmaları ve en önemlisi de

bu kadar fazla çeşitlilik göstermeleri, evrim teorisi için cevaplanması

imkansız soruların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Evrimciler mikrobi-

yoloji ve entomolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan bu detaylar karşısında

çaresizliklerini gizleyememektedirler. Tüm canlılar hiçbir değişim geçir-

meden, bir anda fosil kayıtlarında belirmişlerdir. Bu ise canlıları Allah'ın

yarattığının bir delilidir.

ü-

ardır.

osil kayıtla-

Örümcek
Akarı 

Dönem: Kretase 
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar
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Bu böcekler kıskaçlarının akreplere olan

benzerliği nedeniyle yalancı akrep olarak

adlandırılır. Küçük boyutlarına rağmen bazen

çıplak gözle de görülebilirler. 

Allah bu küçük canlıda pek çok detay ve özellik yarat-

mıştır. Yeryüzündeki hiçbir canlıda eksiklik, patalojik

veya anormal yapı olmadığı gibi, bu 100 milyon

yıllık yalancı akrepte de hiç bir eksiklik,

anormal yapı veya patoloji görülmemek-

tedir. Böceğin her organı muazzam oran-

tılı ve simetriktir. Tesadüfler sonucunda

böylesine bir simetri ve mükemmellik

oluşamaz. Tüm canlılarda görülen muh-

teşem simetri ve oran Yüce Allah'ın

yaratmasıdır.

B

be

adla

çıplak g

Allah bu küçü

Yalancı
Akrep

Dönem: Kretase 

Yaş: 100 milyon yıl

Bölge: Myanmar



Doğa ta ri hi ni in ce le di ği miz de kar şı mı za, "fark lı ana -

to mik ya pı la ra ev rim le şen" de ğil, yüz mil yon -

lar ca yıl bo yun ca hiç de ğiş me den ka lan

can lı lar çık mak ta dır. Fo sil ka yıt la rın da ki bu

"de ğiş mez lik", bi lim adam la rı ta ra fın dan

"sta sis" (du ra ğan lık) ola rak ta nım lan mış tır.

Ya şa yan fo sil ler ve gü nü müz de var lı ğı nı ko -

ru ma yan ama dün ya ta ri hi nin bir bi rin den

fark lı dö nem le rin de fo sil bı rak mış olan can lı lar,

fo sil ka yıt la rın da ki du ra ğan lı ğın so mut de lil le ri dir -

ler. Ve fo sil ka yıt la rın da ki söz ko nu su du ra ğan lık, aşa -

ma lı bir ev rim sü re ci nin ya şan ma dı ğı nı bize gös te rir. 

Nitekim fosilde görülen ve adeta zırhlı bir donanıma sahip bu karınca

da, 20 milyon yıl önce yaşayan örnekleriyle tıpatıp aynıdır. Fiziksel yapı-

sında hiçbir değişiklik olmamış canlı evrim geçirmemiştir.

ana-

n-

n

ılar,

lleridir-

ğanlık aşa-

CephalotesKarıncası 
Dönem: Miosen 

Yaş: 20 milyon yıl
Bölge: Dominik

Cumhuriyeti

335
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Anobiidae familyasından, zararlı

bir kınkanatlı böcek türü olan

Anobiumlar, beslenmeden bir yıl

yaşayabilirler. Bu dayanıklı böcekler, dünyanın

pek çok bölgesinde bulunurlar. Resimdeki

Anobium, 50 milyon yıl önce Polonya'da

bir amberin içinde hapsolmuş ve günümü-

ze kadar fosilleşerek

gelmiştir. Bu örnekte

de görülmektedir ki,

canlılar hiç bir zaman

değişmemiş, evrimleşmemişlerdir. Fosiller canlı-

ların Allah'ın yaratmasındaki üstün akıl, sanat ve

kudreti bize göstermekte ve evrim taraftarlarının

nasıl büyük bir çıkmaza düştüklerini kanıtlamakta-

dır.

ze kad

gelm

de

c

d

la

ku

nas

dır.

