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� Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel

bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin teme-

lini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Dar-

winizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düfl-

mesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu göz-

ler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm in-

sanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir

kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet

de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

� Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.

Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmekte-

dirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe ve-

ya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

� Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitap-

lar›n yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" de-

yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergi-

leyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anla-

t›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

� Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat oku-

nabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplar-

dan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›,

konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›n-

dan yararl› olacakt›r.

� Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n

tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.

Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür.

Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er

insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

� Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesi-

nin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz

etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitap-

la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi

konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit

olacakt›r.

� Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine,

flüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-

g›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda An-

kara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-

tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniver-

sitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilim-

sel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimci-

lerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideoloji-

lerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000

sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygambe-

rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden

oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün

kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür,

Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de ha-

tem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda,

Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc›

düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yönel-

tilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok

büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme

niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulafl-

t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konu-

lar üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve

sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-

tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonez-

ya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹span-

ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya,

Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤e-

niyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca,

Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekiz-

ce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,

Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca,

Malayca, Bengoli, S›rpça, Bul-

garca, Çince, Kishwahili

(Tanzanya'da kulla-

4



5

n›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kul-

lan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda

genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-

san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r.

Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r

ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler sü-

ratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri

tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n,

art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini

samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da

ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfl-

tür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› karfl›s›nda fikren

ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynak-

lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yal-

n›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›n-

da ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini

görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik et-

menin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri

karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada

güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak

ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade,

yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edileme-

yece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek

amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki

etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden

anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur-

tulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya

konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›l-

mas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat

ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili

bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n

izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤-

ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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adece tek bir uzvunuzu hareket ettir-

mek için vücudunuzda birçok ifllem ger-

çekleflir. ‹fllemler, ald›¤›n›z karar ile bafl-

lar ve temele do¤ru inildikçe daha da

kompleks bir hal al›r. Beyninizde emrin

oluflmas› ile bafllayan reaksiyonlar silsi-

lesi, say› olarak belki de milyarlar› bul-

makta, bunlar›n tümü için vücudunuz-

da say›s›z enzim görev yapmaktad›r.

Yapmak istedi¤iniz s›radan bir hareket

için dahi, hücreler içinde çok say›da ifl-

lem birbiri ard›nca devam eder.  Tek bir

hareketiniz için milyarlarca ifllem ger-

çekleflirken, ayn› anda beyniniz çal›fl-

makta, kalbiniz atmakta, vücudunuza

giren besinler sindirilmekte, kan ak›fl›

tüm h›z›yla devam etmekte, hücreleri-

niz ço¤almakta, tüm organlar fonksi-

yonlar›n› hatas›z ve sistemli flekilde sür-

dürmektedir. Hücrelerinizdeki hareket-

lilik hiç durmamaktad›r. Siz bunlar›n ne

fark›nda olur, ne de bunlar› kontrol ede-

bilirsiniz. Yaflam›n›z› devam ettirebil-

mek için onlar›n sizin için yapmakla gö-

revli olduklar› fleylere raz› olursunuz. 

Ancak iflin gerçe¤i, enzimlerin de
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di¤er proteinlerin de ve onlar› kontrol

alt›nda tutan büyük moleküllerin de

herhangi bir fley yapmaya güçlerinin ol-

mad›¤›d›r. Onlar bir fley yapmaya güç

yetiremedikleri gibi, bunun kontrolü de

size ait de¤ildir. Bedeninizde gerçekle-

flen tüm bu ifllemler Allah'›n kontrolün-

dedir ve siz de bu mükemmel sisteme

dayan›p güvenerek asl›nda Allah'a tes-

lim olmuflsunuzdur. Hastal›k halleri d›-

fl›nda bir aksaman›n oluflmayaca¤›n›

çok iyi bilirsiniz. Bu güvenin sebebi, sizi

kusursuz yaratm›fl olan Allah'›n üstün

gücünü biliyor ve buna güveniyor olu-

flunuzdur. Tesadüflere inand›¤›n› iddia

eden hiçbir insan›n, tesadüfen kopyala-

nan bir DNA sistemine, tesadüfen reak-

siyona giren enzimlere, tesadüfen atan

kalbine güvenerek hayat›na sakin, so-

runsuz ve huzurlu bir flekilde devam

edebilmesi mümkün de¤ildir. ‹nsan›n

bu konuda sorunsuz ve huzurlu yaflaya-

bilmesinin sebebi, bedenindeki sistem-

lerin hatas›z çal›flabildi¤ine dair kana-

atidir. Bunun tesadüflerle mümkün ola-

mayaca¤›n› kuflkusuz kendisi de bil-

mektedir. 

E¤er bir insan, vücudundaki tek bir

sistemin, örne¤in enzim sisteminin nas›l

çal›flt›¤›n›, neleri kapsad›¤›n›, nas›l hari-

kalar gerçeklefltirdi¤ini bilirse, bedenin-

Adnan Oktar

11



de rastgele hiçbir fleyin gerçekleflemeyece¤ini daha iyi anlayacakt›r. Bir

mucizeye tan›k oldu¤unu ve bunun kendisine bir nimet olarak sunul-

du¤unu fark edecektir. Fark›nda bile olmad›¤›, gözle görülmeyen mo-

leküllerin, kendisini yaflatmak için hiç durmadan çal›flt›klar›n› ve bu-

nun için adeta programlanm›fl olduklar›n› keflfedecektir. Bunlar›n, çe-

flitli "kararlar ald›klar›n›", "tasarruflu davrand›klar›n›", "ifl bölümü yap-

t›klar›n›", "kontrollü hareket ettiklerini", k›saca fluurlu birer varl›k gibi

davrand›klar›n› anlayacakt›r. Cans›z bir moleküle fluur gerektiren hare-

ketler yapt›ran›n da ancak Allah oldu¤unu, yeryüzündeki canl› cans›z
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tüm varl›klar›n sahip olduklar› her bir molekülün Allah'›n ilham› ile

hareket etti¤ini kavrayacakt›r. Bunu fark etmek insan için nimettir.

Çünkü bu gerçe¤in fluuruna varan bir insan tüm yaflam› boyunca

Allah'a güvenerek yaflar. Kendisini yaflatan›n, kendisine bir kader belir-

leyenin, sürekli olarak nimetler verenin Allah oldu¤unu anlar. Dünya-

da kendisine hayat verenin ahirette de kendisine hayat verece¤ini ve

dilerse cennetle ödüllendirece¤ini bilir. Allah'a yönelir, Allah'a güvenir

ve tüm yaflam› boyunca kayg›lardan uzak huzurlu yaflar. Allah'›n, Ken-

di sanat›n›n mükemmel örneklerini yaratma sebeplerinden biri budur.

Umulur ki insanlar bu sebepleri görebilsin ve üstün Yarat›c›m›z olan

Allah'› tan›yabilsinler...

Allah O'dur ki, gökleri dayanak olmaks›z›n yükseltti; onlar› görmekte-

siniz. Sonra arfla istiva etti ve Günefl ile Ay'a boyun e¤dirdi, her biri ad›

konulmufl bir süreye kadar ak›p gitmektedirler. Her ifli evirip düzenler,

ayetleri birer birer aç›klar. Umulur ki, Rabbinize kavuflaca¤›n›za kesin

bilgiyle inan›rs›n›z. (Ra'd Suresi, 2)

Adnan Oktar
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¤er Allah dileseydi, bir anl›k gülümseme-

miz onlarca y›l alabilirdi. Yemek yiyebil-

memiz, hareket edip düflünebilmemiz, ko-

nuflabilmemiz için y›llarca beklememiz ge-

rekirdi. E¤er Allah dileseydi, bu kitab›n tek

bir sayfas›n› çevirmeye, hatta bunu yap-

mak için tek bir parma¤›m›z› kald›rmaya

ömrümüz bile yetmeyebilirdi. 

Elbette sistemlerimiz bu a¤›rl›kta ça-

l›flm›yor, istedi¤imiz an gülümseyebiliyor,

yürüyüp koflabiliyor, s›n›rs›z düflünebili-

yor, saliseler içinde göz k›rpabiliyor, yap-

may› planlad›¤›m›z hemen her fleyi istedi-

¤imiz an gerçeklefltirebiliyoruz. Çünkü

Yüce Allah, kusursuzca var etti¤i bedeni-

mizin, ifllevlerini h›zl› bir flekilde yerine

getirmesini sa¤layan bir sistemi bize nimet

olarak vermifltir. Bu sistemin en önemli

elemanlar›ndan biri ola¤anüstü yap›lar› ile

enzimlerdir. 

Bir enzim, içinde mikroskobik boyut-

ta yüzden fazla yap› tafl›n›n üç boyutlu bir

flekilde birleflti¤i, insan akl›n›n zorlukla çö-
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zebilece¤i kadar detayl›, kimyasal bir mu-

cizedir. Vücuttaki görevi, tüm ifllemleri

"h›zland›rmakt›r". Gözümüzü k›rpabilme-

miz, elimizi hareket ettirebilmemiz, göre-

bilmemiz, besinleri sindirebilmemiz, k›sa-

cas› yaflayabilmemiz için enzimler gerekli-

dir. Vücudumuzdaki enzimlerden biri tü-

müyle ifllevini yitirse, yaflam›m›z sona

erer.1

Siz bu yaz›lar› okurken enzim denen

kimyasal makinelerden milyarlarcas› gö-

rev bafl›ndad›r. Ayn› anda say›s›z ifllem ya-

parak, sizin yaflaman›z için gereken say›s›z

fonksiyonu harekete geçirmektedirler. En-

zimler bedeninizde bir olay› bafllatmad›k-

ça, de¤il bu sat›rlarda yaz›lanlar› anlama-

n›z, bunlar› okuyabilmeniz, gözlerinizi bir

harften di¤erine çevirebilmeniz, hatta bu

esnada nefes alabilmeniz bile mümkün de-

¤ildir. Bir buruna, nefes borusuna, akci¤er-

lere, oksijen tafl›yan kan hücrelerine, k›sa-

cas› nefes alabilmek için gerekli tüm dona-

n›mlara sahip olabilirsiniz. Ama e¤er bede-

ninizdeki enzimler ifllevsizse, nefes almay›

baflarabilmeniz mümkün de¤ildir. 

Allah'›n rahmeti ile böyle üstün yar-

d›mc›lara sahibiz. Allah'›n dilemesiyle on-

lar bedenimizde hiç durmadan faaliyet ha-

lindeler. Yine Allah'›n rahmeti nedeniyle

onlar yaflayabilmemiz için birer sebeptir-

ler. E¤er onlar olmasayd›, bizleri hayatta
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tutan milyonlarca sebepten sadece biri devreden ç›kacak ve yaflam›m›z

sona erecekti. Bu kitapta, size enzimlerin mucizevi yap›lar› ve ifllevleri

hakk›nda detaylar verilirken, Allah'›n flan›n› yüceltmek amaçlanmak-

tad›r. Gözle görülmeyen bir proteinin; bir insan›n yaflamas›na veya ya-

flam›n›n son bulmas›na vesile olabilmesi Allah'›n eflsiz bir sanat›d›r.

Rabbimiz enzim denen mikroskobik yap›lar› sebep k›larak, insan üze-

rindeki hakimiyetini bizlere göstermektedir. Allah ayetinde bu önemli

gerçe¤i insanlara flöyle hat›rlat›r: 

De ki: "Göklerden ve yerden sizlere r›z›k veren kimdir? Kulaklara ve

gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden ç›karan ve ölüyü diriden ç›-

karan kimdir? Ve iflleri evirip-çeviren kimdir?" Onlar: "Allah" diyecek-

lerdir. Öyleyse de ki: "Peki siz yine de korkup-sak›nmayacak m›s›n›z?"

(Yunus Suresi, 31)

EEnzimlerin Yap›s›
Sadece tek bir ad›m atmak istedi¤imizde

bedenimizde gerçekleflen olaylar hayranl›k

uyand›r›c›d›r. Beynimizin içinde say›s›z sinir

hücresi, baca¤›m›z› hareketlendirmek için

minik elektrik ak›mlar› göndermeye bafllar.

Bu ak›mlar omurilik so¤an› ve omurilik

arac›l›¤›yla beyinden vücudun di¤er k›-
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s›mlar›na, ard›ndan da baca¤›m›za iletilir. Beynimizden yola ç›kan bu

elektrik ak›m› baca¤›m›za vard›¤›nda, o bölgede bulunan kas hücrele-

rinin kas›lmas›na ve dolay›s›yla baca¤›m›z›n hareket etmesine sebep

olur. Bütün bu olaylar neredeyse efl zamanl› olarak gerçekleflirken ayn›

anda da hem gözlerimizden, hem baca¤›m›zdan ve di¤er duyular›m›za

hitap eden her bölgeden beynimize süratli ve kesintisiz bilgi ak›fl› de-

vam etmektedir. Ayn› anda beyin, baca¤›m›z›n hareket etmesi için ver-

di¤i emrin ve ard›ndan gerçekleflecek olan hareketin iflleyiflini de kont-

rol etmektedir. 

Sadece bir ad›m atabilmek için gerçekleflen olaylar, yukar›daki pa-

ragrafta oldukça yüzeysel anlat›lm›flt›r. Ancak bilinmesi gereken, bu

olaylar›n tümünün ancak enzimlerin varl›¤› ile gerçeklefliyor olmas›d›r. 

Çok uzun y›llar enzimler konusunda araflt›rma

yapm›fl olan Dr. Edward Howel, enzimlerin insan

için önemini ve etkilerini flu sözlerle özetler: 

Enzimler yaflam› mümkün k›lan parçalard›r. ‹n-

san bedeninde gerçekleflen kimyasal reaksi-

yonlar›n her biri için gereklidirler. Enzimler

Adnan Oktar
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olmadan hiçbir mineral, vitamin veya hormon görev yapamaz. Bedeni-

miz, organlar›m›z›n tümü, dokular›m›z ve vücuttaki her hücre metabolik

enzimler taraf›ndan çal›fl›r. Onlar, bedenimizi protein, karbonhidrat ve

ya¤lardan infla eden iflçiler gibidir. T›pk› evimizi infla eden iflçiler gibi. ‹n-

flay› gerçeklefltirmek için hammaddeniz olabilir ama iflçiler (enzimler) ol-

madan ifle bafllayamazs›n›z bile.2

Enzimler, bir hücreyi bir düzen içinde çal›flan son derece geliflmifl

minyatür bir fabrika haline dönüfltüren proteinlerdir. fiu ana kadar ta-

n›mlanm›fl 2000 kadar enzim vard›r.3 Sadece damarlar 98 ayr› enzim ta-

raf›ndan kontrol edilmektedir. Kalbin, beynin veya karaci¤erin ise kaç

enzim taraf›ndan kontrol edildi¤i henüz saptanamam›flt›r.4 Enzimler,

hücre içinde say›s›z reaksiyonu harekete geçirir, gerekti¤inde durdurur,

moleküllerin flekillerini de¤ifltirir, yeniden meydana getirir veya yok

ederler. Ancak kendileri bozulup de¤iflmezler. Yapmalar› gereken ifl-

lemleri yerine getirmelerinin ard›ndan, yeni görevleri gerçeklefltirmek

için haz›rd›rlar.  

