




Hayatın ve Evrenin
Kökeni



Hayatın ve Evrenin Kökeni  Konferansı

�Ç �ND E K � L E R

Giriş 5

Altuğ Berker’in sunumu:   

“Darwinizm Bilimin Eğitimini Engelliyor " 8

"Ara Fosil Bulundu” İddiası Bir Sahtekarlıktır 10

Darwinist Eğitimin Getirdiği Felaket: Çocuk Katiller 14

� � � � � �

Dr. Fazale R. Rana’nın sunumu:

“Neden Allah’ın Varlığına İnanıyorum” 15

Hayatın Kompleks Yapısı 18

Tesadüflerle Açıklanamayan DNA 20

Evrimcilerin DNA Hakkında İtirafları 24

Evrimcilerin Çaresizliğine Bir Örnek Daha : ‘RNA Dünyası’ Senaryosu 30

Evrimcilerin DNA'nın  Tesadüfen Oluşamayacağı ile İlgili İtirafları 35

� � � � � �

Prof. Dr. Anjeanette ‘AJ’ Roberts'in sunumu:

"Yanlış Evrimi Düzeltmek"  34

Hücre Bir Bütün Olarak Var Olmadan Protein Oluşamaz 35

Hücre İçinde 7/24 Protein Temizliği Ve 

Bakımı Yapan Moleküler Makineler 40

Neo-Darwinizm Çırpınışı ve Mutasyon Açmazı  43

Türleşme Aldatmacası 46

Darwinistlerin Mikro ve Makro Evrim Yanılgıları 51



3

Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı

Evrenin Genişlemesi ve Big Bang'in Keşfi 57

Tevrat’a göre Kainattaki Düzen ve Yaratılış   59

� � � � � �

Dr. Jeff Zweerink’in sunumu:

“Evrenin Başlangıcı ve Tasarımı" 61

Big Bang'in Zaferi 63

Bilim ve Materyalizmi Birbirinden Ayırmak 64

Evrenin Yaratılışına Dair Kuran'daki İşaretler  68

Evrenin Bir Başlangıcı Olduğu ile İlgili Darwinistlerin İtirafları 71

Proteinlerde Neden Doğadaki 200 Amino Asitten 

Sadece 20 Tanesi Kullanılır 75

Kainatı Tesadüf ler değil Allah Yaratmıştır 78

� � � � � �

Dr. Oktar Babuna’nın sunumu:

“Evrim Teorisinin Çöküşü ve Yaratılış Gerçeği” 83

‘Mutasyonlar Evrimleştirir’ İddiası Bir Sahtekarlıktır  86

Kambriyen Fosillerinin 70 Saklanması bir Aldatmacadır 92

“Piltdown Adamı” Bir Sahtekarlıktır 90

Doğa Kanunlarını İnsanlara Uygulama Hatası 102

� � � � � �

Dr. Cihat Gündoğdu’nun sunumu:

“Darwinizm Her Tür Zulmü Legal Hale Getrimeye Çalışır” 105

Sonuç 111



Hayatın ve Evrenin Kökeni  Konferansı



5

Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı

Amerika Birleşik Devletleri

ve Türkiye’den bilim adamlarının

konuşmacı olarak katıldıkları,

birçok ülkeden akademisyen,

araştırmacı, öğrenci, işadamı ve

gazetecinin izlediği, Hayatın ve

Evrenin Kökeni konulu Uluslar‐

arası Konferans, Sayın Adnan Ok‐

tar’ın Fahri Başkanı olduğu

Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı

(TBAV) tarafından Conrad Istan‐

bul Bosphorus Oteli Balo Sa‐

lonu’nda 24 Ağustos 2016

tarihinde gerçekleştirildi.

Giriş



Bu önemli

uluslararası kon‐

ferans, bilimin

g e re k l i l i ğ i n i n

vurgulanması ,

bilimsel gerçek‐

lerin tarafsızca

sunulması ve son

bilimsel gelişmeler ışığında varılan sonuçların topluma duyurulması

açısından son derece önemli bir organizasyon olmuştur. 

500’den fazla katılımcının yer aldığı uluslararası konferansta ko‐

nuşmacılar; moleküler biyoloji, biyokimya, hücre biyolojisi ve astrofi‐

zik dallarında uzman, kendi alanlarında sayısız kitaplar yazmış ve

konferanslar vermiş, üniversite kürsülerinde bu alanlarda görevlerine

devam eden saygın bilim adamlarıdır. 
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Konuşmacıların ver‐

dikleri deliller ve sunduk‐

ları bilimsel argümanlar,

bilim dünyasını iyiye ve

doğruya yönlendirecek ve

Türk gençliğini ve tüm dün‐

yayı aydınlatacak değerli

bilgiler içermektedir. Bu

yönüyle Hayatın ve Evrenin

Kökeni konulu uluslararası

konferansımız, tüm dün‐

yaya ve geleceğe ışık tuta‐

cak, son derece önemli ve

etkili bir girişim olmuştur.
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Konferans sırasında evrimin hiçbir zaman omadığının delili fosillerin sergilendiği bir fosil sergisi düzenlendi.
Fosil kayıtlarının gösterdiği gibi canlılar  sahip oldukları tüm özelliklerle birlikte bir anda ortaya çıktı ve türler
var oldukları sürece boyunca en ufak bir değişim göstermedi.



Altuğ Berker'in sunumu:

"Darwinizm Bilim Eğitimini Engelliyor"

Albert Einstein’ın şu sözüyle başla-

mak istiyorum:

“Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini

gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri

ve buluşları bu aklın yanında sönük bir

gölge gibi kalıyor.”

İşte bu hayranlık uyandırıcı aklın

sahibi Allah’tır. 

Aslında bunu anlamak için bir bilim

adamının sözüne ihtiyacımız yok. Kendi

aklımız bir Yaratıcı’nın varlığını anlamak

için yeterli çünkü hepimiz gördüğümüzü muhakeme edebiliyoruz ve bir

yargıya ulaşacak kabiliyetteyiz.

Milyonlarca çeşit canlının muhteşem mekanizmaları, binlerce çeşit

meyve ve sebzenin varlığı, dünyanın hassas dengeleri, havadaki oksijenden

azot oranına kadar her şey müthiş bir düzen içinde. Bunları bilmek ve

görmek sonsuz akıl sahibi olan Allah’ın varlığını anlamamız için yeterli.

Tabii ki bu konudaki en büyük yardımcımız her geçen gün ilerleyen bilim

ve teknoloji. 

Teknolojik gelişmelerin artması ile bilim daha net gözlem yapma

imkanı buldu. Örneğin Hubble teleskobunun bulunması evrenin bir

başlangıcı olduğunu ve yaratıldığını bize ispat etti. Teknolojik gelişmelerin

artması ile elektron mikroskobunun keşfedilmesiyle birlikte canlı hücresinin

alt parçacıklarına ve DNA’nın detaylarına inme imkanını da bulduk. Ve

burada en küçük tesadüfe dahi yer olmayan mükemmel bir komplekslikle

karşılaştık. Bu öylesine muhteşem bir düzendi ki geçtiğimiz senelerdeki

önemli çalışmalardan biri olan İnsan Genomu projesini yürüten bilim

adamları DNA’nın yapısının ve mükemmel işleyişinin kesinlikle üstün bir
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aklın varlığını gösterdiğini ifade ettiler. İnsan Genomu Projesinde görevli

bilim adamı Gene Myers, DNA’da şahit olduğu düzendeki ihtişam karşısında

şunları söylemişti:

Beni esas hayretler içerisinde bırakan yaşam mimarisidir... Sistem son

derece kompleks. Sanki dizayn edilmiş gibi... Orada büyük bir akıl var.

(San Francisco Chronicle, “İnsan Genomu Projesi”, Tom Abate, 19

Şubat 2001)

Canlılık konusundaki en önemli delillerden biri ise hiç kuşkusuz ki

fosillerin varlığı. Şu ana kadar bulunmuş olan yaklaşık 600 milyon canlı

fosilinin hepsi günümüzde yaşayan örnekleri ile birebir aynı. Canlılar hiç

değişmemişler, yani evrim geçirmemişler. Tıpkı aşağıda görülen ve

milyonlarca öncesine ait hiç değişmeden günümüze gelmiş denizanası ve

kaplumbağa fosillerinde olduğu gibi....

Evet, bilimin tüm dallarıyla elde edilen sonuçlar bizi Yaratılış’a

götürüyor. Buna rağmen insanların çoğu bu gerçeklerden haberdar değil.

Çünkü bilim dünyası bu konuda öyle büyük bir baskı altında ki bilimsel

gerçekler ya gizleniyor ya da çarpıtılıyor. İdeolojik olarak materyalizmin

ve kariyer olarak da bu ideolojiye destek veren kapitalizmin baskısı bu.

Bilim adamlarının akademik yükselişini sağlamakta ve görüşlerini ifade

etmekte kullandıkları platformlar hep bu baskıyı kuranların kontrolünde.
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95 milyon yıllık
boynuzluköpek
balığı fosili yaşa-
yan örnekleriyle
tıpatıp aynıdır ve
hiçbir değişim
göstermemiştir



Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş geliş-
melerle 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 kat-
manında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her
jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla
dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç
ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim
teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz
olacaktır.1

En temel düzeyde, çok açık ve ayrıntılı şekilde
ortaya çıkmıştır ki, ara fosil yoktur ve sözde kayıp
halkalar gerçek anlamda var olmamıştır.2

Bilinen fosil kayıtları büyük bir morfolojik geçişi
gerçekleştirebilen tek bir filetik (ırka ait) evrim
örneği bile gösterememiştir bu nedenle de ba-
samaklı modelin geçerli olabileceğine dair bir
kanıt da sunmamaktadır.3

Eğer evrim doğru olsaydı, fosil kayıtlarının şunları
göstermesi gerekir:
Hayata dair deliller taşıyan en eski kayaçlarda•
fosilizasyona girebilecek en eski başlangıç yaşam
formlarına rastlanmalı,
Daha genç kayaçlar daha komplex yaşam form-•
larının fosillerinin delillerini taşımalı,
Yaşam formlarında basitten daha karmaşığa•
doğru basamaklı bir geçiş olmalı,
Çok yüksek sayıda ara geçiş formları fosilleri ol-•
malıydı.
Oysa ki, birçok bilim adamının yazdığının aksine,
fosil kayıtları Darwin'in evrim teorisini destekle-
mez.4
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Evrimsel geçişlere dair kitabımdaki (Evolution)
doğrudan örnek eksikliği konusundaki yorumla-
rınıza tamamen katılıyorum. Eğer fosil ya da
canlı bildiğim bir tane olsaydı, kesinlikle kitabıma
eklerdim... Açık konuşacağım fosil kayıtlarında,
birinin sağlam bir argüman oluşturacağı tek bir
tane ara geçiş formu yoktur.5

İster aşamalı ister sıçramalı evrimi savunuyor ol-

sun, hiçbir gerçek evrimci, fosil kayıtlarını özel
yaratılışın karşısında evrimi savunmak için kul-
lanmaz...6
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Yeryüzünde 380'den daha fazla fosil yatağı bulunmaktadır.
Bu fosil yataklarından şimdiye kadar 700 milyondan fazla
fosil çıkarılmıştır. Bu fosillerin tamamı yaratılışı ispat etmek-
tedir. Ele geçirilen fosillerden ise tek bir tanesi bile ara fosil
değildir. Tüm fosiller yaratılışı ipsat etmektedir.



Batıl Darwinizm dininin savunucuları bu konuda öylesine baskıcı ve

zorba bir politika izlemektedirler ki, evrim karşıtı konuşmak o kişiye

büyük zorlukların kapısını açmaktadır. Darwinist dayatmaya göre, evrim

hakkında şüphe etmek veya Darwinist sahtekarlıkları dile getirmek suçtur.

Evrimin kanıtlanmamış bir teori olduğunu ifade etmek de onlara göre

büyük bir suçtur. Darwinizm aleyhtarı bir bilim adamının herhangi bir

üniversitenin biyoloji bölümünde ders verebilmesi adeta imkansızdır.

Darwinizm yanlısı bir gazetenin sayfalarında, evrimi çürüten bir fosilin

resmini bulabilmek olanaksızdır. Bir lise biyoloji öğretmeninin, evrim

teorisi üzerinde bazı şüpheleri olduğunu ifade etmesi büyük bir hatadır.

Muhtemelen bu kişinin kısa bir süre içinde işine son verilecektir. 

Bu baskının örnekleri çok fazladır: Örneğin biyoloji profesörü Caroline

Crocker’ı ele alalım, evrim teorisini sorguladığı için George Mason Üni-

versitesi'nden atılmıştı. O dönem yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: 

Amirim beni ofisine çağırdı ve "Yaratılış konusunu ders olarak öğrettiğin

için seni disipline göndermem gerekiyor" dedi. O eğitim dönemi sonunda

işimi kaybettim. (Expelled "No Intelligence Allowed" belgeseli) 

Biyolog Dr. Richard von Sternberg'in ise, evrimi sorguladığı ve evrim

karşıtı yazarların açıklamalarına yer verdiği için Ulusal Tarih Müzesi’ndeki

(National History Museum) işine son verilmişti. Bu gibi işten çıkarılmaların,

dışlanmaların tek bir nedeni vardır. Üniversiteler, bilim dergileri ve benzeri

kurum ve kuruluşlar materyalist felsefeyi destekleyenlerin idaresindedir.

Ve onlar da tesadüf masalını savunan evrim teorisinin desteklenmesini ve

anlatılmasını isterler. Bunun dışında görüş ifade edenleri bilim dünyasında

barındırmazlar. Üniversitelerden ilişiğini keserler, dergilerde yazılarını

yayınlatmazlar. Hatta bütün ülkelerde eğitim sistemine de hakimdirler ve

evrim teorisinin hikayelerini sanki doğruymuş gibi çocuklara anlattır-

maktadırlar. 

Evrimin “güçlü olan kazanır” ya da “hayatta kalmak için ezmelisin”

benzeri dogma inançlarıyla büyüyen çocuklar acımasız bir ahlakın eğitimini

almaktadırlar.  İnsanın bir hayvandan türediği dolayısıyla değersiz olduğu

gibi Darwinist yalanlarla büyüyen nesiller elbette ki sorunlu yetişmektedir.

İşte bütün bu tehlikelere karşı bilime ve vicdana inanan sizin gibi gerçekleri

anlatan dürüst bilim insanları geleceğimizin aydınlanmasında öncü

olacaklardır. Çekinmeden gerçeği ifade edebilmek bir erdemdir ve
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cesur yürekli insanların önemli bir meziyetidir. Gerçek, bütün yanlışları,

yalanları mutlaka ortadan kaldırır. Bu, bazen biraz zaman alabilir. İşte

bizler şimdi o zamanın içindeyiz. Hiç kuşkusuz ki bu zamanı sizler gibi,

bizler gibi iyi kullanan, doğruyu anlatmak için çaba gösteren insanlar ka-

zanacak. Bu insanların gözünde ve bu insanları yaratan Yaratıcımız Katında

değerlidir. Ve onlar sayesinde diğer insanlar da kazanacak. Benliklerini,

yaşamlarını ve sonsuz geleceklerini. Konuşmamı tamamlamadan, bir

konuyu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Tabii ki Darwinizm denilince

hemen aklımıza sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da çok önemli

etkisi olan bir insan geliyor. Vakfımızın Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar

ya da yurtdışında bilinen müstear ismiyle Harun Yahya. Bu konferanstaki

birçok çalışma da kendisinin eserlerinden faydalanılarak hazırlandı.

Sayın Adnan Oktar’ın 300’ü aşkın eseri var ve kendisi eserlerinin

çoğunda Darwinizm’i bilimsel delillerle çürütüyor. Darwinist diktatörlüğe

yazılı ve sözlü olarak çok kapsamlı şekilde dikkat çeken, evrim teorisi ve

Sosyal Darwinizm bağlantısını ortaya koyan, bunun toplumsal zararlarını

da yoğun olarak anlatan kişi yine Fahri Başkanımız Sayın Adnan Oktar’dır.

Özellikle belirtmek isterim ki, kendileri sizlerin ülkemizde bulunmanızdan

ve bu bilim etkinliğine katılmanızdan büyük memnuniyet duydular. Bunu

da ifade etmek isterim.
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Jokela Lisesi Katliamı

"Ben sadece doğal seleksiyona inanan bir anar-
şistim. İnsanlar doğal seleksiyonu tekrar uygula-
maya sokmalı. Hayvanlar bu şekilde yaşıyor, in-
sanlar da neden öyle yaşamasın ki, bizler de ni-
hayet sadece hayvanlarız. Biz insanlar yeryüzün-

deki en kötü hayvanlarız... Bu yüzden
[doğal seleksiyon] olmalı. Ne kadar
erken olursa o kadar iyi... Güçlü olanlar

hayatta kalırken, zayıf olanlar ölmeliler. Bu, güçlü
olanın hayatta kalmasıdır, doğal seleksiyondur.
Hayvanlar sürekli olarak ölürler. Bir köpeği, başka
bir köpek öldüğü için ağlarken görmezsiniz.
İnsanlar da ölürler. Tepki, aynı şekilde olmalıdır.
Bu sadece doğal birşeyden ibarettir, büyük veya
önemli bir şey değildir. Kanun da yargılayıcı da
benim. Benim üzerimde hiç bir otorite yok.
Amacım için savaşmaya ve ölmeye hazırım.
Doğal Seleksiyoncu olarak yeterli görmediğim,
insanlığın yüzkaralarını, doğal seleksiyonun ba-
şarısızlıkları olan herkesi elimine edeceğim... Ben
farklıyım, bir adım daha evrimleştim." (Pecca-
Eric Auvinen'e ait "My Philosopy" isimli video)

Columbine Lisesi Katliamı



Dr. Fazale R. Rana'nın sunumu:

"Neden Allah’ın Varlığına İnanıyorum?"

Bugün burada olmaktan onur duyuyo-

rum. Bu konferansın bir parçası olmak bir

ayrıcalık. Her yeri çatışmalarla dolu dünya-

mızda Hristiyanlarla, Müslümanların bir araya

gelerek ortak bir amaç için çalıştığı böyle bir

projede yer aldığım için mutluyum. Bu çalış-

manın amacı Allah’ın varlığının bilimsel de-

lillerini göstermek ve evrimci paradigmanın

karşısındaki bilimsel gerçekleri ortaya koymak.

Şu çok önemli ki: Müslümanlar ve Hristiyanlar her iki hedef üzerinde an-

laşabilirler. 

İkinci olarak ise evrim teorisine karşı ortaya konan bilimsel deliller

son derece önemli. Çünkü evrimci iddialara göre eğer evrimsel mekanizmalar

hayatın kökenini, tarihini ve yaşamın tasarımını açıklayabiliyor ise, bu

durumda inananlar ve inanmayanlar bu soruya cevap vermeli: “Peki Yara-

tıcı’nın rolü nedir?” Aslında, evrimci biyolog ve ateist Richard Dawkins,

Kör Saatçi adlı kitabında şöyle yazıyor: 

“Darwin’den önce ateizm mantıksal açıdan kabul edilebilir olsa da;

Darwin sayesinde entelektüel anlamda tam anlamıyla bir ateist olmak

mümkün oldu.” 

Bu gibi açıklamalar dünyada pek çok kişinin “bilim ve din arasında

çatışma olduğu ve bilimin bu savaşı kazandığı” gibi bir yanılgıya inanmasına

neden olmuştur. Pew Araştırma Vakfı’nın 2015 yılının Ağustos ayında ya-

yınladığı anket sonuçlarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde kiliseye

hiç gitmeyen veya çok nadir giden nüfusun neredeyse yüzde 75’i bilim ile

din arasında çatışma olduğuna inanıyor. İşte bu çatışma algısından dolayı

insanlar Allah’ın varlığının delillerini kabul etmeyi reddediyorlar. Aynı
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anket sonuçlarına göre her hafta düzenli olarak kiliseye giden kişilerin

yüzde 50’si ise yine bilim ile Hristiyanlık arasında çatışma olduğuna

inanıyor. 

Aslında benim bir Yaratıcı’nın var olması gerektiğine inancım bilim

sayesinde oldu. Üniversiteye başladığımda tam bir agnostiktim. Allah’ın

var olup olmadığı konusunda bir fikrim yoktu ve açıkçası din konusu beni

pek de ilgilendirmiyordu. İlgilendiğim asıl konu biyokimyaydı. Tüm

dikkatimi bu dalda doktora yapmaya vermiştim. Üniversitedeyken biyolojik

sistemlerin kökeni, tarihi ve tasarımında evrim mekanizmalarının  etkili

olduğuna inanıyordum. Ne var ki bu inancım dikkatli bir araştırmaya

değil sadece biyoloji profesörlerimden öğrendiklerime dayanıyordu. Pro-

fesörlerime saygımdan dolayı evrim hakkındaki iddialarını tereddütsüz

kabul ediyordum. Bir çok yönden evrimsel açıklamalara karşı beslediğim

yersiz güvenim agnostisizmi de besliyordu. Amerika’daki üniversitelerde

yaptığım konuşmalarda öğrencilerin aynı benim gibi herhangi bir eleştiri

getirmeden evrimsel yaklaşımları hemen benimsediğini görüyorum. Bunun

sebebi benim gibi profesörlerin onlara doğruları öğrettiklerine inanmaları. 

Üniversiteden mezun olduktan sonra, görüşlerim değişti. Biyokimya

üzerinde yaptığım derinlemesine incelemeler bende Allah’ın var olması
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gerektiği kanaatini doğurdu. İhtisas eğitiminin başlıca hedeflerinden biri

öğrenciye bilimsel deliller aracılığıyla bağımsız düşünmeyi ve uzmanlar

ne derse desin, sadece delillere dayanarak sonuçlara varmayı öğretmesidir.

Ben de bağımsız düşünmeyi öğrenmeye başlamışken lisans eğitimim es-

nasında sormadığım bazı soruları sormaya başlamıştım. Bu sorulardan

biri hayatın kökenine dairdi. Biyokimyasal sistemlerdeki mükemmel

tasarım, karmaşıklık ve ustalık beni bu soruyu sormaya itmişti. Öğrenmek

istediğim şuydu: Bilim camiası böylesine olağanüstü biyokimyasal sistemleri

nasıl olup da mekanik süreçlerle açıklayabiliyordu? 30 sene önce bilim ca-

miasının öne sürdüğü tezler acınacak derecede yetersizdi ve bu beni

oldukça şaşırtmıştı. Bunları görünce sadece kimyasal ve fiziksel süreçlerin

hayatın kökenini açıklayamayacağına inandım. Bu farkındalığım, tasarım

ve biyokimyasal sistemlerdeki olağanüstülük ile bir araya gelince, sadece

entelektüel sebeplerden dolayı bir Yaratıcı olması gerektiği ve bu Yaratıcı’nın

evreni yoktan yarattığı sonucuna vardım. Bu kanaate 30 yıl önce vardım.

Sonra ortaya çıkan yeni bilimsel deliller de Allah’ın varlığına dair inancımı

teyit eder nitelikte oldu. Biyokimyanın sunduğu deliller ile Allah’ın varlığı

çok açıkça görülüyor, dahası hayatın kökenine dair evrimsel sorunlar

özellikle son 30 yıl öncesine kıyasla Yaratıcı’nın varlığının delillerini güç-

lendiriyor. 

Şimdi bir biyokimyager olarak Yaratıcı’nın neden var olması gerektiğini

anlatmak istiyorum. Bu görüşümü üç anahtar kelimeyle özetleyeceğim:

Parmak İzleri, Başarısızlık ve Meydana Getirme.

PARMAK İZLERİ: Biyokimyasal sistemlerde Yaratıcı’nın eseri, par-
mak izleri görülmektedir. 
Bir biyokimyager olarak dikkate değer bulduğum konulardan biri

hücredeki kimyasal sistemlerin ayırıcı özelliklerinin insan elinden çıkmış

bir eserdeki özelliklerle birebir aynı olması. Diğer bir deyişle insanlar

herhangi bir objeyi ya da aleti tasarladığı, yaptığı ya da keşfettiği zaman, o

tasarımda bir aklın belirleyici özelliklerini bırakır. Aynı özelliklerin biyo-

kimyasal sistemlerin temelinde var olması beni çok etkiliyor. Eğer belirli

yapılar insan aklının varlığına işaret ediyorsa ve bu özellikleri hücredeki

biyokimyasal sistemlerde de görebiliyorsak, canlılık söz konusu olduğunda

tüm bunları bir “Aklın” eseri olarak düşünmemiz gerekmez mi? 
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Son derece kompleks yapılara sahip olan pro-
teinlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve DNA) aynı
yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluş-
maları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların
birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün
değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yol-
larla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı
sonucuna varmak zorunda kalmaktadır. (Leslie
E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific
American, c. 271, Ekim 1994, s. 78)



Zamanımız kısıtlı olduğu için bugün bu özelliklerden yalnız bir

tanesi olan, hücrenin içindeki bilişim sistemleri üzerinde durmak istiyorum.

Biyokimyasal sistemler özünde bilişim sistemleridir. İçinde bilgi barındıran

başlıca iki sınıf biyo-molekül vardır: 

1) DNA ve RNA gibi nükleik asitler; 

2) Proteinler. 

Her iki molekül çeşidi zincire benzer bir yapıya sahiptir. Bu moleküller

hücre mekanizmasının daha küçük, alt birim moleküllerinin baş-kuyruk

şeklinde bir araya gelip moleküler zincirler oluşturmasıyla meydana

gelirler. DNA ve RNA söz konusu olduğunda, bu alt birim moleküllere

“nükleotid” veya bazen “genetik harf ” denir. Bunlar A,G,C ve T harfleriyle

gösterilirler. Proteinlerin alt birim molekülleri ise amino asitlerdir. Genetik

kod içerisinde yirmi farklı amino asit kodlanmıştır. Hücredeki mekanizmalar

yalnız bu 20 çeşit amino asidi kullanarak proteinleri inşa ederler. 

Biyokimyagerler çoğu zaman proteinlerin inşa edilmesinde kullanılan

RNA, DNA ve amino asitleri moleküler alfabeler olarak değerlendirirler.