Anobium
(Tahta Böceği)

Dönem: Eosen 

Yaş: 50 milyon yıl

Bölge: Polonya 



Elde edilen 350 milyonu aşkın fosil, canlıların

aşamalarla birbirlerinden türemediklerini,

hiçbir şekilde evrimleşmediklerini gözler

önüne sermiştir. Yukarıda gördüğünüz 100

milyon yıllık suikastçı böcek fosili hiçbir

değişikliğe uğramadan günümüze kadar

gelmiştir. Darwinistlerin hiç değişmemiş mil-

yonlarca fosili görmelerine rağmen hala evrimin

yaşandığını iddia etmeleri, bir dogmaya büyülenmiş şekilde

inandıklarını göstermektedir. Evrimcilerin çabaları hiçbir fayda

vermemiş, 21. yüzyıl fosil bilimi

ile evrim teorisi tam anlamıyla

çökmüştür.

ar

mil-

a evrimin

kilde

Suikastçı
Böcek 

Dönem: Kretase 
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar
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25 milyon yıllık kara sineğin muhteşem petek göz yapısının amberin için-

de hiç bozulmadan kalmış olması tam anlamıyla bir

mucizedir. Gözlerinde binlerce mercek bulunup,

gördüklerini anlamlandıracak bir beyin sistemine

sahip olması sinekteki mükemmel yaratılışı gös-

terir. Muhteşem düzgünlükteki mühendislik hari-

kası gözlere sahip bu canlılar yaklaşık 390 mil-

yon yıldır yaşamaktadırlar. Kompleks bileşik göz

yapısı, 530 milyon yıl önce Kambriyen döneminde

yaşamış olan trilobitlerde de görülmektedir. Son derece

kompleks bir organ olan göz, evrimcilerin üzerinde konuşmaktan en çok

kaçındıkları, teorilerini yerle bir eden konulardan da biridir.

Bütün bu merceklerin görüntüyü bir-

leştirip tek bir görüntüye dönüştürmesi

Allah'ın yaratma sanatının üstünlüğü-

nü gösterir. Milyonlarca yıl önce yaşa-

yan kara sineğin böyle kompleks bir

organa sahip olması evrim geçirme-

diğini, Allah'ın onu muhteşem bir

sanatla yarattığını gösterir. 

ğ

de hiç

mu

g

s

t

k

yo

yapıs

yaşamış o

kompleks bi

Kara Sinek
(Scatopsidae)

Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Dominik

Cumhuriyeti 



Fosil bulgularının en önemli özelliklerin-

den biri, canlıların fosil kayıtlarında göz-

lemlendikleri jeolojik dönemler boyunca

değişime uğramamalarıdır. Yani, bir canlı

türü fosil kayıtlarında ilk olarak nasıl belirdiyse,

bu tür yok olana kadar veya günümüze gele-

ne kadar on milyonlarca, hatta yüz milyonlarca

yıl boyunca hiçbir değişim göstermemekte, aynı

yapıyı korumaktadır. Bunun anlamı açıktır: Evrim

yoktur. 

Milyonlarca yıl boyunca değişmeden varlığını

devam ettiren canlılardan biri de mantar siv-

risinekleridir. Resimde, 100 milyon yaşındaki

mantar sivrisineği görülmektedir.

Mantar
Sivrisineği 

Dönem: Kretase 
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Myanmar
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Bugüne kadar elde edilen tüm fosil

örneklerinde, resimdeki 45 milyon yıllık

fosilde de olduğu gibi, mayıs sinekleri şu

anda sahip oldukları tüm özelliklerle birlikte

görülmektedir. Bu da, evrim iddialarını tamamıyla

anlamsız kılan bir durumdur. Somut bilimsel bulguların

ortaya koyduğu gerçek, evrimin hiçbir zaman yaşan-

madığı, tüm canlıları yarattığı her canlıyı bilen Allah'ın

yarattığıdır.

Bu

örn

ffosilde

anda sah

Mayıs Sineği

Dönem: Eosen

Yaş: 45 milyon yıl

Bölge: Rusya



Ateş böcekleri kendi bedenlerinde soğuk ışık üretebilen

mucize canlılardır. Işık insan hayatı için vazgeçil-

mez bir gerekliliktir. İnsanlar çağlar boyu ışık

elde etmek için pek çok farklı yöntem dene-

mişler, çeşitli araç gereçler kullanmışlardır.

Ateş böceği ise kendi bedeninde dışarıdan

hiçbir kimyasal madde kullanmadan, hiçbir

bilgi ve tecrübeye sahip olmadan maksimum

randımanla bu soğuk ışığı üretebilmektedir. 