Enzimler katalizör görevi görürler. Bir kimyasal tepkimeye kat›l-

madan tepkimenin h›z›n› art›r›rlar. Bunu daha iyi anlayabilmek için ka-

Enzimler, bir kimyasal tepkimeye kat›lmadan tepkimenin h›z›n› art›ran katalizörlerdir.
Laboratuvar ortamlar›nda yo¤un flartlar ve yüksek enerji ile gerçeklefltirilebilecek bir
ifli, onlar saliseler içinde zahmetsizce gerçeklefltirirler. 
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taliz iflleminin ne oldu¤unu anlamakta fayda vard›r. Bir maddeyi en-

zimlerin olmad›¤› bir ortamda parçalayabilmek için afl›r› ›s›, fliddetli

asidik veya bazik ortam gibi çok yo¤un flartlar ve yüksek enerji gerek-

mektedir. Buna aktivasyon enerjisi denir. Laboratuvarda aktivasyon

enerjisinin sa¤lanmas› oldukça zorlu koflullara ba¤l›d›r. En önemli flart

ise yüksek ›s›d›r. Ancak hücre içinde binlerce reaksiyon ayn› anda ger-

çekleflir ve aktivasyon enerjisi ›s› ile sa¤lanamaz. Çünkü bu kadar yük-

sek ›s› hücre içinde gerçekleflen tüm reaksiyonlar› olumsuz etkileyip ta-

mamen bozar. Is›ya maruz kalan hücre, sitoplazmas›n› tümüyle kaybe-

der. Dahas› ›s›, hidrojen ba¤lar›n› parçalar, DNA kopyalanmas›n› olum-

suz flekilde etkiler ve hücre içinde daha birçok sistemin devre d›fl› kal-

mas›na neden olur. Dolay›s›yla hücre içinde sürekli olarak gerekli olan

aktivasyon enerjisini ›s› ile sa¤lamak mümkün de¤ildir. ‹flte, canl› orga-

nizmalar içinde reaksiyonlar›n, yüksek ›s› gibi flartlara gerek kalmadan

gerçekleflebilmeleri için enzimler gereklidir. Çünkü enzimler, reaksi-

yonlar için gereken aktivasyon enerjisini düflürürler. Kataliz, bu enerji-

nin düflürülmesi ile gerçekleflen ifllemdir.5

Enzimler kataliz ifllemini, reaksiyona girdikleri moleküllerle geçi-

ci bir birliktelik kurarak yaparlar. Bu geçici birliktelik, mevcut kimya-

sal ba¤lar› zay›flat›r ve yenilerinin oluflmas›n› sa¤lar. Dolay›s›yla reak-

siyonun oluflmas› için az bir miktar d›fl›nda enerji kullan›lmamaktad›r.6

Enzimler bu yolla, kat›ld›klar› reaksiyonlar›, katalize edilmemifl reaksi-

yonlara göre 1 milyon ila 1 trilyon kat h›zland›r›rlar.7 Tek bir enzim mo-

lekülü, birbiriyle ayn› on binlerce molekülü tek bir saniyede katalize

edebilir. Kimyac›lar›n yüksek s›cakl›k, parçalay›c› asitler ve özel araç-

larla yapmay› ancak baflarabildikleri ifllemleri enzimler o kadar kolay

ve seri bir flekilde yaparlar ki, ne asite, ne özel araçlara, ne bas›nca, ne

yüksek s›cakl›¤a ve ne de uzun bir zamana ihtiyaçlar› vard›r. Az mik-

tarda ›s› üretmek suretiyle bir saniyeden çok daha k›sa bir zaman için-

de görevlerini hatas›z flekilde yerine getirirler. Bu özel proteinler; ya¤-

lar› ifller, flekerin yap›s›n› de¤ifltirir, niflastay› parçalar, yeni besin mad-
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deleri oluflturur, art›klar› atar ve kan› temizlerler. Ayn› zamanda yafl-

lanmay› geciktirir, ba¤›fl›kl›k sisteminin direncini art›r›r, haf›zay› güç-

lendirir, kaslar› meydana getirir, ci¤erlerden karbon dioksiti temizler-

ler.8 Enzimler, insan› yaflatmak için sürekli olarak u¤raflan özel yard›m-

c›lar gibi görev yaparlar. 

Enzimler, tüm vücut fonksiyonlar›n›n çal›flmas› için gereklidirler.

Dolay›s›yla enzimlerin varl›¤› da fonksiyonlar› da büyük bir kompleks-

lik içerir. Bu durum, tüm canl›l›¤›n bir seri tesadüfi aflamalarla kendi

kendine meydana geldi¤ini iddia eden evrim teorisi için büyük bir

problemdir. Çünkü evrimciler, yaflam›n tesadüflerle geliflim gösterdi¤i-

ni iddia ederken, bunu sa¤layan yap›lar›n "basit" olduklar› varsay›m›n-

dan yola ç›karlar. Ancak her geçen gün insan bedenine ait yepyeni

kompleksliklerle karfl›laflmalar›, evrimcilerin çözümsüz problemler lis-

tesini daha da uzatmakta, yarat›l›fl gerçe¤ine karfl› gelifltirilmifl evrim

teorisini sürekli olarak geçersiz k›lmaktad›r. Bu önemli gerçe¤in fark›n-

da olan Cambridge Üniversitesi'nden evrimci Dixon ve Webb, evrim te-

orisi için en büyük zorluklardan birini oluflturan enzimler ile ilgili ola-

rak flu tan›m› yapmaktad›rlar: 
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Enzimler, çeflitli flekillerde reaksiyonlara girer ve bunun sonucunda, yepyeni bir ürün
meydana getirirler. Ya¤lar› ifller, niflastay› parçalar, yeni besin maddeleri olufltururlar.
Enzimler, insan› hayatta tutabilmek için u¤raflan özel yard›mc›lard›r. 
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Enzimlerin temelini içeren her fley, hayat›n temeli gibi –ki bunlar temelde

ayn› fleylerdir- zorluklarla doludur. Enzimlerin ortaya ç›k›fl›n›n, yani

Hopkins'in tabiriyle yaflam›n ortaya ç›k›fl›n›n, evrenin tarihindeki en ola-

¤and›fl› ve en anlaml› olay oldu¤unu söyleyebiliriz.9

Dixon ve Webb'in "zorluk" olarak tan›mlad›klar› fley, evrimin aç›k-

layamad›¤› komplekslikler ve mükemmelliklerdir. Bir evrimci için en-

zimin sahip oldu¤u ola¤anüstü kompleksli¤in hiçbir aç›klamas› yoktur.

Çünkü bu üstün eserin tek Yarat›c›s› Allah't›r ve Allah, tüm varl›klar›

kusursuz flekilde yaratand›r. 

Bir evrimci biyolog olan Frank Salisbury de, enzimlerdeki -evrim-

cilerin aç›klayamad›¤›- bu üstün kompleksli¤i flu sözlerle ifade etmifl-

tir: 

Art›k hücrenin düflündü¤ümüzden çok daha kompleks oldu¤unu biliyo-

ruz. ‹çinde binlerce fonksiyonel enzim bulunmaktad›r. Bunlar›n her biri

kendi bafl›na kompleks birer makinedir. Dahas› her enzim, DNA'n›n bir

parças› olan bir gene karfl›l›k olarak ortaya ç›km›flt›r. Gende bulunan bil-

ginin içeri¤i –genin kompleksli¤i– onun kontrol etti¤i enzim kadar büyük

olmal›d›r.10

Bu çok önemli bir bilgidir. Enzimler, Allah'›n dilemesiyle genlerin

kontrolünde oluflan ve yine onlar›n kontrolünde hareket eden protein-

lerdir. Dolay›s›yla genlerin sahip olduklar› komplekslik de enzimlerde-

ki kadar büyük olmal›d›r. Genlerin sahip olduklar› kompleksli¤i ise flu

sözlerden hat›rlayabiliriz: 

Örne¤in bizlere, genin içerdi¤i bilginin onun kontrol etti¤i enzimler ka-

dar büyük olmas› gerekti¤i söyleniyor. Orta büyüklükteki bir protein

yaklafl›k olarak 300 amino asit içermektedir. Bu protein bir DNA geni ta-

raf›ndan yap›l›r ve bunun da kendi zincirinde 1000 nükleotidi olmas› ge-

rekmektedir. Bir DNA zincirinde dört tip nükleotid bulunmas› gerekti¤i-

ne göre, 1000 tane ba¤lant›s› olan bir genin ortaya ç›k›fl› 41000 farkl› fle-

kilde olabilir. Bunun anlam› 4'ün ard›ndan gelen bin tane s›f›rd›r. 

Bütün bu komplekslik sadece basit bir canl› varl›¤›n meydana gelifli için-

dir.11
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Evrimciler, canl›l›¤› oluflturan her bir yap›n›n, uzun ve a¤›r afla-

malar sonucunda, çeflitli hayali mekanizmalar yoluyla tesadüfen flekil-

lenip olufltu¤unu iddia ederler. (Konuyla ilgili detayl› bilgi için bkz.

Hayat›n Gerçek Kökeni, Harun Yahya) Oysa evrimcilerin, evrimlefltirici

bir unsur olarak öne sürdükleri mutasyon ve do¤al seleksiyon meka-

nizmalar›n›n herhangi bir evrimlefltirici özelli¤i yoktur. fiimdiye kadar

bir canl›n›n, yap›s›ndaki herhangi bir organelin evrimleflip de¤iflti¤i ve

baflka bir canl›ya fayda sa¤layacak yeni bir yap› haline geldi¤i gözlem-

lenmemifltir. Dahas›, genetik, t›p, biyoloji ve mikrobiyoloji bilimleri, bir

canl›n›n protein veya genlerindeki herhangi bir de¤iflimin, o canl›n›n

genetik bilgisinde kopmalar, bozulmalar ve ciddi hasarlar meydana ge-

tirdi¤ini kesin olarak ortaya ç›karm›fl ve herhangi bir genin veya prote-

inin, tamamen farkl› fonksiyonlara sahip baflka genlere ve proteinlere

dönüflümünün imkans›zl›¤›n› aç›kça göstermifltir. Evrimcilerin, tü-

müyle kontrolsüz flartlar alt›nda tesadüfen meydana geldi¤ini iddia et-

tikleri proteinler ise, henüz laboratuvar ortam›nda bile oluflturulama-

m›flt›r. Günümüz koflullar›nda, günümüz teknolojisi ve imkanlar›yla,

tam kapasiteli laboratuvarlarda en nitelikli bilim adamlar›n›n olufltura-

mad›klar› böylesine kompleks bir yap›n›n, kendi kendine, rastgele afla-

malarla oluflmas›, kesin olarak imkans›zd›r. 

Enzimler de birer proteindir ve tesadüfen meydana gelmesi im-

kans›z olan bir genin içerdi¤i ola¤anüstü bilgilerle oluflan ve Allah'›n

dilemesiyle söz konusu genin kontrolü alt›nda iflleyen kompleks yap›-

lard›r. Dolay›s›yla enzimlerin de tesadüfen meydana gelebilmeleri im-

kans›zd›r, içerdikleri bilgi oldukça büyüktür. Cambridge Üniversite-

si'nden matematikçi ve astronom Sir Fred Hoyle, bir evrimci olmas›na

ra¤men, enzimlerin tesadüfen meydana gelemeyecekleri gerçe¤ini flu

flekilde özetlemifltir: 

E¤er maddenin, organik sistemleri hayata sürükleyen temel bir prensibi

varsa, bunun varl›¤› laboratuvarda kolayl›kla gösterilebilmelidir. Örne-

¤in ilkel çorbay› gösterebilmek için bir yüzme havuzu edinebilirsiniz.
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Bunu biyolojik temeli olmayan istedi¤iniz kimyasal ile doldurabilirsiniz.

Bunun üzerine veya içine istedi¤iniz gaz› pompalayabilir ve onu hoflunu-

za giden herhangi tip bir radyasyona maruz b›rakabilirsiniz. Deneyi bir

sene kadar sürdürebilir ve 2000 enzimden kaç tanesinin olufltu¤unu göz-

lemleyebilirsiniz. Ben size cevab› verebilirim, böylelikle deney için gere-

ken zaman, zahmet ve harcamadan kurtulursunuz. Deney sonunda, ami-

no asitlerin ve di¤er basit organik kimyasallar›n oluflturdu¤u katranl› bir

çamur d›fl›nda elinize hiçbir fley geçmeyecektir. Bu konuda nas›l bu kadar

kendime güveniyorum? E¤er bunun tam tersi olsayd›, bu deney çoktan

yap›l›rd› ve bütün dünyada oldukça ünlü ve tan›nm›fl bir deney olurdu.

Ve bunun maliyeti, insan›n Ay'a ayak basmas› için gereken maliyet dik-

kate al›nd›¤›nda oldukça önemsiz kal›rd›.12

Evrimciler, Fred Hoyle'un bahsetti¤i flartlar›n isterlerse çok daha

fazlas›na sahip olsunlar, dilerlerse böyle bir deneyi istedikleri say›da la-

boratuvarda denesinler, bu deneye var olan tüm organik maddeleri, di-

ledikleri gazlar›, diledikleri kimyasallar› eklesinler, bunu diledikleri ka-

dar d›fl etkene maruz b›raks›nlar, dilerlerse içine proteinlerin yap› tafl›

olan amino asitleri de dahil etsinler ve tüm bunlar› koyduklar› varilin

bafl›nda, birbirlerine vasiyet ederek, yüzy›llar boyunca beklesinler... Bu

varilin içinden bir canl›ya ait tek bir enzim bile ç›karamazlar. Evrimci-

lerin, bir canl› bedenine ait tek bir proteinin oluflumu için kan›t olarak

öne sürebilecekleri böyle bir deney, bu konu ile ilgili getirebildikleri tek

bir delil yoktur. Enzimler konusunu incelerken bu önemli gerçe¤i sü-

rekli olarak ak›lda tutmak gerekmektedir. Çünkü tek bir enzimin varl›-

¤›, evrim safsatas›n› tamamen ortadan kald›racak çok önemli bir gerçek

ve Allah'›n yüce gücünü ve kudretini sürekli olarak sergileyen önemli

bir delildir.

Enzimler, organizmada hemen hemen bütün kimyasal tepkimele-

re kat›l›rlar ve onlar› ola¤anüstü flekilde h›zland›r›rlar. ‹fllem sonunda

tepkimeye girdikleri ilk halleri ile tepkimeden ç›karlar, yani bozulmaz-

lar. Reaksiyon meydana geldikten sonra, yeni oluflan moleküller en-
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Tesadüflerin yarat›c› gücü oldu¤una inanan evrimciler, çok büyük variller alsalar. Bu
varillerin içine, bir canl›y› oluflturmak için gerekti¤ini düflündükleri ne kadar madde
varsa koysalar. Daha sonra varili ›s›tsalar, so¤utsalar, üzerine y›ld›r›mlar düflürseler.
Bu kar›fl›m›n bafl›nda milyarlarca hatta trilyonlarca sene, birbirlerine vasiyet ederek
nöbet tutsalar. Ve hiçbir fleyi tesadüflere b›rakmadan, kar›fl›m›n her an›n› kontrol etse-
ler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›yorlarsa hep-
sini kullanmakta serbest olsalar...

Bu varilin içinden tek bir hücreyi bile ç›karamazlar. Atlar›, kele-
bekleri, çiçekleri, ördekleri, kufllar›, kirazlar›, limonlar›, baykufllar›,
kar›ncalar› ç›karamazlar. Ne ifllem yaparlarsa yaps›nlar bu varil-
den kendisini mikroskop alt›nda inceleyen bilim adamlar›n›, dü-
flünen, akleden, muhakeme eden, heyecanlanan, sevinen, öz-
leyen insan› kesinlikle meydana getiremezler. 



zimden ayr›l›r ve enzim yeni reaksiyonlara girmek üzere yoluna de-

vam eder. Enzimlerin bu özellikleri oldukça önemlidir. Bu flekilde en-

zim, bir hücre içinde say›s›z reaksiyona girebilmekte ve canl› organiz-

may› hayatta tutabilmektedir. Her bir hücrede, her dakika, birkaç yüz

bin reaksiyon bu flekilde hiç durmadan gerçekleflmektedir.13

‹nsan bedenindeki yaklafl›k 2000 farkl› enzimin her biri belli bir

kimyasal reaksiyonu katalize edebilir. Farkl› görevler üstlenmifl olan

hücreler, farkl› enzim türlerine sahiptirler. Hücreler sadece kendi ge-

reksinimleri olan reaksiyonlar› gerçeklefltirecek enzimlerle çal›fl›rlar.

Dolay›s›yla, bir hücrenin üretebilece¤i belirli enzimler, o hücrenin faali-

yet ve fonksiyonlar›n›n tespit edilmesinde önemli bir unsurdur. 