Alfabenin harfleri nasıl İngilizce veya Türkçe dilinde kelimeler oluşturmak

için kullanılıyorsa, amino asit dizilimleri de hücre içinde belirli işlevleri

gerçekleştiren biyokimyasal kelimeleri daha doğrusu –proteinleri–

oluşturmak için kullanılır. Nükleotid dizilimleri de DNA üzerinde bilginin

saklanması için kullanılır. Aslında DNA’nın işlevi hücre mekanizmasının

protein inşa etmek için kullandığı bilgiyi saklamaktır. DNA molekülü

üzerinde tek bir proteini oluşturmak için ihtiyaç duyulan bilgiyi içeren

bölgelere gen adı verilir. 

Biyokimyasal sistemlerin bilişim sistemleri olduğunun anlaşılması

hayatın bir Aklın eseri olduğunu gösterir. Neden mi? Çünkü bilgi ile kar-

şılaştığımızda, bu bilginin ardında bir akıl olduğunu fark ederiz. Size bir

mesaj ulaştığında, veya bir elektronik posta geldiğinde, posta kutusunda

bir mektup gördüğünüzde ya da yol üzerine yerleştirilmiş bir işaret ile

karşılaştığınızda hiç şüphesiz bunları bir aklın ortaya koyduğunu düşü-

nürsünüz. Size birisi bir bilgi aktarmaya çalışılıyordur. İşte aynı şekilde bi-

yokimyasal sistemlerin içerdiği bilgiyi gördüğümüzde, ilk olarak  bunların

bir Akıl tarafından kaynaklandığını anlarız. 
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Orta büyüklükteki bir protein molekülü, yaklaşık
300 amino asit içerir. Bunu kontrol eden DNA
zincirinde ise, yaklaşık 1000 nükleotid bulunacaktır.
Bir DNA zincirinde dört çeşit nükleotid bulunduğu
hatırlanırsa, 1000 nükleotidlik bir dizi, 4 üzeri
1000 farklı şekilde olabilecektir. Küçük bir logaritma
hesabıyla bulunan bu rakam ise, aklın kavrama
sınırının çok ötesindedir.1

"Bugün sahip olduğumuz bilgiler ışığında, dürüst
bir adamın yapabileceği tek yorum, hayatın bir
mucize eseri olarak ortaya çıktığıdır."2

Hayatın ve Evrenin Kökeni  Konferansı

Francis Crick ve James Watson DNA'daki
ihtişamlı yapıyı keşfederek Nobel ödülü aldılar.
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Genetik şifrenin kökeninin genel özelliklerini bile
hala anlayabilmiş değiliz... Genetik şifrenin kökeni,
hayatın kökenleri probleminin en şaşırtıcı yönüdür.
Sağlam bir ilerleme gerçekleştirmeden önce asıl
olan kavramsal ya da deneysel bir buluşa ihtiyaç
vardır.3

İnsanda hücrelerindeki 46 kromozom 23 çift halinde bulunur. Her çift kromozom vücuttaki belirli faaliyetlerin yerine
getirilmesinden sorumludur. Bu kromozom çiftlerindeki herhangi bir bozukluk onarılmaz hasarlar meydana getirir.



Ancak Yaratıcı’nın varlığının delilleri yalnız hücrenin içindeki bilgi

ile sınırlı değil. Bu argüman çok daha ileri seviyede detaylar içeriyor.

Moleküler biyolojinin sorunlarını inceleyen bilişim teorisyenleri hücre

içindeki bilgi sistemlerinin yapısının insan dilbilgisindeki düzen ile

neredeyse aynı olduğunu keşfettiler. Bu şunu gösteriyor, hücrenin içinde

sadece bilgi var olmakla kalmıyor fakat bu bilginin bizim düzenlediğimiz

şekilde organize edildiğini görüyoruz. Hücrenin içinde bir dil kullanılıyor.

Bilimin bana öğrettiği en etkileyici şeylerden bir tanesi de biyokimyasal

bilginin yapısı ve fonksiyonu ile ilgili. Aslında bu konu o kadar derin ki

geceleri bu keşfin ne anlama geldiğini düşünürken çoğu zaman gözüme

uyku girmiyor. Bilgisayar uzmanları ve moleküler biyologlar DNA’yı idare

eden hücre düzeneğinin en temel seviyede tam bir bilgisayar sistemi gibi

çalıştığını buldular. Allah’ın varlığının delillerini açıklamak açısından

önemli olduğunu düşündüğüm için bu konuyu biraz açmak istiyorum. 

Bu konunun anlaşılması için öncelikle bilgisayar sisteminin nasıl ya-

pılandırıldığını düşünmemiz gerekir. Bilgisayar sistemleri için teorik

zemin Turing makinesi diye adlandırılan soyut yapılardır. Bunlar gerçek

makineler değildir, fakat bilgisayar uzmanlarının zihninde var olan soyut

oluşumlardır. Turing makineleri basittir ve üç bölümden oluşur: 

1) Girdi: sonlu kontrol diye tanımlanan bir yapıya giren şerit halinde

bilgi. 

2) Ölçülebilir kontrol: önceden belirlenmiş bir tarzda veri  üzerinde

işlem yaparak bunları değiştirir ve bir çıktı oluşturur. Ölçülebilir kontrol

veri üzerinde sadece sınırlı operasyonlar gerçekleştirebilir. 

3) Çıktı: Bu şekilde bir Turing makinesinin çıktısını, diğer bir Turing

makinesinin girdisine bağlayabilirsiniz. Dolayısıyla oldukça basit makineleri

alıp birleştirdiğinizde onlara kompleks işlemler yaptırabilirsiniz. 

Anladığımız kadarıyla hücrenin içindeki mekanizmaların DNA üze-

rindeki işlemleri buna benzerdir. Örneğin DNA’nın replikasyon veya

ikileşme süreci sırasında bunu görebiliriz. Dijital bilgi içeren DNA molekülü

bir girdi olarak kabul edildiğinde, DNA üzerindeki bilgiyi yöneten proteinler

ve enzimler sonlu kontroller olarak düşünülebilir. Buradaki çizimde DNA

replikasyonu görülüyor, DNA girdi ve çıktıyı temsil ederken, DNA

üzerindeki işlemleri yapan enzimleri ise sonlu kontroller şeklinde tarif

edebiliriz. Bir başka deyişle hücrenin mekanizması DNA’yı kopyalarken,

hücrenin içinde bir bilgisayar işletim sistemi çalışmaktadır. Bilgisayar sis-

temlerinin işleyişi ve DNA replikasyonu gibi süreçler arasındaki benzerlik
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nedeniyle, bilim

adamları DNA

hesaplaması gibi

yepyeni bir tek-

noloji geliştirdi-

ler. DNA hesap-

laması aslında te-

mel olarak DNA

ve hücrenin için-

de bulunan ve

DNA’yı yöneten

proteinler üzeri-

ne kuruludur. 

Söz konusu

DNA bilgisayar-

ları son derece

küçük test tüpleri

içinde bulunur.

Bu bilgisayarlar

şimdiye kadar sahip olduğumuz en güçlü silikon temelli bilgisayar

sisteminden daha güçlüdür. Hatta süper bilgisayar sistemlerinden bile

daha etkilidirler. Bunun nedeni çok sayıda ve kapsamlı paralel işlemleri

aynı anda gerçekleştirebilmeniz nedeniyledir. DNA hesaplaması, Güney

Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışmalarını yürüten Leonard Adelman adlı

bilgisayar uzmanı bilim adamının bir keşfidir. Adelman, DNA bilgisayarları

hakkında şunları söyler: 

“DNA hesaplamasının en önemli yanı sadece bilgisayarların yapabileceğini

düşündüğümüz şeyleri aslında DNA moleküllerinin de yapabildiğini

göstermesidir. Bu Bilgisayar Bilimi ve Biyoloji arasında çok yakın bir

ilişki olduğunu göstermektedir. Her canlının bir hesaplama yaptığını

düşünebiliriz, bazen de canlılara bilgisayarlar gibi baktığımızda onları

daha iyi anlayabiliriz.” 

Yine DNA programlaması insanların oluşturduğu tasarımlarla hücre

içerisindeki biyokimyasal tasarımlar arasında önemli benzerlikleri ortaya

koymaktadır. Bu hayret verici benzerlikleri, İngiliz Doğa Bilimcisi ve

İlahiyatçı William Paley’in izinden giderek Allah’ın varlığını ispatlamada
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Yaşamın molekülü
DNA 



Nasıl oldu da genetik bilgi, onu yorumlayan me-
kanizmalarla (enzimler ve diğer moleküler yapılarla)
birlikte ortaya çıktı? Bu soru karşısında kendimizi
bir cevapla değil, hayranlık ve şaşkınlık duyguları
ile tatmin etmemiz gerekiyor.1

Son derece kompleks yapılara sahip olan en-
zimlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve DNA) aynı
yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluş-
maları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların
birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün
değildir. Dolayısıyla İNSAN, YAŞAMIN KİMYASAL
YOLLARLA ORTAYA ÇIKMASININ ASLA MÜM-
KÜN OLMADIĞI SONUCUNA VARMAK ZO-
RUNDA KALMAKTADIR.2

Biyokimyasal genetik düzeyinde evrime ait en
kapsamlı sorular hala cevaplandırılmamıştır. Ge-
netik şifre ilk kez nasıl ortaya çıkmıştı ve nasıl ev-

rimleşmişti? Bugün yaşayan tüm

organizmalarda hem DNA'nın replikasyonu hem
de DNA şifresinin etkili bir şekilde çevirimi süreçleri,
son derece kesin enzimlere gereksinim duymak-
tadır. Aynı zamanda bu enzimlerin moleküler ya-
pılarının DNA'nın kendisi tarafından kesin bir
şekilde belirtilmiş olması, dikkate değer evrimci
bir gizemi ortaya çıkarmaktadır... Şifre ve şifreyi
çevirme yolları evrim sürecinde kendiliğinden mi
ortaya çıkmıştı? Böyle bir rastlantının gerçekleşmiş
olabileceğine inanmak neredeyse akıl almazdır.
Bu bulmaca Darwin'den önceki dönemde olduğu
gibi Darwin'den sonra da evrimden kuşku duyanlar
tarafından özel yaratılış için en güçlü kanıt türü
olarak yorumlanmıştır.3

Yüksek organizmaların genetik programlarının
yapısı, milyarlarca bit (bilgisayar birimi) bilgiye ya
da bin ciltlik küçük bir kütüphanenin içindeki tüm
harflerin dizilimine eşdeğerdir. Bu denli kompleks
organizmaları oluşturan trilyonlarca hücrenin ge-
lişimini belirleyen, emreden ve kontrol eden sayısız
karmaşık işlevin tamamen rastlantıya dayalı bir
süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmek ise,
İNSAN AKLINA YÖNELİK BİR SALDIRIDIR. AMA
BİR DARWİNİST, BU DÜŞÜNCEYİ EN UFAK
BİR ŞÜPHE BELİRTİSİ BİLE GÖSTERMEDEN
KABUL EDER!4
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resmi savlar ortaya koymak için kullanabiliriz. 1700’lü yıllarda Paley,

Doğal Teoloji adında bir kitap yazdı. Paley bu kitapta Allah’ın varlığı ile

ilgili Batı’da en çok bilinen argümanlardan biri olan Saatçi Argümanını

geliştirdi. 

Paley’in mantığı şuydu: Nasıl ki bir saat için bir saatçinin var olması

gerekiyorsa, hayatın var olması için de bir İlahi Saatçi’nin varlığı kaçınılmazdır.

Paley’in yaşadığı dönemde saat mühendisliğin en uç noktasını temsil

ediyordu. Paley saatin bir düzenekten oluştuğunu, yani belirli bir amaç

için birbiriyle etkileşimde olan pek çok düzeneğe sahip bir makine

olduğunu açıkladı. Paley bu saatin işleyişini, bir kaya ile karşılaştırdı ve

kayanın doğadaki süreçler sonucunda meydana geldiğini söyledi. Ancak

bir saatin meydana gelmesi için bir Aklın var olması şarttır. Paley canlıların

biyolojik sistemlerini incelediğinde canlıların vücutlarındaki sistemlerin

bir kayadan daha çok, bir saat ile ortak özellikleri bulunduğu sonucuna

vardı. Bu durumda eğer bir saatin var olması için bir saatçiye gerek duyu-

luyorsa, bu benzerlik gereği canlıların da var olması için bir Akla ihtiyaç

vardır.

Biyokimya alanındaki gelişmeler, Saatçi Argümanını günümüze uyar-

lamamıza imkan sağlar. Günümüz mühendisliğinin zirvesini oluşturan

bilgisayar sistemlerinin ortaya çıkışını açıklamak için bir aklın –daha

doğrusu birçok aklın– varlığı bir zorunluluktur. Hücre içerisinde çalışan

bilgisayar sistemlerinin var olduğunu gördüğümüzde, elbette canlılığın

var olması için İlahi Akla ihtiyaç olduğu sonucuna varabiliriz. Saatçi Ar-

gümanını oldukça güçlü buluyorum. Ne var ki, ne zaman şüphe içinde

olan kişilere bu anlatımdan söz etsem, evrimsel süreçlerin de bir saatçi

gibi davranabileceği karşılığını alıyorum. Onlar aslında bu evrimsel

süreçleri Kör Saatçi olarak yorumluyorlar. Bu düşünce Richard Dawkins

tarafından Kör Saatçi kitabında şöyle dile getirilmiş: 

“[Paley] canlılar dünyasındaki kompleks düzene karşı  derin bir saygı

duyuyordu ve bunun çok özel bir açıklama gerektirdiğini düşünüyordu.

Yaptığı tek yanlış buna getirdiği açıklamaydı… Doğru açıklama...

Charles Darwin ortaya çıkıncaya kadar beklemek zorunda kaldı.” 

Dawkins sözlerine şunu da ekliyor: 

“Kör, şuursuz, otomatik bir süreç olan ve tüm hayatın varlığı ve açıkça

amaca sahip olduğu gözlenen tüm canlıların açıklamasını yapan doğal

seleksiyonun aklında hiçbir amaç yoktur. Bir akla sahip değildir, akla
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ait bir gözü de yoktur. Gelecek için planlama yapamaz. Bir vizyonu,

öngörüsü veya görüşü yoktur. Doğada bir saatçinin rolünü üstleniyor

mu diye sorulduğunda, kör saatçi olduğu söylenebilir.”

Bu açıklama bizi Allah’ın varlığına dair argümanımın ikinci noktasına

getiriyor. 

BAŞARISIZLIK: Hayatın başlangıcı ve biyokimyasal sistemlerin
kökenine dair kimyasal evrim iddialarıyla yapılan tüm açıklamalar
başarısız olmuştur. 
Bu hususu daha iyi kavrayabilmek için, bir biyokimyagerin biyo-mo-

lekülleri nasıl sınıflandırdığını gözden geçirmemiz gerekir. DNA ve

proteinler gibi bilgi içeren moleküllerden söz ettik. Fakat hücre içinde bir

başka sınıf molekül daha bulunur. Bu küçük moleküller birbirleriyle

tepkimeye girerek lineer yollar, şubelere ayrılmış ve dairesel yollar

oluştururlar. Birbirleriyle bağlantı halindeki tüm bu yollar hücre içinde

bir kimyasal tepkime ağı oluşturur. Bu tepkimeler hücrenin yapı taşı

olarak kullanacağı birimleri üretmesi için gereken enerjiyi temin ederler.

Bunlara ara metabolik yollar denilir. Son olarak üçüncü kategori ise hücre

zarlarıdır. Bu sınırlar hücrenin içini, dış ortamdan veya hücre içindeki bö-

lümleri birbirinden ayırırlar. Söz konusu biyo-molekül sınıflarından her

biri hayatın kökeni konusunda farklı evrim iddiaları içeren senaryoların

ortaya atılmasına neden olmuştur. Bunlar önce-replikatör senaryoları,

önce-metabolizma senaryoları ve önce-hücre zarı senaryoları olarak bilinir.

Önce-replikatör senaryosuna göre ilk ortaya çıkan bilgi zengini DNA,

RNA benzeri moleküller ve proteinlerdir. Metabolizma ve hücre zarı ise

ikincil olarak ortaya çıkmıştır. Önce-metabolizma senaryolarına göre ise

ilk ortaya çıkan metabolizmadır. Ardından bilgi içerikli moleküller ve

hücre zarları ikincil özellik olarak belirmiştir. Son olarak önce-hücre zarı

senaryolarına göre ise ilk ortaya çıkan hücre zarı olmuştur. Hayatın

kökenini araştıran evrimci senaryoların her birinin aşılmaz sorunlar

içerdiği açıktır. Zamanımız kısıtlı olduğu için evrimin bu problemlerine

değinmeyeceğim. Dr. Anjeanette Roberts sunumunda önce-replikatör id-

dialarının sorunlarının bir kısmına değinecek. Fakat size bu problemin ne

derece büyük olduğunu göstermek için bir hikaye anlatmak istiyorum. 
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Birkaç yıl önce Meksika Oaxaca’da hayatın kökenine dair bir konferansa

katılmıştım. ISSOL 2002 adındaki bu toplantıya dünyanın çeşitli yerlerinden

hayatın kökenini inceleyen bazı önemli bilim adamları katılmıştı. Konferansın

açılış konuşmasını Leslie Orgel adında bir bilim adamı yaptı. Orgel hayat-

tayken bu konuda dünyanın en önde gelen araştırmacısı sayılıyordu. Ko-

numundan dolayı Orgel’e konferansın açılış konuşmasını yapma onuru

verilmiş, RNA Dünyası Hipotezi hakkındaki görüşlerini sunması istenmişti.

RNA Dünyası Hipotezini ilk ortaya atan kişilerden biri olarak teorinin

durumu hakkında bir özet yapması istenmişti. Orgel konuşması boyunca

RNA Dünyası senaryosuyla ilgili problemleri birbiri ardınca sıraladı. Ko-

nuşmasının sonuna doğru durdu ve şöyle söyledi, “Umarım seyirciler

arasında yaratılışçı kimse yoktur fakat doğruyu söylemem gerekirse ilkel

dünya şartlarında bir RNA diziliminin herhangi bir şekilde ortaya çıkması

ancak bir mucize sonucu olurdu.” İşte bu etkileyici. Çünkü Orgel kendisini

gizlemeyen açık bir ateistti. Ne var ki, dürüst konuştuğu bir anda en

azından hayatın önce-replikatör senaryosundan ortaya çıkmasının ancak

bir mucize olacağını kabul etmişti. 

Önce-metabolizma senaryoları da bundan daha iyi durumda değildir.

Bu senaryolarla ilgili problemler saymakla bitmez, fakat burada hepsini

detaylandırmayacağım. Sadece şundan bahsetmek istiyorum, Orgel ha-

yattayken bilimsel dergilerden birinde önce-metabolizma senaryosu

hakkında bir eleştirisi yayınlanmıştı. Burada bu senaryoların şunlara

ihtiyaç duyduğunu söylüyordu: “Biraz sihir”, “dikkate değer sayıda önemli

tesadüfler” ve “neredeyse mucize” gerektirir.

Ve son olarak önce-hücre zarı senaryoları da sorunlarla doludur. Bu

senaryonun gerçekleşmesi için bir takım şartlar gerekir ki, bu şartlar bir-

birleriyle uyumsuzdur. Bu problemlerin bir kısmı şöyle sıralanabilir:

- Çevre şartları

- Amfifilik bileşim

- Amfifilik konsantrasyon 

- Faz davranışı

Her bir adım için gereken şartlar birbirleriyle uyumsuzdur. Zaman

sınırlaması nedeniyle tekrar çok fazla detaya giremeyeceğim. Fakat birkaç

yıl önce Jackie Thomas adlı kimyager bir arkadaşımla Hayatın Kökeni ve
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Biyosferlerin Evrimi adlı bir dergide makalemiz yayınlandı. Bu dünyanın

önde gelen hayatın başlangıcıyla ilgili araştırma dergilerinden biridir.

Bunda, önce-hücre zarı senaryolarıyla bağlantılı problemlerin detaylarını

inceledik. Bu önemli bir başarıydı, çünkü Jackie Thomas ve ben, her

ikimiz de yaratılışa inanıyorduk. Önce-hücre zarı senaryolarıyla bağlantılı

tespit ettiğimiz problemler o kadar önemliydi ki, evrimci biyologlar bile

eleştirilerimizin haklı olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. Derginin

baş editörü önce-hücre zarı senaryolarına getirdiğimiz eleştirel değerlen-

dirmeleri hayatın kökeni alanında tanınmış bu dergide yayınlamayı kabul

etti. Diğer bir deyişle hayatın kökenini evrimci iddialarla açıklamaya

yönelik her girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Özetle konu hayatın

kökeni olduğunda, kör bir saatçiden söz edemezsiniz. 

Hayatın kökeni konusunda evrimci açıklama yapanlara bu delilleri

sunduğum her seferinde, bu dönemde yaşamın başlangıcını açıklayamıyoruz

diyerek eleştirilere katılıyorlar. Fakat yine de laboratuvarda prebiyotik

kimya çalışmalarında araştırmacıların elde ettiği sözde başarılardan bah-

sediyorlar. Eğer dürüst bir yaklaşım sergilerlerse yaratılışı reddeden bu

şüpheciler hayatın kökenine dair bir açıklama getiremediklerini kabul

ederler. Buna rağmen yine de kimyagerlerin laboratuvar ortamında hayatın

kökeni fikrine katkıda bulunacak bir takım kimyasal ve fiziksel süreçler

tespit ettiğini söylemekten geri kalmazlar. Bunları göstererek kimyasal

evrimin olabileceği iddiasında bulunuyorlar, bu aşamada argümanlarımın

üçüncü adımına yani, “Meydana Getirme” konusuna değineceğim.

MEYDANA GETİRME: Laboratuvarda canlılığı yaratma ve tasarlama
girişimleri bir Yaratıcının varlığının gerekçesini açıklamaktadır. 
Laboratuvar ortamında hayatı oluşturma denemeleri Yaratıcı’nın var-

lığının en güçlü delillerini sunuyor. Kimyagerler laboratuvara girip

prebiyotik kimya çalışmaları yaptıklarında ileri derecede kontrollü şartlar

altında çalışırlar. Deney tüplerini dikkatli bir şekilde birleştirirler, bunlara

ancak uygun olan çözücüleri koyarlar. Doğru kimyasal maddeleri tam za-

manında ve tam olması gereken yoğunlukta eklerler. Reaksiyonun ısısını

kontrol altında tutarlar. Yine tepkimenin pH değerini kontrol ettikten

sonra tam zamanında reaksiyonu durdururlar. Diğer bir deyişle, prebiyotik
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kimya araştırmalarının başarıya ulaşması için kimyagerlerin payı büyüktür.

Bu ileri seviyede kontrollü şartların dünyanın ilk dönemlerinde var olup

olmadığı kesinlikle kuşkuludur. Kimyagerler bugün laboratuvar ortamlarında

çalışıyorlar, fakat dünyanın ilk zamanlarında prebiyotik kimyasal tepkimeleri

yönlendirecek kimyagerler bulunmuyordu. Daha doğrusu buradaki önemli

detay, laboratuvarda söz konusu prebiyotik reaksiyonların başarılı olmasını

sağlayan bir aklın varlığıdır.

Bu konuyu size RNA Dünyası Hipotezi üzerinden biraz daha açarak

anlatayım. Bu düşünce temelde dünyadaki ilk biyokimyanın RNA bazlı

olduğuna dayanmaktadır. RNA Dünyası teorisi daha sonra şimdiki biyo-

kimyayı tanımlayan DNA-Protein Dünyası tezine dönüşmüştür. Hayatın

kökenini inceleyen araştırmacılar sözde RNA Dünyası Hipotezini destekleyen

açıklamalar ortaya koyarlar. Size laboratuvarda kil yüzeyler üzerinde RNA

oluşturabilme tekniği hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 1990’ların

ortalarında bilim insanları RNA moleküllerinin kil yüzeylerde toplandığını

gözlemlediler. Bu RNA Dünyası Hipotezi açısından büyük bir buluş olarak

tanıtıldı. Ne var ki yapılan deneyler detaylı olarak incelendiğinde bu

kimyasal sürecin gerçekleşmesi için bir aklın müdahalesinin zorunlu

olduğu hemen anlaşıldı.