Bilim adamları yıllardır sürdürdükleri araştırmalar

ve çalışmalarla ateş böceklerinin ürettikleri kadar verimli

bir ışık üretmeye çalışmaktadırlar. Işıktan maksimum verim elde eden

ve neredeyse hiç enerji kaybetmeyen ateş böcekleri, bu özellikleri

nedeniyle yıllardır araştırma konusu olmuştur.

Allah canlılarda böyle mükemmel özellikler yaratmış ve insanlar için de

onları örnekler kılmıştır. Yüce Allah'ın detaylar yaratmasının hikmetlerin-

den biri de, insanları düşündürmektir. 

etebilen

çil-

k

m

rmalar

kadar verimli

Ateş
Böceği

Dönem: Oligosen 
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik

Cumhuriyeti
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Bu 25 milyonluk mantar sivrisineği fosilindeki

detayların tüm özelliklerinin korunmuş olması

insanı hayrete düşürecek boyuttadır. 

Bu fosilde görebileceğiniz gibi sinek mükemmel

bir petek göz sistemine sahiptir. Petek gözleri

olan canlılar "ommatid" adı verilen küçük gözleri

sayesinde 360 derecelik bir açıyla dünyayı görürler.

Çünkü her ommatid farklı bir yöne bakar. Örneğin karasinekte 4.000

küçük göz bulunur; ateş böceklerinin dişilerinde 300; mayıs böceklerinde

5.100; bazı böceklerde bu sayı 10.000-28.000 hatta 56.000 göze kadar

yükselmektedir.  Her ommatide 8 duyu hücresi bağlıdır ve petek göz

saniyede yaklaşık 100 görüntü alabilmektedir. 

B

d

in

Bu

bir p

olan ca

sayesinde 3

Mantar
Sivrisineği 

Dönem: Oligosen 

Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Dominik

Cumhuriyeti



1.300 türü bulunan bu canlı, 400 milyon yıldır

dünya üzerinde aynı anatomik özelliklere

saip olarak vardır. 2 gün su altında yaşam-

larını sürdürübilen bu canlılar, gece avlanır-

lar. Resimdeki fosilde görülen 125 milyon yıl-

lık akrep, günümüzde yaşayan akreplerle aynı

özelliklere sahiptir. Akrepler hiç bir zaman evrim

geçirmemiştir, onları da Allah yaratmıştır.

-

ynı

n evrim

Akrep
Dönem: Kretase 

Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Brezilya
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Eğer bir can lı, mil yon lar ca yıl ön ce ki tüm

özel lik le ri ile gü nü müz de ku sur suz şe kil de

var lı ğı nı sür dü rü yor sa ve hiç bir de ği şim ge çir -

me diy se, bu du rum aşa ma lı ev rim mo de li ni ta -

ma men or ta dan kal dı ra cak ka dar güç lü bir ka nıt tır. Öy -

le ki, yer yü zün de bu nu ka nıt la ya cak tek bir ör nek de ğil, mil yon lar ca ör -

nek bu lun mak ta dır. Can lı lar, mil yon lar ca yıl hat ta ki mi za man yüz mil -

yon lar ca yıl ön ce var ol duk la rı hal le rin den hiç bir fark lı lık gös ter me mek -

te dir ler. Bu du rum, Ni les Eld red ge'in açık ça ifa de et ti ği gi bi, pa le on to -

log la rın, ha la sa vu nul mak ta olan ev rim fik rin den ar tık "ka çın ma la rı na"

se bep ol mak ta dır: 

"Pa le on to log la rın ev rim den bu ka dar uzun sü re ka çın mış ol ma la rı hiç de

şa şır tı cı de ğil dir. Ev rim as la ger çek leş me miş gi bi gö rün mek te dir..."

(http://members.iinet.net.au/~sejones/fsslrc02.html)

Fo sil ka yıt la rın da ki du ra ğan lık, ger çek ten de ev rim sa vu nu cu la rı için en

bü yük prob le mi teş kil eder. Çün kü ev rim ci ler, ha ya li ev rim sü re ci için

ge re ken ka nıt la rı fo sil ka yıt la rın da arar lar. An cak fo sil ka yıt la rı, bek le-

nen ara ge çiş form la rı ör nek le ri ni ver me mek te, da ha sı, yüz mil yon lar ca

yıl için de de ği şim ge çir di ği id dia edi len bir can lı nın aslında hiç bir ev rim

ge çir me di ği ni göz ler önü ne ser mek te dir.