Fred Hoyle, enzimlerin flafl›rt›c› gücü ile ilgili olarak flu hesapla-

may› yapm›flt›r: 

Hücre için gerekli olan 2000 kadar enzimin meydana gelme olas›l›¤›
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Üç boyutlu enzim molekülünün katlanm›fl polipeptid zincirinin yap›s›. 



1040.000'de birdir. Bu, en kompleks 'çorba' ile en basit hücre aras›nda büyük

bir kavramsal uçurum ortaya koymaktad›r. Bunu kabul etmek için man-

t›¤› devreden ç›karman›n gerekmesi oldukça dramatiktir.14

Yeryüzünde canl›lara ait tüm yap›lar, farkl› derecelerde kompleks-

liklere sahiptirler. Ve bu yap›lar, sahip olduklar› kompleksliklerle bir-

likte yaln›zca kusursuz bir yarat›l›fl› gösterirler. Canl›lar; ifl bölümü

içinde çal›flan, birbirleri ile sürekli iletiflim halinde olan, birbirlerine ba-

¤›ml› hareket eden ve harikalar gerçeklefltiren moleküler mucizelere sa-

hiptirler. Bunlar›n fluurlu hareket etmeleri, hangi hücrede çal›flacaklar›-

n› bilmeleri, neyi ne kadar h›zland›racaklar›n› belirlemeleri, kaç reaksi-

yona gireceklerini önceden kararlaflt›rabilmeleri mümkün de¤ildir. Bu

mümkün olmamas›na ra¤men enzimler hata yapmazlar, çünkü ilham-

la hareket ederler. 

Onlara yapmalar› gerekeni sürekli olarak ilham eden, onlar› yarat-

m›fl ve sürekli olarak da yaratmakta olan Allah't›r. Allah, bir insana be-

den ve ruh verdi¤i ve onu tüm organlar›yla, duyular›yla eksiksiz yarat-

t›¤› gibi, insan›n hücrelerinde gerçekleflen ola¤anüstü olaylar› da ayn›
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Enzimler, çeflitli kimyasallarla bir araya gelir, onlar› müthifl bir h›zla reaksiyona sokar,
sonra bulunduklar› yerden ayr›l›rlar. Art›k ortaya yepyeni bir ürün ç›km›flt›r. Enzimlerin
bu özel becerisi, yaflam›n devaml›l›¤›na vesile olur. 



mükemmellikte yaratm›flt›r. ‹flte bu nedenle hücre içindeki di¤er sis-

temler gibi enzim sistemi de kusursuz ifllemektedir. Allah'›n d›fl›nda

bunlar› yaratabilecek hiçbir güç yoktur ve Allah bunu bir ayetinde flöy-

le haber vermifltir: 

Peki onlar, Allah'›n dininden baflka bir din mi ar›yorlar? Oysa gökler-

de ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmufltur

ve O'na döndürülmektedirler. (Al-i ‹mran Suresi, 83)
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Enzimlerin ‹nsan Bedeni ile Olan 

Kusursuz Uyumu 

Enzimleri fiifreleyen Genler 

Enzimler birer proteindir, dolay›s›yla protein yap›s›ndad›rlar. Bu,

enzimler için belirlenmifl oldukça özel bir yap›d›r. Çünkü enzimler,

proteinlere has bir nitelik olan üç boyutlu yap› özelliklerine sahiptirler.

‹flte bu nedenle di¤er moleküllerle rahatl›kla birleflir, reaksiyonlara da-

hil olabilirler. Enzimler, di¤er proteinlerden de sahip olduklar› üç bo-

yutlu yap› ile ayr›l›rlar. Proteinlerin yap› tafllar› amino asitler olmas›na

ra¤men, bir proteine veya bir enzime karakteristik özelli¤ini veren fley,

sahip olduklar› amino asitlerin s›ras›, say›s› ve peptid ba¤› denilen ve

iki amino asiti birlefltiren ba¤lar›n özelli¤idir.15 Amino asitlerin özellik-

lerine ve dizilimlerine göre enzimin etki edece¤i reaksiyonlar ve h›zla-

r› belirlenmifl olur. Peki bir enzimin hangi amino asitlerden oluflaca¤›-

n› ne belirler? 100 amino asitten oluflan bir enzimi düflünelim. Canl› or-

ganizmalarda 20 farkl› çeflit amino asit oldu¤una göre amino asitlerin

100'ü, 10020 farkl› flekilde s›ralanabilir. Ancak bu dizilimlerden sadece

bir tanesi enzim oluflturabilecektir. Buradaki do¤ru s›ralamay› Allah'›n

dilemesiyle genler belirler. Enzimler, daha önce de belirtti¤imiz gibi

genler taraf›ndan düzenlenir ve kontrol edilirler. ‹ster hücrenin yap›-

s›nda yer alacak olsun, isterse enzim aktivitesi gösterecek olsun bütün

proteinler, genler taraf›ndan kodlan›r. Genler sentezlemifl olduklar› en-

zimlere hangi görevleri üstlenmeleri gerekti¤ini de bildirir, yani onlar›

flifrelerler. Bu flifre, enzimlerin hangi reaksiyonlara girmeleri gerekti¤i-

ni belirler. Enzimler, bu bilgiler do¤rultusunda reaksiyona sokacaklar›

moleküllere yönelirler. 

Burada flunu hat›rlatmakta fayda vard›r. Enzimler de, enzimlere

flifre ileten genler de bilinçli varl›klar de¤ildirler. Genlerin ve onlardan

bilgi alan enzimlerin tek bafllar›na hareket edebilmeleri, bir fleyi düflü-
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nüp kararlaflt›rabilmeleri, kendilerine ait özel flifreler üretebilmeleri

mümkün de¤ildir. Onlar fluurlu varl›klar de¤ildirler. Protein ve ya¤lar-

dan oluflurlar ve bir insan bedenini yaflatabilmek için nelerin gerekti¤i-

ni, bir reaksiyona nas›l müdahale edeceklerini, hatta bir reaksiyonun ne

ifle yarad›¤›n› bilmelerine imkan yoktur. Tesadüfen kompleks bir yap›

kazanamaz, tesadüfen her saniye binlerce reaksiyonu h›zland›ramaz-

lar. Ama onlar, fluurlar› olmamas›na ra¤men, her hücrede mucizevi ifl-

lemler gerçeklefltirirler; çünkü kendilerini yaratan Allah'a boyun e¤-

mifllerdir. O'na itaat ederler. O'ndan gelen ilhamla hareket ederler. Bu

sat›rlar› okurken, bu gerçek mutlaka ak›lda tutulmal›d›r. 

Genler, hem hücre içindeki proteinleri hem de enzim görevi gören

proteinleri kodlarlar. Peki, ürettikleri proteinin enzim görevi görme,

yani kimyasal tepkimelere kat›l›p onlar› milyonlarca kez h›zland›rma

özelli¤ini belirleyen nedir? Kimyasal olarak bu, amino asitlerin kimya-

sal yap›lar›ndaki özelliklerle aç›klanabilir. Amino asitler, bir tane kar-

bon atomuna ba¤lanm›fl bir amino grubu (-NH2), hidrojen, karboksil

grubu (-COOH) ve bir de farkl› moleküllerden meydana gelebilen de-

¤iflken yan gruptan (-R) oluflurlar. Amino asitleri birbirlerinden farkl›

k›lan fley, tafl›d›klar› yan gruplar›n büyüklük, flekil, elektrik yükü, suya

duyulan ilgi ve aktiflik aç›s›ndan farkl› olmalar›d›r. Enzimleri olufltu-
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Enzimler, genler taraf›ndan düzenlenir ve kontrol edilirler. Genler ürettikleri enzimlere
görevlerini bildirir, yani onlar› flifrelerler. Dolay›s›yla, enzimlerin kompleksli¤i, genlerin
içerdi¤i bilginin kompleksli¤i kadar büyük olmal›d›r. Bu gerçek, genlerin varl›¤›n› aç›k-
layamayan evrimcilerin, enzimler konusunda da aç›klamas›z olduklar›n› aç›kça göster-
mektedir. 

apoenzim Enzim



ran amino asitlerin özelli¤i ise, birbirleriyle etkileflmeleri, bunun sonu-

cunda da üç boyutlu özel bir yap› kazanmalar› ve zincirin e¤ilip bükül-

mesini sa¤lamalar›d›r. Bunu flu flekilde aç›klayabiliriz: 

Proteinleri oluflturan amino asitlerin dizilifl flekilleri, proteinlere

çeflitli özellikler verir. (bkz. Protein Mucizesi, Harun Yahya) Buna göre

proteinler, birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül yap›lar kazan›rlar. Bi-

rincil yap›da düz bir polipeptid zinciri söz konusudur. ‹kincil yap›dan

itibaren üç boyutlu bir flekil kazanan proteinlerin fonksiyonlar› bu üç

boyutlu flekle göre belirlenir. ‹kincil yap›da polipeptid zincirleri ayn›

yatay düzlemde paketlenir ve proteine heliks fleklini kazand›r›r. Üçün-

cül yap›da söz konusu heliks yap› bükülerek ve paketlenerek özel bir

flekil al›r. Dördüncül yap›da ise, oluflan bütün alt gruplar da bir araya

gelerek daha kompleks bir yap› meydana getirirler. 

Enzimler, üçüncül (tersiyer) yap›ya sahip olan proteinlerdir. Dola-
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Enzimler, üçüncül
yap›ya sahip protein-
lerdir. Proteini oluflturan
amino asitler katlan›p bü-
külerek enzime özel bir fle-
kil kazand›rm›flt›r. Enzimlerin
görevleri, sahip olduklar› bu
üçüncül yap›lardaki katlan›p bü-
külmeler sonunda belirlenmektedir. 



y›s›yla üç boyutludurlar ve proteini oluflturan amino asitler katlan›p

bükülerek enzime özel bir flekil vermifltir. Bu flekil büyük bir öneme sa-

hiptir, çünkü bu flekle ba¤l› olarak enzimler, yaflamam›z› sa¤layan pek

çok fonksiyonun meydana gelmesine vesile olurlar. Üç boyutlu üçün-

cül yap›, polipeptid zincirlerinin katlanmas›, dü¤ümlenmesi veya ken-

di etraf›nda dönmesi gibi özellikler, enzimlerin de kendi içlerinde çeflit-

lenmelerini sa¤lar. 

Üçüncül yap›n›n bir enzime verdi¤i baflka ayr›cal›klar da vard›r.

Proteinlerin birincil yap›s› sadece kovalent ba¤lardan oluflur. Bu kuv-

vetli ba¤lar, sonraki yap›larda gitgide azalmaktad›r. Dördüncül yap›da

ise hiç kovalent ba¤ yoktur. Enzimleri oluflturan üçüncül yap›daki ko-

valent ba¤lar ise sadece komflu zincirlerin yak›n bölümlerinde meyda-

na gelir. Bu durum, enzimin moleküllere ba¤lanarak reaksiyonlara gi-

rebilmesi için sadece yüzey bölümlerinin s›k›ca ba¤lanmalar›n› sa¤la-

maktad›r ve bu ba¤lant›n›n kopmamas› için söz konusu kuvvetli ba¤-

lar›n varl›¤› önemlidir.
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Bir enzimin sadece sahip oldu¤u üç boyutlu flekil, onun kan› p›ht›laflt›ran veya be-
sinleri sindiren bir enzim oldu¤unu belirlemektedir. Bu gerçek, Allah'›n yaratt›¤› mü-
kemmel canl›l›ktaki, hayranl›k uyand›r›c› detaylardan biridir. 
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Bir enzimin sadece sahip oldu¤u "flekil",

onun kan› p›ht›laflt›ran veya besinleri

sindiren bir enzim oldu¤unu belir-

leyecektir. Peki bir enzim, bu özel

flekle nas›l sahip olur? Ortada mil-

yonlarca farkl› ihtimal varken, nas›l

olur da enzimler her zaman do¤ru

flekli al›rlar? E¤er evrimciler, yeryü-

zündeki ilk enzimin veya onu olufltu-

ran ilk genin tesadüflerle kendi kendi-

ne olufltu¤unu iddia ediyorlarsa, bu

durumda enzime ait tüm kompleks

detaylar gibi enzimin özelli¤ini belir-

leyen bu üç boyutlu fleklin geliflimini

de aç›klamalar› gerekmektedir. Daha-

s›, bunu belirlemekle görevli olan genlerin, söz konusu özel yetenekle-

rine de aç›klama getirmeleri gerekmektedir. E¤er söz konusu özel flek-

lin belirlenifli, tesadüflerle oluflmas› imkans›z olan ama burada olufltu-

¤unu varsayd›¤›m›z ilk enzimde deneme-yan›lma metodu ile gerçekle-

fliyor olsayd›, o zaman genel bir hesaplama ile 100 amino asitlik tek bir

enzim molekülünün do¤ru flekli bulabilmek için bütün kombinasyon-

lar› denemesi 20 milyar y›l alacakt›.16 Bu ise, evrenin yafl›ndan bile da-

ha fazlad›r. Söz konusu ihtimal, amino asitlerin fluurlu ve kontrollü ol-

duklar›n› ve deneme-yan›lma gibi sistemli bir metod kullanabildikleri-

ni varsayd›¤›m›zda karfl›m›za ç›kan sonuçtur. Amino asitlerin, hiçbir

bilinçli metod kullan›lmaks›z›n tamamen tesadüfen bir araya gelerek

100 amino asitlik küçük bir enzim molekülünü meydana getirmeleri

kesin olarak imkans›zd›r. Dolay›s›yla, evrimciler için bir enzimin mey-

dana gelifli ve sahip oldu¤u özel üç boyutlu yap›n›n oluflumu, aç›kla-

mas›zd›r. Yarat›l›fl Araflt›rma Enstitüsü (Institute of Creation Research)

Baflkan› Duane T. Gish, bu imkans›z ihtimali flu flekilde aç›klar: 

100 amino asitlik tek bir enzim mole-
külünün tesadüfen do¤ru flekli bula-
bilmesi için bütün kombinasyonlar›n

denenmesi, 20 milyar y›l alacakt›r.
Bu, evrenin yafl›ndan bile fazlad›r. 



20 farkl› türdeki 100 amino asit 20100 (10130) farkl› flekilde dizilebilir. E¤er

bunlar›n 1011'i ilkel bir enzimde ifllev gösterebiliyorsa ve e¤er 5 milyar y›l

(yaklafl›k 1017 saniye) boyunca her saniye 100 amino asitten bir milyar

trilyon (1021) protein molekülü meydana gelirse, gereken dizilime sahip

tek bir molekülün oluflma ihtimali 10130/1021x1017x1011 veya 1081'de birdir.

Bu say› s›f›ra eflit bir say›d›r.17

Bu örnekten de anlafl›laca¤› gibi, enzimi oluflturan amino asitlerin

tesadüfen do¤ru dizilimde meydana gelmifl olmalar› imkans›zd›r. Do-

lay›s›yla, tek bir enzimin varl›¤› ve ifllevleri, tesadüfi aflamalarla evrim

iddias›n› tamamen ortadan kald›rmaktad›r. 

EEnzim, Etkileyece¤i Reaksiyonu Nas›l Belirler?

Enzimi oluflturan amino asitlerin yap›s›nda de¤iflken yan grupla-

r›n varl›¤›ndan bahsetmifltik. Bu yan gruplar, enzimin bir bölgesinde

toplan›rlar ve üç boyutlu yap›s› olan ve "aktif bölge" ad› verilen bir alan

olufltururlar. Aktif bölge, enzimin ilgili yere ba¤lanarak gerekli kimya-

sal ifllemleri gerçeklefltirdi¤i, yani aktif oldu¤u bölgedir. 

Enzimin etkileyece¤i, yani birleflip

reaksiyona girece¤i k›s›m ise substrat

olarak adland›r›l›r. Belirli bir enzimin

aktif bölgesi, ancak etkileyece¤i mole-

küle ait substrata uyabilir. Bu substra-

t›n baflka bir enzimin aktif bölgesi ile

birleflmesi mümkün de¤ildir. Enzimle-

rin sahip oldu¤u aktif bölgeler iki

önemli parçaya sahiptir. Bu bölgeler-

den bir tanesi substrat› tan›r, di¤eri ise

substrata ba¤lan›nca reaksiyonu katalize etmekle görevlidir. 