Örneğin çalışmaları yapan araştırmacıların ileri düzeyde kimyasal

açıdan el değmemiş koşullarda çalışmaları gerekiyordu. RNA zincirlerinin

kil üzerinde toplanmasını engelleyecek herhangi bir maddeyi düzeneğe

koymama konusunda çok dikkatliydiler. Aynı zamanda RNA moleküllerinin

oluştuktan sonra parçalanmalarına neden olabilecek malzemeleri de

dışarıda bırakmalıydılar. Fakat söz konusu maddeler dünyanın başlangıç

aşamasında çok fazla miktarda bulunuyor olmalıydı. Fakat yine de özenle

deneyin dışında bırakıldılar. Bunun yanı sıra araştırmacıların, RNA mo-

lekülleri çok uzun zincirler oluşturmadan tepkimeyi durdurmaları gere-

kiyordu. Çünkü eğer moleküller çok uzun olurlarsa, kil yüzeye geri

dönülemez bir şekilde yapışıp kalacaktı. Ayrıca, kimyasal olarak aktive

edilmiş nükleotidler kullanmaları gerekiyordu. Ne var ki bu yapıların

dünyanın ilk dönemlerinde var olması imkansızdır, aksi takdirde kimyasal

açıdan son derece reaktif oldukları için görünürdeki her şeyle tepkimeye

girecek ve RNA moleküllerinin oluşması için bulunmayacaklardı. Ayrıca,
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1—

Araştırmacılar RNA Dünyası kavramını detaylı bi-
çimde inceledikçe giderek daha fazla sorun ortaya
çıkıyor. RNA ilk olarak nasıl oluştu? RNA ve onun
parçalarının laboratuvarda en iyi şartlarda sen-
tezlenmesi bile son derece zor iken, bunun pre-
biyotik (yaşam öncesi) ortamda gerçekleşmesi
nasıl olmuştur?1

2—

Tartışma, içinden çıkılmaz bir noktada odaklaşıyor:
Karmakarışık bir polinükleotid çorbasından çıkıp,
birdenbire kendini kopyalayabilen o hayali RNA'nın
efsanesi... Bu kavram, yalnızca bugünkü prebiotik
kimya anlayışımıza göre gerçek dışı olmakla kal-
mamakta, aynı zamanda RNA'nın kendini kop-
yalayabilen bir molekül olduğu şeklindeki aşırı
iyimser düşünceyi de yıkmaktadır.2

3—
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Şifre (DNA ya da RNA'daki bilgi), aktarılmadıkça
anlamsızdır. Günümüz hücresindeki şifre aktarma
mekanizması en az 50 makromoleküler parçadan
oluşmaktadır ki, bunların kendileri de DNA'da
kodludurlar. Şifre bu birimler olmadan aktarılamaz.
Bu döngünün kapanması ne zaman ve nasıl
gerçekleşti? Bunun hayali bile aşırı derecede
zordur.3

Bu senaryonun oluşabilmesi için, ilkel dünyadaki
RNA'nın bugün mevcut olmayan iki özelliğinin
olmuş olması gerekmektedir: Proteinlerin yardımı
olmaksızın kendini kopyalayabilme özelliği ve pro-
tein sentezinin her aşamasını gerçekleştirebilme
özelliği.4
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Hücrede bir proteine ihtiyaç duyulduğu zaman DNA
molekülüne bu ihtiyacı bildiren bir sinyal gönderilir. Bu sinyali
alan DNA hangi proteine ihtiyaç duyulduğunu anlar. Ve ardın-
dan bu proteinin amino asit diziliminin bilgisinin bulunduğu
bölümün bir kopyasını çıkarır. Bu kopyalanan bilgi üretilecek
proteinin bilgisini taşıyan Mesajcı RNA'dır. Mesajcı RNA
kopyalandıktan sonra çekirdekten çıkarak proteinin üretim
fabrikaları olan ribozomlara doğru yola koyulur. Aynı anda
DNA'dan kopyalanmış olan bir diğer RNA amino asitleri taşı-
yarak ribozomlara getirir. Her amino asit kendisine özel bir
taşıyıcı RNA ile taşınır. Üretilecek olan proteine ait amino asit
diziliminin bilgisini taşıyan mesajcı RNA ribozomun üretim
bölgesine yerleşir. Taşıyıcı RNA getirdiği amino asitlerle bir-
likte mesajcı RNA'da bildirilen sıraya uygun şekilde karşısına
geçer. Yine DNA'dan kopyalanan bir başka RNA molekülü
mesajcı RNA ile taşınır. RNA'nın birbirine bağlanmasını
sağlar. Yanyana gelen taşıyıcı RNA'ların getirdiği amino
asitler aralarında peptid bağı oluşturarak protein zincirlerini
meydana getirirler. Ve getirdiği yükü boşaltmış olan taşıyıcı
RNA'lar da ribozomdan ayrılır. Daha sonra üretilen protein
de kullanılacağı yere doğru yola çıkar.

1) DNA'nın üzerinden mRNA sentezlenir. 2) Ribozom protein üretmek
üzere hazırlanır. 3) mRNA çekirdek zarından sitoplazmaya yani ribozom-
lara gider. 4) Taşıyıcı RNA sitoplazmaya dağılır. 5) mRNA ribozomların
protein üretim birimine yerleşir. 6) Ribozomlarda mesajcı RNA ile taşıyıcı
RNA karşı karşıya gelir ve bağlanır. Yanyana gelen aminoasitler birbirine
peptid bağıyla bağlanarak proteinleri oluşturur. 7) Taşıyıcı RNA sitoplaz-
madan amino asitleri yakalar ve ribozoma getirir.



Amerika Birleşik Devletleri’nde belirli bir tedarikçiden gelen kil kullanı-

yorlardı. Laboratuvarda kullanılmadan önce bu kilin tam doğru şekilde

işlemden geçirilmesi gerekiyordu. Aksi takdirde, söz konusu tepkimede

katalizör olarak kullanılamazdı. 

RNA Dünyası Hipotezi ile ilgili bu problemler hakkında astrobiyolog

Paul Davies şunları söylüyor: “Biyokimyagerlerin de gördüğü gibi, sıfırdan

verimli RNA replikatörlerinin üretilmesi uzun ve zorlu bir yoldur. Bu

nedenle şu sonuca varmak zorundayız, eğitimli bir organik kimyagerin

denetimi olmaksızın, doğa herhangi olası bir prebiyotik ortamda bir

çorbadan RNA üretmek için çırpınıp duracaktır.” Evrimci biyolog Simon

Conway Morris ise bir adım daha ileri gider ve şöyle açıklar: “Hayatın

kökenini şu ya da bu şekilde açıklamak için tasarlanan deneylerin çoğun-

luğunda prebiyotik ortama herhangi inanılır bir benzerlik bulunmuyor,

ya da deney teçhizatını belirli amaçlar ve niyetler doğrultusunda yönlendiren

araştırmacının eli -haşa- Allah’ın Eli gibi dahil ediliyor.” 

Bu son derece manidar, kimyasal evrimin geçerliliğini ispatlamak

için yapılan deneylerin tamamı ve hayatın kökeniyle ilgili kör saatçi

yaklaşımı farkında olmadan cansız moleküllerin hayat sahibi olması için

akıllı bir varlığın müdahalesinin temel gereklilik olduğunu göstermiştir.

Bu sonuç sentetik biyoloji alanındaki çalışmalarda daha kapsamlı biçimde

gösterilir. Sentetik biyoloji, biyolojide oldukça yeni sayılan bir daldır ve

amaçlarından biri de laboratuvar ortamında proto-hücre üretilmesidir.

Sentetik biyolojide basit kimyasal maddeler kullanılır ve bunlar hücreye

ait yapılara dönüştürülmeye çalışılır. Bu çalışmalar incelendiğinde bir kez

daha akıllı bir varlığın yönetiminin ne kadar önemli olduğu hemen anında

anlaşılır. 

Bu noktayı daha iyi açıklamak için birkaç yıl önce araştırmacıların

bir enzimi hiç yoktan üretmek için yapmaya çalıştıklarından bahsetmek

istiyorum.  

Hücre mekanizmasında ufak bir bileşen görevi gören tek bir enzim

yapmak için neler gerektiğine bir göz atalım. Bir enzim, hücrenin genel

mekanizması içinde sadece küçük bir bileşen olarak düşünülebilir. Bu ça-

lışmaya kuantum kimyagerler, bilgisayar uzmanı kimyagerler, protein mü-

hendisleri, biyokimyagerler ve moleküler biyologlar dahil oldular ve süper
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bilgisayarlar ile yüzlerce çalışma saati harcayarak bunun kimyasal modelini

oluşturmaya çalıştılar. Proteinleri inşa etmek için biyolojiden aldıkları

yapısal motifleri kullanmak zorunda kaldılar. Laboratuvar içerisinde ileri

düzeyde kontrollü ortamlarda, son derece kalifiye ve eğitimli bilim adam-

larının gelişmiş kimyasal araçlar kullanması gerekti. Bu projenin gerçekleşmesi

için bile yapılan çalışmalar aklın varlığı ile tasarlanmıştı. Ortaya çıkan ise

doğada gördüğünüzle karşılaştırıldığında gülünç denilebilecek nitelikteydi.

Şöyle açıklıyorlardı, “Elde ettiğimiz sonuçlar yeni enzim faaliyetlerinin

sıfırdan tasarlanabileceğini ve katalitik stratejilerin yeni enzimlere erişilebilir

olduğunu gösterse de, bizlerin tasarladığı katalizörler ile doğada var olan

enzimler arasında çok büyük bir uçurum vardır.” 

Evrendeki düzende “kör saatçi”den asla söz edilemez. Bu üç konuyu

incelediğinizde ve biyokimyasal sistemleri araştırdığımızda tüm bunların

bir Aklın eseri olduğunun delillerini görüyoruz. Yaratıcı’nın parmak izine

şahit oluyoruz. Kimyasal evrim yoluyla hayatın kökenini açıklamak için

atılan tüm adımlar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Laboratuvar ortamında

hayatı oluşturmak için yapılan denemelerin de tartışmasız bir biçimde
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akıl sahibi bir yöneticinin varlığı ile gerçekleşebileceğini burada kısaca

gösterdik. Bu bizleri yalnız tek bir sonuca yönlendiriyor: 

Hayat ancak bir Aklın eseri olmalı. 

30 yıl önce genç bir üniversite öğrencisiyken bir Yaratıcı’nın var

olması gerektiğine beni inandıran nedenlerin bugün de geçerli olduğunu

görmek sevindirici. Bana göre eğer bir insan herhangi bir önyargıya kapıl-

madan, elindeki delilleri tüm samimiyetiyle görmek isterse varacağı tek

bir sonuç vardır: Bir Yaratıcı vardır ve varlığı tartışılmazdır. 

Hayatın var olması için Yaratıcı’nın varlığı tek açıklamadır. Bu

durumda hepimizin sorması gereken sorular, “Her şeyin Yaratıcısı ile

nasıl bağlantı kurabiliriz, O’nu nasıl tanıyabiliriz?” olmalıdır.

Benim görüşüme göre bunlar çok önemli sorular. 

Çok teşekkür ederim. 
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Caryl P. Haskins:

Leslie E. Orgel (Evrimci biyokimyacı):

Paul Auger (Evrimci Fransız bilim adamı):

Douglas R. Hofstadter:

Francis Crick (James Watson ile birlikte DNA'yı keş-
feden Nobel ödüllü evrimci genetikçi):

John Maddox (Nature dergisinin eski editörü):

Pierre Grassé (Fransız evrimci zoolog):



Prof. Dr. Anjeanette "AJ" Roberts'ın sunumu:

"Yanlış Evrimi Düzeltmek"

Teknik Bilim Araştırma Vakfı’na biz-

leri Türkiye’ye davet ettiği için ben de te-

şekkür etmek istiyorum. Türkiye’ye zi-

yaretimden çok memnun kaldım. Bence

Türkiye’nin en büyük zenginliği insanları.

Özellikle de son olan olaylar dolayısıyla

barışınız ve huzurunuz için sizlere sıklıkla

dua ediyoruz. 

Muhtemelen bu ifadeyi daha önce

duymuşsunuzdur; ‘Evrim konusunda Dün-

yanın Güneş etrafında döndüğünden daha

fazla kanıt var’. Bana bir kere buna inanıp

inanmadığım sorulmuştu. Cevabım ‘ke-

limenin doğru kullanımına göre değişir’

oldu. Yani cevap evrim kelimesiyle neyi kastettiğinize göre değişir.

Konuşmam bu konuyla ilgili. 

Evrim genelde yanlış kullanılan bir kelimedir.  Bu yanlış kullanım,

bir kelimenin birden fazla anlamı olmasından kaynaklanabilir.  Bu tarz bir

kelime, yanlış bir savı daha savunabilir hale getirmek için gerçek anlamın

saklandığı bir şekilde kullanılabilmektedir. Kelime yanlış kullanıldığında,

kelimenin bir anlamını vurgulamaya çalışırken gerçekte kelime başka bir

ifade içinde kullanılır. Evrim kelimesinde de bu olmaktadır. Birisi böyle

bir ifadede bulunabilir, peki bu doğru olur mu? Kelimenin kullanımına

göre, evrimle neyi kastettiğinize göre değişir. Bu yüzden, önümüzdeki bir

kaç dakika boyunca evrim kelimesinin verdiği yanlış anlamı düzelteceğiz. Ve

bu bilginin ışığında, söz konusu ifadeyi inceleyeceğiz. Evrim kelimesi

genelde farklı bağlamlarda kullanılır. Aslında referans olarak beş farklı

kategoride, farklı alt mekanizmalara bağımlı beş ayrı doğada gözlemlenen

süreç kullanılır. 
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TEK BİR PROTEİN,

DARWİNİZM’İ TÜMÜYLE ALTÜST ETMİŞTİR.

BİR PROTEİNİN VAR OLMASI İÇİN HÜCRENİN TA-
MAMI GEREKİR

TEK BİR
TANE BİLE PROTEİN MEYDANA GELEMEZ.

İNSAN HÜCRESİNDEKİ HİÇBİR MOLEKÜL, BAŞKA
HİÇBİR YARDIMA İHTİYAÇ DUYMAKSIZIN, KENDİ
KENDİNİ KOPYALAYARAK ÇOĞALABİLME YETE-
NEĞİNE SAHİP DEĞİLDİR.  
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İddiaları inceleyeceğimiz bu beş kategori şunlardır: Kimyasal evrim,

mikro-evrim, mikrobik evrim, türleşme, ve makro-evrim.  Meslektaşım

Fazale Rana, kimyasal evrim iddialarını detaylı olarak 30 dakika boyunca

sizlere anlattı. Dolayısıyla bu konu üzerinde çok fazla durmayacağım ve

sadece kimyasal evrim iddiasının önündeki çıkmazlardan kısaca bahse-

deceğim. 

Fazale Rana’nın da bahsettiği gibi kimyasal evrim, cansız maddeden

canlılığın oluşumu iddiasıdır. Buna bazen abiyogenez de denir. Bu inorganik

bileşenlerden, biyogenik moleküllerin sentezlendiği iddiasıdır. Biyogenik mo-

leküller hücrenin yapı taşlarıdır. Kimyasal evrim iddiası hayatın kökeninin

açıklanmasında evrimci doğa bilimcilerin öne sürdüğü mekanizmadır. Ancak

kimyasal evrim iddiasının önünde birçok çıkmaz vardır. Bunlardan birisi bi-

yogenik moleküllerin birçoğunun sentezlenmesi için gerekli olan kimyasal

süreçlerdir. Bu kimyasal süreçler birbirinden farklıdır. Örneğin şeker üretmeye

çalışıyorsanız, yağ asidi veya DNA ve RNA’nın kalbi olan nükleik asidi üretmek

için ihtiyaç duyacağınız kimya aynı değildir. Sadece kimyaları birbirinden

farklı olmakla kalmaz, aynı zamanda bu kimyasal süreçler erken dünya

koşullarına uygun değildir. 

Üzerinde daha fazla duracağım ikinci çıkmaz RNA ve DNA yapısında

bulunan şeker moleküllerinin eş-elli (homo-chilarity) olmalarıdır. Ayrıca pro-

teinlerde bulunan amino asitlerin de eş-elli olmaları evrimciler açısından

önemli bir çıkmazdır. Kiralite, bir molekülün yönünü ifade eder ve bazen

molekülün "elliliği" olarak da adlandırılır. Sağ elinizi ve sol elinizi gözünüzün

önüne getirdiğinizde, birbirlerinin aynadaki yansımaları gibi olduklarını gö-



receksiniz. İki elinizde de bir avuç içi, bir başparmak ve dört parmak olmasına

rağmen, birini diğerinin üzerine birebir örtüşecek şekilde koyamazsınız,

çünkü birbirlerinin aynadaki yansıması gibidirler. Bu, kiralite problemi olarak

adlandırılır. DNA ve RNA’daki şeker moleküllerinin ve tüm proteinlerdeki

amino asitlerin sadece bir yöne dönük olduğu doğrudur. Şekerler sağ elli

iken, amino asitler ise sol ellidir. Ama eğer şekerleri ya da amino asitleri labo-

ratuvar ortamında natüralist süreçlerle üretmeye çalışırsanız, sadece sol elli

amino asitleri veya sadece sağ elli şekerleri elde edemezsiniz. Bunların karışımı

ile karşılaşırsınız. Buna rasemik karışım denir. Ve bu oran şekerlerde %50 sol

elli, %50 ise sağ ellidir. Aminoasitlerde de %50 sağ elli, %50 sol ellidir. Bu da,

sterik inhibisyon ve zincir terminasyonu nedeniyle RNA ve DNA’nın sentez-

lenmesini çok zor hale getirir. Fakat hücrenin içinde gerçekleşen biyolojik

süreçler ise bunun tam tersidir, bu süreçlerde RNA ve DNA sentezi için yalnız

sol elli amino asitler ve sağ elli şekerler üretilir. Bu, hayatın kökenini natüralist

yollarla açıklamaya çalışanlar için bir sorundur. Ve bence bu, hücrenin içinde

gerçekleşen süreçlerde görev yapan moleküllerin ardında bir Aklın olduğunu

göstermektedir. Dolayısıyla özetlemek gerekirse, tüm canlılarda yalnız sağ elli

şekerler ve sol elli amino asitler bulunur. Fakat doğada sadece tek tip molekülü

üretecek ya da seçecek veya kararlı bir şekilde devamlılığını sağlayacak kendi

kendine oluşan bir mekanizma bilinmemektedir. 

Hayatın kökenini natüralist yollarla açıklamaya çalışanların karşılaştıkları

üçüncü engel ise bilgi ile ilgilidir. Meslektaşım Fazale Rana, bu konu

hakkında size detaylı bilgi verdi. Anlattığı gibi, DNA tüm gen ve gen regü-

lasyonunda kullanılan moleküler bir şablondur ve RNA’nın aracılığıyla

hücre içinde üretilen tüm proteinlerin ayrıntılı modeli olarak görev yapar.

DNA molekülünde saklanan bilginin çoğu zaman bir Akıllı Tasarımcı’ya

işaret ettiği ifade edilir. Birçok insan buna benzer bir bilginin ancak Allah

veya farklı bir ifadeyle Akıllı Tasarımcı tarafından oluşturulabileceğini

ortaya koyar. Fakat hücre içinde açıklanması güç olan yalnız bilgi değildir.

Doktor Rana’nın da bahsettiği gibi sistem seviyesinde de bilgi bulunmaktadır.

Hücreler farklı alt sistemlerde, farklı moleküler süreçleri gerçekleştiren

farklı proteinlerin yönünü nasıl belirleyebilir? Veya bunları doğru yönde

yapılandıran ve birlikte son derece kompleks ve neredeyse bir orkestra

gibi uyum içinde çalışmalarını sağlayan bilgi nereden gelir? Sadece

DNA’daki bilgiyi değil, bu daha yüksek seviyede bulunan alt-sistem

metabolik süreç bilgisini de açıklamak gerekir. 
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Vücudumuzdaki Her Detay Muhteşem 
Bir Yaratılışı İşaret eder 
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Belki bir örnek konuyu daha iyi anlamaya yardımcı olabilir. Sıfırdan

bir araba inşa ettiğinizi düşünün.  Bunun için tüm gerekli parçaların

elinizde olması gerekir. Plastik, kauçuk, metal malzemeden yapılmış olan

parçalar ve benzin de dahil olmak üzere, bunları nasıl üreteceğinize dair

bilgiye de sahip olmalısınız. Fakat aynı zamanda sadece bilgi değil, bu

parçaların üretimi için gereken mekanizmaların da var olması zorunludur.

Bu demektir ki mekanizmalar için ve parçaların üretimi için bilgiye

ihtiyacınız var ama yine de bu yeterli değil. Çünkü şu an elinizde sadece

arabanın parçaları var. Ama hala arabaya ait bu sistemlerin hareketi

üretmesi ve yanma işleminin gerçekleşmesi için birbirleriyle nasıl etkileşim

içinde olacağını bilmeniz gerekir. Bu nedenle parçaları doğru şekilde bir-

leştirmek ve sürebileceğiniz bir arabayı elde etmek için sistem seviyesinde

bilgiye sahip olmanız şarttır. Ancak bu örnek bile insan hücresinin, canlı

hücrenin içindeki kompleks düzeni ifade etmede çok yetersiz kalır. Daha

yerinde bir benzetme yapmak istersek, insan vücudundaki hücrelerin

kompleks yapısını tarif edebilmeyi, İstanbul gibi son derece karmaşık bir

şehirde var olan tüm parçaların kendi içlerindeki hareketlerini, işlevlerini

ve mekanizmalarını açıklamaya benzetebiliriz. 

Evrimci iddiaların önündeki dördüncü engel üzerinde çok durmaya-

cağım, çünkü hayatın kökeninin erken dönemde gerçekleştiğine dair açık-

lamak istediğim dört konu var. Ama kısaca söz etmek gerekirse natüralist

iddiaların karşısındaki dördüncü engel, dünyada yaşamın çok erken ortaya

çıkmış olmasıdır. Hatta hayat, dünyanın uygunluğu meydana gelir gelmez

ortaya çıkmış gibi görünmektedir. Üstelik son derece kompleks ve çeşitliliğe

sahip şekilde belirmiştir. Bu da, Fazale’nin de konuşmasında değindiği ve

şimdiye dek benim de anlattığım gibi, natüralist düşünceye sahip bir çok

bilim insanını panspermi teorisini benimsemeye itmiştir. Panspermi

hipotezi biyogenik moleküllerin ve hatta yaşamın dünyada değil, evrenin

başka bir yerinde ortaya çıktığını iddia eder. Buna göre yaşam, kuyruklu

yıldızlar veya göktaşları gibi doğal yollarla veya belki daha ileri türler

yoluyla dünyaya taşınmıştır. Ancak panspermi hayatın kökeni için yine

natüralist bir cevap sunamamaktadır. Fizik ve kimya yasaları aynı olduğu,

dolayısıyla cansız maddeden canlılığın meydana gelmesinin aynı şekilde

imkansız olduğu gerçeği karşısında sorunu evrende hayali başka bir



bölgeye taşımaktan başka bir şey yapmaz. Sorun sadece farklı bir yere

taşınmış olur. Dolayısıyla panspermi aslında hayatın kökeni sorununa bir

çözüm değildir. Bu gerçekler karşısında şu sonuca ulaşırız: Dünyada

yaşamın ortaya çıkışı konusunda kimyasal evrim iddiaları, bilimsel delillere

bakıldığında mantıklı değildir. Sadece gördüklerimizi natüralist bir şekilde

açıklamaya çalışmaktan öteye gidemez. 

İkinci kategori mikro evrim hakkındaki iddialardır. Mikro evrim,

“DNA diziliminde meydana gelen rastgele değişimler veya mutasyonlar”

anlamına gelir. Mikro evrim iddialarının mekanizması ve yapısı iki özelliğe

sahiptir: Bunlar tesadüfi ve rastlantısaldır, dahası doğal seleksiyonla ger-

çekleşirler. Bu iki unsur, tesadüfler ve doğal seleksiyon Darwinist ve neo-

Darwinist evrim iddialarının temelidir. Mutasyonlar organizmanın maruz

kaldığı farklı stres çeşitlerinden, örneğin UV radyasyonu, stres veya

sıcaklık gibi etkilerden dolayı verilen hormon tepkileri nedeniyle ortaya
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Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok
ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle
etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel
bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir.
Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada
meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya
etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde
meydana gelecek rastgele bir değişim kol saatini
geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar ve-
recek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir
deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir.
(B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:
The Banner Of Truth Trust, 1988)
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Canlılar üzerinde gözlemlenen tüm
mutasyonlar zararlıdır. Çünkü canlı
DNA'sı çok kompleks bir düzene
sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan
herhangi rastgele bir etki organiz-
maya sadece zarar verecektir. 
Mutasyonların sebep olacağı deği-
şiklikler ancak ölüler, sakatlar ve
hastalardır. (Yanda) Mutasyona uğ-
ramış sakat canlılara ait bazı örnek-
ler görülmektedir.

DNA H
asarı

43Mutasyonların

zararlı etkileri

sonucunda sakat

kalmış canlılar



çıkar. Bunun sonucunda DNA zarar görebilir, parçalanabilir. Ancak

hücrenin içinde, kırılmış DNA sarmallarını tamir eden ve yeniden

birleştiren tamir mekanizmaları bulunur. Mutasyonlar  DNA’ya verilen

hasar yoluyla veya tamir mekanizması sonucu ortaya çıkabilirler. DNA,

polimeraz proteini tarafından kopyalanırken nükleik asit diziliminde

rastgele mutasyonlar meydana gelebilir. Nükleik asit dizilimini kopyalarken

bazen hatalar oluşabilir. Hatalar tamir edilse de, bunların düzeltilmesi

%100 kusursuz olmayabilir. Her on milyon baz çiftinde bir hata oluşabilir.

Dolayısıyla mutasyonlar hasarlı veya parçalanmış DNA molekülleri, DNA

tamiri veya DNA kopyalanması sırasındaki hatalardır. 

Esas noktaya gelirsek, evrim, “mutasyonlar tür içinde çeşitlilik meydana

getirir ve çeşitlilik olduğunda, doğal süreçler üzerinden seçilim olabilir”

iddiasındadır. Bu şu anlama gelir; bir organizmanın belirli bir ortamda

hayatta kalmasına ve gelişip yayılmasına müsaade eden bir mutasyon

varsa, o organizma, hayatta kalacak, gelişecek ve çoğalacaktır. Ancak diğer

yandan, mutasyon zararlıysa, organizma ne hayatta kalacak ne de gelişip

yayılacaktır. 

Ancak Dr. Rana’nın da belirttiği gibi şu çok açıktır: Doğal seleksiyon

herhangi bir amaç gözetmez. Bu konuda kör saatçi örneğini vermişti.

Doğal seleksiyon herhangi bir hedef veya nihai bir amaç doğrultusunda

hareket etmez. Hangi mutasyonların bir gün farklı bir ortamda ya da daha

kompleks bir organizmada işe yarayabileceğini tahmin edemeyen kör bir

süreç üzerinden gerçekleşen doğadaki bir seçilimden başkası değildir. Bu

Darwinizm ve neo-Darwinist teori açısından önemli bir sorundur, çünkü

evrim ve mikro-evrim iddiaları herhangi bir amaca yönelik değildir. 

Bence evrimden ve özellikle de hücresel ve moleküler seviyede

biyolojik süreçlerden bahsettiklerinde insanların karşılaştıkları en büyük

ve en zor problem budur. Bu onları organizmaya kendi tasarımını gerçek-

leştirme amacını yüklemeye kadar götürür. Onlara göre organizma,  bir

şekilde o an veya geleceğe ait belirli bir hedefe doğru kendisini şekillendirebilir.

Bazıları da, moleküllerin veya DNA’nın hayatta kalma ve çoğalma iradesine

sahip olduğunu öne sürerler. Bununla bağlantılı “bencil gen” ifadesini

duymuş olabilirsiniz. Bu iddia gerçekte dinleyicileri etkilemek için anlatılan

hayali bir hikayedir. En açık anlamı ile ise, tamamen bir saçmalık ve
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aldatmacadır. Sonuçta bilimsellikten tamamen uzaktır. Hatta, bilimsel me-

kanizmaların ve süreçlerin işleyişi ile ilgili tüm bildiklerimize de terstir.