Eğ

öze

varlığ

mediyse

mamen ortada

Kalkık
Kuyruk Böceği 

Dönem: Oligosen 

Yaş: 25 milyon yıl 

Bölge: Dominik

Cumhuriyeti



Günümüzde tarım zararlılarından biri

olarak tanınan hortumlu böcekler,

evrimi yalanlayan delillerden biridir.

Bu canlılar dünya üzerinde var oldukları

günden beri hiçbir değişim geçirmemişler-

dir. Diğer tüm canlıları olduğu gibi, hortumlu böcekleri de

Allah, tüm özellikleri ile birlikte bir anda

yaratmıştır. Allah üstün güç sahibidir. 

,

ir.

kları

memişler-

l böcekleri de

Hortumlu
Böcek

Dönem: Eosen 
Yaş: 54 - 37 milyon yıl

Bölge: ABD
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Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek ama-

cıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan

başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştu-

ğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen

bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir

zaman yaşanmadığını ortaya koyan 350 milyona yakın fosilin bulunma-

sıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış

olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisi-

ni ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece

bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim

görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalı-

dır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünya-

sında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'ler-

den sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış

olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından

dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi

farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizli-

ğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vardır.

EVRİM YANILGISI
EK BÖLÜM
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Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski

Yunan'a kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı

olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.

Teoriyi bilim dünyasının günde-

mine sokan en önemli gelişme,

Charles Darwin'in 1859 yılın-

da yayınlanan Türlerin

Kökeni adlı kitabıydı.

Darwin bu kitapta dünya

üzerindeki farklı canlı türle-

rini Allah'ın ayrı ayrı

yarattığı gerçeğine ken-

dince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına

göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlardı ve

zaman içinde küçük deği-

şimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul -

gu ya da yan mı yor du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık

yü rüt me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık-

lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da

açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor -

du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in

umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız

bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le -

ne bi lir:
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1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık -

la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim -

leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab -

lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl

önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden

geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca

kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim

gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı,

teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia

edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen

o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir

plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır.

Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -

pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta-

ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya

ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö -

cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın

bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li

bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu

ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.



Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne

bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki

kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı

göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den olu şa -

bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü

Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin

ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da

var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra -

bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox,

Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel

Dekker, 1977, s. 2.)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun

sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi -

lim, can lı hüc re si nin kar -

ma şık ya pı sı nı or ta ya

çı kar dık ça, ha ya tın

ken di li ğin den olu şa -

bi le ce ği id di ası nın

ge çer siz li ği da ha da

açık ha le gel di. 



20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus

bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir -

ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat

et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa -

rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev -

rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır."

(Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications,

1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü -

me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü,

Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di.

Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney

dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin

ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin

ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek

dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen

yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evidence

on Evolution of Early Atmosphere and

Life", Bulletin of the American

Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982,

s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra

Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at mos -

fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı

iti raf et ti. (Stanley Miller, Molecular

Evolution of Life: Current Status of

the Prebiotic Synthesis of Small

Molecules, 1986, s. 7.)
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Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la -

mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü len

tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la

so nuç lan dı. San Di ego Scripps Ens ti -

tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba -

da, ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı -

lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu

ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır -

ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de

sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül -

me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız:

Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı?

(Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s.

40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı

yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır.

Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında

bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait

tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla

açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya

bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza

girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir

tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak

"0"dır. 

En son ev rim ci kay nak la rın da
ka bul et ti ği gi bi, ha ya tın kö ke ni,
ha la ev rim te ori si için son derece
bü yük bir aç maz dır. 
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Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluş-

ma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek

bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir.

Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin hazır

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için

proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan pro-

tein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için

DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli

görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve

tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmek-

tedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil -

gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik

bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım

özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -

zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.

Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki -

si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den

oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni -

ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si -

nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola -

rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol -
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Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler -
den bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de re -
ce de ki komp leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le -
ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü -
lü, bu nun bir ör ne ği dir. DNA, dört ay rı
mo le kü lün fark lı di zi li min den olu şan bir
tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da
can lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin
şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı ka ğı da dö -
kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt lik
bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta -
dır. El bet te böy le si ne ola ğa nüs tü bir bil -
gi, te sa düf kav ra mı nı ke sin bi çim de ge -
çer siz kıl mak ta dır.

ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san,

ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı-

ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Leslie E. Orgel, The

Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya

çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir.

Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça

geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev -

rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir

ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is -

min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...
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Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le -

si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün -

ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik

sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik

sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma,

ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö -

nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce

sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad -

lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon

hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The

Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,

1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö -

ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce -

vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La -

marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik -

le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu -

cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar

cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça -

ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki -

ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra

dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:

The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le

ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak -

ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı -

na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor -

du.
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Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na

"fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin-

de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan

bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bil-

melerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların,

kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyon-

lara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu

iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek var-

dır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlıla-

ra zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:



356 Evrimin Fosillere Yenilişi

anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın dan
be ri si nek le ri mu tas yo na uğ -
ra ta rak, fay da lı mu tas yon ör -
ne ği oluş tur ma ya ça lış tı lar.
An cak on  yıl lar ca sü ren bu
ça ba la rın so nu cun da el de
edi len tek so nuç, sa kat, has -
ta lık lı ve ku sur lu si nek ler ol -
du. En solda, nor mal bir mey -
ve si ne ği nin ka fa sı ve sağ da
mu tas yo na uğ ra mış di ğer bir
mey ve si ne ği.

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey -

da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas -

yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir.

Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi -

le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir

kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir -

me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le

et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir.

(Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,

Harvard University Press, 1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren

mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö -

rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter -

di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge -

ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser -

dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz.

Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey

ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı -

ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de -

nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.
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Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerin-

den türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine

dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu

dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve

kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen

canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yan-

dan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış

olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik,

kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inan-

dıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayı-

larının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe -

şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın

ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Charles

Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yaz-

mıştı:
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Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa

bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerin-

de? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılama-

yacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin

her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

(Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da

hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast -

la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul -

gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den -

bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci

ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le

kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu -

şan grup lar gö rü rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil

Record", Proceedings of the British Geological Association, c. 87,

1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for -

mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar -

win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la -

rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den

ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık -

ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -

rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek

ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü -

kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol -
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon
yıllıktır. Günümüzde
yaşayan timsahlardan
hiçbir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu mene
balığı fosili 54 - 37 milyon yıl-
lıktır.Bu 50 milyon yıllık çınar

yaprağı fosili ABD çıkarıl-
mıştır. 50 milyon yıldır çınar
yaprakları hiç değişmemiş ,
evrim geçirmemiştir.



Buğday Biti
Dö nem: Se no zo ik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 25 mil yon yıl

Ringa Balığı
Dö nem: Senozoik za man,
Eosen dö nemi
Yaş: 54-37 mil yon yıl

Yavru Tavşan
Dö nem: Senozoik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 30 mil yon yıl

360
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Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yılKöpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl

Fosil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin önün de  çok bü yük bir en gel dir. Çün kü bu ka yıt lar,
can lı tür le ri nin, ara la rın da hiç bir ev rim sel ge çiş for mu bu lun ma dan, bir an da ve ek -
sik siz ya pı la rıy la or ta ya çık tık la rı nı gösterir. Bu ger çek, tür le rin ay rı ay rı ya ra tıl dık la -
rı nın is pa tı dır. 
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ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di -

le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na

gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de

or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya -

ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New

York: Pantheon Books, 1983. s. 197.)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar -

win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde

maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce

başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara

form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senar-

yoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger -

çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord

Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün -

ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı

çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir

may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık -

la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in

Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in -

san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust -
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ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait

fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma

ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki

ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem-

li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir

ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Rennie, "Darwin's Current

Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa -

pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı

ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı,

Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le -

rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Walker,

Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New

York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3,

Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo -

dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo

sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Time,

Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın

ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to -

log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın,

Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa -

nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki,

bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı -

laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J.

Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım

"ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da

yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi -

lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun yıl lar in -



Eğer Dar wi nist le rin mu tas yon lar la de ği şim ve
ge li şim id di ası doğ ru ol say dı, fo sil ka yıt la rın da
üç be yin li, çift omur lu, çok göz lü, iki bu run lu, 6-
7 par mak lı gi bi gö rü nü mü son de re ce ga rip can -
lı la rın iz le ri ne rast lan ma sı ge re kir di. An cak 150
yıl dır ya pı lan araş tır ma lar ne ti ce sin de böy le ga -
rip bir var lı ğın fo si li ne hiç rast lan mamış tır. 