Asl›nda enzim ve substrat, vücudun içinde birbirlerine tamamen

yabanc› iki yap›d›r. Ama birbirlerini tan›mad›klar› halde birbirlerine

karfl› haz›rl›kl›d›rlar. Daha önce birbirini hiç görmemifl olmalar›na ra¤-
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Enzimin sahip oldu¤u
aktif bölge, substrat deni-

len bir molekülle birleflir. Her enzimin
birleflece¤i substrat, enzime özeldir. 

substrat
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men, kendilerinden milyarlarca kat büyük bir bedenin içinde karfl›lafl-

t›klar› an, çok say›da molekül aras›ndan birbirlerini tan›r ve h›zla birle-

flirler. 

Bu birleflmeyi sa¤layan ana etkenlerden biri enzimin üçüncül ya-

p›s›d›r. Bu özel yap› nedeniyle bükülüp flekil alan molekül, substrat›n

tam olarak yerleflebilece¤i bir bofllu¤a sahip olmufltur. Bu, üç boyutlu

ve oldukça karmafl›k bir geometridir. Ancak bu moleküler kompleks

yap›ya ra¤men, aktif bölge ve substrat birbirlerine mükemmel bir

anahtar-kilit uyumu gösterirler. Anahtar›n, yani enzimin eksikli¤i du-

rumunda, kap›n›n k›r›larak aç›lmas› gerekir ki bu da büyük bir güç ya-

ni enerji gerektirdi¤inden insan bedeninde mümkün olamamaktad›r. 

Tek bir kilidin sadece tek bir kap›y› açabilmesi gibi, belirli enzim-

Enzim ve substrat aras›nda bir anahtar-kilit uyumu vard›r. Tek bir kilidin sadece tek bir
kap›y› açabilmesi gibi belirli enzimler de belirli substratlarla uyum içinde olabilirler. 

substrat, aktif
bölge ile birlefliyor

enzim/substrat
kompleksi

enzim/ürün
kompleksi

ürün, aktif bölgeden
ayr›l›yor. 

ürünler 
substrat

aktif bölge
substrat=H2O2

Katalaz enziminin moleküler flekli enzimin flematik görünümü 

substrat
aktif bölge 

aktif bölge



ler de sadece belirli substratlarla uyum halinde olabilirler. Bu uyum,

ayn› zamanda çok etkileyici bir h›z içinde ifller. Bu h›z o kadar büyük-

tür ki, bir enzim bazen saniyede 300 substrat ile belirli bir s›rayla teker

teker birleflir. O maddeyi istenen forma sokar, sonra ayr›l›r. Bu ifllem,

kesintisiz olarak insan›n ömrü boyunca devam edecektir. 

Bir hücre içinde enzimlerin ve substratlar›n say›s› oldukça azd›r.

Bu durumda enzimler ve onlara uyumlu olan substratlar birbirlerini

hücre içinde nas›l bulurlar? Kuflkusuz e¤er hücrenin içi dura¤an bir ya-

p›da olsayd›, ayn› ortamda bulunmalar›na ra¤men enzimlerin substrat-

larla birleflmesi hiçbir zaman mümkün olmayabilirdi. Ancak hücrenin

içi sürekli hareketli oldu¤u için böyle bir sorun yoktur. Is›dan dolay›

meydana gelen hareketlenmeler moleküler düzeyde oldukça büyük ve

çeflitlidir. Hücre içinde moleküller bir yerden di¤erine do¤ru sürekli ha-

reket ederler. Molekülleri oluflturan birbirlerine ba¤lanm›fl atomlar ise

bulunduklar› yerde titreflirler. Daha büyük moleküller olan proteinler

ise, bir saniye içinde yaklafl›k bir milyon kere kendi etraflar›nda döner-

ler. Hücre içindeki bu flaflk›nl›k verici hareketlilik tüm moleküllerin sü-

rekli olarak birbirleriyle çarp›flmalar›na neden olmaktad›r. 

‹flte bu çarp›flmalar sonucunda hücre içinde say›lar› az olmas›na

ra¤men enzimin aktif bölgesi, kendisine uygun substrat molekülü tara-

f›ndan her saniye yaklafl›k 500.000 kere bombard›mana tutulur. Bu

bombard›man sonucu enzimin ilgili yüzeyiyle substrat uyuflur ve bu

moleküller bir anda enzim-substrat molekülü halini al›rlar. Art›k reak-

siyona girmeye haz›rd›rlar.18

Enzimler, kendilerine uyumlu olsun veya olmas›n, karfl›laflt›klar›

her substrata çok zay›f ba¤larla ba¤lan›rlar. Bunlar hidrojen ba¤lar›d›r.

Enzim ve substrat aras›ndaki hidrojen ba¤lar›n›n yönlendirici yap›s›, o

enzim ve substrata kendilerine ait bir flekil, dolay›s›yla da bir özellik

vermektedir. Ancak enzim do¤ru substrat ile karfl›laflt›¤›nda ve enzim

ile substrat bir kere bir araya geldi¤inde, aralar›nda hidrojen ba¤lar›n›n

d›fl›nda yeni ba¤lar oluflur. Bunlar; Van der Waals, elektrostatik güç ve
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Moleküller sürekli olarak birbirleriyle çarp›flma halindedir. Bu çarp›flma sonras›nda
birbirine uyum gösteren substrat ve enzim molekülleri, çok büyük bir h›zla reaksiyo-
nu bafllat›rlar. Saniyeler içinde say›s›z reaksiyon gerçeklefltirir ve yeni ürünler meyda-
na getirirler. Bunun için enzim sisteminin gerçekten de hayranl›k uyand›r›c› bir düzeni
vard›r. Bu düzeni her an var eden, sürekli olarak koruyan, bunlar›n tümünü yaratm›fl
olan Yüce Allah't›r. 

substratlar substratlar çarp›fl›r
ve reaksiyon oluflur.

ürünler

REAKS‹YON

‹ki substrat molekülü
aras›ndaki çarp›flma 

Enzim kataliz reaksiyonu
Substratlar

Enzim

Aktif Bölge 

1. Substrat, enzimin aktif
bölgesine ba¤lan›r.

Enzim-substrat
kompleksi

2. Uyum sa¤lan›r.

Aktif bölge, daha iyi bir
uyum için flekil de¤ifltirir.

3. Aktif bölge,
substratlar›n yönü-
nü de¤ifltirir.

4. Enzim, substratlar› yönlendirir,
böylelikle ilgili bölgeleri birbiriyle
birleflerek reaksiyona girer.

5. Reaksiyon sonucunda
aç›¤a ç›kan ürünler sal›n›r
ve enzim eski flekline döner.

Reaksiyon sonu-
cunda ürünler aç›¤a
ç›kar.
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hidrofobik ba¤lar gibi

çeflitli kimyasal etkile-

flimlerdir. (Kimyasal

ba¤lar için bkz. Molekül

Mucizesi, Harun Yahya)

Bu ba¤lar sayesinde enzim ve subst-

rat aras›ndaki ba¤ kuvvetlenir ve ikisinin birbirlerinden ayr›lma ihti-

malleri azal›r. 

Karfl› karfl›ya gelen iki molekülden e¤er biri di¤erinin substrat› de-

¤ilse, bu durumda flartlar daha farkl›lafl›r. Çarp›flan iki molekül, adeta

birbirleriyle birleflmeye çal›fl›rcas›na aralar›nda zay›f bir ba¤ kurarlar.

Bu ba¤lar birbirleriyle az çok uyuflan küçük yüzeyler aras›nda meyda-

na gelir. Aç›¤a ç›kan enerji dikkate de¤er seviyede de¤ildir. Enzim, söz

konusu substrat›n kilidi açacak anahtar olmad›¤›n› anlad›¤› an, arada-

ki zay›f ba¤lar› kopar›r ve h›zl›ca ondan uzaklafl›r. Bu, önemli bir ön-

lemdir. Birbirleri ile uyuflmayan moleküller aras›nda yanl›fl ve istenme-

yen ba¤lar kurulmas› bu flekilde engellenmifl olur.19

Birbirine uyuflan enzim ve substratlar da tedbirlidirler. Son yap›-

lan araflt›rmalar, t›pk› bir eldivenin ele giyildi¤inde elin flekline uyum

sa¤lamas› gibi, substrata uyum sa¤lamak için enzimlerin çok hafifçe fle-

kil de¤ifltirebildiklerini göstermifltir.20

Burada fluurlu iki varl›k gibi anlatt›¤›m›z yap›lar, yaln›zca iki mo-

leküldür. Görme, duyma, birbirleriyle haberleflme ve bir fleye karar ver-

me yetenekleri yoktur. Bir insan bedeninde onlar›n baflar›s›ym›fl gibi

görünen her fley, gerçekte onlar› her an kontrolü ve denetimi alt›nda tu-

tan -üce Allah'a aittir. Allah dilemedikçe, hiçbir substrat hiçbir enzim

Enzimin aktif bölgesine yerleflen substrat, yer-
leflti¤i bölgenin üç boyutlu moleküler yap›s› ile
tam bir uyum içindedir. Bu mükemmel sanat›n
sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah't›r.



ile birleflemez. Hiçbir enzim, insan›n yaflama fonksiyonlar›n› sa¤layan

ifllevler meydana getiremez. Bir enzimin, kendisi için gerekli olan par-

çay› keflfetmesi, ona uyum gösterip onunla birleflmek için çeflitli yön-

temler denemesi ve aç›kça ak›lc› ve fluurlu hareketler sergilemesi, an-

cak Allah'›n yönlendirmesiyledir. Cans›z moleküllerin fluur sergileme-

leri, büyük bir mucizedir ve buradaki mucizeyi göremeyenler veya

görmek istemeyenler, moleküllere, atomlara, hatta tesadüflere ak›l atfe-

derek onlarda bir ola¤anüstülük ararlar. Oysa gösterdikleri tüm bilim-

sel çabalar, yeryüzünün tek hakiminin, üstün ve güçlü olan tek Yarat›-

c›'n›n Allah oldu¤unu ilan etmektedir. Allah, yoktan yaratan ve diledi-

¤i varl›kta Kendi sonsuz akl›n› tecelli ettirendir. 

Haberiniz olsun; flüphesiz göklerde kim var, yerde kim var tümü

Allah'›nd›r. Allah'tan baflkas›na tapanlar bile, flirk kofltuklar› varl›kla-

ra ve güçlere (gerçekte) uymazlar. Onlar yaln›zca bir zanna uyarlar ve

onlar ancak 'zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler.' (Yu-

nus Suresi, 66)

Ya anahtar kilide uymasayd›? Gerekli enzim gerekli yerde olsayd›

ama substratla uyuflamasayd›? Enzim, h›zland›r›lmas› gereken reaksi-

yon alan›na zaman›nda yetiflseydi ama ilgili moleküllerin yan›ndan ge-

çip gitseydi? Bir düflünelim, bir yaradan akan kan›n durdurulmas› için

gerekli enzimler, e¤er s›rf bu yap› uyuflmazl›¤› nedeniyle görevlerini

yapamasalar, kan›n p›ht›laflmas› hiçbir flekilde mümkün olmayacakt›r.

Hücrelerin yenilenmesi, ifllevlerini sürdürebilmeleri, vücut fonksiyon-

lar›n›n ayn› h›z ve düzen içinde sürebilmesi için gerekli olan hiçbir re-

aksiyon gerçekleflemeyecektir. Enzimin istenilen fleyi yapabilmesi için

etki etmesi gereken maddeyi yani substrat› tan›mas›, ona tam olarak

uyabilmesi gerekmektedir. Ve bir canl› bedeninde, Allah'›n izniyle, bu

konuda hiçbir sorun yoktur. Her enzim, birlikte reaksiyona girece¤i

substrat› sorunsuz tan›r ve Allah'›n ilham›yla hareket etti¤i için gerçek-

leflmesi gereken ifllemde hiçbir zaman hata yapmaz. Anahtar kilide

mutlak surette uyar, reaksiyon mutlaka gerçekleflir. 
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Her fley 0.01 mm'lik çapa sahip bir hüc-

renin içinde gerçekleflmektedir. (Hücrenin

büyüklü¤ü 10-100 mikron aras›ndad›r.) Bir-

birlerine uyum sa¤layan moleküller, bunla-

r›n aralar›ndaki kimyasal ba¤lar, sadece 0.01

mm'lik alan›n içindedir. Üç boyutlu yap›lar,

birbirine ba¤lanan moleküller, moleküller

üzerinde özel geometriye sahip oyuklar ve

o oyuklara yerleflebilecek geometriye sahip

baflka moleküller, hepsi bu ortamdad›r. Birbir-

lerine uyum gösteren, birbirlerinden haber alan, bir-

birlerinin ihtiyaçlar›n› belirleyen, zaman ayar› yapabi-

len, yorulmayan ve karfl›s›na ç›kan her molekülü ra-

hatl›kla tan›yabilen moleküller bu ortamda çal›fl›rlar.

Tekrar hat›rlatmak gerekirse, bu ortam, içinde elekt-

ronlar›n h›zla hareket edip durdu¤u, çap› yüz mik-

rondan daha küçük olan bir hücreden baflka bir fley

de¤ildir. Bir hücre içinde, insan›n tüm yetenekleri-

ni, akl›n› ve bilgisini aflan, insan›n neredeyse hiç

ulaflamayaca¤› kusursuzlu¤u meydana getiren,

asla flaflmayan, hata yapmayan, tümüyle bilinçli

bir sistem vard›r. Bu bilinç, elbette hücrenin kendi-

sine ait de¤ildir. Hücrenin içindeki birbirinden ha-

bersiz, bir atom y›¤›n› olan moleküllere, bu fluursuz

moleküller aras›nda gidip gelen yine fluursuz olan en-

zimlere de ait olamaz. Bu bilinç, tüm bunlar› bar›nd›ran

insan bedenine veya insan beynine de ait de¤ildir. Bu

bilincin kayna¤›, sonsuz ak›l ve sonsuz güç sahibi

olan Allah't›r ve Allah'›n sonsuz gücü ve akl›, ya-
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ratt›¤› her fleyde tecelli eder. O'nun tecellisi; uçsuz bucaks›z evren üze-

rinde de hakimdir, milimetrenin yüzde biri kadar olan bir hücrenin

içindeki enzimlerde de. Büyük veya küçük olmalar› fark etmez, her bi-

rindeki komplekslik, kusursuzluk ve sanat ayn› üstünlüktedir. Çünkü

Allah hepsini sonsuz ilmiyle yarat›r. Allah bir ayetinde bu gerçe¤i flöy-

le haber verir:

Görmüyorlar m›; gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar›n benzerini yarat-

maya gücü yeter ve onlar için kendisinde flüphe olmayan bir süre (ecel)

k›lm›flt›r. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler. (‹sra Suresi,

99)

EEnzimin Mükemmel Parçalar› 
Hücrenin en küçük k›s›mlar›na kadar inen detay, incelik ve komp-

lekslik, enzimleri meydana getiren parçalar›n her birinde de ayr› ayr›

göze çarpar. Moleküllerin oluflturdu¤u mikro dünya içinde, ancak ge-

liflmifl mikroskoplar alt›nda tespit edilebilmifl olan enzimlerin bile, ken-

disi gibi kompleks ve flafl›rt›c› özelliklere sahip parçalar› vard›r. Bir en-

zimi oluflturan, onun çal›flmas›n› sa¤layan, ona üç boyutlu bir yap› ka-

zand›ran her türlü küçük eleman, enzimin varl›¤›n› devam ettirebilme-

si için gereklidir. Bu parçalardan herhangi birini ortadan kald›rmak,

onlar›n fleklini veya yerini de¤ifltirmek, enzimi ifle yaramaz hale getire-

cektir. 