Hücreler ve organizmalar o kadar zengin bir komplekslik, beceri ve

çeşitlilik ile donatılmış ki, buna benzer kompleks yapıları içeren katmanların

tarifi için böyle yanlış anlatımlar yapılması düşündürücüdür.

Evrim iddialarının üçüncü kategorisi ise mikrobiyal evrimdir. Mikrobiyal

evrim; “Bakteriler, arkeobakteriler, tek hücreli organizmalar, maya mantarı

gibi mikroorganizmaların sözde faydalı mikro evrimsel mutasyonlar ve

gelişigüzel gen alışverişi yoluyla hızla çoğaldıklarını ve değişen ortama uyum

sağladıklarını” iddia eder. Bakteriler ve diğer tek hücreli organizmalar üç

farklı mekanizma yoluyla dış ortamdan genetik bilgi edinebilirler. Bunlardan

birincisi konjugasyon olarak bilinir. Konjugasyonda, bakteri hücreleri yaklaşıp

birbirleriyle temas ettiklerinde diğerlerine genetik bilgi aktarırlar. İkinci tip

yatay gen transferine ya da gen bilgisi değişimine transdüksiyon denir. Trans-

düksiyon, vektör aracılığıyla gerçekleşir. Bakterilere bulaşan virüsler genetik

bilgilerini bakterilere aktarabilirler, eğer bu ılımlı bir virüs ise bakteriyi öldür-

meden içinde kalır ve bakteri virüsten aldığı yeni genetik bilgiyle çoğalmaya

devam eder. Bakteri veya tek hücreli canlıların genetik bilgi alışverişi yapmak

için kullandıkları üçüncü yol ise transformasyon olarak bilinir. Bakteriler öl-

düklerinde ya da çözündüklerinde, ortama genetik materyal salarlar. Bu

sırada yakınlardaki bakteriler genetik bilgiyle temas ederler ve parçalanan

bakteri hücresinden genetik bilgiyi kendilerine alabilirler ve yeni genetik bilgi

edinmiş olurlar.  

Bu nedenle ister yatay gen iletimi ile, ister mikro evrim iddialarının öne

sürdüğü mutasyonlar yolu ile olsun, genetik materyalin iletimi bir hedefe

yönelik değildir, zararlı, faydalı veya etkisiz olabilir. Fakat genetik bilgi

bakterinin içine alındıktan sonra hızla bakteri topluluğu içinde ve sonraki ne-

sillerde yayılabilir. Bu tek hücreli bir organizma olması nedeniyledir. Dolayısıyla

hücreye alınan genetik bilgi neslin tamamı içinde çoğalır. Bu bilgi paylaşımı

yoluyla bakteri hücreleri ve tek hücreli organizmalar değişken ortamlarda ya-

şamlarını sürdürebilirler. Ortamda paylaşılan bu genetik bilgi sayesinde farklı

organizmaların değişen ortamlara adapte olması ve ekolojik koşullara sürekli

olarak optimizasyon sağlaması mümkün kılınır.

Bu da bizi dördüncü kategorimiz, türleşmeye getirmektedir. Ancak, evrim

kelimesi nasıl yanlış bilgilendirme için kullanılıyorsa, buna benzer bir başkası

da tür kelimesidir. Bu kelime farklı şartlarda farklı anlamlarda kullanılabilir.
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"Türler, organik çeşitliliği tanımlamak için oluştu-
rulmuş araçlardır. Değişik amaçlar için yapılmış
çeşitli keskiler olduğu gibi, farklı amaçlara en
uygun farklı tür kavramları vardır... Değişik organizma
grupları üzerinde çalışan farklı insanların "tür" ile
farklı şeyleri ifade etmek istemeleri yüzünden sık
sık karışıklık ve anlaşmazlık meydana gelmekte-
dir."2

"Hayvanların ve bitkilerin sınıflandırılmasında temel
birim olarak alınan türün, diğer türlerle ayrılımı
hangi sınırlarda olmalıdır sorusu, yani ‘Tür Tanımı',
biyolojinin en zor yanıtlanabilen sorularından biridir.
Hayvan ve bitki gruplarının tümü için geçerli olabi-
lecek bir tür tanımı vermek, bugünkü bilgilerimizle
olanaksız görülmektedir."3

1

Hayatın ve Evrenin Kökeni  Konferansı



2)

47

Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı



Hatta bu durum özel bir isimle "tür sorunu" olarak da anılır. Tür sorunu,

türlerin nasıl belirlendiği ve doğada nasıl bir işleve sahip olduklarına dair

farklı yaklaşımlar olmasından kaynaklanmaktadır. Türlerin nasıl işlevlere

sahip olduklarını ve kendi içlerinde nasıl tanımladıklarını belirleme çalışması

tür kavramı olarak tanımlanır. Şu anda en az yirmi altı farklı, tanınan tür

kavramı vardır.  Bu gerçekten inanılmazdır! Fakat asıl önemli olan, insanlar

tür kelimesini kullanarak konuştuklarında özellikle konu türleşme ile ilgiliyse

tam olarak hangi anlamda kullandığına dikkat etmenizdir. Türleşme herhangi

bir türün coğrafi izolasyondan ötürü genetik ve fenotipik özellikleri nedeniyle

görünüm ve davranış olarak farklı, yalnızca kendi içinde üreyebilen, bağımsız

yepyeni bir grup oluşturmasıdır. Bu iddiaya göre, türleşme sırasında, başlangıçta

tek bir tür, çeşitli ekolojik ortamlarda ve çevrenin oluşturduğu baskılar söz

konusu olduğunda kendi içinde çeşitli gruplara ayrılır. 

Gerçekte, kısmi bir izolasyonda, organizmalar çevredeki strese ve baskılara

maruz kalırlar ve bunlar organizmayı mikro düzeyde ve genetik sürüklenme

seviyesinde etkiler. Burada söz konusu olan eşeyli üreme yeteneğine sahip

çok hücreli canlılardır. Bu değişken stres ortamı ve çevresel baskılar bir türün

fenotipini (dış görünümünü) ve davranışını etkileyebilen epigenetik (bazı

genlerin açılıp kapanması) değişikliklere de sebep olabilir. Bu durumda o

zamana dek genlerde saklı duran bir bilgi açığa çıkarken, canlının dış görü-

nümünde değişiklik gözlemlenebilmektedir. 

Her bir ekolojik ortam kendi yapısına uygun belirli bir türü şekillendirir

ve destekler. Darwin, Galapagos Adalarında farklı ispinozları gözlemlerken

türleştiklerini iddia etmiştir. 15 veya 16 farklı ispinoz türü tanımlamıştır ve

bunların tamamı gagalarının boyutu, genişliği ve kalınlığına göre farklı

özellikler göstermektedir. Ne var ki kısa süre önce yapılan araştırmalar, gaga

morfolojisinin veya gaganın şeklinin inişli çıkışlı farklılıklar sergilediğini,

fakat bunların yeni bir türe ve önceden var olmayan bir yapıya doğru ilerleme

göstermediğini ortaya koymuştur. Bugün anlaşılmıştır ki, nemli ortamlarda

ispinozların gagaları ince ve dardı, kuru ortamlarda ise gagalar genişliyor ve

kalınlaşıyordu. Bu da bize farklılıkların değişken çevre şartlarına uyum

gösteren fenotip esnekliğinden kaynaklandığını göstermektedir. Diğer bir

deyişle, bunun tek yönlü bir değişim veya tamamen yeni bir türe doğru bir

ilerleme olmadığı açıktır. Bu salınımlı bir değişimdir  ve canlının bir taksonomi

seviyesinden, bir başkasına doğru dev bir sıçrama yapmasına izin vermez.

Darwin'in tüm ispinozları hep ispinoz olarak kalmıştır. 

Evrimciler ayrı kıtalarda ya da ortamlarda yaşamak durumunda

kalan canlıların farklı birer türe dönüştüklerini öne sürerler. Halbuki
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farklı bölgelerde ortaya çıkan farklı özelliklerdeki canlılar popülasyon farklı-

lıklarından yani aynı tür içindeki çeşitlenmeden başka bir şey değildir. O

bölgede çiftleşmek zorunda kalan canlıların genetik kombinasyonu, o türü

belirleyen genetik sınırlar dahilinde kalırken, genlerindeki bazı saklı özellikler

ön plana çıkmaktadır. Yoksa yepyeni bir tür oluşumu söz konusu değildir. 

Aynı konu, bir ada ortamında farklı coğrafi bölgelerde izole durumda

olan salyangozları inceleyen evrimci biyolog Stephen Jay Gould için de

geçerlidir. O ve diğer araştırmacılar kendi bulundukları ekolojik ortama

en uygun şekilde yaşayan biyolojik çeşitliliğe sahip salyangoz türlerini

tarif ediyorlardı. Fakat bunların hepsi yine salyangozdu. Herhangi bir

şekilde salyangozlar içinde adaptasyon nedeniyle bir çeşitlilik görülmüyordu.

Daha yakın bir zamanda coğrafi, fenotip ve davranışsal olarak farklı

özellik gösteren Kızıl ve Doğu Kanada kurtları genetik seviyede incelendi.

Bu canlılar ABD ve Kanada’da soyu tükenmekte olan türler olarak koruma

altında tutuluyor. Fakat yakın tarihli genom seviyesinde yapılan analizlerde

bu ‘farklı’ türlerin gerçekte kır kurtları ve boz kurtların genetik melezleri

olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Bu yeni veriler bunların evrimciler tarafından “soyu tükenmiş canlılar

statüsünde sınıflandırılmasını” ve koruma altında tutulmalarını tehdit

etmekte ve evrimin türleşme sorununu belirginleştirmektedir. Seçici çift-

leşmenin çok sayıda köpek cinsi ortaya çıkarması gibi, kurt ve kır kurdu

gibi canlılar da zaman içinde çeşitli varyasyonlar sonucu çeşitlenmiş

olabilir. Popülasyonlar bu nedenle çeşitli coğrafi ve davranış kısıtlamaları

ile izole olmak durumunda kalırlar, fakat söz konusu çeşitli “türler” izole

değillerdir. Dolayısıyla yakın zamanda gerçekleştirilen bu çalışmalar

ekolojik bir ağ içinde türlerin birbirleriyle bağlantılı olduklarını gösterir.

Fakat tüm bu örnekler makalelerde ifade edildiği gibi makro evrim

iddialarını desteklemez, belirli bir türün farklı bir cinse veya farklı bir tak-

sonomi sınıflandırmasına dönüşmesi söz konusu değildir. 

Kuzey Amerika’daki köpekgiller üzerinde yapılan araştırmada görüldüğü

gibi türleri kurtlar, kır kurtları veya çakallar gibi farklı şekillerde isimlen-

dirseniz bile bu bir türün başka bir türe dönüştüğü anlamına gelmez. İspi-

nozlar ispinoz olarak, salyangozlar salyangoz olarak kalırlar, bitkiler,

sinekler ve yaban arıları birbirlerine uyum içinde yaşarlar fakat her zaman

bitki, sinek ve yaban arısı olarak kalmaya devam ederler. 
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Son olarak insanlık açısından türleşme konusunu ele alacak olursa, biz Hı-

ristiyanlar olarak ilk insan Adem ve Havva’dan geldiğimize inanıyoruz. Tevrat’a

göre de Allah’ın  onları Kendi suretinde kadın ve erkek olarak yarattığını

biliyoruz. Mitokondriyal Havva ve Y kromozomu Ademi için yüz 150 bin yıllık

bir geçmiş tespit eden bilimsel tarihlendirme verilerine göre de, günümüzde

insan nüfusunda gözlenen ırkların tamamı bu süre zarfında çeşitlenme nedeniyle

meydana gelmiştir. Başlıca ırklar

ve etnik kökenler arasındaki fark-

lılıkları düşünün. Avustralya’daki

bazı ada gruplarında yaşayan in-

sanlar ile, Asya veya Ortadoğu

insanlarını ya da Avrupalıları

veya Kızılderilileri karşılaştırın

veya bir cüceyi, fazlasıyla uzun

bir insan ile kıyaslayın. İnsanlığın

sahip olduğu çeşitlilik her ne

olursa olsun, hepimiz insanız.

Hepimiz aynı tür içinde kalan

farklı insan ırklarıyız.

Son kategori ise makro-ev-

rim iddialarıyla ilgilidir. Burada

çok dikkatli olmanız gerekir çün-

kü anlam çarpıtmasının en fazla

yapıldığı alan budur. Makro ev-

rim iddiaları canlılığın tarihini,

canlıların vücut yapılarını ve

kompleksliğini doğal seleksiyon

baskısı altında canlıların genetik

bilgilerinde meydana gelen kont-

rolsüz değişimlerle hedefsiz ve

rastlantısal modifikasyonlar yo-

luyla meydana gelen bir dizi do-

ğal süreçle açıklamaya çalışır.
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"Mikro evrimin olguları makro evrimi anlamak
için yeterli değildir."3
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Modern sentez (neo-Darwinist teori) önemli
bir başarıdır. Ancak, 1970'lerden başlayarak,
çok sayıda biyolog bunun açıklayıcı gücünü
sorgulamaya başlamıştır. Genetik bilimi, mikro
evrimi açıklamak için yeterli bir araç olabilir,
ama genetik bilgi üzerindeki mikro evrimsel
değişiklikler, bir sürüngeni bir memeliye çevi-
rebilecek ya da bir balığı amfibiyene dönüştü-
recek türden değildir. Mikro evrim, sadece

uygunların hayatta kalması kavramına yardımcı
olabilir, uygunların oluşumunu açıklayamaz.
(Open Üniversitesi Biyoloji Profesörü Brian
Goodwin) Goodwin'in 1995'te belirttiği gibi4,
"türlerin kökeni, yani Darwin'in problemi, çö-
zümsüz kalmaya devam etmektedir."" 5

"Darwin'in (varyasyonlardan yola çıkarak) yaptığı
mantık yürütmeler haklı mıydı? Evrimsel biyo-

Varyasyonlar günlük hayatta sık
sık örneklerini gördüğümüz biyo-
lojik bir olgudur. Tüm varyasyon
örnekleri belirli genetik sınırlar
içinde gerçekleşen ve evrimle il-
gisi olmayan aynı türde gerçekle-
şen dalgalanmalardır.
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lojinin tarihindeki son 40 yılın en önemli kon-
feranslarından birine katılan bilim adamlarının
ortaya koydukları yargıya göre, bu sorunun
cevabı "hayır"dır. Chicago konferansındaki
temel mesele, mikro evrimi sağlayan meka-
nizmaların, makro evrim adını verdiğimiz fe-
nomeni açıklamak için de kullanılıp kullanıla-
mayacağı olmuştur... Cevap açıklıkla verilebilir:
Hayır." 6

"Evrimdeki büyük geçişler -örneğin, bir kaçını
belirtmek gerekirse, yaşamın kökeni, ökaryot
hücrelerin ortaya çıkışı, insanın konuşma kap-
asitesinin kökeni gibi geçişler- birer "dengeden
uzaklaşma" hali olamazlar. Bunlar, mikro evrimin
kurulu modelleri tarafından da tatmin edici
şekilde tarif edilemezler."7

8

9

makro evrim terimi anlayışımızı ifade etmekten
çok bilgisizliğimizi gizlemeye yarıyor

10
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Makro evrimin hedefine ulaşmak için birçok farklı mekanizma içerdiğini

iddia ederler. Bunlardan biri genom duplikasyonu (ikizleşme) olarak

bilinen zaten elinizde mevcut olan genlerin sadece fazla kopyalarının ol-

masıdır, bunun sonucunda kullanabileceğiniz iki kat daha fazla genetik

materyaliniz olmuş olur. 

Bu süreç yepyeni bir genetik bilgi sağlamaz, sadece aynı bilgiden

ibaret olan daha fazla DNA miktarına sahip olursunuz. Günümüzde insan

hücrelerinde gerçekleşen genom duplikasyonunun (ikizleşmesinin) ço-

ğunlukla kanserle ilişkili olduğu gözlenmiştir. Bu demektir ki buna benzer

genetik artışlar aslında canlı için zararlıdır. Benzer şekilde DNA’nın belirli

bölümlerindeki genler translokasyon veya gen kaydırma nedeniyle kro-

mozomda yeni konumlara taşınabilir veya kopyalanabilir. Bu tür meka-

nizmalar sonucunda DNA üzerindeki, genomdaki bilgi yer değişikliğine

uğrayabilir, DNA’nın bazı kısımları kopyalanırken orijinal yeri kaydırılabilir

fakat bu yeni bir DNA oluşturmak anlamına gelmez. Günümüzde yapılan

gözlemler, bu iki mekanizmanın da insanlarda çeşitli hastalıklarla bağlantılı

olduğunu göstermiştir. 

Yatay gen transferi her ne kadar virüsle bağlantılı mekanizmalarla

meydana gelse de, tek hücreli organizmalardaki örneklerle hiçbir benzerlik

göstermez.  Yatay gen transferinin insan nüfusunda yerleşik olması için

kesinlikle kalıtım hücrelerinde, daha doğrusu kadının yumurtasında veya

erkeğin sperminde meydana gelmesi gerekir. Bu çeşitliliği açıklamak için

yan işlev veya simbiyogenez gibi mekanizmalar iddia olarak ortaya atılsa

da, bunların her biri kendi içinde engelleri aşamazlar. 

Günümüzde bu mekanizmalar yoluyla yeni canlıların oluştuğuna

rastlanmamıştır, buna ait herhangi bir delil yoktur. Burada yapılmaya

çalışılan canlılığın tarihini doğada geniş ölçekli değişikliklerle açıklamak

için bazı kompleks simbiyotik ilişki içindeki canlılardan yola çıkarak

baştan savma hayali tahminlerde bulunmaktır. Makro evrim iddiaları çer-

çevesinde çok sayıda mekanizmadan söz edilse de bunlardan hiçbiri akılcı

ve mantıksal bir tanım ortaya koyamamıştır. 

Gerçek anlamda yeni bir canlı türünün üretilmesi için hiçbir güvenilir

mekanizma ya da açıklama bulunmamaktadır. Kambriyen Patlaması olarak

tanımlanan, bundan yaklaşık 540 milyon yıl önce canlı filumları ve

bunlara ait fosillerin aniden ortaya çıkışı gerçeği ile ilgili hiçbir
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evrimci açıklama yapılamamıştır. Şimdiye kadar fosil kayıtlarında hiçbir

gerçek ara geçiş formuna rastlanmamıştır. Bir canlı türünden, kolundan,

sınıfından veya cinsinden diğerine doğru Darwinist iddiaya uygun bir

geçiş olduğunu gösteren hiçbir genetik delil yoktur. 

Bu durumda elimizdeki deliller ne gösteriyor? Kanıtlar bizim kimyasal

evrim ve makro evrim iddialarını reddetmemiz gerektiğini gösteriyor. Her

birimiz bilerek ya da bilmeyerek verileri kendi gerçeklik görüşümüze

uygun yorumlamak isteriz. İlk açılış konuşmasında değindiğim “moleküler

evrim” kelimesi yerine bu nedenle daha uygun olduğunu düşündüğüm

“moleküler uyum” ve belki de “moleküler çeşitlilik” gibi ifadeler kullanılabilir.

Dolayısıyla sunumun başlangıcında alıntı yaptığım cümleyi, ‘Moleküler

seviyede uyumun veya çeşitliliğin gözlendiği ileri derecede kompleks ve

inanılmaz derecede çeşitlilik gösteren canlılar ile ilgili Dünyanın Güneş

etrafında döndüğünden daha fazla kanıt var’ sözleriyle değiştirmek daha

doğru olacaktır. 

Bu bakış açısının yaratılışçı görüşü fazlasıyla desteklediğine inanıyorum.

Allah uzun zamanlar içinde çeşitli canlı türleri yaratmış ve yarattığı

canlılara hayatlarını sürdürebilmeleri için son derece zorlu ve değişken

yaşam koşullarında var olabilecekleri bir yetenek vermiştir. Bu nedenle

yaratılışçı görüş akla uygun ve mantıksaldır, bilimsel verilerle uyumludur;

dahası dünya üzerindeki canlı çeşitliliğini ve kompleks canlıların erken

dönemde ortaya çıkışını açıklar. Yaratılış aynı zamanda meslektaşım Dr.

Zweerink’in bu öğleden sonra bahsedeceği gibi evrendeki hassas dengenin

ve aklın tek açıklamasıdır. 

Hz. İsa’nın birinci yüzyılda yaşamış öğrencilerinden birinin açıkladığı

gibi, “Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri –sonsuz gücü ve Tanrılığı– dünya

yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu

nedenle özürleri yoktur.” (Romalılar, 1:20) 

Veya Hz. Davut’un sözleriyle:

"Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin

eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler, gece geceye bilgi verir.

Ne söz geçer orada, ne de konuşma, sesleri duyulmaz. Ama sesleri

yeryüzünü dolaşır, sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır." (Mez-

murlar, 19:1-4)
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Eskiden ateist olan felsefeci Anthony Flew ölümünden önce Allah’a

inanmıştır. Halbuki Flew bundan önce ateizmin en ateşli savunucularından

biriydi. Vefatından kısa bir süre önce düşüncelerini şöyle ifade etti: 

“Yaşadığımız deneyimler bize ihtiyacımız olan tüm delilleri sunuyor,

herhangi bir nedenle ateist olmanın tek nedeni kasıtlı olarak ‘görmeyi’

reddetmektir.”

Bunun tam aksine DNA’nın çift sarmallı yapısını keşfedenlerden biri

olan Francis Crick ise natüralist evrimci bakış açısı nedeniyle, “Biyologların

sürekli olarak akıllarında tutmaları gereken gördüklerinin bir tasarımın

eseri olmadığı, fakat evrimleştiği olmalıdır” diye bir açıklama getirmeye

çalışmıştır. 

Crick’in bu taraflı yorumu yapmasının tek edeni natüralist paradigmaya

ölümüne bağlı olmasıdır, bu nedenle Francis Crick DNA hakkındaki

delilleri açık görüşlülükle, tarafsız olarak inceleyememektedir. 

Sonuç olarak Hıristiyan inancına uygun ve yaratılışı doğrulayan bir

paradigma, bilim açısından Darwinist veya natüralist bir paradigmadan

kesinlikle çok daha doğrudur. Çünkü Hıristiyan paradigmasına ve Allah

inancını doğrulayan paradigmaya göre doğa kanunları bizim inceleyebi-

leceğimiz bir düzeni tekrar ederler. Dünyanın nasıl var olduğunu bilebilmek

için onu gözlemlemek zorundayız. Meslektaşımın açılış konuşmasında

belirttiği gibi doğa Allah’ın güvenilir bir ayetidir. Kutsal metinler bizlere

Allah’ın varlığının delillerini doğada gösterdiğini açıklar. 

Allah, bilinmeyi ister. Kutsal Kitaplar yine bizlere Hz. İsa’nın sözleriyle

gerçeğe ulaşılabileceğini öğretir ki bu, tüm samimiyetimizle kalbimizle

doğruları ararsak onu bulacağız demektir. Allah varlığının bilinmesini

diliyor ve açık fikirli, tevazu içindeki herkese varlığının delillerini gösteriyor.

Bu hakikati doğada, Kutsal Kitaplarda ve İsa Mesih’in şahsında görebiliyoruz.

Bu nedenle arayanlar, her şeyin bir Yaratıcısı olduğunu görecekler. 

Allah’a şükürler olsun!
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Edwin Hubble, dev teleskobuyla
yaptığı gözlemlerde evrenin geniş-
lediğini fark etti. Hubble böylece
"sonsuz evren" efsanesini yıkacak
Big Bang teorisinin de ilk delilini
bulmuş oluyordu.
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Göklerin ve Yeryüzünün Yaratılışı

Gök Cisimlerinin Yaratılışı

Gece ve Gündüzün Yaratılışı

Göklerin Düzen İçinde Yaratılışı
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Dr. Jeff Zweerink'in sunumu:

"Evrenin Başlangıcı ve Tasarımı"

Bugün burada olmak çok

güzel...

Birçok kozmoloğun ko-

nuşmasını dinledim, şimdi

size çok tanınmış birinden

bahsedeceğim; Lawrence Kra-

uss adındaki ateist kozmolog

şu tarz şeyler söylemekten

hoşlanır: 

“Vücudunuzdaki her atom bir

yıldız patlamasından geliyor.

Büyük ihtimalle sol elinizdeki

atomlar sağ elinizdeki atom-

lardan farklı bir yıldızdan

geldi. Bu fizik hakkında bil-

diğim en şiirsel gerçek: hepimiz

yıldızların tozuyuz. Eğer yıl-

dızlarda patlama yaşanma-

saydı burada olamazdınız.

Çünkü evrim için gerekli olan

tüm elementler daha doğrusu

karbon, azot, oksijen, demir

ve diğer her şey zamanın baş-

langıcında yaratılmadı. Bunlar yıldızların nükleer fırınlarında yaratıldı

ve vücudunuza ulaşmasının tek yolu yıldızların patlamasına bağlıydı.

Dolayısıyla İsa’yı -haşa- unutun. Sizin burada olmanız için yıldızlar

öldü.” (Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is

Something Rather Than Nothing) 

Krauss’un buradaki sözleri elbette özellikle Hristiyanlar açısından
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saygıya uygun değil. Fakat bence onun bu ifadesi evreni ve içindeki

herşeyi Allah’ın yarattığına inanan tüm dinler açısından kabul edilemez

sözler. Çünkü Krauss temelde bilimin herşeyi açıklayabileceğini ve –haşa-

bir İlah’a ihtiyaç olmadığını iddia ediyor. Hıristiyan bir bilim adamı olarak

ben farklı bir sonuca varıyorum: Evreni bilimsel olarak açıklamanın en

iyi yolu Allah inancına dayalı bir dünya görüşüdür. Bu sözlerimi tekrar

edeyim: İmana dayalı bir dünya görüşü evreni bilimle anlayabilmemizin

en doğru yolu. Bu sonuca nasıl ulaştığımı size üç çarpıcı örnekle anlatacağım. 