Ev rim te ori si, can lı la rın mu tas yon la rın et ki siy le baş ka baş ka can lı la ra dö nüş -

tü ğü nü id dia eder. Oy sa bu nun bü yük bir al dat ma ca ol du ğu nu mo dern bi lim

tüm açık lı ğıy la or ta ya koy muş tur. 

Her şey den ön ce eğer can lı lar baş ka can lı la ra dö nüş -

tüy se, dö nüş me ev re sin de çok sa yı da ara can lı var

ol ma lı, yer yü zü nün dört bir ya nı ev rim leş me aşa -

ma sın da ki can lı la rın fo sil le riy le (ara fo sil ler le) do lu

ol ma lı dır. Oy sa bu gü ne ka dar çı ka rıl mış olan 300

mil yo na ya kın fo sil lin ta ma mı bu gün de bil di ği miz

tam ve ek sik siz can lı la ra ait tir. Ev rim ol say dı, yer yü zü mil -

yar lar ca ara can lı ya ait fo sil ile do lu ol ma lıy dı. Üs te lik sa yı sı

mil yon la rı bu lan bu can lı la rın mu tas yon la rın et ki le ri ne de niy le

son de re ce anor mal var lık lar ol ma la rı ge re kir di. 

Ev rim ci le rin id di ası na gö re tüm or gan lar te sa dü fen mey da na gel miş mu tas -

yon lar so nu cu oluş muş tur. İş lev le ri nin ge liş me si aşa ma sın da anor mal

ya pı ya sa hip bir or gan de fa lar ca mu tas yo na ma ruz kal mış, her se -

fe rin de anor mal bir hal den baş ka bir anor mal ha le sa hip ol muş tur.

Bu id di aya gö re ye ral tın da her aşa ma sı ay rı anor mal lik le re sa hip bu

ya pı lar dan mil yon lar ca sı nın bu lun ma sı ge re kir di. Ama tek bir ta ne bi -

le yok tur. 
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İki, üç, dört, beş baş lı in san lar, bö cek ler gi bi yüz ler ce gö ze sa hip, bir çok ko lu olan ve hat ta

2-3 met re lik kol la rı olan ve bu tarz da anor mal lik le re sa hip pek çok in san fo si li bu lun ma yıl dı.

Ay nı bu şe kil de her can lı ve bit ki için de anor mal ör nek ler ol ma sı ge re kir de. Bü tün de niz hay -

van la rı nın da ara fo sil le ri nin son de re ce anor mal var lık la ra dö nüş me si ge re kir di. An cak bun -

lar dan da tek bir ta ne bi le yok tur. Fo sil le ri bu lu nan mil yon lar ca ör ne ğin hep si nor mal can lı la -

ra ait tir.

Bu ger çek, ev rim te ori si nin çö kü şü nün açık bir ifa de si dir. 150 se ne dir bu lu nan her fo si lin ev -

ri mi ya lan la ma sı na rağ men ha la "bir gün bu lu nur" umu duy la bu te ori yi sa vun mak akıl sa hi bi

bir in sa nın ya pa ca ğı şey de ğil dir. Ara dan 150 se ne geç ti, dün ya da ka zıl ma dık fo sil ya ta ğı

kal ma dı, mil yar lar ca do lar har can dı ama Dar win'in ön gör dü ğü ara can lı la ra ait fo sil ler bu lun -

ma dı. Dar wi niz min de lil ola rak kul la na bi le ce ği tek bir ara fo sil yok tur. Bu na kar şı "Ya ra tı lış

Ger çe ği"ni gös teren mil yon lar ca "yaşayan fosil" bulun mak tadır.
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ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya -

pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc -

ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in -

sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak

ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na

ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi -

lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel -

pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir.

Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -

man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve

bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le

açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa -

yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri -

İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka lın -
tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile may mun -
lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu gös ter me kte -
dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek dı şı bir ta -
kım çi zim ve ma ket le re umut bağ la mış lar dır. Fo sil ka -
lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha -
ya li ya rı may mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A H T E
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hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne

ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka -

bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory

Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta -

kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma -

la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz

ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın

bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do la -

yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek

ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer

can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya -

pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di -

ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril -

sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya -

lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me -

dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu -

nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den

bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu

ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril -

le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te dik le -

ri ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve

nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -

le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz -

man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca,

hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. 
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır. Bu nu
da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le can lı la rın olu -
şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev rim ci -
le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek her tür lü kim ya sal
ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim.
Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı -
ka ra ma ya cak lar dır. 
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Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı -

lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o

va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı,

ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri,

zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma -

tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus

kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı

tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu

can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar.

Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka

ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı

bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak

Yüce Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün -

mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu

ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa-

ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak

dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö -

nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük

bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de-

ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü -

ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -

lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık,

ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir

yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret -

mek te si niz.
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Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no -

lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu

an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal -

dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö -

rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze

dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz -

yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma -

ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır -

ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek -

ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük

bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te -

lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir,

oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le -

mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu

TV yap ma ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça -
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lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama

onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu

su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor

gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün-

tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey -

da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma -

nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da

du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve

bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin -

ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te -

sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü fen

olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak,

çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta

ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da

bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen

gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger -

çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de

ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey -

nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses

ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık

bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la

bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim

ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı -

yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt

ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis -

tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo -

ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu

net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke -
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ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la -

ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya

mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du -

yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son

de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de

ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi -

çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An cak

gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek

da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş -

la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik
sin ya li ne dö nü şe rek be yin de bir
et ki oluş tu rur lar. Gö rü yo rum der -

ken, as lın da zih ni miz de ki elekt rik
sin yal le ri nin et ki si ni sey re de riz.
Beyin ışığa kapalıdır. Yani bey-
nin içi kapkaranlıktır, ışık bey-
nin bulunduğu yere kadar gire-
mez. Görüntü merkezi denilen
yer kapkaranlık, ışığın asla

ulaşmadığı, belki de hiç kar-
şılaşmadığınız kadar

karanlık bir yerdir. Ancak
siz bu zifiri karanlıkta

ışıklı, pırıl pırıl bir
dünyayı seyreder-

siniz.
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İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki -

tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay

okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de

rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve

his ola rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al -

gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re -

le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu

zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek -

te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü -

yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la -

rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç

san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li,

göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup,

O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la

açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke -

ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la -

rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara

form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim

te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni -

te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce,

bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min

gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni

"bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den

as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter -
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ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri -

le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü

bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le -

won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et -

mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil -

miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir

açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de -

ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün -

ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav -

ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re

de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Richard

Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of

Books, 9 Ocak, 1997, s. 28.)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşa-

tılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka

hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz madde-

nin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin

kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle,

yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştu-

ğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabul-

dür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul

etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam

etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla

sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillen-

diren Allah'tır.
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Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür
Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin

et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi -
lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori -
si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir
varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunla-
rın karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profe-
sörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamları-
nın, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra cey-
lanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar.
Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültürlü,
eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en
büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü,
dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve man-
tıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde
çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç
veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe hal-
kının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yap-
tıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından
yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir kör-
lüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır.
Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmek-
ten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetler-
den bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark

et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü -

hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap

on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır

bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar

hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan -

lar dır. (Araf Su re si, 179)
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Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan -

ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü -

len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in -
san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü -
nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir
du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma -
lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak
dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani
bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve
şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun
olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks
sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü -
yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı
kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as) ve
Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as),
Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin
bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz.
Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet -
le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı n ca, in san la rın göz le ri ni bü -

yü le di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge -

tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-

mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koy-

duğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını

yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la t" di ye vah yet tik. (O da fır la tın ca) bir

de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu -
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yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı

ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak

ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etki-

leyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile,

söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün

etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve

bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeç-

mezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğun-

da" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evri-

mi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören

Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu

şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge -

le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri

ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir

Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl
al maz sa gü nü müz de Dar wi nist le rin ina nış la rı da ay nı de re ce de akıl al maz dır.
Dar wi nist ler te sa düf le ri ve can sız şu ur suz atom la rı cahilce adeta ya ra tı cı güç
ola rak ka bul eder ler hat ta bu batıl inan ca bir di ne bağ la nır gi bi bağ la nır lar.
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hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la -

ya cak tır. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand

Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar

"te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün -

ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım -

la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da

in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın

sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve

şaş kın lık la dü şün mek te dir.

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden 

başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, 

herşeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)
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