Baz› enzimler basit enzimler olarak isimlendirilirler. Bunlar›n ya-

p›lar›nda sadece protein molekülü bulunmaktad›r. Ancak baz› enzim-

ler, iki farkl› parçadan oluflurlar. Bu parçalardan bir tanesi apoenzim,

di¤eri de koenzimdir. Enzimlerin apoenzim k›sm› büyük protein mole-

küllerinden oluflmufltur ve enzimin özelli¤ini belirleyen bölüm budur.

Bir enzimi di¤erlerinden farkl› hale getiren protein yap›s›, yani enzimin

içindeki amino asitlerin türleri ve diziliflleri bu bölgede belirlenmifltir. 

Koenzim ise enzime katalitik aktive özelli¤i veren yani enzimin

katalizör görevi görmesini sa¤layan k›s›md›r. Apoenzimler, tek bafllar›-
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na katalizör özelli¤i gösteremezler. Ayn› flekilde, enzime katalitik akti-

ve özelli¤i vermelerine ra¤men, koenzimler de tek bafllar›na hemen he-

men etkisizdirler. Enzimin "enzim" vasf› gösterebilmesi için her iki par-

çan›n da bir arada olmas› gerekmektedir. 

Koenzim, enzimin substrat ile ba¤lant›s›n› sa¤layan k›s›md›r. En-

zimde as›l ifl yapan k›s›m budur. Bütün vitaminler hücrede enzimlerin
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Enzimlerin baz›lar›, genellikle iki parçadan oluflurlar. Bu parça-
lardan bir tanesi apoenzim, di¤eri de koenzimdir. Enzimlerin
özelli¤ini belirleyen k›s›m, apoenzim k›sm›d›r. Bir enzimi di-
¤erlerinden farkl› hale getiren protein yap›s›, yani enzimin
içindeki amino asitlerin türleri ve diziliflleri, bu bölgede
belirlenmifltir. Koenzim ise enzime katalitik aktivite verir. 



koenzim k›sm› olarak ifllev görürler.21 Örne¤in A vitamini görme reak-

siyonlar›n› gerçeklefltiren enzimin bir parças›d›r. A vitamini, koenzim

görevi görerek enzim proteinini tamamlar ve görmeyi sa¤layan ifllem-

lerin gerçekleflmesi için reaksiyonlar› devreye sokar. Görme ifllevini

sa¤layan tüm mekanizmalar bir arada olsa bile A vitaminin eksik olma-

s› durumunda, gece körlü¤ü ortaya ç›kar.22 C vitamini ise, dokular›m›-

z› bir arada tutan kolajen proteininin sentezinde görev al›r. 

Mineraller de enzimlerin koenzimleri olarak görev yaparlar. Kalsi-

yum, magnezyum, potasyum, çinko gibi mineraller baz› enzimlerin ça-

l›flabilmeleri için flartt›rlar. Örne¤in, ileriki bölümlerde detayl› olarak

inceleyece¤imiz DNA polimeraz enzimi için çinko, üreaz enzimi için de

nikel yan grup olarak gereklidir. 

Enzimler bu temel elemanlar›n d›fl›nda pek çok baflka molekülün

de var olmas› ile ifllevsel hale gelebilirler. Eskiden bir evrimci olan an-

44

Harun Yahya

Enzimin üç boyutlu bilgisayar görüntüsü,
enzimin yap›s›n› ve aktif bölgede, substra-
t›n yerleflece¤i oyuk k›sm› göstermektedir.
(üstte) Substrat, hem kimyasal hem de ya-
p›sal olarak aktif bölgedeki özel bölüme
tam olarak uyumludur. Substrat›n enzime
uyumunu belirten bir çizim (yanda). 

aktif bölge

enzim

substrat

enzim ve substrat›n
birbirine uyumu
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cak günümüzde yarat›l›fl gerçe¤i savunucular›ndan Illinois Üniversite-

si'nden biyolog Dr. Gary Parker, enzimin ayr›lmaz parçalar› ile ilgili

olarak flu aç›klamay› yapmaktad›r: 

S›ra, proteinleri meydana getirmek için DNA'n›n talimatlar›n› 'tercüme

etme' ifline gelince, burada 'kahramanlar' aktive edici enzimlerdir. Enzim-

ler, reaksiyonlar› h›zland›rmak için di¤er molekülleri seçmeye ve onlar›

tutmaya yarayan özel bölmeleri olan proteinlerdir. Her aktive edici enzi-

min befl bölmesi vard›r: ‹ki tanesi kimyasal ba¤lanma için, bir tanesi ener-

ji (ATP) için ve en önemlisi, di¤er iki tanesi de, her amino asit grubu için

kimyasal olmayan üç bazl› "kod ismi" oluflturmak içindir. 

Ve bu hikayenin sonu de¤ildir. Canl› hücreleri, benim isimlerine 'translaz'

dedi¤im en az 20 adet aktive edici enzime ihtiyaç duyarlar... Translazla-

r›n tamam› (10 özel aktif bölgeye sahiptirler) 1) kal›t›m›n üç bazl› mesaj›-

n› üç haneli kod isimlerine ay›rmak için gereken ribozomlar› olmadan de-

¤ersizdirler, 2) asl›nda flekillendirmeleri gereken çiftleri parçalamamala-

r› için gereken ve sürekli olarak yenilenen ATP

enerji kayna¤› olmadan y›k›c›d›rlar, 3)

protein yap›s›nda zaman›n y›k›c› et-

kileri nedeniyle sürekli ve h›zla tü-

kenen translaz proteinlerini tekrar

meydana getirmek için baflka

translazlara (yani baflka enzimle-

re) ve di¤er belirli proteinlere

sahip de¤illerse yok olurlar!23

Bir enzim, sahip oldu¤u

ve birlikte çal›flt›¤› parçalarla

beraber var olmas› gereken

indirgenemez komplekslikte

bir moleküldür. Tek bir par-

çay› ç›kard›¤›n›zda, sistem sa-

dece küçük bir hasara u¤rama-

substrat

Enzim

H

HN

O



yacak, ifllevini tamamen yitirecektir. Bir enzim, içindeki tüm sistemler,

amino asitler, ribozom ve di¤er tüm organellerle birlikte var olmak zo-

rundad›r. Tüm parçalar› ile birlikte var olmas› da yeterli olmamakta,

canl› organizma içinde reaksiyonlara girebilmesi için birlikte çal›flaca¤›

di¤er moleküllerin de ortamda haz›r bulunmas› ve ortam›n çal›flma

flartlar›na uygun olmas› gerekmektedir. Bu gerçek, bir enzimi, Darwi-

nistlerin kesinlikle aç›klamas›n› yapamayacaklar› kompleks bir yap›

haline getirir. Bu mükemmel yap›n›n tek bir parças›n›n bile di¤erinden

ba¤›ms›z olarak geliflebilmesi, birinin di¤erinin meydana gelmesini

beklemesi ve her bir parçan›n tesadüfen oluflarak yine bunlar›n tesadü-

fen bir araya gelmeleri imkans›zd›r. 

Dahas› baz› enzimler, ayn› türde olmalar›na ra¤men, tamamen

farkl› biyolojik özelliklere sahip farkl› canl›larda ifllev görebilmektedir-

ler. Hiçbir fluura sahip olmayan, cans›z atomlardan oluflmufl bir enzim,

bir insan bedeninde hücre ço¤almas›na yard›mc› olurken, tamamen

farkl› bir yap› ve fonksiyona sahip bir baflka canl› bedeninde, örne¤in

görme iflleminde de yard›mc› olabilmektedir. Bu gerçek anlamda bü-

yük bir mucizedir. Çünkü bir enzimin, kendi çal›flma koflullar›ndan ay-
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sistemin Yarat›c›s› ve koruyucusu Yüce Allah't›r. 



r›larak baflka flartlara uyum gösterebilmesi ve ifllevine devam edebil-

mesi normal flartlarda mümkün de¤ildir. Bir insan bedenindeki mide

enzimleri bile, çal›flt›klar› ortam› de¤ifltiremez, vücudun bir baflka bö-

lümünde ifllev göremezler. Bu gerçek, ayn› enzimlerin farkl› canl›lar

için özel olarak yarat›lm›fl olduklar›n› göstermektedir. Onlar› hangi be-

dende nas›l çal›flacaklar›n› bilir flekilde yaratan, onlara ayn› görünümü

vermesine ra¤men farkl› ifllevler bahfleden, alemlerin tümünün bilgisi-

ne sahip olan Allah't›r. Bir enzimin, bir insan bedeninde nas›l çal›flmas›

gerekti¤ini bilmesi, baflka bir canl› bedeninde ise kendisi için özel ola-

rak belirlenmifl farkl› bir görevi hiç flafl›rmadan üstlenmesi, Yüce

Allah'›n hayranl›k uyand›r›c› eserlerindendir. 

Bazen ayn› enzimler farkl› canl›larda farkl› ifllevler görebilirler.

Ama bu gerçek, canl›larda birbirinden farkl› enzimlerin sürekli olarak

ifllev görmekte oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmemektedir. Yeryüzünde var

olan 1 milyon canl› türünün yan›nda, 10 milyon kadar›n›n da neslinin

tükenmifl oldu¤unu hat›rlatmakta fayda vard›r. Bu gerçek de göz önü-

ne al›nd›¤›nda her farkl› tür için özel olarak yarat›lm›fl olan enzimlerin

çeflitlili¤i daha iyi anlafl›lacakt›r.
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Hiçbir fluura sahip olmayan, cans›z atomlardan oluflan enzim ve substrat, bir insan
bedeninde hücre ço¤almas›na yard›mc› olmakta, görmeyi sa¤lamakta, besinleri ö¤üt-
mekte ve vücudun kullanabilece¤i yeni malzemeler ortaya ç›karmaktad›r. Hem yap›la-
r›, hem ifllevleri hem de mucizevi özellikleriyle enzimler, Allah'›n hayranl›k uyand›r›c›
eserlerinden biridir. 

Enzim Substrat Enzim-substrat
kompleksi Enzim (aktif bölge subs-

tarttan daha büyüktür)

Substrat

Enzim-substrat
kompleksi (enzim
flekil de¤ifltirir)



20. yüzy›l›n tan›nm›fl bilim adamlar›ndan Isaac Asimov, canl›lar›n

sahip oldu¤u bu büyük protein çeflitlili¤ini flu sözlerle aç›klam›flt›r: 

Vücuttaki binlerce reaksiyondan her biri belirli bir enzim taraf›ndan ka-

talize edilir.... Her seferde farkl› bir tane... Ve her enzim proteindir, farkl›

bir protein. ‹nsan vücudu binlerce farkl› enzime sahip olma konusunda

yaln›z de¤ildir – farkl› türdeki her varl›k buna sahiptir. ‹nsan hücrelerin-

de meydana gelen reaksiyonlar›n pek ço¤u, baflka canl›lar›n hücrelerinde

de meydana gelmektedir. Baz› reaksiyonlar, kendi hücrelerimizdekiler gi-

bi, gerçekten de evrenseldir. Bunun anlam›, bir enzim, kendi hücreleri-

mizde oldu¤u kadar, bir kurdun, bir ahtapotun, bir yosunun ve bir bak-

terinin hücresindeki belli bir reaksiyonu katalize etme özelli¤ine sahiptir.

Ve bu enzimlerin her biri, tek ve belli bir reaksiyonu katalize etme yete-

ne¤ine sahip olmalar›na ra¤men, türlere özeldirler. Bunlar›n tümü birin-

den di¤erine de¤ifliklik gösterebilir. Bunu, her türe ait canl›n›n binlerce

enziminin bulundu¤u ve bu enzimlerin her birinin farkl› oldu¤u gerçe¤i

takip etmektedir. Yeryüzünde yaklafl›k bir milyon farkl› tür oldu¤una gö-

re, -sadece enzimlerden yola ç›karak– milyonlarca farkl› proteinin varl›¤›

oldukça yüksek bir ihtimaldir.24

Bütün bunlar›n yan› s›ra enzimlerin birbirine tamamen ba¤lant›l›

bir sistem dahilinde çal›flt›klar›n› da hat›rlatmakta fayda vard›r. Bir en-

zim sadece olay› bafllat›r, sonras›nda devreye giren say›s›z enzim var-

d›r. Metabolik yol dedi¤imiz bu aflamalarda enzimler aras›nda mükem-

mel bir koordinasyon ve kontrol söz konusudur. Bir sistemin tam ola-

rak iflleyebilmesi için, birbirini harekete geçiren enzimlerin görevlerini

ve zamanlamay› tam olarak bilmeleri flartt›r.

Belirlenen metabolik yol içinde bir enzim, kendisinden önceki en-

zimin ortaya ç›kard›¤› ürünü, substrat olarak almaktad›r. Bir baflka de-

yiflle bir enzimin gerçeklefltirdi¤i reaksiyonun sonucu, bir baflka enzi-

min kendi reaksiyonunu bafllatmas› için gereklidir. Bütün bu zincir ta-

mamland›¤›nda ortaya ç›kan son ürün ise bu zinciri bafllatan enzimler-

den bir tanesinin inhibitörü yani engelleyicisidir. Böylelikle bütün bu
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zincir içinde yap›lan üretim dengelenmifl olacakt›r. Örne¤in, amilaz en-

zimi, niflastay› maltoza, maltaz enzimi ise maltozu glikoza çevirir. 11

kadar enzim peflpefle devreye girer ve sonuçta glikoz, laktik asite dö-

nüfltürülmüfl olur. Söz konusu zincir, sonraki sat›rlarda detaylar›n› an-

lataca¤›m›z kan›n p›ht›laflma sisteminde de göz kamaflt›r›c› flekilde gö-

rülmektedir. Bu metabolik yoldaki enzimlerin birbirlerini harekete ge-

çirici özellikleri sayesinde sistem mükemmel bir zamanlama ve ifl bölü-

mü içinde ifller ve p›ht›, yaran›n üzerinde tam olmas› gerekti¤i gibi ku-

sursuz gerçekleflir. Tek bir enzimin varl›¤›n› aç›klayamayan evrimciler

için birbiriyle ba¤lant›l› pek çok enzimin oluflturdu¤u ve hiçbir parça-

s›n›n eksiltilemedi¤i "indirgenemez komplekslikteki" bu zincirin aç›k-

lamas› kuflkusuz ki yoktur. Evrimciler, tesadüflerin ola¤anüstü ifller

gerçeklefltirmifl olduklar›n› öne sürer ve bu önkabule göre senaryolar›-

n› flekillendirirler. Oysa bu senaryolar›n bilimsel veya mant›ksal hiçbir

temeli yoktur. Evrimci fizikçi ve astronom Fred Hoyle, bu gerçe¤i aç›k-

ça ifade etmektedir: 
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Enzimler, birbirlerine
tamamen ba¤lant›l›
bir sistem içinde ça-
l›fl›rlar. Bir enzim sa-
dece olay› bafllat›r,
sonras›nda devreye
giren say›s›z enzim
görevi devral›r. Me-
tabolik yol dedi¤imiz
bu aflamalarda en-
zimler aras›nda müt-
hifl bir koordinasyon
ve kontrol söz konu-
sudur. Metabolik
yoldaki enzimlerin
tümü, Allah'›n ilha-
m›yla, görevlerini ve
zamanlamay› tam
olarak bilirler.

Enzim 

‹lk aflama 

son ürün

ters etki



Astronomlar›n, yaflam›n temeli olan binlerce

biyopolimerden (enzim) sadece bir tanesi-

nin bile kombinasyon düzenlemelerinin,

yeryüzündeki do¤al olaylar sonucunda

gerçekleflemeyece¤ini anlamalar› ne kadar

sürecek bilemiyorum. Astronomlar bunu

anlamakta biraz zorluk çekiyorlar çünkü

biyologlar taraf›ndan bunun bu flekilde

olmad›¤›, biyologlara da di¤erleri taraf›n-

dan bunun bu flekilde olmad›¤› telkini ve-

rilmektedir. "Di¤erleri" ise, aç›kt›r ki, mate-

matik mucizelerine inanan bir grup insandan

oluflmaktad›r. Do¤adan gizli bir yerlerde, nor-

mal fizi¤in d›fl›nda, mucizeler meydana geti-

ren kanunlar oldu¤una inan›rlar (tabi mucize-

lerin biyolojiye yard›m etmeleri flart›yla).25

Evrimcilerin yaflam›n geliflimine dair tüm id-

dialar› aldatmaya dayal›d›r. Bu aldatma metodunu

geniflletir ve insanlar üzerinde de kullanmaya kalk›fl›r-

lar. Oysa evrimcilerin anlamak istemedikleri bir gerçek vard›r: Tesadüf-

ler, mucizeler gerçeklefltiremezler. Tesadüfler, bir akl›n, bir fluurun, bir

bilincin temsilcisi de¤illerdir. Bilinçli geliflen olaylar› ve fonksiyonlar›

meydana getirmeleri imkans›zd›r. Yeryüzünde var olan hayranl›k

uyand›r›c› mucizevi güzelliklerin tümünün Yarat›c›s› Allah't›r. 