1900’lerin başında bilim adamlarının evren hakkındaki görüşleri üç

ilkeyle tanımlanıyordu. Birincisi evren sonsuzdu ve sonsuzdan beri var

olduğuna inanıyorlardı. İkincisi evren statikti ve büyük ölçekte değişmez

olduğunu düşünüyorlardı. Bu, gezegenlerin yıldızların etrafında dönmedikleri

anlamına gelmiyordu, fakat büyük ölçekte değerlendirildiğinde evrenin

değişmediğini söylüyorlardı. Ve üçüncü olarak da, evrende ilerledikçe

fizik kanunlarının hassas bir şekilde değiştiğine inanıyorlardı. Şimdi, 20.

yüzyıldaki bilimsel gelişmelerin bu anlattığım tabloyu nasıl değiştirdiğini

açıklamadan önce, onların sahip olduğu bu bilimsel bakış açısını Kutsal

metinlerde anlatılanlar ile karşılaştırmak istiyorum. Kutsal Kitabın baş-

langıcından itibaren Allah’ın gökleri ve yeri yarattığını görüyoruz. Bize

anlatılan bu tarife göre Allah evreni yoktan var etti. Yaratılış 1:1’de

belirtildiği gibi, “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.” Yarattı kelimesinin

anlamı diğer bir deyişle “evreni yoktan var etti” demektir. Buradaki anlatım

evrenin önceden var olduğu ve onun yeniden düzenlendiği anlamına

gelmez. Allah onu önceden yok iken, tümüyle varlık haline getirdi. Bu

sözler Allah’ın Yaratıcı olduğu ve her şeyi varlık haline getiren Musavvir

olduğu ile ilgili eksiksiz bir açıklamadır. Kutsal Kitabın diğer bölümlerine

baktığınızda özellikle Yeşaya peygamber de bu gerçekten bahseder: “Her

şeyi yaratan, gökleri yalnız başına geren, yeryüzünü tek başına seren Rab

Benim.” (Yeşaya 44:24) 

Bu anlatım sadece Allah’ın her şeyin Yaratıcısı olduğunu tasdik

etmekle kalmıyor, aynı zamanda evrenin dinamik olduğunu görüşünü de

ifade ediyor. Bu demektir ki evren geriliyor veya bir başka deyişle genişliyor.

Diğer peygamberlerin sözlerinde, Yeremya peygamberin sözleriyle evrenin

böyle tarif edildiğini görüyoruz: 
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"Sabit durum teorisini savu-
nanlarla onu test eden ve
bence onu çürütmeyi uman
gözlemciler arasında, bir dö-

nem çok sert çekişme vardı.
Bu dönem içinde ben de bir rol
üstlenmiştim. Çünkü gerçekli-

ğine inandığım için değil, gerçek olmasını istediğim
için 'sabit durum' teorisini savunuyordum. Teorinin
geçersizliğini savunan kanıtlar ortaya çıkmaya
başladıkça Fred Hoyle bu kanıtları karşılamada
lider rol üstlenmişti. Ben de yanında yer almış,
bu düşmanca kanıtlara nasıl cevap verilebileceği
konusunda fikir yürütüyordum. Ama kanıtlar bi-
riktikçe artık oyunun bittiği ve sabit durum teorisinin
bir kenara bırakılması gerçeği ortaya çıkıyordu.”
(Stephen Hawking, Evreni Kucaklayan Karınca,
1993, s. 62-63)

Penzias ve Wilson'ın keşfettiği Kozmik
Fon Radyasyonu, Big Bang'in kesin bir
delili olarak bilim tarihine geçti.

1965

1992

2003



“RAB diyor ki, ‘Gece ve gündüzle bir antlaşma yapıp yerin, göğün

kurallarını saptamasaydım.” (Yeremya 33:25) 

Ardından şöyle devam ediyor, eğer bu kurallar sabit olmasaydı, gökler

ve yerin kuralları belirlenmeseydi, o zaman vaadinde durmayacağını

bildiriyor. Bu sözlerle Allah’ın vaadinde durması, Yaratılışın hangi kurallara

göre çalıştığına benzetiliyor. 

Peygamberlerin sözleriyle ve Tevrat’ta evrenin nasıl tarif edildiğiyle o

dönemin bilimsel anlayışı arasındaki büyük farkı görüyorsunuz. Bilimsel

anlayış evrenin sabit olduğunu söylerken, Allah’a inanca dayanan anlayış

evrenin yaratıldığını ve bir başlangıcı olduğunu öğretiyordu. Bilim evrenin

sabit olduğunu ve değişmediğini söylerken, Kutsal Kitaplarda evrenin

büyük ölçeklerde dinamik olduğu anlatılıyordu. Yine bilimsel görüşe göre

fizik yasaları evrenin farklı yerlerinde değişiklik gösteriyordu. Fakat imanı

esas alan dünya görüşü ise fizik kanunlarının sabit olduğunu, gece ve gün-

düzün hareketlerinin kurallarla belirlendiğini açıklıyordu. 

Gündüz ve gecenin nasıl gerçekleşeceğini belirleyen ve göklerdeki

sabit düzeni saptayan nedir? Bunlar elbette fizik kanunlarıdır. Bu demektir

ki yirminci yüzyılın başlangıcında bilim dünyası evrenin sonsuzdan gelip

sonsuza gittiğini, statik, değişmez olduğunu ve değişen fizik kanunlarına

tabi olduğunu söylüyordu. Oysa ki, Allah bize evrenin yoktan var edildiğini,

bu evrenin dinamik ve sabit fizik kanunlarına bağlı olduğunu vahiyle bil-

dirmişti. Şimdi yirminci yüzyıl boyunca gerçekleşen önemli keşiflerin bir

kısmını inceleyelim.

1900’lerin başlarında Albert Einstein, o tarihlerde kabul gören bilimsel

açıklamaları, daha doğrusu fizik kanunlarının evrenin içinde değiştiği id-

dialarını fark etti. Fakat, felsefi açıdan bu fikir hoşuna gitmiyordu. Bu

yüzden fizik kanunlarının sabit olduğu bir evren modeli geliştirmek için

çalışmalara başladı. Bunun sonucunda özel görecelik ve genel görecelik

teorilerini oluşturdu. Bu teorilerin temel özelliği fizik kanunlarının sabit

olmasıydı, dolayısıyla evrende nereye hareket ederseniz edin ya da nerede

bulunursanız bulunun bu kanunların değişmez olduğunu gösteriyordu.

Size şunu söyleyebilirim, 20. yüzyıl boyunca bilim adamları genel görecelik

teorisinin geçerli olup olmadığını anlamak için çok fazla sayıda deney

yaptılar. Bu teori her seferinde bir kez daha başarıyla kanıtlandı. Bugün

en sağlam ve en çok kabul gören bilimsel teorilerden biridir. 
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Darwin'in buluşu, tüm organik
madde alanında diyalektiğin (diyalektik materyalizmin)
en büyük zaferi oldu

Marx'ın insanlık tarihini
açıklayan materyalist teorisi ile birlikte, Darwin'in
evrim teorisi materyalizm zemininde büyük bir aşa-
maydı.

Darwin doğayı yorumlarken çok tutarlı
bir şekilde materyalist felsefeyi uyguladı.

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori'
(önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış) bir
inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama
getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve ku-
ralları değil. Aksine, materyalizme olan a priori
bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir
açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kav-
ramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru
olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye
girmesine izin veremeyiz.4

Hayatın ve Evrenin Kökeni  Konferansı



"Bilimsel Amacın" Tanımı

Salt rastlantı sonucu ortaya çıkmış böyle bir
uyum, gerçekten de mümkün müdür? Bu, bütün
biyolojik evrimin en temel sorusudur... Modern
doğa biliminden yana olan bir kimse, bu soruya
"evet" yanıtını verme ötesinde bir seçeneğe sahip
değildir. Çünkü doğa olaylarını anlaşılır yollardan
açıklamayı kendisine hedef kılmış, bunları, doğa-

üstü müdahalenin yardımına başvurmadan doğ-
ruca doğa yasalarına dayanarak türetmeyi amaç-
lamıştır.5

bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan
insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır.

Bir Sitokrom-C'nin dizilimini oluşturmak için olasılık
sıfır denecek kadar azdır. Yani canlılık eğer belirli
bir dizilimi gerektiriyorsa, bu tüm evrende bir
defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir, denebilir.
Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız
doğaüstü güçler görev yapmıştır. Bu sonuncusunu
kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. O
halde birinci varsayımı irdelemek gerekir.7
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... Sorunun en can alıcı noktası, mitokondrilerin
bu özelliği nasıl kazandığıdır. Çünkü tek bir bireyin
dahi rastlantı sonucu bu özelliği kazanması aklın
alamayacağı kadar aşırı olasılıkların biraraya top-
lanmasını gerektirir... Solunumu sağlayan ve her
kademede değişik şekilde katalizör olarak ödev
gören enzimler, mekanizmanın özünü oluştur-
maktadır. Bu enzim dizisini bir hücre ya tam
içerir ya da bazılarını içermesi anlamsızdır. Çünkü
enzimlerin bazılarının eksik olması herhangi bir
sonuca götürmez. Burada bilimsel düşünceye
oldukça ters gelmekle beraber daha dogmatik
bir açıklama ve spekülasyon yapmamak için tüm
solunum enzimlerinin bir defada hücre içerisinde
ve oksijenle temas etmeden önce, eksiksiz bu-
lunduğunu ister istemez kabul etmek zorunda-
yız.8

Şoklardan Kaçmamak

Hayatın üstün bir akıl tarafından tasarlanmış
olduğu anlayışı, hayatı basit doğa kanunlarının
bir sonucu olarak algılamaya alışkın bizlerde bir
şok etkisi yaratmış durumda. Ama diğer yüzyıllar
da benzer şokları yaşamışlardı ve şoklardan kaç-
mak için bir neden de yok.9



Genel görecelik teorisinin bir sonucu şuydu; teorinin formüllerini

çözdüğünüzde evrenin genişleyerek veya büzüşerek dinamik olması ge-

rektiğini gösteriyordu. Başlangıçta Einstein bu fikirden hoşlanmadı, fakat

1920’ler ve 30’larda tekrar edilen ölçümler evrenin gerçekten de genişlediğini

ortaya koydu. Edwin Hubble bizim bugün galaksi dediğimiz o bulutsu ya-

pılara, o dönemde isimlendirildiği şekliyle ada evrenlere bakarken, bu ga-

laksilerin belirli bir düzenle hareket ettiklerini gördü. Bir galaksi ne kadar

uzaktaysa bizden o kadar hızla uzaklaşıyordu. Bu da evrenin genişlediği

gerçeğini açığa çıkartan net bir delildir. Dolayısıyla, genel görecelik teorisi

evrenin dinamik olduğunu ve genişlediğini ortaya koydu. Bu uzaktaki ga-

laksilerde yapılan ölçümler evrenin gerçekten de genişlediğini gösterdi.

Eğer genişliyorsa, zamanda geriye gittiğinizde bu evrenin bir başlangıç

anı olduğu anlamına geliyordu. 

Bazı bilim adamları bir süre bu fikre direndiler ve hatta hala buna di-

reniyorlar. Kendilerince evrenin sonsuz olduğunu ve sonsuzdan beri var

olduğunu kanıtlamak için çeşitli yollar arıyorlar. Fakat, 1960’ta kozmik

mikrodalga arkaplan ışımasının  ölçülmesiyle, Stephen Hawking ve Roger

Penrose gibi pek çok bilim adamı bazı çok güçlü teoriler geliştirdiler. Bu

teorilere göre eğer genel görecelik doğruysa ve evrenin dinamiklerini mü-

kemmel bir şekilde açıklıyorsa -şimdiye kadar tüm deneylerde doğrulan-

mıştır- bu tüm bilim adamlarının bu gerçeğe inandığını gösterir. Dahası

evrende kütle varsa ki biz bunun doğru olduğunu garanti edebiliriz, bu

durumda zamanda geriye gittiğinizde evrenin sınırına ulaşabilirsiniz.

Diğer bir deyişle, evrenin bir başlangıcı vardır. 

Bundan yola çıkarak, başlangıçta Yaratılışa inanan dünya görüşünden

çok farklı görünen evrenle ilgili bilimsel görüşlerin tam aksine, 20. yüzyılda

gerçekleştirilen önemli bilimsel gelişmeler bizim başlangıcı olan bir evrende

yaşadığımızı ortaya koydu. Ayrıca evren sürekli genişliyor ve evren sabit

fizik kanunlarına bağlı olarak işliyor. Bu üç özellik, tüm Big Bang

modellerinin temel özellikleridir. Diğer bir deyişle, Allah’ın bizlere Kutsal

Kitaplarda tarif ettiği evren ile bugün Yaratılışı araştırdığımızda bilimin

anlattığı evren birbirine tam olarak uymaktadır. 

Geçtiğimiz yıllarda bilim adamları, evrenimizin birçok evrenden sadece

biri olabileceğini öne süren çoklu evren modelleri önerdiler. Bu da evrenin

başlangıcı olduğu fikrine uymuyor gibi görünüyor. Aslında çoklu evren fikriyle
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bilim, dini kaynaklar tarafından
savunulan bir iddiayı ispat etmiştir

O (Allah) gökleri ve yeri örneği olmaksızın,
yoktan yaratandır... (Enam Suresi, 101)

O inkar edenler görmüyorlar mı ki (başlan-
gıçta) göklerle yer birbiriyle bitişikken, Biz
onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık.
Yine de onlar inanmayacaklar mı? (Enbiya
Suresi, 30)

Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve
şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz. (Zariyat
Suresi, 47)

Hayatın ve Evrenin Kökeni  Konferansı



ilk karşılaştığımda bana bu bir problem olarak görünmüştü, “evrenimizin bir

başlangıcı olabilir fakat çoklu evrenler varsa bunların bir başlangıcı var mıydı.”

sorusuyla karşılaştım. Çoklu evren modelinin üzerinde uzun süre araştırma

yaptım ve vardığım sonuca göre genişleyen çoklu evren teorisi de yine evrenin

başlangıcı olduğunu doğruluyordu. Çoklu evrenin de bir başlangıcı vardı. 

İlk bilimsel deliller bize evrenin Big Bang ile başladığını, genişlemeye

devam ettiğini ve fizik kanunlarıyla yönetildiğini gösteriyor. Bu sonuç, Kelam

isimli kozmolojik argümanı destekliyor. Bu görüşe göre ve kıyas yaptığımızda,

var olmaya başlayan herhangi bir şeyin bir sebebinin olması gerekir. Evren

yoktan var edilmiştir, dolayısıyla evrenin bir sebebi olması gerekir. Evrenin

dışında olan bir sebep nedeniyle evren yaratılmıştır. Bu görüş evreni Allah’ın

yarattığı düşüncesiyle tam örtüşmektedir. Yaratıcı’nın varlığını gösteren ikinci

bir kanıt ise, evrenin her yerinde gözlemlenen muazzam mimari ve tasarımdır. 

İnsanlığın hayatta kalması için neler gerektiğini düşünün. En az üç şey

sayabilirim. Öncelikle elmaslara ihtiyacınız var. Durun, şaka yapıyorum.

Aslında elmasa değil, karbona ihtiyacınız var. Karbon bir gerekliliktir. İkinci

olarak suya ihtiyacınız var, çünkü yaşam için gereken tüm biyokimyanın

oluşmasını sağlayan sıvı sudur. Üçüncü olarak ise suyun sıvı halde bulunabileceği,

aynı zamanda karbonun da yaygın olarak kullanılabileceği bir gezegene sahip

olmalısınız. Bilim adamları evrenin hayatı nasıl desteklediğini anlamaya

çalışırken, birçoğu evrenin hayatı mümkün kılacak şekilde dizayn edilmiş

olduğu sonucuna vardılar. Kendilerinin ateist veya agnostik olduklarını ilan

eden bazı kişilerin sözlerini paylaşmak istiyorum. Bu insanlar Allah’ı arayan

dindar kişiler değiller, fakat düşüncelerini şöyle ifade etmişler: 

Fred Hoyle şunları söyledi, 

“Bulguları sağduyuyla değerlendirdiğimizde üstün bir aklın fizikle,

aynı zamanda kimyayla ve biyolojiyle oynadığını görüyoruz... Bulguların

ortaya koyduğu rakamlarla hesaplamalar yaptığımızda çıkan sonuçlar

bu görüşü bence tartışmasız bir şekilde kanıtlıyor.” (Fred Hoyle, "The

Universe: Past and Present Reflections." Engineering and Science, No-

vember, 1981. ss. 8–12)

Stephen Hawking’in çalışma arkadaşı Roger Penrose da şöyle diyor,  

Bence evrenin bir amacı var. Öylesine şans eseri oluşmuş olamaz.”

(See A Brief History of Time (1991) film script - springfieldspringfield.co.uk)

Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, elimizdeki en güçlü bilimsel deliller

evrenin yaşam için tasarlanmış olduğunu göstermektedir. Bu tasarımın

kanıtlarını tüm bilim dallarında görmek mümkündür. 
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Evrenin yaşamı destekleyecek şekilde dizayn edildiğini gösteren bu

bilimsel alanlara bir bakalım. Üç geniş uzaysal boyuta sahip ve aynı

zamanda zaman boyutu da olan bir evrende yaşıyoruz. Fakat aynı zamanda

evren farklı olsaydı, iki veya bir boyuta sahip olsaydı neler olurdu bunu

analiz edebiliyoruz. Üç, dört veya beş uzay boyutunu da değerlendirebiliyoruz.

Ya da çoklu zaman boyutlarını. Şu soruyu sorabiliriz: Eğer sadece iki

uzaysal boyut olsaydı ne olurdu? Yapılan çalışmalara göre iki veya daha az

uzay boyutu olsaydı, evren hayatı destekleyecek kadar komplike olamazdı.

İki boyutta yaşayan bir hayvan düşünün. Eğer hayvanın gıdayı alacağı bir

yol ve atıkları atacağı farklı bir yol olduğu düşünülürse, iki boyutlu bir

dünyada bu yollar hayvanı ortadan ikiye bölecektir. Gıdanın geldiği

yönden geri çıkabileceğini söyleyebilirsiniz, ama asıl noktayı kaçırmış

olursunuz. İki boyutlu bir uzayda, hayatın gerektirdiği kompleksliği

sağlayacak yeterince bağlantı kurmak mümkün değildir. Bu sadece besinin

geldiği yoldan gitmesi ile ilgili değildir. Bundan çok daha temel bir gerek-

liliktir.

Eğer bir veya iki boyutun çok basit olduğunu düşünüyorsanız, peki o

zaman daha fazla boyuta sahip olsaydık, bu daha mı iyi olurdu, daha fazla

komplekslik mi eklerdi? Bunun da doğru olmadığı anlaşılıyor. Eğer dört,

beş ya da daha fazla boyut olsaydı kararlı yörüngeler olmazdı. Bu iki

anlama gelir, daha fazla uzaysal boyut olsaydı atomlar kararlı olmazdı. Bu

da yaşam için gerekli olan karbon, azot ve oksijen gibi atomların var ol-

mayacağı anlamına gelir. Bu durumda gezegenler de kararlı olmayacak,

yıldızların çevresinde kararlı yörüngelerde dönmeyeceklerdir. Ya yıldızlara

doğru hızla sarmal yaparak çarpacaklar ya da uzaya savrulacaklardı. Bu

durumda üçten fazla uzaysal boyut olması halinde yaşam için gerekli olan

iki temel şart yerine getirilemezdi. Yaşam için gereken atomlar var olamaz

ve gezegenler de bulunamazdı.

Zaman boyutunun sayısının değiştirilmesi ise durumu daha sorunlu

hale getirir. Bu şemaya baktığınızda gördüğünüz gibi zaman boyutunun

sayısını değiştirdiğinizde, fiziğin bilinemez olduğu yerlere girmiş olursunuz.

Şimdi, şunu söyleyebilirsiniz, ben zaten fizikten anlamıyorum öyleyse

fiziğin tahmin edilebilir olması neyi değiştirir? Fakat bunun çok daha

temel bir prensip olduğunu görüyoruz. Çünkü eğer fizik öngörülemez
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Anthony Flew (Ünlü ateist felsefeci):
İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini
söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım: Big
Bang modeli, bir ateist açısından oldukça sıkıntı
vericidir. Çünkü bilim, dini kaynaklar tarafından
savunulan bir iddiayı ispat etmiştir: Evrenin bir
başlangıcı olduğu iddiasını. Sadece evrenin bir
sonunun ve başlangıcının olmadığını kabul etti-
ğimiz sürece, evrenin şu anki varlığının mutlak
bir açıklama olduğunu savunabiliriz. Ben hala
bu açıklamaya inanıyorum, ama bunu Big Bang
karşısında savunmanın pek kolay ve rahat bir
durum olmadığını itiraf etmeliyim.1

Dennis Sciama (Fred Hoyle ile birlikte uzun 
yıllar sabit durum teorisini savundu):
Sabit durum teorisini savunanlarla onu test eden
ve bence onu çürütmeyi uman gözlemciler ara-

sında, bir dönem çok sert çekişme vardı. Bu
dönem içinde ben de bir rol üstlenmiştim. Çünkü
gerçekliğine inandığım için değil, gerçek olmasını
istediğim için 'sabit durum' teorisini savunuyor-
dum. Teorinin geçersizliğini savunan kanıtlar
ortaya çıkmaya başladıkça Fred Hoyle bu kanıtları
karşılamada lider rol üstlenmişti. Ben de yanında
yer almış, bu düşmanca kanıtlara nasıl cevap
verilebileceği konusunda fikir yürütüyordum.
Ama kanıtlar biriktikçe artık oyunun bittiği ve
sabit durum teorisinin bir kenara bırakılması
gerçeği ortaya çıkıyordu.2

Stephen W. Hawking:
Neden evren zamanın bir ucunda, geçmiş diye
adlandırdığımız bir ucunda yüksek bir düzen
durumu içinde olmalıdır? Neden bütün zamanlar
boyunca tamamen bir düzensizlik içinde değildir?
Düzensizlik içinde olması çok daha mümkün
görülebilir. Ve neden düzensizliğin arttığı zamanın
yönü neden evrenin genişleme yönü ile aynıdır?
Bir muhtemel görüş Yaratıcının evrenin genişleme
evresi için başlangıcında yumuşak ve düzenli
bir durum seçmiş olmasıdır. Neden böyle oldu-
ğunu anlamaya çalışmamalıyız veya nedenlerini
sormamalıyız, çünkü evren Yaratıcının yaratması
ile başlamıştır. Aslında evrenin bütün tarihinin
Yaratıcı tarafından yaratıldığı söylenebilir. Görül-
mektedir ki, evren çok düzenli, belirlenmiş ka-
nunlara göre gelişmektedir.3

Prof. Fred Hoyle (Ünlü İngiliz astronom ve 
matematikçi):
Big Bang teorisi evrenin tek ve büyük bir patlama
ile başladığını kabul eder. Ama bildiğimiz gibi
patlamalar maddeyi dağıtır ve düzensizleştirirler.
Oysa Big Bang çok gizemli bir biçimde bunun
tam aksi bir etki meydana getirmiştir: Maddeyi
birbiriyle birleşecek ve galaksileri oluşturacak
hale getirmiştir.4
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olursa, o zaman şu an yapılan ölçümler size geçmiş hakkında hiçbir bilgi

vermeyecek, gelecekte olacaklar hakkında da bir fikir edinemeyeceksiniz.

Fiziğin tahmin edilebilir olması hayat için temel bir gerekliliktir. Tüm

canlıların çevresini algılayabilmesi gerekir ve bu şekilde yiyeceğin veya

tehlikenin nereden geleceğini bilir. Fizik öngörülemez olduğunda bu im-

kansızdır. Dolayısıyla yaşam için gerekli olan temel şartlar herhangi bir

evrende var olamaz, ancak üç geniş uzaysal boyuta ve bir zaman boyutuna

sahip bir evrende bulunabilir.

Şimdi dikkatimizi fizik kanunlarına çevirelim. Özellikle de karbon,

oksijen ve azotun evrende nasıl var olduğunu bakalım. Bunu anlamak için

evrenin zaman içinde nasıl şekillendiğini incelememiz gerekir. Big Bang

kozmolojisinde ilk birkaç dakika sonrasında evrende var olan elementler

yalnız hidrojen ve helyumdur. Ayrıca eser miktarda lityum ve berilyum

bulunur fakat şu an için bunları dikkate almayabiliriz. Bundan daha ağır

tüm elementler örneğin karbon, azot ve oksijen yıldızların içinde üretilir.

Bu nedenle Lawrence Krauss’un sözleri bu yönüyle doğrudur, vücutlarımızda

bulunan karbon, azot ve oksijen yıldız patlamalarından geriye kalan yıldız

tozlarıdır. Ne var ki bilim adamları yıldızların karbon ve oksijeni nasıl

ürettiklerini incelerken yaşamın var olması için üretilmesi gerektiğini dü-

şündükleri miktardan çok azının bulunduğunu gördüler. Ancak çok

şaşırtıcı bazı olayların gerçekleşmesiyle bunun gerçekleşmesinin mümkün

olabileceğini fark ettiler.

Karbon üretiminin bu kadar güç olmasının nedeni karbon atomunun

oluşması için üç helyum çekirdeğinin aynı anda bir araya gelmesi gerek-

mesidir. Karbon, üç proton ve üç nötrondan oluşur. Her bir helyum

atomunda da iki proton ve iki nötron vardır. Karbon oluşturabilmek için

üç helyumun aynı anda bir araya gelmesi gerekir. Bu aynı anda üç atomun

bir araya gelmesini gerektirdiği için son derece yavaş bir tepkimedir.

Ancak bilim adamları daha derinlemesine incelemeye geçtiklerinde

karbonun oluşumunda iki önemli faktörün rol aldığını gördüler. Öncelikle

iki helyum atomu bir araya geldiklerinde bir berilyum-8 çekirdeği oluştu-

rabilirler. Berilyum-8 kararlı değildir ama bir süre var olmaya devam

edebilir. Bu da, karbonun oluşması için sadece bir tane daha helyum çe-

kirdeğinin buna çarpması gerektiği anlamına gelir. Bu iki atomu içeren
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bir tepkime olduğu için

reaksiyon önemli ölçüde

hızlanır. Dolayısıyla kar-

bonun oluşturulması için

berilyum-8 çekirdeği tep-

kimeyi hızlandırma görevi

yapar.

Bununla birlikte, meta

kararlı berilyum-8 çekir-

deği olsa bile, yıldızlar ye-

terli karbon üretemeye-

cekti. Eksik olan bir şey

daha gerekiyordu. Bu ko-

nuyu araştıran bilim adam-

ları, karbonu yeterli hızda

üretebilecek bir çözüm bu-

lunduğunu fark ettiler. Eğer

karbon taban durumunun

hemen üzerinde belirli bir

enerji seviyesine sahip

olursa, bu durumda reak-

siyon daha hızlı gerçekle-

şebilecekti. Ama o tarih-

lerde karbonun bu enerji

seviyesi bilinmiyordu. Fred

Hoyle’nin öngörüleri bilim

adamları tarafından araş-

tırıldığında gerçekten bunun var olduğu görüldü. Bu şu anlama geliyordu,

kararlı bir berilyum-8 çekirdeği ve karbon için son derece hassas ayarlanmış

enerji seviyesi olmadan, evren yaşam için gerekli miktarda karbonu üre-

temezdi. Fakat evrenin yeterli miktarda karbona sahip olabilmesi için bir

harikaya daha ihtiyaç vardı. 

Eğer karbona bir helyum çekirdeği daha eklenirse, bu oksijeni

oluşturur. Eğer oksijen benzer bir enerji durumunda olsaydı, daha doğrusu
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oksijenin taban durumunun üzerinde bir enerji seviyesi olduğunda, tüm

karbon oksijene çevrilirdi. Bu defa yine evrende karbon kalmayacaktı. Bu

durum araştırıldığında oksijenin enerji seviyesinin taban durumunun

biraz altında olduğu görüldü. Tüm bunlar üç harikanın gerçekleşmesini

zorunlu kılar. Berilyum-8 ancak belirli bir süre kararlı olmalıdır fakat

uzun süre kararlı kalmamalıdır aksi takdirde tüm helyumu kullanır. Ancak

bir başka helyumu kabul edecek süre boyunca kararlı kalır. Karbonun

enerji seviyesinin de tepkimenin hızla gerçekleşmesine imkan verecek

düzeyde olması gerekir fakat oksijen bu seviyede enerjiye sahip olmamalıdır

böylece tümünü hızla tüketmemiş olur. 

Tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde, bu muhteşem hassas dengeler

sayesinde evrende yeterli miktarda karbon ve oksijen bulunduğunu

görürüz. Bunların ortaya çıkartılmasında en önemli çalışmayı yapanlardan

biri Fred Hoyle olmuştur. Hoyle fizik kanunlarının son derece hassas

ölçülere sahip olduğunu görünce üstün bir aklın fizik, kimya ve biyolojiye

müdahale ettiğini söylemişti. Bunları harika kelimesiyle ifade ediyorum,

ve evrenin yaşam için gerekli olan karbon ve oksijeni üretecek şekilde

dizayn edildiğine inanıyorum.

Benzer tasarım özellikleri evrende yaşam için gerekli miktarda

hidrojen olmasını da sağlar. Bir kez daha evrenin ilk anlarını düşünürsek,

sadece hidrojen ve helyum olduğunu görürüz. Fakat bu ilk anlarda evren

hidrojenin birleşip, helyum oluşturabilmesini sağlayacak kadar sıcaktı.

Yalnız bir proton veya nötron eklemek bunun oluşması için yeterli olurdu.

Hidrojen bir protondan meydana gelir, aynı zamanda bir proton ve bir

nötron ya da bir proton ve üç nötrondan oluşan hidrojen atomları da

vardır. Farklı helyum yapılarını da gözlemleyebilirsiniz, 2 proton ve 2 nöt-

rondan oluşan helyum atomları vardır ve toplamında en fazla dörde kadar

çıkabilir. Protonların ve nötronların toplamda 5 parçacık oluşturduğu bir

atom bulunmaz. Çünkü evrenin ilk anlarında bu gerçekleşseydi, evrende

bulunan hidrojenin tamamı füzyonla bu ağır elementlere dönüşecekti. Bu

demektir ki 5-nükleon veya 8-nükleon içeren bir element bulunmaz.

Ancak bu sayede evrende hidrojen yüksek miktarda bulunabilir, evrende

bulunan atomların yüzde 75 kadarı hidrojendir. Eğer 5-nükleon veya 8-

nükleon yapıda atom bulunsaydı, hidrojenin tamamı bir başka şey ile bir-

leşirdi. Hidrojen bulunmadığında, suyun oluşması mümkün olmayacaktır. 
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1. Pro
2. Gly

Kolajen proteininin amino asit yapısı. Şekilde de gö-
rüldüğü gibi, her üç amino asitten biri glisindir.
(Gly)Glisin küçük olması nedeniyle kolajenin yapısı
için en uygun amino asittir.



Örneğin protonların ve nötronların bir araya gelmelerini belirleyen

güçlü nükleer etkileşimi inceleyebiliriz. Yine elektrik yüklerinin birbirleriyle

etkileşimlerini belirleyen elektromanyetik kuvvete de bakabiliriz. Bunu bir

şemada incelediğimizde dikkatimizi çeken bir şey vardır. Şu soruyu

sormalıyız, “Evrende yaşamın var olması için gereken tüm koşulların hepsi

nerede bir araya gelir?” Görünüşe bakılırsa eğer burada aşağıda olursa

karbon kararlı olmayacaktır. Yukarıda bu noktaya baktığınızda yalnız ışık

hızına yakın hareket eden atomları bulursunuz. Bunlar yaşam için elverişli

değildir. Burada yukarıda tüm protonlar birleşecek ve geriye hiçbir hidrojen

kalmayacaktı. Tüm bunlar gösteriyor ki bu hesaplamaların tamamını yap-

tığınızda yaşam için tüm şartları karşılayan tek uygun yer bu küçücük

alandır. Tüm fizik kanunlarının bir araya getirildiği farklı şekilleri düşünsek,

bunların içinde yalnız çok küçük bir alanda yaşam için ihtiyaç duyulan ele-

mentler meydana gelebilir. Bu bizim hayatı destekleyecek şekilde tasarlanmış

bir evrende yaşadığımızı açıkça gösterir. Bu da tasarımın varlığına, evreni

bir amaç için var eden bir Yaratıcı’nın varlığına işaret eder.

Şimdi evimizi biraz daha yakından inceleyelim. Gezegenimize biraz

daha yaklaştığımızda Dünyanın etrafında yörüngesinde dönen Ayın da bir

ölçüyle yerleştirildiğinin kanıtlarını görüyoruz. Geceleri seyredilmesi güzel

olmakla kalmıyor, Ay gerçekten önemli. Jüpiter ve Satürn’ün Dünyamızın

uydusu Aydan daha büyük olan uyduları var. Fakat ana gezegenin boyutuyla

karşılaştırıldığında, Dünyanın uydusu Ay kendi başına bir kategori

oluşturuyor. 

Ayın dev boyutu, Dünyanın yaşama ev sahipliği yapabilmesi açısından

son derece önemli. Ay, Dünyanın dönme eksenini kararlı hale getiriyor.

Dünya bir eksen etrafında dönüyor ve Ay ise herhangi bir kayma olmaması

için bu dönme eksenini sabitliyor. Ay bu kadar büyük olmasaydı, Dünyanın

dönme ekseni kararsız halde yalpalayacak ve sonucunda Dünya üzerinde

felaketlerle sonuçlanacak büyük iklim değişiklikleri oluşacaktı. Ay bu yal-

palamayı engeller ve Dünya bu sayede milyarlarca yıldır yaşama elverişli

bir iklimi koruyabilir. Belki daha da önemlisi ayın büyüklüğü aynı zamanda

Dünyada tektonik faaliyetlerin oluşmasını sağlayan  kritik ısıyı temin eder. 

Depremlerin ve yanardağların kötü şeyler olduklarını düşünebilirsiniz,

fakat bunlar Dünya üzerinde iklimlerin düzenlenmesi için hayati olan
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tektonik faaliyetlerdir. Şöyle ki, Güneşin, Ayın ve Dünyanın arasındaki

yerçekimi etkisi Dünyanın iç kısmının esnemesine, genleşmesine ve sıkış-

masına neden olur. Bu ısı sonucunda Dünya yüzeyindeki plaka tektoniği

gerçekleşir. Bilim adamları Dünyanın bu kadar büyük bir Aya nasıl sahip

olduğunu anlamaya çalışırken, Dünyanın ilk zamanlarında dev bir çarpışma

gerçekleştiğini fark ettiler. Ama bu çarpışmanın tam doğru zamanda doğru

hızda, doğru açıda ve doğru boyutlu bir cisimle meydana gelmesi gerekiyordu.

Bu gerçekten olağanüstü bir çarpışmaydı. Ay “Dünyada yaşam olsun” diye

tasarlanmış gibi görünüyordu. Ayrıca Dünyanın da tektonik faaliyetlerin

ne çok fazla, ne de çok az yoğunlukta olacak şekilde tam doğru büyüklüğe

sahip olduğu anlaşılıyordu. Eğer Dünya daha büyük olsaydı, plakalar çok

kalın olacak ve tektonik faaliyet çok az olacaktı. Eğer Dünya daha küçük

olsaydı tektonik plakalar çok daha ince olacak ve tektonik faaliyet çok fazla

olacaktı. Tektonik faaliyetlerin tam doğru olmasını sağlayan, tam doğru

büyüklükte bir gezegen üzerinde yaşıyoruz.

Hücrenin içine baktığımızda gördüğümüz tasarım kanıtlarından da

bahsetmek istiyorum. Genetik şifreyi incelediğimizde U, C, A ve G

harflerinden oluşan dört bileşenden oluştuğunu görürüz. Bunların tümüyle

detaylarına girmeyeceğim, fakat bilgisayar programlaması açısından konuyu

inceleyeceğim. Bu harflerin üçü bir araya gelerek gruplanırlar ve aminoasitlerin

nasıl üretileceğini tarif ederler. Üç harfin diziliminde, her bir harfin dört

olasılıktan biri olması ihtimali nedeniyle toplamda 64 farklı olasılık vardır.

4 x 4 x 4 ile bu hesaplamayı yaparsınız. Ama yaşam için kullanılan sadece

20 farklı aminoasit vardır, bu da üçünün farklı kombinasyonlarının aynı

aminoasiti üreteceği anlamına gelir. Burada farklı kombinasyonlar olduğunu

görüyorsunuz, iki farklı kombinasyon ile fenilalanin, lüsin elde edebiliyorsunuz.

Farklı harf kombinasyonlarının yine de aynı aminoasiti ürettiğini görüyoruz.

Ayrıca amino asit dizilimleri proteinlerin nasıl katlanması gerektiğini de

belirler. Bazen farklı aminoasitler, yine de aynı protein katlamasını yaparlar. 

Bilim adamlarının sorması gereken asıl önemli soru şudur, “protein

doğru katlanıyor mu?” Bilim adamları ardından şu soruyu da sormalılar,

“Bu genetik şifre bazı harflerde mutasyonlar olmasına rağmen proteinlerin

doğru bir şekilde katlanmasını ve işlev yapmasını nasıl sağlayabiliyor?” 
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Gözlemlenebilen Evren

O inkar edenler görmüyorlar mı ki (başlan-
gıçta) göklerle yer birbiriyle bitişikken, Biz
onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık.
Yine de onlar inanmayacaklar mı? (Enbiya
Suresi, 30)

Süpernovaların Evrendeki 
Hassas Görevleri

Süpernovalar ve aslında bütün yıldızlar arasındaki
mesafeler çok kritik bir konudur. Galaksimizde
yıldızların birbirlerine ortalama uzaklıkları 30 milyon
mildir. Eğer bu mesafe biraz daha az olsaydı,
gezegenlerin yörüngeleri istikrarsız hale gelirdi.
Eğer biraz daha fazla olsaydı, bir süpernova ta-
rafından dağıtılan madde o kadar dağınık hale
gelecekti ki, bizimkine benzer gezegen sistemleri
büyük olasılıkla asla oluşamayacaktı. Eğer evren
yaşam için uygun bir mekan olacaksa, süpernova
patlamaları çok belirli bir oranda gerçekleşmeli
ve bu patlamalar ile diğer tüm yıldızlar arasındaki
uzaklık, çok belirli bir uzaklık olmalıdır. Bu uzaklık,
şu an zaten var olan uzaklıktır. (Michael Denton,
Nature’s Destiny, s. 11) 
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Güneş Sistemindeki Mükemmel Düzen

Ne Güneş’in Ay’a erişip-yetişmesi gerekir,
ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi.
Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler.
(Yasin Suresi, 40)



Mutasyonların gerçekleşebileceği bir ortamda yaşıyoruz. Mutasyonların

gerçekleşeceğini kabul ettiğimize göre, genetik şifre yapılması gerekeni

nasıl eksiksiz gerçekleştiriyor? Evet bu sorunun en kısa cevabı şu; genetik

şifremiz milyonda bir gerçekleşen bir yeteneğe sahip. Aminoasit kodlaması

ve protein katlamasındaki aminoasit benzerliği düşünüldüğünde, bilim

adamları bu genetik kodun yani bizim genetik kodumuzun, mutasyonların

neden olduğu hataları minimuma indirme yeteneğinin resmen 1 milyonda

bir olduğunu fark ettiler. Eğer kaç farklı şekilde hataları düzelten bir

genetik şifre yapabileceğinizi sorarsanız, bu milyonda bir olabilir ayrıca

hataları düzeltme yeteneğini de buna eklemeniz gerekir. Sadece çok sayıda

katmandan oluşan bir şifrelemeyi yapmakla kalmaz, bilgisayar programcılığı

yönünden bakıldığında bir kodlama hatasının düzeltilmesi büyük önem

taşır. Özellikle çok gelişmiş programlamalarda görüldüğü gibi çoklu kod

satırları tanımlıyorsanız bu bir tasarım olduğunun açık göstergesidir. 

Tüm bunlardan sonra, DNA’nın çift sarmal yapısını keşfeden Francis

Crick’in şu sözleri aklıma geliyor: “Biyologlar gördükleri şeyin tasarlanmış

değil, evrimleşmiş olduğunu sürekli kendilerine hatırlatmalıdırlar”. Bu

sözlere katılmıyorum, bilim adamları evrene baktıklarında her ölçekte
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son derece hassas dengeler ve tasarımın delillerini görüyorlar. Uzay

zamanın yapısında, fizik kanunlarının yapısında ve sağlamlığında, Ayın

büyüklüğünde, genetik şifrede ve burada bahsetmediğimiz diğer birçok

alanda muhteşem hassas dengeler görüyorlar. Bir tasarım gördüğümüzde,

bir “Tasarımcının” var olduğu sonucuna varmak bana çok daha akılcı gö-

rünüyor. İşte bu “Tasarımcı” tüm evreni insanlığın yaşayabileceği şekilde

yarattı. 

Şimdi, üçüncü konu ise Dünya üzerindeki kanunlar ve bilimin ge-

reklilikleri üzerine yaptığınız incelemeler. Bu aşamada bazı felsefi sonuçlara

varmanız gerekiyor. Kendinize şu soruyu sormalısınız, “Hangi dünya

görüşü tüm bu sonuçları karşılamaktadır?” Bunları hızla değerlendirmek

istiyorum, fakat asıl varmak istediğim nokta şu olacak: Hıristiyan inancını

inceledim ve bilimsel çalışma yapmak için gereken tüm bu ön koşulları

karşıladığını biliyorum. Bu nedenle, “Bilim benim dünya görüşümü des-

tekliyor” yorumunu yapan herhangi bir kişi kendisine şu soruyu yöneltmeli:

“Sizin dünya görüşünüz bilim için gereken tüm ön koşulları karşılıyor mu?” 

Fizik kanunlarının fiziksel evrenin her noktasında değişmez olması

gerekiyor. Evren kendi içinde nesnel bir gerçeklik, sadece bir hayalden

ibaret değil. Doğa kanunları belirli bir ölçüye ve düzene uygun hareket

ediyorlar. Yunan mitolojisinde Zeus’un kızdığında yıldırımlar fırlatması

bilimin temeli değildir. Fiziksel evren akıllı olmak zorundadır. Dünya ise

akılla araştırılması gereken bir varlık, kutsal bir nitelik taşımadığı için ilah

edinilemez ve tapınılamaz. Dünya güzel ve değerli bir yer ve üzerinde

araştırma yapmaya değer. Siddhartha Gautama’nın sözlerinde gerçek ay-

dınlanmanın dünyadan kopmakla olabileceğini okumuştum. Evet, eğer

dünyadan kopmak istiyorsanız o zaman Dünyanın nasıl çalıştığını öğrenmek

için araştırma yapmanıza gerek var mı?

Yaratıcı’nın var ettiklerini ve yaratmasını araştırmak için ampirik,

deneysel yöntemlere ihtiyacımız var. Allah aslında bu konuda insanlığı

teşvik ediyor ve bizlere doğaya egemen olmamızı bildiriyor. Bu gerçek

bilimi destekliyor ve ilerletiyor. Aklın kullanılması bilimi Allah’ın ahlak

kanunlarının vazgeçilmez bir parçası yapıyor. Belki de en önemlisi

insanların evrendeki aklı keşfedecek yeteneğe sahip olmaları. Peki bu

durumda ateist olanlar ne düşünüyorlar? Bu konuda CS Lewis’in bir

alıntısının konuyu iyi özetlediğini düşünüyorum. 
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“Eğer Güneş Sistemi tesadüfi bir çarpışma ile oluştuysa, o zaman geze-

genimiz üzerindeki organik yaşam da bir tesadüf eseridir, ve insanın

evrimi de tümüyle bir tesadüftür. Öyleyse, şu an düşündüklerimizin

tamamı da sadece tesadüftür ve atomların hareketinin tesadüfi yan

ürünleridir. Bu tüm materyalistlerin ve astronomların aynı zamanda

her bir kişinin düşünceleri için de geçerlidir. Eğer düşünceler örneğin

materyalizm ve astronomiye ait fikirler yalnız tesadüflerin yan ürünleri

ise, o zaman neden bunların doğru olduklarına inanalım? Bir tesadüfün,

diğer tüm tesadüfler hakkında doğru bilgi verdiğine inanmam için

hiçbir neden yok.” (http://www.goodreads.com/quotes/106602-if-the-

solar-system-was-brought-about-by-an-accidental)

Eğer beynim yalnız bir tesadüf ise, neden evrenin geri kalan kısmını

tanımlayabilsin? Bilim dünyasının ortaya koyduğu tüm bu çıkarımlar ve

felsefi önkoşullar göz önüne alındığında, şu sorunun sorulması gerekir:

“Hangi dünya görüşü tüm bu sonuçları karşılamaktadır?” İmana dayalı

bir dünya görüşünde Allah tüm insanlığı bir amaç için, ahlak kurallarına

uygun yaşayacak ve Allah’a tanıyıp ibadet etme isteğiyle yaratmıştır; bu

görüş tüm bu sonuçları karşılamaktadır. Bir bilim adamının, bilimle

uğraşması için inançlı olmak zorunda olduğunu söylemiyorum. Fakat

söylediğim şu, bilim dünyasının kesintisiz ilerleme sağlaması için bir

bilim adamının Allah inancına dayalı bir dünya görüşünü benimsemesi

şarttır. 

Bizler bilimin tarif ettiklerinin, Allah’ın bizlere bildirdikleri ile

örtüştüğü bir evrende yaşıyoruz. Bu evren yaşamı destekleyecek şekilde

tasarlanmış. Ve içinde yaşadığımız bu evrende Allah inancına dayanan bir

dünya görüşü bilimin tüm sonuçlarını karşılıyor. Tüm bunlar bana en son

elde edilen bilimsel delillerin veya evrenle ilgili bilimsel anlayışımızın en

doğru ve en iyi yaratılışçı bir dünya görüşü ile tanımlandığını ve açıklandığı

gösteriyor. Bu gerçekler bizi her şeyin Yaratıcısı, Allah’a ulaştırıyor. 

Çok teşekkürler.
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Dr. Oktar Babuna'nın sunumu:

"Evrim Teorisinin Çöküşü ve Yaratılış Gerçeği"

Herkese çok teşekkürler.

Öncelikle sizlere saygı ve sev-

gilerimi sunuyor ve temsil et-

tiğim Sayın Adnan Oktar’ın

“selam”ını sizlere iletmek isti-

yorum. Hepinize özellikle se-

lamlarını iletti.

Bugün çok önemli bir

konu olan Darwinizm üzerine

konuşacağız. Çünkü Darwi-

nizm yaşamın tesadüfen ortaya

çıktığını iddia eder. Bu ve aynı

zamanda doğada bencilce bir

hayatta kalma mücadelesi ol-

duğu düşüncesi Marksizm, fa-

şizm ve vahşi kapitalizm gibi meslektaşımın birazdan ayrıntılı olarak bah-

sedeceği bazı sapkın ideolojileri ortaya çıkarır. Karl Marx, evrim teorisi ve

Darwin’in kitabı hakkında, "bizim görüşlerimizin doğa tarihinde temelini

içeren kitap budur" diye açıklamıştır. Darwinizm dünyaya yayıldığı için,

20. yüzyılda 300 milyondan fazla kişi yaşamını kaybetmiştir. Darwinizm

bütün dünyaya hakim olmuş durumda ancak, daha sonra ayrıntılı olarak

anlatacağım gibi, hiçbir bilimsel delile dayanmıyor..

Darwinizm insanoğlunun bu dünyaya bir dizi tesadüf sonucu geldiği

ve “bir hayvan türü” olduğu yalanını öne sürer. Darwinizm ayrıca hayattaki

tek kuralın bencilce bir hayatta kalma mücadelesi olduğunu iddia eder.

Buna göre güçlü bireyler zayıf bireyleri ezerek hayatta kalırlar ve doğada

acımasız bir mücadele vardır. Zayıf olanlar yok olmaya mahkumdur. Bu

fikirler tabii ki bugün dünyada gördüğümüz savaş, şiddet ve terörün

temelini oluşturur. 
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Darwinizm, materyalizmin doğaya uygulanmasıdır. Materyalizm

maddenin ötesindeki her şeyin varlığını kesinlikle reddeder. Ancak bilim

böyle bir materyalist dogmayı kabul etmek zorunda değildir. Bilim doğayı

keşfetmek ve bulgulardan sonuç çıkarmak demektir. Bu bulgular doğanın

yaratıldığı sonucunu doğurursa, bilimin de bunu kabul etmesi gerekir.

Gerçek bir bilim insanının görevi budur; 19. yüzyılın eski materyalist

dogmalarını savunarak imkansız senaryolar öne sürmek değil.

Charles Smith Amerikan Ateizmi Geliştirme Birliği’nin kurucusudur.

Tam olarak şunu söyler: “Evrim ateizmdir.” İşte bu nedenle Darwinizm’i

çürüten bu kanıtlara rağmen pek çok kişi ateizmi sürdürmek için evrimi

savunur. Bu nedenle Darwinizm’in geçersizliğini ortaya koyan bilimsel

delillere rağmen Darwinizm hala savunulmaktadır.

Darwinizm’in batıl ilahı rastgele mekanizmalar ve tesadüftür. Yaşamın

tesadüfi olaylar, doğal seleksiyon ve mutasyon yoluyla ortaya çıktığını

iddia ederler. Bunlarla neyi amaçladıklarını ayrıntılı olarak açıklayacağım

ve elbette diğer konuşmacılar da bu konuya değindiler. Evrimciler zaman

ve tesadüfün canlılardaki tüm bu karmaşık tasarımı ve bilgiyi yaratabileceğini

iddia ederler. Fakat bu tamamen geçersiz, mantığa ve kesinlikle bilime ay-

kırıdır. 

Tüm yaşam formları her yeri sarıp kuşatan bir Aklın, Yüce Allah’ın

eseridir. Evrende nereye bakarsak bakalım, matematiksel kusursuzluk,

simetri, uyum ve düzen görüyoruz. Galaksileri incelediğimizde yine bu

uyumu, düzeni ve hassas dengeleri gözlemliyoruz. Dünyaya, hayvanlara,

bitkilere, atomlara, hücrelere ve aynı zamanda proteinlere bakıyoruz. Göz-

lerimizi çevirdiğimiz her yerde hayranlık verecek güzellikte bir matematiksel

kusursuzluk görüyoruz ve tüm bunların her şeye gücü yeten bir Aklın

eseri olduğunu kavrıyoruz. Öylesine hassas bir dengeden bahsediyoruz

ki, bu dengeden en ufak bir sapma bile tüm sistemin yok olması anlamına

geliyor. Bu, Allah’ın varlığı için çok güçlü bir kanıttır. 

Darwinizm’i geçersiz kılan en güçlü ve temel kanıt proteinlerin

tesadüfen ortaya çıkmasının imkansız olmasıdır. Burada protein mole-

küllerinin sentezlendiğini görüyorsunuz. Bunun için aminoasitleri içeren

tam bir sisteme ihtiyaç vardır. Aminoasitler proteinler tarafından sentezlenir

ve ribozomda birbirlerine eklenirler. Ribozom proteinlerden ve RNA

moleküllerinden oluşur. Proteinlerin üç boyutlu olarak katlanması
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için diğer protein moleküllerine ihtiyaç vardır. Temelde PROTEİNLER

sadece diğer PROTEİNLER tarafından sentezlenebilirler. Bir proteinin

var olması için en az 100 farklı proteinin önceden var olması gerekir. Peki,

bu yeterli mi? Hayır, DNA da var olmak zorundadır, çünkü aminoasitlerin

doğru şekilde dizilimi ile ilgili bilgi DNA’da kodlanmıştır. DNA’nın var

olması için yine proteinlerin var olması gerekir, çünkü DNA da proteinler

tarafından sentezlenir. Protein sentezi için protein fabrikası olan ribozoma

ihtiyaç vardır. Ve ribozom da proteinler tarafından sentezlenir; peki bu

kadar mı? Hayır. Enerji üretimi yapan bir organele ihtiyaç vardır. Bu

demektir ki, dünyada ilk proteinin üretilmesi için eksiksiz bir canlı

hücresinin var olması gerekir. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Yaratıcı Allah’tır. Proteinlerin tesadüfen ortaya çıkmasının imkansız olması,

Darwinizm’i tümüyle geçersiz kılan ve iddialarını ortadan kaldıran en

güçlü delildir. Daha fazlasını söyleme gerek yok, çünkü bilimin evrim id-

dialarını daha ilk adımda çürütmesi demek, diğer tüm adımların da

bilimsel kanıtlarla çürütülmesi anlamına gelir.