Allah, her fleyin Yarat›c›s›'d›r. O, her fley üzerinde vekildir. Gök-

lerin ve yerin anahtarlar› O'nundur. Allah'›n ayetlerine (karfl›)

inkar edenler ise; iflte onlar, hüsrana u¤rayanlard›r. (Zümer

Suresi, 62-63) 
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Enzimlerin Kontrol Mekanizmalar› 
Bir hücrenin içinde binlerce enzim vard›r ve bunlar sürekli olarak

substratlar için birbirleriyle rekabet halindedirler. Her biri kimyasal bir

reaksiyon zincirinin parças› veya metabolik yolun bir halkas›d›r. Bura-

da ayn› substrat için mücadele içinde olan farkl› enzimler de vard›r. Bu

sistem öylesine komplekstir ki, her reaksiyonun meydana gelme vakti-

ni ve nas›l bir h›zla devam etmesi gerekti¤ini belirlemek için bir düzen-

lemenin yap›lmas› flartt›r. 

‹flte bu nedenle reaksiyonlar›n gerçekleflme s›ras›, say›s› ve zama-

n› müthifl bir kontrol alt›ndad›r. Enzimlerin katalitik aktivitesi o kadar

düzenlidir ki, reaksiyonlar sonucu ortaya ç›kan ürünler, tam olarak

hücrenin ihtiyac›n› karfl›layacak kadard›r.26 Enzimlerin bir arada, bü-

yük bir h›zla, gerekli ifllemleri gerçeklefltirebilmeleri için sürekli olarak

düzen sa¤lanmaktad›r. Tüm aflamalar, aral›ks›z olarak mutlaka kontrol

edilir. Hücreye yeni ürün gerekti¤i zaman sentetik reaksiyonlar, mole-

küllerin y›k›l›p yok edilmeleri gerekti¤inde de y›k›c› reaksiyonlar ger-

çeklefltirilir. Genellikle hücre ihtiyaç duymad›¤› sürece enzimler olduk-

ça düflük oranlarda sentezlenirler. Ancak hücrede talep artarsa, yeni en-

zimlerin sentezi büyük bir h›zla bafllar. 

Enzimler de, kendileri için belirlenmifl olan dengeye uyumludur-

lar. Örne¤in, lipaz enzimi, ya¤› parçalar ama ayn› zamanda gliserin ile

ya¤ asitlerini birlefltirme görevi de onundur. Tepkimelerin hangi yönde

olaca¤› çok önemlidir. Çünkü gerçeklefltirilen reaksiyonlar›n bir tane-

sinde enerji harcan›rken di¤erinde enerji kazan›l›r. Enerjiye gereksinim

gösteren tepkimelerin, enerji meydana getiren tepkimelerle aynı za-

manda meydana gelmesi gerekir ya da enerji herhangi bir flekilde ön-

ceden depo edilmelidir. Enerjiyi depo eden ATP (Adenozin Trifosfat),

bu enerjiyi saklamak için adeta bir batarya görevi görür.27

Enzimlerin kontrolü, kendi inhibitörlerinin (enzim engelleyicileri-

nin) devreye girmesi ile de sa¤lan›r. Her enzimin kendine ait bir enzim

inhibitörü vard›r. Bu konuya ilerleyen sat›rlarda detayl› olarak de¤ini-
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lecektir. Enzim inhibitörleri, enzimlerin fazla miktarda üretilmelerini

engellerken hücre içinde önemli bir denge de sa¤larlar. Enzimler ken-

dilerine gereksinim duyuluncaya kadar aktif de¤ildirler. Buna bir ör-

nek pürin ve primidin bazlar›n›n yap›m›nda görülür. 

Primidinler, pürinlerin aktive edici molekülleridir. Hücrede DNA

ve RNA'n›n yap›m› için bu maddelerin eflit miktarlarda bulunmalar›

gerekmektedir. Yeterli say›da pürin olufltu¤u zaman inhibitörler, daha

fazla pürin yap›m›n› sa¤layan enzimi engelleyerek pürin yap›m›n› dur-

dururlar. Primidin yap›m›n› sa¤layan enzimleri aktive ederler. Buna

karfl›l›k olarak primidinler de kendi enzimlerini durdururken, pürin

enzimlerini aktive ederler. ‹ki maddenin sentezlenmesi aras›ndaki kar-
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Vücutta tüm reaksiyonlar›n gerçekleflme s›ras›, say›s› ve zaman› sürekli olarak kontrol
alt›ndad›r. Bu kontrol vesilesiyle vücutta ortaya ç›kan ürünler, tam olarak vücudun ihti-
yac› kadard›r. Hücre ihtiyaç duymad›¤› sürece enzimler oldukça düflük oranda sentez-
lenirler. Ancak hücrede talep artarsa, enzim sentezinin h›z› oldukça artar. Vücutta ihti-
yaç belirleyen, enzimlerin her birini kontrol edip, her birine görev veren, tüm varl›klar›n
Yarat›c›s› olan Allah't›r. 



fl›l›kl› iliflki, her zaman hücre içinde bu iki maddenin eflit miktarda bu-

lunmas›n› sa¤lar.28

Düzenleyici sistemler, sürekli olarak hücre içinde kontrol sistemi-

ni devam ettirir ve ihtiyaç oldu¤unda hücre içindeki düzenlemeleri ya-

parlar. Buradan da görüldü¤ü gibi, enzimlerin sadece reaksiyonlar›

h›zland›r›p vücut için gerekli maddeleri elde etmeleri yeterli de¤ildir.

Vücudumuz o kadar komplekstir ki, bir dizi reaksiyon kesintisiz olarak

gerçekleflirken, ayn› anda bunlar›n zamanlamalar›na da tam olarak ka-

rar verilmesi gerekmektedir. Bu zamanlama ile, elde edilen ürünlerin

ne bir miligram fazla ne de eksik olacak flekilde ayarlanmas› önemlidir.

Vücut ihtiyaç duydu¤u anda üretim fazla olmal›, ancak ihtiyaç yokken

bu üretimi durduracak bir tedbir al›nmal›d›r. Tabi öncelikle bu ihtiya-

c›n belirlenmesi gerekir. Bu belirleme o kadar mükemmeldir ki, bir en-

zim, saniyenin binde biri kadar bir süre içinde bile bunu zaten bilmek-

te ve ayarlamaktad›r. Bizler daha ne oldu¤unu bilip anlayamadan, tüm

bunlar bir düzen içinde hatas›z olarak devam etmektedir. 

‹nsan vücudunda mucizevi bir sistem vard›r. Her fley planlanm›fl,

kusursuzca düzenlenmifl haldedir. Her fley birbirini denetler, birbirini

kodlar görünümdedir. Birinin varl›¤› di¤erinin çal›flmas› için gereklidir

ve bu zincirleme sistem bu flekilde devam eder. ‹nsan vücudu, hücre-

nin içindeki en küçük organellere kadar her noktada harikal›klar›n ser-

gilendi¤i mükemmel bir makinedir. Bunun nedeni, her fleyin Allah'a

boyun e¤mifl olmas›d›r. Bu düzeni oluflturan ögelerin tümü, Allah'›n il-

ham›yla hareket eder. O'nun belirledi¤i bir güzergahta, O'nun belirledi-

¤i iflleri gerçeklefltirir. Bir hücrenin neye ne miktarda ihtiyaç duydu¤u-

nu, nas›l bir üretim yapmas› gerekti¤ini belirleyen Yüce Allah't›r. Bah-

setti¤imiz tüm kontrol mekanizmalar› yaln›zca Allah'›n izni ile ifller ve

proteinleri kodlayan, enzimleri denetleyen tüm sistemler Rabbimiz'in

denetimi alt›ndad›r. fiuursuz moleküllerin hücrede her saniye meyda-

na gelen ifllemleri izleyip gerçeklefltirme gibi bir güçleri olamaz. Bu

güç, yaln›zca Allah'a aittir. 
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Her fleyde Allah'›n üstün sanat› hakimdir. ‹nsan, gözünü çevirdi¤i

her yerde, inceledi¤i her hücrede bununla karfl›lafl›r. Çünkü göklerde

ve yerde hakim olan tek gerçek budur. Allah bunu ayetiyle bildirmifltir: 

Göklerin ve yerin gayb› Allah'›nd›r, bütün ifller O'na döndürülür; öy-

leyse O'na kulluk edin ve O'na tevekkül edin. Senin Rabbin yapt›kla-

r›n›zdan habersiz de¤ildir. (Hud Suresi, 123)

EEnzimlerin Ola¤anüstü H›zlar›
E¤er enzimler olmasayd›, tek bir kimyasal reaksiyonun gerçeklefl-

mesine ömrünüz yetmeyebilirdi. Y›llar içinde gerçekleflebilecek olan

reaksiyonlar, enzimler taraf›ndan öylesine h›zland›r›l›r ki, saatler veya

dakikalar de¤il; milisaniyeler söz konusudur. Öyle ki, enzimler bir re-

aksiyonu 1014 kere h›zland›rabilirler.29 Bu say›, 10 say›s›n›n yan›na 14 s›-

f›r getirildi¤inde oluflan say›d›r. Böylesine bir sürat olmasayd› 5 saniye-

lik bir süreç, örne¤in bir cümlenin okunmas›, ancak 1500 y›l sürerdi.30

E¤er enzimler olmasayd›, hücrenin saniyeler içinde yapt›¤› ifller

binlerce y›ldan fazla sürecek, daha aç›k bir deyiflle yaflam mümkün ol-

mayacakt›. Onlar, bir canl› bedeninin hayatta kalabilmesi için gerçek-

leflmesi gereken say›s›z reaksiyonu ola¤anüstü flekilde h›zland›rmakla

görevlendirilmifllerdir. 

Böyle bir h›z› elde edebilmek için enzim ne yapar? Daha önce be-

lirtti¤imiz gibi enzimler, reaksiyonun gerçekleflmesi için gereken akti-

vasyon enerjisini azalt›rlar. Peki bu aktivasyon enerjisi tam olarak ne-

dir? Bunu flu flekilde aç›klayabiliriz: Karbonun enerji bak›m›ndan etki-

leflece¤i en uygun molekül normal flartlarda karbon dioksittir. Bunlar

ayn› ortamda bulunduklar›nda birbirlerini etkileyerek tutuflturup ya-

kacak bir etkiye sahiptir. Ancak bir canl› bedeni tüm bunlara sahip ol-

mas›na ra¤men hiçbir zaman bir anda tutuflup bir kül y›¤›n› haline gel-

mez. Elinizde tuttu¤unuz kitap da karbondan oluflmas›na ve karbon

dioksitle sürekli muhatap olmas›na ra¤men hiçbir zaman aniden alev-

ler içinde kalmaz. Bunun nedeni canl› organizmalardaki ve kitaptaki
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moleküllerin kararl› yap›da olmalar› ve d›flar›dan yeni bir enerji girifli

olmadan söz konusu kararl› yap›lar›n› bozmamalar›, yani aniden tutu-

flup alev almamalar›d›r. D›flar›dan gelecek olan yeni enerji, söz konusu

kararl› yap›y› bozacak bir "aktivasyon enerjisidir". Burada söz konusu

kararl› yap›n›n bozulmas› yani "kitab›n yanmas›" için gereken aktivas-

yon enerjisi bir kibrittir. Hücrenin içindeki sulu solüsyon içindeki mo-

leküller için ise bu enerji, etraftaki moleküllerle rastgele çarp›flmalar›

sonucunda aç›¤a ç›kan enerjidir.31 Enzimler, söz konusu çarp›flma s›ra-

s›nda ortaya ç›kan bu büyük enerjiyi azaltmakla görevlidirler. 

Biyokimyac›lar›n enzimlerin h›zlar›n› ölçmek için kulland›klar› en

önemli teknik, bir enzimin bir saniye içinde reaksiyona soktu¤u subst-

ratlar›n say›s›n› hesaplamakt›r. Buna enzimin devir say›s› denir. Bu sa-

y› her enzim için de¤iflim gösterir. Pek çok enzimin devir say›s›, onlar

ya da yüzlerle ifade edilir. Ancak baz› enzimlerin devir say›lar› binler-

le ifade edilmektedir. Buna verilebilecek örnek karbonik anhidrazd›r.

Dokular taraf›ndan üretilen karbon dioksitin neredeyse yar›s›, akci¤er-

lere erimifl halde kan dolafl›m› ile tafl›n›r. S›v› ortamdaki karbon dioksit

solüsyon oran›, bu ifllem için oldukça a¤›rd›r ve bu nedenle karbonik

anhidraz bu ifllemi katalize ederek 10 milyon kere h›zland›r›r. Bir sani-

ye içinde 600.000 su molekülünü ve ayn› say›daki karbon dioksit mole-

külünü reaksiyona sokar. Yani enzimin her bir reaksiyona girdi¤i süre
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Yandaki grafik, enzimlerin
devreye girmesi sonucunda
reaksiyon h›z›n›n ne kadar
artabilece¤ini göstermekte-
dir. Söz konusu h›z, insan
vücudunun yaflam›n› sürdü-
rebilmesi için büyük bir zo-
runluluktur. Enzimlerin bu
üstün yetenekleri, Allah'›n
insanlara rahmetinin bir te-
cellisidir. 



2 mikrosaniyedir. Bu ger-

çekten de hayret verici bir

süredir. Bunu flu flekilde

de aç›klayabiliriz. E¤er bir

saniyeyi bütün bir seneye

yayacak olursan›z, bir

mikrosaniye ancak bir içe-

cek reklam› kadar olacak-

t›r.32

Bir molekülün parça-

lanmas›, bir at›¤›n yok

edilmesi veya bir besinin

ayr›flt›r›lmas›, Allah'›n di-

lemesiyle saniyeler içinde

hiç durmadan hareket

eden enzimlerin baflar›s›-

d›r. ‹lerleyen sat›rlarda gö-

rece¤imiz gibi, sindirim

sistemindeki yiyeceklerin

sindirilmesi de, özel sindi-

rim enzimlerinin çal›flma-

lar› ile mümkün olabil-

mektedir. Sindirim ifllemi

besinin tipine göre insan
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Bir enzimin reaksiyona girmesinin ar-
d›ndan oldukça kapsaml› ifllemler ger-
çekleflir. Tüm bunlar›n gerçekleflme
h›z› ise ola¤anüstüdür. Örne¤in kar-
bonik anhidraz enziminin her bir reak-
siyona girdi¤i süre 2 mikrosaniyedir.
E¤er bir saniyeyi bütün bir seneye ya-
yarsan›z, bir mikrosaniye ancak bir
içecek reklam› kadard›r. 

enzim

protein substrat›

peptid ba¤›

enzimin peptid
ba¤›n› k›rmas› ile
aç›¤a ç›kan proton

enzim ve
substrat
aras›nda
oluflan ko-
valent ba¤

substrat ve
enzimin 
uyumu

substrat›n bir
parças› kopar (p1)
(ürün olarak)

Su molekülünden
H ve OH ayr›flt›r›l›r.

Enzim ve
P2 parças›
aras›nda
kovalent
ba¤ oluflur.

Enzim eski ha-
line döner.