Bir sonraki başlığımız, Doğadaki Biyojenez Kanunu. Buna göre yaşam

ancak aynı türdeki başka bir yaşamdan gelir. Hayat, ancak hayat sahibi

varlıktan gelir. Her canlı hücresi bir başka hücre tarafından üretilir, bir

başka hücrenin çoğalması ile oluşur. Dolayısıyla dünyada ilk hayat, ancak

bir başka hayat sahibi varlıktan gelmiş olabilir. Bu Allah’ın ‘Hayy’ (Hayatın

Sahibi) isminin tecellisidir. Hayat ancak O’nun dilemesiyle başlar, devam

eder ve sona erer. 

Bugün yaygın olarak kabul edilen Neo-Darwinizm iddialarına göre

evrimin iki hayali mekanizması vardır: "Doğal seleksiyon" ve "mutasyonlar".

Bunların birbirlerini tamamlayan iki faktör oldukları, Darwinizm’in

iddiasıdır. Öncelikle, mutasyonların yeni özelliklerin gelişmesine yardımcı

olduklarını ve uygun olanların doğal seleksiyon ile seçildiğini söylerler ve

canlıların böylece evrimleştiğini iddia ederler. Fakat bu kesinlikle bilime

aykırıdır. Öncelikle gördüğünüz gibi doğal seleksiyon ve mutasyonlar her

zaman asimetri ve patolojiye neden olur. Daha detaylı bilgi vereceğim. 

Doğal seleksiyon iddialarına göre yaşadıkları ortamların doğal ko-

şullarına daha uygun olan canlılar başarılı olacaklar ve soyunu devam et-

tirecekler, fakat uymayanlar ise yok olacaktır. Buradaki örneğe bakalım.

Bir geyik sürüsü jaguar, leopar veya aslanlar gibi avcılar tarafından tehdit
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1970'lerde Teknoloji Enstitüsünden
genetikçi Edward B. Lewis, üç mutant türünü
dikkatlice çiftleştirerek, dengeleyicilerin normal
görünümlü ikinci bir çift kanada dönüştüğü bir
meyve sineği üretmeyi başardı.
İlk bakışta Carroll'un deneyi, düzenleyici DNA'daki
küçük gelişimsel değişimlerin görünümde büyük
evrimsel değişimler üretebileceği iddiasına kanıt
sağlıyor gibi gözükebilir. Ama meyve sineği hala
meyve sineğidir. Dahası, ikinci çift kanat normal
gözükmesine rağmen uçma kaslarından yok-
sundur. Dört kanatlı bir meyve sineği kuyruğundan
faydasızca sarkan bir çift kanadı olan bir uçak
gibidir. Canlı, uçmada ve çiftleşmede büyük
zorluk yaşar, bu yüzden yalnızca laboratuvarda
yaşayabilir. Evrime kanıt olarak sunulan, dört
kanatlı meyve sineği, sirk gösterilerindeki iki başlı
danadan daha iyi değildir.2

Fazla kanatlı ya da eksik bacaklı özürlü meyve si-
nekleri gelişim genetiği hakkında bazı şeyler
öğretti ama evrim hakkında hiçbir şey öğretmedi.
Tüm kanıtlar tek sonucu gösteriyor: Bir meyve
sineği embriyosuna ne yaparsak yapalım, yalnızca
3 olasılık meydana gelebilir -normal bir meyve
sineği, kusurlu bir meyve sineği ya da ölü bir
meyve sineği. At bir yana, at sineği bile değil.3
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Peter Raven ve George Johnson'ın 1999 baskılı
ders kitabı Biology'e göre, "evrim genetik me-
sajdaki değişimlerle başlamıştır... Mutasyon ve
yeniden birleşim (mevcut genlerin yeniden dü-
zenlenmesi) yoluyla gerçekleşen genetik değişim
evrim için hammadde üretir." Kitaptaki aynı sayfa,
dört kanatlı meyve sineğinin resmine yer vermekte
ve onu "gelişimin kritik evresini düzenleyen bir
gen olan Ultrabithorax'daki değişimlerden dolayı
bir mutant" diye nitelendirmekte, ayrıca iki göğüs
kısmına ve dolayısıyla iki çift kanada sahip oldu-
ğunu da eklemektedir.
Mezkur ders kitabı, karışıklığa ilaveten, ilave ka-
natların bir yapı kazancını temsil ettiği izlenimini
okura vermektedir. Ama gerçekte dört kanatlı
meyve sineği uçuş için gerekli yapılardan yok-
sundur. Dengeleyicileri kaybolmuştur ve onların
yerini yeni bir şey değil, diğer kısımda zaten bu-
lunan yapıların kopyaları almıştır. Her ne kadar
dört kanatlı meyve sinekleri resimleri, mutasyonların
yeni bir şey eklediği izlenimini verse de, bunun
tam tersi gerçeğe daha yakındır.4

Varsayılan Faydalı Mutasyonlar İçin Gereken
Sonsuz Zaman
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Mutasyonların zararlı etkileri, resimdeki
canlılarda açıkça görülebilmektedir.
Mutasyonlar canlıları ya sakat bırakır
ya da onları öldürürler. Mutasyonlar
canlıları geliştirmez, onlara yalnızca
zarar getirirler.
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Sözde Evrimleşen Canlı Bedeni, 
Neden Mutasyonlara Karşı Korunuyor?

Rüzgarla taşınan tozun Dürer'in "Melancholia"sını
oluşturma ihtimali, gözü oluşturan DNA mole-
küllerinde meydana gelebilecek bir kopyalama
hatası ihtimalinden çok daha küçüktür.9

Mutasyonların çoğu zararlıdır, isten-
meyen bir yan etkinin ortaya çıkması oldukça muh-
temeldir



ediliyorsa, elbette daha hızlı koşanlar hayatta kalır. Bu doğru. Ancak bu

süreç ne kadar uzun olursa olsun sadece daha hızlı koşan geyikler var

olur. Bu geyikler, at gibi bir başka türe dönüştürmez çünkü doğal seleksiyon

hiçbir şekilde DNA üzerinde değişiklik meydana getirmez. Yeni genetik

bilgi ekleyemez, yeni proteinler üretemez veya yepyeni organlar ortaya çı-

kartamaz. Doğal seleksiyon yalnız zayıf ya da hasta bireyleri topluluktan

kaldırır. Doğal seleksiyonun planlama veya öngörü gibi yetenekleri yoktur.

Bu nedenle doğal seleksiyon gibi kör ve şuursuz bir mekanizmanın

canlılarda bulunan tüm kompleks tasarımı ve bilgiyi yaratmış olması im-

kansızdır. Doğa nedir? Doğa hava, toprak ve taştan meydana gelir. Doğanın

kendisi yaratılmıştır, bir bilince sahip değildir. Söz konusu şuur yalnız her

yeri sarıp kuşatan Allah’a aittir. 

Doğal seleksiyon elbette bilinçli bir mekanizma değildir. Bu nedenle

Charles Darwin doğal seleksiyondan bahseden ilk kişi olmasına rağmen

kitabında bir itirafta bulunur: "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal

seleksiyon hiçbir şey yapamaz". Neo-Darwinistler iddia ettikleri faydalı de-

ğişikliklerin nedeni olarak ise “mutasyonları” eklemek zorunda kaldılar.

Peki mutasyonlar nedir? Mutasyonlar DNA’nın son derece kompleks

yapısında gerçekleşen kopmalar veya yer değişiklikleridir. DNA üzerindeki

harflerin yer değişikliği, yeni harflerin eklenmesi veya bu harflerin

çıkartılması mutasyonlara neden olur. Bunlar kopmalar veya yer değişik-

likleridir. Mutasyonlar yalnız  kanser, çeşitli engellilik durumları veya

ölüme neden olurlar. Yararlı bir mutasyondan söz edilemez. Bazı bilim

adamları sözde sessiz mutasyonların var olduğunu iddia etseler de, bu

sessiz oldukları söylenen mutasyonların çoğunun canlıya zararlı olduğu

anlaşılmıştır. Mutasyonlar genellikle DNA replikasyonu, DNA’nın kopya-

lanması veya ultraviyole radyasyon ya da kimyasal maddeler gibi zararlı

dış etkiler sonucu meydana gelir. Bunlar canlılara sadece zarar ve hasar

verirler; örneğin kansere yol açarlar, canlıda patoloji, asimetri, engellilik

ve ölüme neden olurlar. Çünkü mutasyonların yaptığı etki bir bilgisayara

çekiçle vurmak gibidir. Bilgisayara çekiçle vurulması, daha iyi bir bilgisayar

üretmez. Herkes bunu bilir, bu gerçeği kavramak için bilim adamı olma-

nızgerekmez.
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Dünyanın en tanınmış biyoloji kitabı Campbell and Reece’dir. Bu tüm

dünyada kullanılan standart bir ders kitabıdır. Bu kitapta evrim ve

Darwinizm savunulsa da, mutasyonlar bölümünde bir benzetme yapılır

ve mutasyonların yararlı olması, arabanın kaportasına ateş edilmesine

benzetilir. Sonra da, arabaya ateş edilmesinin elbette motorun daha iyi ça-

lışmasını sağlamayacağı belirtilir. Her ne kadar mutasyonların yararlı ol-

mayacağını bilse de, sonraki sayfalarda mutasyonları hala yararlı bir me-

kanizma olarak savunur ve evrimi destekler. Bir bilim insanı bu şekilde

hareket etmez. Bunu söyleyen kişi ancak batıl inanışa sahip bir pagan

rahip olabilir, çünkü savunduğu pagan ideolojidir. Darwinizm batıl olan,

pagan bir dini savunmaktadır.  

Mutasyonların neden bir evrim mekanizması olmadığını özetlersek:

Mutasyonların doğrudan etkisi zararlıdır. Mutasyonlar bir organizmanın

DNA'sına yeni hiçbir bilgi eklemez. Bazı evrimcilerin verdiği orak hücreli

anemi, CCR5 HIV mutasyonları veya E. coli deneylerindeki sitrik asit

döngüsü gibi örneklerin hepsi genom üzerindeki bilgiyi azaltır ve zararlı

sonuçlar doğurur. Bu demektir ki, yararlı hiçbir mutasyon yoktur. İşte bu

nedenle evrimci Richard Dawkins'e tek bir yararlı mutasyon örneği vermesi

istendiğinde kayıt cihazını durdurmuş ve cevap verememiştir. Fakat Dar-

winizm’e göre, trilyonlarca yararlı mutasyon örneği bulunmalı. Faydalı

mutasyon örneği verilmesi istendiğinde bu nedenle Richard Dawkins

gözlerini 17 saniye boyunca tavana yöneltip, kaydı durdurmuştur.

Şimdi fosiller konusuna geldiğimizde, günümüzde 600 milyon fosil

ortaya çıkartılmıştır. Fosiller geçmişte yaşamış canlıların kalıntılarıdır.

Örneğin, burada bir kurbağa fosili görüyorsunuz. Bunlar canlıya ait

kalıntılar. Bu fosiller milyonlarca yıl yaşında, bazen canlı bütün bir iskelet

olarak korunmuş veya tek bir diş kalmış. Bugün 600 milyon fosilden bah-

sediyoruz. Ancak fosil örneklerinde gördüğünüz gibi, canlılar aniden

ortaya  ve yaşam tarihi boyunca hiçbir değişikliğe uğramazlar. Elimizde

bu gerçeğe ait 600 milyon fosil var, ancak evrimciler canlıların milyonlarca

yıl içinde DNA üzerinde meydana gelen rastgele değişiklikler sonucu

ortaya çıktıklarını iddia ederler. Bu durumda elbette evrimcilerin bize bu

canlılara ait fosil örneklerini göstermeleri gerekir. Eğer iddialarına göre

evrim gerçek ise, bize yarı balık, yarı amfibi hayvanlara ait fosilleri
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göstermeleri gerekir. Örneğin bu canlılar %90 balık, %10 amfibi olmalı.

Tüm bu ara geçişler mutasyonların rastgele bir mekanizma olması nedeniyle,

asimetrik ve patolojik özellik taşımalı. Bize yarı amfibi, yarı sürüngen

canlıların var olduğunu göstermeliler, sürüngenlerden memelilere geçişin

nasıl olduğunu gösteren ara geçiş formlarını sunmalılar. Eğer hiçbir ara

geçiş formu yoksa, bu elbette evrimin olmadığı anlamına gelir.

Bugün yeryüzünde 600 milyon fosil bulunuyor. Fosil kanıtlarından

canlıların aniden ve eksiksiz bir vücutla belirdiklerini ve dünyada

bulundukları süre boyunca hiçbir değişikliğe uğramadıklarını görüyoruz.

Burada size evrimcilerin iddialarını açıklamak istiyorum. Bu denizyıldızının

100 milyon yıllık bir süre içinde evrimleşerek balığa dönüştüğünü iddia

ederler. Biz de fosil kanıtlarına bakarız. Elbette bilimsel delillerini görmemiz

gerekir. Elimizde denizyıldızı fosilleri var mı? Evet, milyonlarcası bulunuyor.

Peki elimizde balık fosillerimiz var mı? Yine, milyonlarcası var. Öyleyse

bunların ara geçiş formları, daha doğrusu yarı balık, yarı denizyıldızı

canlı formları bulunuyor mu? Örneğin yüzde 90 balık ve yüzde 10

denizyıldızı; ya da yüzde 95 balık ve yüzde 5 denizyıldızı canlılara ait

fosiller bulunuyor mu? Hayır, bunun tek bir örneği bile yok. Bunun ne

anlama geldiğini biliyor musunuz? Allah, evrimle yaratmadı, "Ol" emriyle

ani bir yaratış ile var etti. Milyonlarca fosil bu delili, bu gerçeği doğruluyor.  

Öyleyse, Charles Darwin'e soruyoruz. Türlerin Kökeni kitabında

sözde ara geçiş formları ile ilgili neler söyledi? Çünkü ona göre evrim

doğru ise, bu evrime ait ara geçiş formları bulunması gerekiyordu. Şimdi

ne dediğine bakalım. Darwin şunları söyledi: “Eğer gerçekten türler öbür

türlerden yavaş gelişmelerle türemişse”. Burada türlerin yavaş gelişmelerle

diğer türlere ara geçiş formları yoluyla rastlantısal olarak evrimleştiğini

söylüyor. “... neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz?” Ara geçiş

formuna rastlamıyoruz, çünkü hiçbir ara geçiş formu yok. “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?” (Charles Darwin, Türlerin Kökeni,

sf. 172, 280) 
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(Detaylı bilgi için: Darwin'in Anlaya-
madığı Kambriyen, Adnan Oktar)

Eğer Walcott isteseydi, fosiller üzerinde çalışmak
üzere bir ordu dolusu öğrenciyi gö-

revlendirebilirdi. Ama evrim gemisini batırmamayı
tercih etti. Bugün Kambriyen Devri fosilleri
Çin'de, Afrika'da, İngiliz Adaları'nda, İsveç'te
ayrıca Grönland'da da bulunmuş durumdadır.
(Kambriyen Devrindeki) Patlama, Dünya çapında
yaşanmış bir olaydır. Ama bu olağanüstü pat-
lamanın doğasını tartışmak mümkün olmadan
önce, bilgi gizlenmiştir. (Gerald Schroeder, "Evo-
lution: Rationality vs. Randomness",
http://www.geraldschroeder.com/evolution.html
s. 74-75)
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Darwin’in kendisi ara geçiş formları olmadığını söylemiştir. Ara geçiş

formları yoksa, bu durumda evrim de yoktur. Darwin her katmana bak-

tıklarını, çok sayıda fosil bulduklarını ve kendi döneminde yeterince fosil

ortaya çıkartıldığını söylüyor. Fakat belki gelecekte ara geçiş formlarının

bulunabileceğini açıklıyor.

Günümüzün en tanınmış paleontologlarından  birinden söz etmek

istiyorum. Paleontolog fosil bilimcisi demektir. Bu kişi dünyanın en

tanınmış fosil uzmanı ve aynı zamanda Darwinizm’i destekliyor. Adı,

Niles Eldredge ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi yöneticisi. Fosil kayıtlarıyla

ilgili şunları söylüyor: “Fosil kayıtlarında sıçrama vardır.” Fosil kayıtlarında

sıçrama olduğunu söylüyor. Fosil kayıtlarında atların, fillerin, kuşların,

sürüngenlerin bulunduğunu fakat aralarında bir geçiş olmadığını belirtiyor.

Bu nedenle sıçrama olduğunu iddia ediyor. Bu hiçbir ara geçiş formu

olmadığı anlamına gelir. “…Tüm deliller, fosil kayıtlarının ortaya koyduğu

sonucun doğru olduğunu göstermektedir” diyor. Dolayısıyla fosil kayıtlarına

ait kanıtların doğru olduğunu kabul ediyor.  “(Fosil kayıtlarında) gördüğümüz

boşluklar, hayatın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır, bunlar yetersiz

bir fosil birikiminin sonucu değildir” sözleriyle de hiçbir ara geçiş formu

görülmediğini açıkça belirtiyor. (Niles Eldredge ve Ian Tattersall, The

Myths of Human Evolution, Columbia University Press, 1982, sf. 59)

Dolayısıyla Eldredge ara geçiş formu olmadığını kabul ediyor. Darwin

de ara geçiş formu olmadığını söylüyor. Stephen Jay Gould da, yine aynı

şekilde ara geçiş formu bulunmadığını açıklıyor. Bu durumda ara geçiş

formları olmadığına göre, bu insanların neden Darwinizm’i ve evrimi sa-

vunduklarını soruyoruz. Bunun nedenini size başlangıçta açıklamıştım.

Charles Smith’in sözlerini hatırlarsanız, evrim ateizm demektir. Bilimsel

delillerin evrimi çürütmesine rağmen, sadece ateizmi yaşatmak için bu

Darwinizm aldatmacasını savunuyorlar. Paleontolojinin gösterdiği bulgulara

bakıldığında Darwinizm’den ne beklendiğini görüyorsunuz. Evrimciler,

öncelikle ilk hücrenin tesadüfen var olduğunu iddia ederler. Sonra bu tek

hücrenin bugün yeryüzünde bulunan tüm canlılara dönüştüğünü söylerler.

Bekledikleri, tek bir hücreden diğer tüm türlerin var olmasıdır, değil mi?

Ancak elimizdeki fosil kanıtları böyle söylemiyor. 
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Burada gördüğünüz hat 540 milyon yıl önce yaşanan Kambriyen dö-

nemini temsil ediyor. Bundan daha öncesinde yaklaşık 600 milyon yıl

kadar önce yalnız 3 farklı filum vardı. Filum belirli bir vücut planı ve

yapısına sahip hayvan gruplarını temsil eder. Buradaki örnekte görüldüğü

gibi Kabuklular filumunda yumuşakçalar, yuvarlak solucanlar, eklembacaklılar

yer alır. Bu tür yapı ve vücut planına göre, yalnızca üç tür filum vardır. Di-

ğerleri Sölentera ve Porifera adı verilen süngergillerdir. O dönemde bu tür

hayvanlar bulunur ve bunlardan üçünü burada görebilirsiniz. 

540 milyon yıl önce Kambriyen döneminde ani bir patlamaya benzer

şekilde Allah’ın "Ol" emriyle 50 farklı filum ortaya çıktı. Bu nedenle söz

konusu döneme “Kambriyen Patlaması” denilir. Peki bu 50 farklı hayvan

grubu zaman içinde ne oldu, sayıları giderek azaldı. Günümüzde bu fi-

lumlardan yalnız 35'ini görüyoruz. Ama gördüğünüz gibi hepsi bir anda

ortaya çıkmıştır. Allah’ın bir anda yaratması sonucu 50 farklı hayvan

grubu var olmuştur. Ve şimdi ise geriye 35 farklı hayvan grubu kalmıştır.  

Başlangıçta Siyanobakteri dünyada var olan ilk hücredir. Bundan 3.8

milyar yıl önce ilk hücre Allah’ın bir anda yaratmasıyla dünyada var

olmuştur. Bunlar Siyanobakteri adı verilen ve fotosentez yoluyla oksijen

üreten mavi alglerdir. Son derece kompleks bir canlı hücresidir ve bir

anda var olmuştur. Bu da evrim ile değil, ani bir yaratılış ile var olduklarını

gösterir. Evrimle bir yaratılış da söz konusu değildir. Bu da Kambriyen

döneminden bir görüntü. 1990'ların sonlarına doğru Çin'de elde edilen

bulgularda bazı omurgalı ve omurgasız hayvanlar,  hatta bazı omurgalı

balıklar da bulunmuştur.  

Tüm bu hayvan gruplarından bahsediyoruz ve dikkatinizi şu canlıya,

Anomalocaris’e verin lütfen. Bu fosil 2012 yılında bulundu. Size aynı

zamanda trilobit hakkında bilgi vereceğim. Birçok mercekten oluşan

bileşik göz yapısına sahipler. Bu son derece kompleks bir göz yapısı, ve

canlılığın tarihinde bir organ olarak ilk ortaya çıkan göz yapısı. Bunun

öncesinde size daha önce gösterdiğim üç filumda bulunan canlılarda ışığa

duyarlı hücreler bulunur. Fakat burada, Anomalocaris gözüne benzeyen,

dünya tarihindeki göze sahip ilk hayvanları görüyoruz. Şimdi benim

gözümde iki mercek bulunuyor, değil mi? Bir mercek soldaki gözde, diğer

mercek sağdakinde. Fakat bu Anomalocaris canlısının bir gözünde 16

bin mercek var. Diğer gözünde de 16 bin mercek var, toplamda 32 bin
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mercek yapıyor. Buna bileşik göz yapısı denir ve birdenbire ortaya çıkar.

Bu da ani yaratılış olduğunu gösterir. Bir başka örnek ise burada gördüğünüz

tek gözünde 3 bin mercek bulunan trilobit adlı canlı. Trilobit de yine

Kambriyen döneminde aniden ortaya çıkıyor. Bu tür göz yapısına günümüzde

yaşayan böceklerde rastlıyoruz. Örneğin arılarda, sineklerde ve yusufçuk

böceğinde. Son derece kompleks yapıya sahip bu gözler, canlılığın tarihinde

birdenbire ortaya çıkar ki, bu da Allah’ın “Ol” emriyle yaratıldıkları

anlamına gelir. 

Şimdi, evrimcilere sorarsanız size ellerinde bir düzineden az ara geçiş

formu olduğunu söylerler. Bunlardan en tanınmış olanları buradaki Arc-

haeopteryx veTiktaalik roseae fosil örnekleridir. Evrimciler bunları

ağızlarından düşürmezler ve diğer başka örnekler de öne sürerler. Archa-

eopteryx için evrimciler her ne kadar kuşların atası olduğunu iddia etseler

de, bu canlının tam bir kuş olduğu anlaşılmıştır. En önde gelen ornitologlar,

daha doğrusu kuşbilimciler, uçuşun kökeni üzerine yaptıkları çalışmalarla

bunu doğrulamışlardır. Bu bilim adamlarından en tanınmışı Alan Fedducia

bile bir Darwinist olmasına rağmen, “bu fosilin tam ve eksiksiz bir kuşa

ait olduğunu” söyler. Önceden eksik olan sternum denilen göğüs kemiği

1919 yılında Almanya’da bulunmuştur. 

Buradaki fosil ise Tiktaalik Roseae adıyla bilinir. 2004’te bir ara geçiş

formu olduğu iddiasıyla tüm dünya medyasında yer aldı. Bu fosilin yarı

karada, yarı suda yaşayan bir canlıya ait olduğunu öne sürdüler fakat bu

iddianın bir sahtekarlık olduğu ortaya çıktı. Çünkü aslında Çin’de yaşayan

Alligator sinensis timsah türüne benzer bir kafatası buldular. Bu düz

kafatasını bulduktan sonra ona bir gövde eklediler. Timsah kafatasına

balık vücudu ekleyerek, canlıya karada ve denizde yaşayan bir hayvan gö-

rünümü vermek istediler. Bu bir sahtekarlıktır. Peki bu insanlar neden

durmaksızın sahte deliller sunuyorlar? Çünkü ellerinde evrim için delil

bulunmuyor, hiçbir ara geçiş formu yok. Darwinizm’i desteklemek için

soyu tükenmiş canlılara ait fosilleri değiştirip ya da tümüyle sahtekarlık

ürünü fosiller oluşturup sahte deliller üretiyorlar. Şimdi, ünlü aldatmaca

insanın atası efsanesinden bahsetmek istiyorum. 

Evrimin iddiasına göre insanın sözde atasının maymun olduğunu

söylemekten utanıyorlar. Bu nedenle buna sözde ortak ata adını veriyorlar.

Örneğin soyu tükenmiş maymunlara ait kafatasları bulurlar. Tarih boyunca
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Marvin Lubenov'un açıklamalarına göre: "Alt
çenedeki orangutan dişlerinin üzerindeki törpü
izleri açıkça görünür şekildeydi. Azı dişleri
yanlış şekilde dizilmişti ve iki farklı açıdan tör-
pülenmişti. Köpek dişi de iki farklı açıdan tör-
pülenmişti. Köpek dişi öyle derin şekilde tör-
pülenmişti ki pulpanın kavitesi açığa çıkmış
sonra içi doldurulmuştu."5
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6.500’den fazla maymun türü yaşamıştır fakat günümüzde bunların yalnız

120’si yaşamaktadır. Nesli tükenmiş maymun türlerine ait kafatasları bul-

duklarında bunları küçükten büyüğe doğru sıralarlar. Bu sıralamanın

sonuna soyu tükenmiş birkaç insan ırkını da eklerler ve bunun insanın

evrimini gösterdiğini iddia ederler. Hiçbir zaman insanın atasının bir

maymun olduğunu açıkça söylemezler fakat ortak bir atanın varlığından

söz ederler. Bunun nedeni atalarının maymun olduğunu söylemekten

utanmalarıdır. Ancak her zaman ortaya soyu tükenmiş bazı maymun

türlerini çıkartırlar. Çoğu zaman bir diş, kafatası parçaları veya bütün bir

kafatası fosili bulurlar. Sonra, bunları alıp atölyelerine giderler. Örneğin

bu kişi, John Gurche, dünyanın en tanınmış Darwinist ressamıdır. Çalış-

malarında sürekli hayal gücünü kullanır. Laboratuvarında insanların vü-

cutlarından kalıplar çıkartır. Burada gördüğünüz arkadaşı, onun yüzünden

kalıp çıkartmış. Daha sonra bu kalıp örneği üzerinde oynamaya başlar.
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Johns Hopkins ünv. Carnegie Doğa Tarihi 
Müzesi paleontologlarından Chris Beard: 
"Bu fosilin, BİZE İNANDIRMAK İSTEDİKLERİNİN
AKSİNE, ne maymunlarla, ne de insan ile bir
bağlantısı yoktur."1

Duke Üniversitesi'nden paleontolog 
Richard Kay: 
"Ida'nın kayıp halka olduğuna dair iddiaları
destekleyecek elde hiçbir bilimsel analiz olma-
dığını", YANİ HİÇBİR DELİL OLMADIĞINI açıkça
itiraf etmektedir.

Timesonline:
"Attenborough, Ida'yı, insanın geçmişi ile en
yeni ve en mükemmel bağlantı haline getiren
MEDYA SİRKİNİN bir elemanı haline geldi.
Böyle bulgular, genellikle akademik dergilerin
ciddi sayfalarında gün ışığına çıkarılır. Ama Ida
ile ilgili olarak, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ndeki

şatafatlı basın toplantısı dışında böyle bir şey
söz konusu olmadı. Sonrasında fosili inceleyen
kişiler araştırmaları hakkında detaylar verdiler.
Ancak yapılan açıklama son derece saçmay-
dı."3

Cambridge Üniversitesi'nden insanın 
evrimi profesörü Robert Foley:
"Dr. Simons 10 yıl sonra beni ilk defa olarak
bu SAÇMALIK hakkındaki öfkesini paylaşmak
için aradı ve on yıl sonra ilk defa olarak onunla
aynı fikirde idim. Sunulan ürün öylesine ola-
ğanüstüydü ki, şimdi bu şovun süresini ta-
mamlamak için bilim adamlarının baskı altında
oldukları anlaşılmış oluyordu. 
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Sonucundaysa hiçbir bilimsel delile dayanmayan, tamamen hayale dayalı

bir görünüm elde eder. Burada gördüğünüz gibi yarı maymun, yarı insan

görünümlü, geçmişte yaşadığı iddia edilen bir fosil üretir. Son aşamada,

çalışmasına insan bakışına sahip gözler ekler. Bu kafatası parçasını 100

farklı sanatçıya verdiğinizde, 100 farklı çizim üretirler. Dolayısıyla bunların

hiçbir bilimsel değeri yoktur. Burada sahte çizimleri görüyorsunuz, bir

orangutanı alıp kasıtlı olarak ona insan gözleri ekliyorlar. Sonuçta yarı

orangutan, yarı insan görünümü verdikleri bu sözde ara geçiş formunu

size bakarken görüyorsunuz. Fakat bunların hepsi sahtedir ve bilimsel bir

değeri yoktur. 

Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar’ın eserlerinin

pek çoğunda Darwinizm’in geçersizliği bilimsel

delillerle çürütülmektedir. Bu konferansta ha-

zırlanan çalışmalar kendisinin eserlerinden fay-

dalanılarak hazırlanmıştır.



Size evrim sahtekarlıklarına ilişkin birkaç örnek vermek istiyorum,

bunun gibi pek çok örnek var. Bunun adı Nebraska Adamıdır. Yıllar önce

ABD’nin Nebraska eyaletinde tek bir diş buldular. Bu tek dişe dayanarak

bu canlının ailesinin, kuzenlerinin, çocuklarının, babasının ve annesinin

çizimlerini yaptılar. Tüm bu çizimleri tek bir dişe dayanarak tasarladılar.

Bunun ardından ne olduğunu biliyor musunuz? Fosilin geri kalanının bir

domuza ait olduğunu buldular. Sonra tabii ki özür dilediler. Bu da Ernst

Haeckel, embriyo üzerine bazı çizimler yaptı. İnsan, maymun ve köpek

embriyolarını birbirlerine benzer şekilde çizdi. Ardından, bu yaptığı

çizimlerin yanıltıcı aldatmacalar olduğunu itiraf etti. Peki cevap olarak ne

söylediğini biliyor musunuz? Özür dilemeyeceğini, çünkü kendisi dışında

herkesin yanıltıcı çizimler yaptıklarını ve sahte deliller ürettiklerini söyledi.

Öne sürdüğü bahanesi buydu. Piltdown Adamı ise 40 yıl boyunca British

Museum’da bir ara geçiş formu olarak sergilendi. Oysa bir insan kafatası

bulmuşlardı, buna bir maymun çenesi ve insan dişi eklediler. 40 yıl

boyunca bu sahtekarlık British Museum’da sergilendi ve bunun da bir

sahte delil olduğu ispatlandı. Sonrasında, yine özür dilediler. Darwinistler

bunu hep yaparlar, çünkü Darwinizm’i destekleyecek bir kanıtları yoktur.

Ellerinde bilimsel kanıtları olmaksızın bu tür sahte çizimleri ortaya atarlar.

Bu haber Discovery dergisinde, “Bu bizim geçmişimizin yüzü mü?” başlığı

ile yer almıştı. Bir İspanyol paleontolog bu kafatasını Gran Dolina’da

ortaya çıkardı. Bu kafatası 800 bin yıl yaşında ve tam olarak 11 yaşındaki

bir çocuğa ait gibi görülüyor. Bugün yaşayan bir insanın modern kafatası

özelliklerini taşıyor. Bu demektir ki, var olan tüm deliller Darwinizm’i çü-

rütüyor ve Allah’ın Yaratıcı olduğu gerçeğini doğruluyor. 

Başka bir sahte kanıt ise 2009 yılında bulunan lemur fosilidir. Soyu

tükenmiş lemur türleri de bulunur ve bunları insanın atası olarak sun-

muşlardır. BBC, New York Times, tüm dergiler, The Guardian, Türk

medyası gibi pek çok yerde bu fosil insanın atası olarak sunuldu. Sayın

Adnan Oktar bunun bir lemur fosili olduğunu ve insanın atası olmadığını,

sadece kuyruklu bir maymun olan bir lemura ait olduğunu belirtmişti.

Birkaç ay sonra BBC manşetlerinde “Primat fosili ata değilmiş” diyerek

özür diledi. The New York Times, “IDA olarak bilinen fosil iskeleti

insanın atası değilmiş” diye haber yaptı. Her zaman aynı şekilde olur. İlk
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önce bir şey ortaya atarlar ve bu bir tür beyin yıkamasına benzer. Herkes

bu haberi okur ve sonunda özür dilerler. Dolayısıyla, bilim Darwinist

değildir, ateist değildir ve Darwinizm’e düşmandır. Bilim Darwinizm

karşıtıdır, bilim komünizm karşıtıdır ve Marksizm karşıtıdır. Bilim gerçekte

Marksist, ateist ve Darwinist düşünceyi yıkar. 

Tüm dinler bize bir gerçeği öğretir: Yaratılış Gerçeği. Mutlak kudret

sahibi Yüce Allah her şeyi “Ol” emri ile yaratmıştır. Dinlerin akıl ve

bilimsel deliller ile öğrettiği budur. Tüm kutsal dinlerde bu inanış aynıdır.

Bize her şeyi Allah’ın yarattığı, Yaratılış Gerçeği öğretilir. Bu demektir ki

bilim dine aykırı değildir. Bazı insanlar “dini bilimle karıştırmayın” diye

yorum yapıyorlar. Ancak bu yanlış bir yorumlamadır. Bilime aykırı olan

evrimdir. Evrim bilim değildir. Pek çok bilimsel kanıt, ara geçiş formlarının

bulunmayışı ve proteinlerin tesadüfen ortaya çıkmasının imkansız olduğu

gerçeğine rağmen evrim savunulmaktadır. Canlılardaki tüm bu kompleks

yapı ve bilgi Darwinizm’in iddialarını tek tek çürütüyor. Aynı zamanda,

ellerinde tek bir ara geçiş formu da yok. 

Peki Allah, evrimle yaratabilir miydi? 

Elbette Allah dilese evrim yoluyla yaratabilirdi, fakat böyle olsaydı o

zaman türler arasında tüm ara geçiş formlarını görürdük. Bu durumda

ben, tüm arkadaşlarım ve TBAV Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar tabii ki

evrimin en güçlü savunucuları olurduk. Fakat Allah, evrim yoluyla

yaratmadı. O zaman neden evrimi savunalım? Evrim bilim değildir. 

Evrimin yanlışı yaşamın rastgele mekanizmalar, mutasyonlar ve doğal

seleksiyon yoluyla ortaya çıktığını iddia etmesidir. Eğer iman eden biri

herhangi bir şekilde evrimin tarafına geçerse bu ateizmin yolunu açar ve

kişi sonunda inançsız olur. Allah evrimle değil, ani yaratış emriyle var

etmiştir, bilim de bize bu gerçekleri gösterir. Kuran ayetlerinde Allah

şöyle bildirir -kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım- 

“... Hayır, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gö-

nülden boyun eğmişlerdir. Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin)

yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca ‘OL’

der, o da hemen oluverir.” (Bakara Suresi, 116-117) 

Allah “Ol” emri ile yarattı ve biz bu gerçeğin delillerini fosil kanıtlarında

görüyoruz. Canlıların yaşam tarihinde aniden ortaya çıktıklarını görüyoruz.

Örneğin, zamanda yeterince geriye gittiğimizde ilk bitki ve hayvan

türlerini görüyoruz. 3.8 milyar yıl önce ilk yaşayan canlı hücresini
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buluyoruz. Tekrar belirtmek gerekirse, ‘hayat’ sahibi olmak tamamen

farklı bir şeydir. Bu, Allah’ın “Hayy” isminin tecellisidir. Hayatı yalnız

Allah yaratır ve yaşatır. Sadece Allah’ın dilemesi ile hayat başlar ve yaşam

devam eder. Tüm bunlar gösteriyor ki, bilim ve din kesinlikle birbiriyle

uyumludur. Asıl bilime aykırı olan evrimdir. 

Canlılarda matematiksel bir kusursuzluk, örneğin altın oranı gör-

mekteyiz. Bitkilere, galaksilere, DNA’ya baktığımızda altın oranı görüyoruz.

Altın oran, Ortaçağ’da Fibonacci tarafından keşfedilmiş bir sayıdır. 1.618

rakamı, Allah’ın örneğin bitkilerde ve salyangozlarda kullandığı altın

orandır. Bunu aynı zamanda galaksilerde, DNA’da, yüzümüzde, dişlerimizde

ve parmaklarımızda da görmekteyiz. Nereye bakarsak bakalım bu altın

oranı görüyoruz. Bu, Allah’ın yaratmasındaki matematiksel kusursuzluktur

ve simetri ise bir diğer özelliktir. Allah’ın yaratmak için doğa kanunlarına

ihtiyacı yoktur, tüm doğa kanunlarını Allah yaratmıştır ve bunları dilediği

şekilde değiştirebilir. Allah, belirli şekillerde yaratır, örneğin yaratmasında

farklı aşamalar var eder. İnsanın yaratılışında bir sperm ve yumurta

hücresi kullanır. Bunlar bir araya gelip, birleştiklerinde çeşitli embriyolojik

aşamalardan sonra insan meydana gelir. Veya tohumdan bitki yaratabilir

ancak bunun evrimle hiçbir alakası yoktur. Aynı şekilde bir tohumu dü-

şündüğümüzde, Allah bitkiyi tohumdan yaratır fakat bunun evrimle hiçbir

ilgisi yoktur. Allah aynı DNA ile Yaratılış için belirli aşamalar kullanır. 

Fakat evrimin hayatın tesadüfler yoluyla ortaya çıktığı iddiaları im-

kansızdır. Evrimin herhangi bir mekanizması bulunmaz, bu çok önemli

bir delildir. Bu gerçek aynı zamanda İncil’de de ifade ediliyor. Allah şöyle

bildirir: 

“Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Allah’a şöyle seslendiler:

‘Ey Efendimiz! Yeri göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü

yaratan Sen’sin.” (Elçilerin İşleri, 4:24) 

“Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi

olan Allah, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz.” (Elçilerin İşleri,

17:24)

Son olarak, söz edeceğim bu konu çok önemli. Bizler, beynimizin

içinde yaşıyoruz. Algıladığımız her şey beynimizin belirli bölümlerine

elektrik sinyalleri olarak ulaşıyor. Dışarıda bilimsel olarak hiç ışık yok,

atomlarda hiç ışık yok. Dışarısı zifiri karanlık. Fotonlar atomlardan

yansıyan elektronlardan yayılıyor, sonra gözdeki merceğe girip retinaya
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Darwin'in döneminde kullanılan ilkel mikroskoplar hücreyi basit bir
leke gibi gösteriyordu. Günümüzde kullanılan mikroskoplar ise, hüc-
renin ne kadar kompleks ve mükemmel bir yapıya sahip olduğunu
ortaya koymaktadır.
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ulaşıyorlar, burada bulunan sinir hücreleri elektrik sinyalleri oluşturuyor.

Beynimiz tamamen sessiz ve karanlık. Bu elektrik sinyalleri renk, görüntü,

ses, müzik veya çilek ya da muz kokusu olarak yorumlanır. Bu demektir ki

bizler yalnız zihnimizdeki algılarla doğrudan bağlantı halindeyiz. Bu

algıların dışında hiçbir gerçekliği tatmadık, dokunmadık, ya da görmedik.

Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz, görebilen bir iç gözün olması

gerekir. Bu müziği dinlemek için bir iç kulağın olması gerekir. Maddelerin

sertliğini anlayabilecek bir iç el olması gerekir. Madde gerçekte sert

değildir, maddenin sertliğinden bahsedilemez. Dışarıda renk veya görüntü

yoktur, fakat bunu görebilen bir iç göz vardır. Bu da kaçınılmaz olarak bir

ruhun var olması gerektiği sonucunu doğurur. Bu, Allah’ın insanın

vücuduna üflediği ruhtur ve tüm bu algıları Allah yaratır. Materyalizmi ve

Darwinizm’i yıkan en güçlü delil budur. Bu ruhun varlığının ispatıdır, bu

nedenle Darwinistler hiçbir zaman ruhun varlığından bahsetmezler. Çünkü

ruh var olduğuna göre, Allah vardır. Dolayısıyla bu gerçek açık olarak

Allah’ın varlığını ortaya koyar. 

Sonsuz varoluş ve sonsuz zaman, bir anda yaratılmıştır. Allah geçmişi,

şu an yaşadığımız zamanı ve geleceği bir anda yaratmış ve bitirmiştir.

Tüm bilimsel kanıtlar apaçık önemli bir gerçeği göstermektedir: Allah,

her şeyin Yaratıcısı’dır. Allah evrimle değil, ani bir Yaratılış ile var etmiştir.

Evrim mekanizması yoktur, tek bir proteinin veya DNA’nın tesadüfler

sonucu meydana gelmesi imkansızdır. Tek bir proteinin var olması için

hepsinin canlı bir hücrede aynı anda var olmaları gerekir. Siyanobakteri,

dünyada görülen ilk canlı hücreleridir. Bu, fotosentez yapabilen tamamen

canlı bir hücredir. Canlı türlerinin tamamı bir anda, eksiksiz vücutlarıyla

ortaya çıkarlar. 

Darwinizm’in iddialarını çürüten 600 milyondan fazla fosil bulunur.

Bu demektir ki, 21. yüzyıl Darwinizm’in olmadığı, faşizm ve komünizm

gibi sapkın ideolojilerin olmadığı bir yüzyıl olacak. Sevgi tüm dünyaya

hakim olacak. Biz çok özel bir zamanda yaşıyoruz. Tanık olduğumuz

alametler, savaşlar ve terör içinde yaşadığımız bu dönemin özelliğini

gösteren işaretler var. Çok yakın bir gelecekte, bundan 5 ila 10 yıl sonra

dünya bambaşka bir dünya olacak. Dünyadan alınan sevgi, tekrar dünyaya

geri dönecek ve çok güzel zamanlar göreceğiz. Bu konuda büyük bir ümit

içindeyiz.  

Teşekkür ederim. 
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Dr. Cihat Gündoğdu'nun sunumu:

"Darwinizm Her Türlü Zulmü 
Legal Hale Getirmeye Çalışır"

Kıymetli katılımcılarımıza ve meslektaşlarımın her birine; birikimle-

rini bizimle paylaştıkları için öncelikle teşekkür etmek istiyorum.

Bu önemli etkinlikteki detaylı analizler ve sunulan bütün bilimsel ve-

riler tek bir gerçeği yani “Allah’ın var olduğu gerçeğini” bizlere bir kere daha

gösteriyor.

Bu önemli etkinlikteki detaylı analizler ve sunulan bütün bilimsel ve-

riler tek bir gerçeği yani “Allah’ın var olduğu gerçeğini” bizlere bir kere daha

gösteriyor.

Evren; gelişigüzel tesadüflerin, rastgele bir kargaşanın ürünü değil.

Evrenin her köşesinde kusursuz, en ince ayrıntısına kadar ihtişamlı şekilde

tasarlanmış, hataya kesinlikle yer bırakmayan, mükemmel bir plan var.

Çok açık olmasına rağmen bu gerçek bilim dünyasında bazı kişiler ta-

rafından her nasılsa göz ardı edilmeye, gizlenmeye çalışılıyor. Öte yandan
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bütün bilim dallarının işaret ettiği bu gerçeği gören ve bunu dile getirmek

isteyen akademisyenler ise; sırf evrim teorisini eleştirdikleri için üniversi-

telerdeki görevlerinden azlediliyorlar. Peki bilim adına konuşan bu insanlar

bilimsel gerçekleri neden gizliyorlar?

Bu durumun nedenini anlamak için kısa bir özet yapmakta fayda var:

Darwinizm’in ideolojisi olan evrim teorisi doğada acımasız bir yaşam

mücadelesi olduğunu iddia eder.  Bu yaşam mücadelesinde güçlü olanların

en güçsüzleri elimine edeceği ve bu sayede insanlığın gelişeceği, türlerin

değişeceği hezeyanlarını anlatır. Evrim teorisi yani Darwinizm her türlü

zulüm ve kan dökücülüğü legal hale getirmeye çalışır, bunun sonucu olarak

da bugün dünyada zulmün her çeşidini, savaşları, kan dökmeyi, kargaşayı

ve ırkçılığı görüyoruz. İşte bu yüzden Darwinizm’in geçersizliği bilimsel

olarak anlatılmalıdır.

Geçtiğimiz yüzyılın insanlık tarihinin en karanlık, en çok kan dökü-

len, insanların en fazla korku ve şiddete maruz kaldığı yüzyıllardan biri ol-

duğu herkesçe kabul edilmektedir. 

20. yüzyılda Darwinizm’in dünyaya getirdiği belalara birkaç örnek ve-

rebiliriz:

• Stalin, Hitler, Pol Pot gibi kanlı diktatörler milyonlarca insanı katle-

derek zalimlikleriyle ün saldılar.

• Bu yüzyılda savaşlarda 160 milyon kişi öldürüldü. Ki bu rakam, tah-

minlere göre insanlık tarihinin başından 19. yüzyıla kadar olan savaş-

larda ölenlerden çok fazladır. 

• Hitler kendi halkından binlerce insanı gaz odalarında öldürttü.

Neden? Çünkü onları kendince “işe yaramaz görüyordu”.

• İngiltere'den Almanya'ya, Amerika'dan İsveç'e kadar birçok Batı ül-

kesinde yüz binlerce insan ölüme terk edildi. Bunun nedeni de Dar-

winizm’di.

• Irkçılık kimi devletlerin ideolojisi haline geldi ve bazı insanlar sadece

ırkından ötürü insan bile sayılmayarak kolayca katledildi.

• Doğu ile Batı, komünist ile kapitalist, sağ ile sol arasında çatışmalar,

sıcak ve soğuk savaşlar yaşandı. Bu nedenlede aynı ülke halkları, hatta

kardeşler bile birbirlerine düşman hale getirildi.
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İşte 20. yüzyılı böylesine çalkantıların, kargaşa, savaş ve çatışmaların

içine iten, 21. yüzyılda da insanlar arasında kin ve düşmanlığa sebep olan

ideolojik temel Sosyal Darwinizm’dir. Dolayısıyla dünyadaki kısır şiddet

döngüsünün sona ermesi, insanlığın barışa, huzura ve mutluluğa, sevgi ve

saygı dolu bir dünyaya yönelmesi için gereken çok açıktır. Sosyal Darwi-

nizm’in temeli olan materyalist dünya görüşü fikren yenilgiye uğratılma-

lıdır. Bunun için materyalizmin dayanak noktası olan Darwinizm'in

bilimin tüm dallarında çöktüğü, Darwinizm’in bilimle alakasının olmadığı,

tam tersine bilimsel delillerle çeliştiği anlatılmalıdır. 

Son olarak; burada bir kez daha bizimle bir araya gelen tüm katılım-

cılarımızın her birine Teknik Bilim Araştırma Vakfı ailesi olarak da, hu-

zurunuzda teşekkür etmek istiyoruz. 

Tarafsız ve gerçek bilimin gösterdiği deliller ışığında daha iyi bir dünya

inşa etmemize destek verdiğiniz için sizlere de teşekkürü bir borç biliriz.

Bugün kurduğumuz dostluklarımızın devamını temenni ederiz.

Katılımınız için teşekkür ediyor, hepinize iyi bir akşam diliyorum. Bir

dahaki etkinliğimizde yine buluşmak, bir araya gelebilmek dileğiyle.
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her yayını kullanarak yaygınlaştırmak ve her
bir kişiyi bilgilendirmek son derece önemlidir. 



Sonuç

Konferansa konuşmacı ve izleyici olarak katılan bilim insanlarının,

akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin, sanatçıların, siyasetçilerin

ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin ortak görüşü, ilkokuldan itibaren

ülkemizdeki eğitim müfredatının en baştan revize edilmesidir.  Buna göre

evrim iddialarının bilimsel gerçekmiş gibi okutulmasından vazgeçilip, tek

yanlı eğitime son vererek, Yaratılışı kanıtlayan bilimsel delillerin de müf‐

redatta yer alması gerekmektedir.. 

150 yıl önceki bilimsel koşullarda ortaya atılmış bir teori olan evrim

teorisinin, özellikle toplumları dini değerlerden uzaklaştırmak amacıyla

bilimsel bir gerçekmiş gibi sunulduğu ve günümüzün bilimsel verileri ışı‐

ğında hiçbir bilimsel geçerliliğinin olmadığının ispatlandığı gençlerimize

anlatılmalıdır. 

Önerimiz: Ders kitaplarında hayatın kökeniyle ilgili bölümlerde

evrim teorisi anlatılırken, bu teorinin aşağıda özetleyeceğimiz bilimsel

veriler ışığında çürütüldüğüne de yer verilmesi; bu teorinin karşısında

yer alan Yaratılış gerçeğinin ise bilimsel verilerle nasıl desteklendiğinin

anlatılmasıdır. Okul müfredatlarında evrim teorisinin yanı sıra bilimsel

delillerin de okutulması gerekmektedir. Öğrenciler bu eğitim sırasında

herhangi bir şekilde yönlendirilmeyecekler, sadece kendilerine sunulan

bilimsel gerçeklere göre karar vereceklerdir. Bunun için, okullarda, mut‐

laka bu bilimsel gerçeklerin sunulacağı bir müfredat değişikliğine ihtiyaç

vardır. Çocuklarımız şu anda bu bilimsel delillere okul müfredatlarında

herhangi bir şekilde ulaşamamakta ve tek yönlü bir eğitim almaktadırlar. 

Evrim teorisinin bilimsel açıdan açmazlarının aşağıdaki başlıklarda

toplanması mümkündür: 
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Evrim teorisi, cansız moleküllerin canlılığı nasıl oluşturduğunu•

açıklayamaz. İlk proteinin nasıl meydana geldiğine dair bir açıkla‐

ması yoktur. 

En basit protein molekülünün dahi var olabilmek için başka pro‐•

teinlere ve hücrenin varlığına ihtiyaç vardır. Evrimi savunan bilim

adamlarının bu sorunu çözmek için ileri sürdükleri hayali meka‐

nizmaların hepsi bilimsel verilerle çürütülmüştür. 
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Evrim teorisi, insan ruhunun ve zihninin nasıl oluştuğuna dair bir•

açıklama getirememektedir. 

Evrimcilerin iddia ettikleri ara geçiş formları 150 yıldır aranmala‐•

rına rağmen fosil kayıtlarında yer almamaktadır. TEK BİR ARA

FOSİL DAHİ BULUNAMAMIŞTIR. Yüz milyonlarca fosil bulunmuş‐

tur, ancak bunlardan hiçbiri ara geçiş formu değildir, günümüz can‐

lılarına veya soyu tükenmiş bazı canlılara ait, tam türlerdir. 

Evrimcilerin ara fosil olarak öne sürdükleri Archaeopteryx gibi fo‐•

sillerin tamamının aslında bir ara fosil olmadığı detaylı incelemeler

sonucunda ispatlanmıştır. Günümüzde ara form olarak sadece ha‐

yali çizimler sunabilen evrimciler, tek bir ara form fosili örneğini

dahi getirememektedirler. 

Canlılığın ilk izlerine rastlanan 540 milyon önceki Kambriyen Pat‐•

laması olarak adlandırılan dönemde trilobit benzeri son derece

kompleks canlıların fosillerine rastlanmaktadır. 3.000 mercekli göz

gibi kompleks organlara sahip bu canlıların aniden fosil kayıtla‐

rında belirmesi, evrim teorisinin aşamalı evrim iddiasını çürütür‐

ken, bir anda Yaratılış gerçeğini delillendirmektedir. 

Hubble teleskobunun ilettiği ilk bilgiler ışığında evrenin bir baş‐•

langıcı olduğu ve bu başlangıcın Büyük Patlama ile meydana geldiği

ispatlanmıştır. Bu gerçek, evrenin ezeli olduğunu, bir başlangıcı do‐

layısıyla bir Yaratıcısı olmadığını iddia edenlerin teorilerini de çü‐

rütmüştür. Evrenin bir başlangıcı vardır, yaratılmıştır. 

Uygun görüldüğü takdirde, Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı olarak

evrim teorisini bilimsel olarak çürüten tüm delilleri, araştırmacılar, eğit‐

menler ve konunun uzmanlarından oluşturacağımız bilim kurulu ile her

seviyedeki ders kitabı için bir araya getirebileceğimizi, bu konuda her

türlü destek ve katkıya hazır olduğumuzu bildirir, bu metni görüşlerinize

sunarız. 
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