P2 parças› (ürün)
aktif bölgeden
ayr›l›r. 



bedeninde yaklafl›k olarak 3 ila 6 saat sürmektedir. Ancak e¤er enzim-

ler olmasayd›, yedi¤imiz tek bir ö¤ünün sindirilmesi 30 y›ldan fazla sü-

recekti.33 Bunu flu flekilde de aç›klayabiliriz: Sindirimin en önemli ele-

manlar›ndan pepsin enziminin sadece 30 gram›, 2 ton a¤›rl›¤›ndaki yu-

murta beyaz›n› sindirebilmektedir.34 Bu gerçekten büyük bir h›zd›r. En-

zimler olmasa, yedi¤imiz tek bir yumurtan›n sindirilmesi y›llar alacak-

t›. Yine enzimler olmasayd›, 5 saniyelik bir reaksiyonun süresi 1.585 y›-

la kadar uzayabilirdi. Örne¤in sadece bu sayfay› okumak için 115.000

y›la ihtiyac›n›z olacakt›.35

Evrimci Carl Sagan, enzimlerin bu üstün h›zland›rma özellikleri

ile ilgili olarak flu aç›klamay› yapm›flt›r: 

Bir canl› hücresi, çok detayl› ve kompleks bir mimari harikas›d›r. Mikros-

kop alt›nda bak›ld›¤›nda ç›lg›nca bir hareketlili¤in görüntüsü ile karfl›la-

fl›r›z. Daha derinlerde ise, moleküllerin ola¤anüstü h›zlarda sentezlendik-

leri biliniyor. Neredeyse her enzim, her saniye 100'den fazla molekül sen-

tezlemektedir. On dakika içinde bir bakteri hücresinin toplam hacminin

çok büyük bir bölümü sentezlenmektedir. Basit bir hücre içindeki bilgi

miktar› yaklafl›k 1012 bit olarak tahmin edilmektedir. Bu say›, yaklafl›k

yüz milyon sayfal›k Britannica ansiklopedisine benzer bir büyüklüktür.36

Buradan da anlafl›labilece¤i gibi, yaklafl›k yüz milyon sayfal›k Bri-

tannica ansiklopedisinden çok daha fazla bilgiye sahip tek bir hücre,

Allah'›n izni ve denetimi ile 10 dakika içinde üretilmektedir. Burada söz

konusu üretime vesile k›l›nanlar ise, Allah'›n kusursuz flekilde yaratt›-

¤› enzimlerdir. 

Her enzimin reaksiyonlar› h›zland›rma oran› farkl›d›r. Tek bir

cümle ile verdi¤imiz bu bilgi asl›nda çok büyük bir mucizedir. Vücutta

baz› reaksiyonlar›n daha h›zl› gerçekleflmesi gerekir. Baz›lar› ise tem-

kinlidir. Örne¤in baz› reaksiyonlar, katalizörlerin yard›m› ile 1 saniye

kadar sürüyor olabilir. Katalizörün yani enzimlerin olmamas› duru-

munda bu reaksiyonun gerçekleflme h›z› 108 saniye olacakt›r. Bu süre,

yaklafl›k olarak 3 y›ld›r. Ancak öyle reaksiyonlar vard›r ki, enzim var-
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ken dengeye ulaflmas› 10 dakika kadar sürebilir. Bu, enzimler dünya-

s›nda oldukça a¤›r iflleyen bir reaksiyondur ve katalizörün olmamas›

durumunda bu reaksiyonun dengeye ulaflabilmesi 109 dakika sürecek-

tir. Bu say› ise, bize 2000 seneyi verecektir.37

H›zl› ifllemesi gereken reaksiyonlar için gereken h›z, enzim dünya-

s›na göre a¤›r ifllemesi gereken reaksiyonlar için büyük bir y›k›m olabi-

lir. DNA'y› kopyalayan enzimin daha h›zl› hareket etmemesi gerekir-

ken, vücuttaki zehirli maddeleri parçalayan enzimlerin de yavafllama-

mas› gerekmektedir. Örne¤in baz› enzimler tepkimelerinde yan ürün

olarak hidrojen peroksit aç›¤a ç›kar›rlar ve bilindi¤i gibi hidrojen pe-

roksit yak›c› bir maddedir. ‹nsan bedenindeki tüm organlar› eritip yok

edebilme gücüne sahiptir. Böylesine tehlikeli bir maddenin hücrenin

bir ürünü olarak ortaya ç›kmas› hem flafl›rt›c› bir durumdur, hem de ol-

dukça tehlikelidir. Dolay›s›yla vücut dokular›na zarar vermeden orta-

dan kald›r›lmas› gerekir. Bunun için bedenin içinde al›nm›fl önemli bir

önlem vard›r. Hidrojen peroksiti üreten enzimlerin içlerinde peroksi-
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Enzimler, reaksiyonlar› ola¤anüstü derecelerde h›zland›r›rlar. E¤er enzimler olmasay-
d›, 5 saniyelik bir reaksiyonun süresi 1.585 y›la kadar uzayabilirdi. Örne¤in sadece bu
sayfay› okumak için 115.000 y›la ihtiyac›m›z olacakt›. 

Enzimlerin olmad›¤› durumlar-
da reaktif enerji seviyesi

Enzimlerin devreye girmesiyle
oluflan reaktif enerji seviyesi



zom ad› verilen özel organeller bulunmaktad›r. Bu organellerin içinde

büyük miktarda katalaz enzimi bulunur. Katalaz enziminin görevi ise,

hidrojen peroksit vücut dokular›na da¤›lmadan önce onu parçalamak-

t›r.38 Bu enzim, bir dakikada 5.000.000 hidrojen peroksit molekülünü

parçalayarak su ve oksijene dönüfltürebilir. Ve bunun için gerekli olan

aktivasyon enerjisi molekül bafl›na 18.000 kaloridir. E¤er katalaz enzi-

mi bu ifli üstlenmeseydi ve demir atomunun yaln›z bafl›na bu görevi

gerçeklefltirmesi gerekseydi, tek bir hidrojen peroksit molekülü yakla-

fl›k 300 y›lda parçalanabilirdi.39 5 milyon hidrojen peroksit molekülü-

nün parçalanmas› için ise 5.000.000 x 18.000 = 90.000.000.000 kalorilik

bir aktivasyon enerjisine ihtiyaç duyulacakt›. Yeryüzündeki tüm canl›-

lar›n tükettikleri besin ve ürettikleri enerji bile bu miktar› karfl›lamaya

yetmeyecekti.40

Duane T. Gish katalaz enziminin önemini ve tesadüfen ortaya ç›k-

mas›n›n imkans›zl›¤›n› flu sözlerle aç›klam›flt›r: 

Yaflam›n olmad›¤› bir ortamda hiçbir seleksiyon olamaz. Örne¤in, canl›

hücreler için oldukça zehirli olan hidrojen peroksit, hücresel aktivitelerin

metabolik bir ürünüdür. Bu nedenle, hidrojen peroksitin y›k›m›n› katali-

ze eden oldukça önemli bir enzime sahibiz. Bu enzim, yani katalaz, bir

dakika içinde birkaç milyar› bulan bir devir say›s›na sahiptir. Hidrojen

peroksitin yüksek derecede zehir ihtiva etmesi nedeniyle, bu zehirin ay-

r›flt›r›lmas› için hücrelerimizin oldukça etkili bir enzime ihtiyaçlar› vard›r.

Bu enzim olmadan hayatta kalabilmemiz kesinlikle mümkün de¤ildir.41

Enzimler, reaksiyonlar› çok fazla h›zland›rabildikleri için bizim

için önemlidirler. Peki ama ya enzimler bu derece h›zl› olmasayd› ne

olurdu? Olmamalar› durumunda 10.000 y›lda gerçekleflebilecek olan

bir reaksiyonu, örne¤in 100 senede gerçekleflecek hale getirselerdi, bu

bizim için yeterli olur muydu? Bunu 100 de¤il 10 y›lda gerçeklefltirmifl

olsalar, yine bir faydalar› dokunur muydu? Y›llar›, aylar› saatleri bir ke-

nara b›rakal›m, tek bir reaksiyon sadece 10 dakika sürseydi yaflam›m›-

za devam edebilir miydik? De¤il 10 dakika, kendi kataliz sürelerinde
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meydana gelebilecek milisaniyelik bir aksama bile, söz konusu fonksi-

yonu devre d›fl› b›rakmaya yetecektir. Örne¤in katalaz enziminin DNA

polimeraz enzimi h›z›nda hareket etmesi, aç›¤a ç›kan tüm hidrojen pe-

roksit moleküllerinin hücrelere yay›lmas›na ve dolay›s›yla hücrelerin

ölümüne sebep olacakt›r. 

Enzimlerin olmalar› ve olmamalar› durumunda meydana gelen

ola¤anüstü süre fark›, bu muhteflem proteinlerin ne kadar büyük bir ifl

yapt›klar›n› aç›kça göstermektedir. Bu olayda tesadüf kavram›na geçit

vermeyen bir ola¤anüstülük vard›r. Hatta böylesine kompleks bir siste-

mi, bilinç sahibi olarak bir insan›n tasarlay›p gerçeklefltirmesi dahi

mümkün de¤ildir. 

Burada düflünülmesi gereken çok önemli bir detay daha vard›r:

Her bir enzim, farkl› h›zland›rma gücüne nas›l sahip olur? Enzimler

her reaksiyonun farkl› h›zda gerçekleflmesi gerekti¤ini nereden bilirler?

Enzimlerin kendi kendilerine, bir reaksiyonun ne ifle yarad›¤›n› bilerek

onu ne kadar h›zland›rmalar› gerekti¤ini hesaplamalar›, buna göre bir

oran belirlemeleri ve bunu di¤er enzimlere haber verebilmeleri müm-

kün de¤ildir. Tüm bu özellikleri tesadüfen kazanabilmeleri de imkan-

s›zd›r. Tesadüfler, bilinçsiz, rastgele etkilerle meydana gelen olaylard›r

ve hücre gibi kompleks bir organelin içinde tesadüfi bir etki, tüm orga-

nelin iflleyiflinin durmas›na ve hücrenin ölümüne sebep olacakt›r. Dola-

y›s›yla, hücre içindeki sistemler, t›pk› söz konusu enzim sisteminin ifl-

leyifli gibi kontrollüdür ve bu kontrol hücreye veya onun içindeki orga-

nellere ait de¤ildir. 

fiuursuz atomlar›n oluflturdu¤u mikroskobik bir sistemde gerçek-

leflen fluurlu ifllemlerin tek bir aç›klamas› vard›r. Bunlar›n tümü, e¤er

gerçek anlamda ne yapmalar› gerekti¤ini biliyorlarsa, yapt›klar› ifllerde

hiç hata yapm›yorlarsa, bu mükemmelli¤i nesiller boyunca her insanda

sürekli olarak devam ettiriyorlarsa, bu durumda kendilerinde tecelli

eden akl› ve kusursuzlu¤u sergiliyorlar demektir. Bu akl›n ve kusur-

suzlu¤un onlar› yaratan Allah'a ait oldu¤u aç›kt›r. Allah, enzimlerin in-

Adnan Oktar

63



64

Harun Yahya



san bedeninde mükemmel flekilde görevlerini sürdürmelerini, her biri-

nin farkl› h›zlarda çeflitli moleküllerle çal›flmalar›n› ve bir insan› yafla-

tabilmek için kesintisiz hareket etmelerini diledi¤i için, bu moleküller

fluur gerektiren ifllemleri baflar›yla gerçeklefltirebilmektedirler. Enzim-

ler, yeryüzündeki tüm varl›klar›, insan›, onun yaflad›¤› evreni, k›sacas›

var olan her fleyi tek bir emriyle yaratan Allah'›n birer nimetidirler.

Allah, yaratma sanat›n› yeryüzündeki mükemmelliklerle ve ayetleriyle

insanlara tan›t›r. Rabbimiz'in ayetlerinden biri flöyledir: 

Allah O'dur ki, gökleri dayanak olmaks›z›n yükseltti; onlar› görmekte-

siniz. Sonra arfla istiva etti ve Günefl ile Ay'a boyun e¤dirdi, her biri ad›

konulmufl bir süreye kadar ak›p gitmektedirler. Her ifli evirip düzenler,

ayetleri birer birer aç›klar. Umulur ki, Rabbinize kavuflaca¤›n›za kesin

bilgiyle inan›rs›n›z. (Ra'd Suresi, 2)

EEnzimlerin H›zlar› ile ilgili Önemli bir Bulufl 

Enzimlerin h›zlar› ile ilgili olarak yap›lan en çarp›c› araflt›rmalar-

dan biri North California Üniversitesi'nden biyokimya, biyofizik ve

kimya profesörü olan ayn› zamanda Ulusal Bilimler Akademisi üyesi

olan Dr. Richard Wolfenden taraf›ndan yap›lm›flt›r. Wolfenden'in

1998'de yapt›¤› aç›klama, enzimlerin ola¤anüstü h›z›n› daha yak›ndan

anlayabilmek bak›m›ndan önemlidir. Wolfenden, daha önceki araflt›r-

malar›nda, DNA ve RNA'n›n yap› tafllar›n› oluflturan en temel yap›la-

r›n biyolojik reaksiyonlar›n›n suda, enzimlerin olmad›¤› dolay›s›yla ka-

talize edilmeyen bir ortamda 78 milyon y›l sürece¤ini hesaplam›flt›. An-

cak sonraki keflfi çok daha flafl›rt›c›d›r. Bunu flu flekilde aç›klar: 

fiu anda ise bundan 10.000 kat daha a¤›r olan›n› bulduk. (Bu yeni reaksi-

yonun gerçekleflmesi için) gereken yar› zaman –reaksiyona girecek olan

maddenin sadece yar›s›n›n harcanmas›na yetecek kadar zaman– 1 trilyon

y›ld›r. Bu say›, evrenin yafl›ndan 100 kez daha fazlad›r. Enzimler ise bu re-

aksiyonu 10 milisaniyede gerçeklefltirebilmektedirler.42

Wolfenden, ‹ngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nden Chetan Lad
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ve Nicholas H. Williams ile birlikte bu yeni keflfini 29 Nisan 1998'de

Ulusal Bilimler Akademisi'nin internet sayfas›nda yay›nlad›. 

Wolfenden'in dikkat çekti¤i enzim, fosfataz enzimi idi. Fosfataz

enziminin katalitik gücü, fosfat monoesterleri ad› verilen belirli bir

grup kimyasal maddenin suda reaksiyon h›z›n› ola¤anüstü düzeyde

art›r›yordu. Bu monoesterler üzerinde çal›flan fosfataz enzimleri, hüc-

reler aras›ndaki ba¤lant›lar› ve hücre sinyalleflme yollar›n› düzenle-

mekteydi. Wolfenden, esterlerin önemini flu flekilde aç›klamaktad›r: 

Vücudun her türlü ifllevi için hücrelerimizin içinde dolafl›p duran esterle-

re sahibiz. Her türlü hücre sinyalleflme ifllemini, bir fosfataz enziminin

fosfat monoesterlerini parçalamas› ifllemi takip eder. Di¤er fosfatazlar da

niflastadan karbonhidratlar› toplar ve hormonlarla sinyal iletiminde bir

rol oynarlar.43

Wolfenden, karfl›laflt›¤› bu büyük bulufl karfl›s›ndaki flaflk›nl›¤›n›

flu flekilde ifade etmifltir: 

Bu raporda belirtti¤imiz enzimler gerçek anlamda büyüleyicidir, çünkü

katalizör olarak bilinen di¤er tüm enzimlerin gücünü aflm›fllard›r. fiu an-

da sadece, kimyasal katalizörlerin reaksiyonlar› nas›l h›zland›rd›¤›n› an-

66

Harun Yahya

Reaksiyonlar›n› 10 saniyede gerçeklefltiren fosfataz enzimlerinin olmamas› durumun-
da, reaksiyona girecek olan maddenin sadece yar›s›n›n harcanmas›na yetecek kadar
zaman, 1 trilyon y›ld›r. Bu say›, evrenin yafl›ndan 100 kat daha fazlad›r.

aktivasyon enerjisi

katalize edilmemifl

katalize edilmifl

reaksiyonlar

se
rb

es
t 

en
er

ji

ürünler



lamaya bafllad›k. Ancak henüz kimse, onlar›n katalitik güçlerini üretme-

nin yan›na bile yaklaflamam›flt›r.

Enzimlerin olmamas› durumunda sürecek 1 trilyon y›ll›k reaksi-

yon, bir evrimci olan Wolfenden'in buradaki ola¤anüstülü¤ü kabul et-

mesine sebep olmufltur. Elde edilen bu büyük say› Wolfenden'in de

aç›kça belirtti¤i gibi hiç kimsenin kavrayamayaca¤› bir süredir: 

Bu say›, 'yavafll›k' anlam›nda evrende bildi¤imiz tüm de¤erleri bir kena-

ra att›. (Enzim reaksiyonu) katalize edilmemifl halinden 1021 kez daha

h›zl›d›r. Bu konuda bildi¤imiz en büyük de¤er 1018 idi. Hiç kimsenin kav-

rayamayaca¤› de¤erlere art›k yaklaflm›fl olduk.44

E¤er birkaç amino asitin bir araya gelmesiyle oluflan bir protein, 1

trilyon y›l sürecek olan bir reaksiyonu saniyeler içine s›¤d›rabiliyorsa,

bunda gerçek anlamda bir ola¤anüstülük vard›r. Tek bir proteinin ger-

çeklefltirebildi¤i bir ifllemi, e¤er insanlar›n tümü bir araya gelip baflara-

m›yorlarsa, bunun nas›l gerçekleflti¤ini bile tam anlam›yla çözemiyor-

larsa, bunda insan›n aç›kça kabul etmesi gereken bir gerçek vard›r.  Bu-

nu, Allah'tan baflka yaratabilecek hiçbir güç yoktur. Allah bir ayetinde,

her fleyi düzen içinde yaratm›fl oldu¤unu bildirmektedir: 

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemifltir. O'na mül-

künde ortak yoktur, her fleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl, belli bir

ölçüyle takdir etmifltir. (Furkan Suresi, 2)

Baflka bir ayette Allah, tüm varl›klar›n Kendi denetiminde oldu¤u-

nu flu flekilde bildirir:

Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a te-

vekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl›

yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzerinedir (dos-

do¤ru yolda olan› korumaktad›r.) (Hud Suresi, 56)

Elbette Allah, tüm varl›klar› yaratan, onlara en güzel biçimi veren

ve onlar› sürekli olarak Kendi kontrolünde tutand›r. Bu gerçe¤i gör-

mezden gelenlerin, aksi yönde getirebilecekleri baflka herhangi bir

aç›klama yoktur. Tüm bunlar›n tesadüfen oldu¤unu iddia etmek, bun-
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lar› sözde evrimin bir mucizesi gibi göstermeye çal›flmak, bu önemli

gerçe¤i de¤ifltirmeyecektir. Bu iddialarda bulunanlar da, karfl› karfl›ya

olduklar› ola¤anüstülü¤ün aç›kça fark›ndad›rlar. Tesadüfler, bir canl›y›

ortaya ç›karamazlar. Bir canl›n›n tek bir hücresini, o hücrede görev ya-

pan tek bir enzimi, o enzimin gerçeklefltirdi¤i reaksiyonlar zincirini

meydana getiremezler. Bunlar›n tümünü Allah yarat›r ve her birinin

yapt›¤› ifl, Allah'›n büyüklü¤ünü ve yaratt›klar›ndaki mükemmellikleri

gösterir. 
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Benzer Yap›lar›na Ra¤men Enzimler

Hormonlardan Farkl›d›r 
Enzimler de hormonlar da proteindirler ve her ikisi de DNA tara-

f›ndan kodlan›rlar. Her ikisi de kendi hedeflerine bir anahtar kilit uyu-

mu ile uyarlar, bir baflka deyiflle flekilleri, ifllevleri aç›s›ndan oldukça

önemlidir. Ancak hormonlar, bilgi molekülleridir. Vücudun baz› bölge-

lerinde üretilip kana verilen ve kan yoluyla vücudun baflka bölgelerine

iletilen proteinlerdir. Bir baflka deyiflle, kan dolafl›m› içinde bedenin

uzak bölgelerine bir fleyler yapmalar› için sinyaller gönderirler. Örne-

¤in büyüme hormonu, hücre bölünmesi ve kemik geliflimi için gerekli

sinyali gönderir. Bunlar sadece uygun reseptörleri olan veya yüzeyle-

rinde depolama istasyonlar› bulunan hücrelerde çal›fl›rlar. Enzimler ise

katalizördürler. Kimyasal reaksiyonlar›n h›zlanmas›n› ve metabolizma-

n›n kullanaca¤› oranda gerçekleflmelerini sa¤larlar.45

Hormonlar enzimlere çok benzerler, ancak hormonlar enzimler gi-

bi sürekli olarak kimyasal reaksiyonlara girip ç›kmazlar. Ayr›ca hor-

monlar›n kan yoluyla ulaflt›klar› organlar üzerinde yapt›klar› etkiler

uzun sürelidir. Örne¤in flu anda kitab›n›z› okurken susam›fl olabilirsi-

niz. E¤er susam›fl veya ac›km›flsan›z, duydu¤unuz bu hisler tamamen

hormonal kaynakl›d›r. Ac›kt›¤›n›z zaman vücudun belirli bölgelerin-

den salg›lanan hormonlar beyine ulaflarak, beyinde bir açl›k hissi olufl-

turmaya bafllarlar. Bu da sizde yemek yeme iste¤i oluflturur. (Detayl›

bilgi için bkz. Hormon Mucizesi, Harun Yahya, Araflt›rma Yay›nc›l›k)

Aralar›nda yap› ve çal›flma flartlar› aç›s›ndan neredeyse hiçbir fark

olmayan bu iki proteini birbirinden ay›ran nedir? Ayn› özelliklere, ben-

zer geometrik flekillere sahip olmalar›na ra¤men, vücut içinde üretilen

bir protein bir anda enzim veya hormon olarak hareket etmeye baflla-

maktad›r. Vücutta, bir tanesine katalizör olmas›, bir tanesine de mesaj-

lar› ulaflt›rmas› gerekti¤ini bildirebilecek hiçbir fluurlu yap› yoktur. Vü-

cuttaki di¤er tüm yap›lar da, yine proteinler ve ya¤lardan farkl› de¤il-
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dirler. Birbirlerinden ak›ll› olmalar›, bir plan ve ifl bölümü yapabilme-

leri, bedendeki noksanl›klar› tespit edip buna göre üretim yapmalar›

mümkün de¤ildir. Üretilen tüm proteinlere ne yapmalar›, nas›l davran-

malar› gerekti¤ini, hangi yolla birbirleriyle iletiflim kuracaklar›n› bildi-

ren, onlar› yaratan Yüce Allah't›r. O, yaratt›¤› bedeni, onun içinde olup

bitenleri, onu çal›flt›ran sebepleri en iyi bilendir. Bedenin ihtiyaçlar›,

bunlar›n nas›l ve nerede üretilmesi gerekti¤ini belirleyendir. Her birine

kendi görevlerini ilham eder ve nas›l davranacaklar›n› bildirir. Ve vü-

cuttaki her yap›, buna göre davran›r. Enzimler de, hormonlar da bu

yönlendirmeyle hareket ettikleri için birbirlerinden farkl›d›r. 
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Allah diledi¤i her fleyi yoktan var eder. Rabbimiz bir ayetinde bu ger-

çe¤i flöyle bildirmifltir: 

O, gökleri ve yeri hak olarak yaratand›r. O'nun "Ol" dedi¤i gün (her fley)

oluverir, O'nun sözü hakt›r. Sur'a üfürüldü¤ü gün, mülk O'nundur. O, gay-

b› ve müflahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi oland›r,

haberdar oland›r. (En'am Suresi, 73)

EEnzimler Vücutta Her An Görev Bafl›ndad›r
Bir insan bedeninde 2000 çeflit enzimin görev yapt›¤› bilinmektedir.46

Bu enzimler sayesinde yaflam›m›z› sürdürürüz; nefes almam›z, sesleri

duymam›z, d›flar›daki manzaray› görmemiz, yemek yememiz k›sacas› vü-

cudumuzdaki sistemlerin çal›flmas› enzimlerin vesile olmas›yla gerçekle-

flir. Tek bir enzimi devreden ç›kard›¤›m›zda, onun vücudumuzda yerine

getirdi¤i görevler de devre d›fl› kal›r. Hiçbir fley, bu gözle görülmeyen pro-

teinin yerine geçip onun görevini üstlenebilecek yetene¤e sahip de¤ildir. 

Peki hayat›m›z›n her an›nda, gerek vücudumuzdaki fonksiyonlar›n

gerçekleflmesinde gerekse çevremizdeki canl›lar›n hayatlar›n› sürdürmele-

rinde varl›¤› zaruri olan enzimler tam olarak ne yaparlar? 

Bir muzu ele alal›m. Yeflil bir muzu birkaç gün pencere efli¤ine b›ra-

k›rsan›z, sar›ya dönüflecek ve tatlanacakt›r. Olgunlaflma dedi¤imiz bu olay

enzimler sayesinde gerçekleflir. 

Bir köpek kemi¤ini gömer. ‹ki hafta sonra onu ç›kard›¤›nda önceden

oldukça sert olan kemik yumuflam›fl, yiyebilece¤i hale gelmifltir. Bu da en-

zimler sayesinde gerçekleflmifltir. 

Fidedeki domatesler henüz yeflil renkteyken onlar› Günefl'in alt›na

koyarsan›z, k›sa bir süre sonra k›zar›rlar. Bu da Günefl ›s›s› ile hareketlenen

enzimler sayesinde gerçekleflir. 
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Enzimler

olmadan tohumlar fi-

lizlenmez, meyveler ol-

gunlaflmaz, yapraklar renk-

lerini de¤ifltirmezler ve biz mey-

dana gelemeyiz.47 K›sacas› enzimler,

Yüce Allah'›n dilemesiyle canl› olan her fle-

yin yaflama sebeplerinden biridir. 

Enzimler, bedenimizdeki sistemlerin tümünde

gerçekleflen kimyasal ifllemlerden sorumludurlar. Bunun ya-

n› s›ra ba¤›fl›kl›k sistemimizin en önemli elemanlar›d›rlar. Görmek, duy-

mak, iflitmek, nefes almak ve hareket etmek için oldu¤u kadar yemek ye-

mek ve besinleri ö¤ütmek için de enzimlere ba¤›ml›y›z. Kan›n p›ht›laflma

sisteminde, kalp-damar sisteminin iflleyiflinde, karaci¤erin, böbreklerin ça-

l›flmas›nda, toksik maddelerin vücuttan at›lmas›nda, beynin beslenmesin-

de, hormonlar›n vücuda da¤›t›lmas›nda, düflünebilmemizde, hatta rüya

görebilmemizde bile enzimler baflrollerdedir. 

Enzimler, yedi¤imiz yemekleri küçük moleküllere

dönüfltürür ve bunlar›n hücrelerimizin

Adnan Oktar

73



74

Harun Yahya



içine geçmesini sa¤larlar. Hücre zar›ndan geçerek hücrelere aktar›lan

bu maddeler, kan dolafl›m›na ve sindirim sistemine ulaflarak bütün vü-

cuda yay›l›rlar. Enzimler sayesinde bu haz›r parçalar yeni kaslara, ke-

miklere, sinirlere, salg› bezlerine dönüfltürülürler. Kullan›lmayan mal-

zemeler ise enzimlerin karaci¤er ile ortak çal›flmalar› sonucunda gele-

cekte kullan›lmak üzere saklan›rlar. 

Bedende besinlerin tafl›nmas›, tümüyle enzimlere ba¤l›d›r. E¤er

enzimler bu görevlerini tam olarak yerine getirmezlerse, haf›za kayb›

olur, sa¤l›kl› düflünmek mümkün olmaz ve yorgunluk bafl gösterir.

Çünkü beyin de yeterli besini alamam›fl olacakt›r. 48 Ancak vücutta böy-

le bir sorun yaflanmaz. Çünkü normal flartlarda enzimler, kendi görev-

lerini asla aksatmaz, bedene giren bir besinin de¤erlendirilmesini hiç-

bir zaman atlamazlar. Her besinin, vücut için büyük bir öneme sahip

oldu¤unun bilincindedirler. Her parçay› de¤erlendirir, hiçbir fleyi israf

etmezler. 

Enzimlerin aralar›ndaki ifl bölümü göz kamaflt›r›c›d›r. Bir enzim,

fosforu kemiklerin inflas› için kullan›r. Di¤eri kan›n p›ht›laflmas›n› sa¤-

larken, bir di¤eri demiri k›rm›z› kan hücrelerine ba¤lar. Baz› enzimler

oksidasyonu gerçeklefltirir, yani di¤er maddeleri oksijen ile birlefltirir-

ler. Bu s›rada baz›lar› da karbon dioksiti akci¤erlerden ayr›flt›r›rlar. Pro-

teinleri, flekeri ve karbonhidrat› ya¤lara dönüfltürmek yine enzimlerin

görevidir.49 Sperm hücresi, difli yumurta hücresini delebilmek için özel

enzimlere sahiptir. Ba¤›fl›kl›k sistemindeki enzimler ise, kan ve doku-

lardaki at›k maddeler ve zehirlerle sürekli olarak mücadele halinde-

dir.50

Enzimler flekerin, karbon dioksit ve suya ayr›flt›r›lmas› gibi kimya-

sal ifllemleri, saniyeler içinde, yüzlerce hatta binlerce kere, tüm bir

ömür boyunca hiç durmadan gerçeklefltirebilirler. 

Enzimler hücre içinde parçalay›c›lar, sentezleyiciler ve düzenleyi-

ciler olarak sürekli faaliyet halindedirler. Hücre içinde saniyede ortala-

ma 40 ayr› reaksiyon, enzimler arac›l›¤›yla gerçeklefltirilmektedir. Re-
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aksiyonlar› h›zland›r›p görevlerini yerine getirdikten sonra hiçbir de¤i-

flikli¤e u¤ramadan ortam› terk eden enzimler, baflka reaksiyonlara da

kat›lmaya devam eder ve bu flekilde sürekli olarak kullan›l›rlar. Bu, be-

den için önemli bir tasarruftur. Enzimlerin sürekli üretilmeleri gerekli

de¤ildir. Onlar, bedende bir depo fleklinde varl›klar›n› korur ve görev-

lerine devam ederler. 

Enzimler, yaralar› iyilefltirir ve enfeksiyonlar› tedavi ederler.51 Ba-

¤›fl›kl›k sisteminin mikroplarla savaflmas› sonucu meydana gelen enka-

z› da ortadan kald›r›rlar. Öldürülen mikroplar, antikor-mikrop bileflim-

leri ve zehirler, vücutta gerçekleflen savafl sonras›nda enzimlerin özen-

li çal›flmalar› sonucunda yok edilirler. Bu at›klar e¤er vücuttan at›lmaz-

larsa, damarlar›n t›kanmas›na neden olmaktad›rlar. 

Enzimler, tedbir almalar› gereken durumlar›n da fark›ndad›rlar.

Ola¤anüstü durumlarda nas›l hareket etmeleri gerekti¤ini bilirler. Ör-

ne¤in baz› hayvanlar uzun k›fl uykular› s›ras›nda enerji üretmek için

besin kullanamad›klar›ndan, vücutlar›ndaki enzimler "temkinli davra-

n›rlar". Vücuttaki ya¤lar› yakmaya bafllar ve bunlar› enerji verecek olan

karbonhidratlara dönüfltürürler.52 Bunu di¤er zamanlarda yapmazlar.
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Bu özellikleri, besini tüketemedikleri zaman kullanacaklar› bir ayr›ca-

l›kt›r ve bunu ne zaman yapmalar› gerekti¤ini Allah onlara ilham et-

mektedir. ‹nsan bedeninde bulunan enzimler de gerekli zamanlarda

gereken önlemleri alacak flekilde yarat›lm›fllard›r. Örne¤in insan›n

uzun süreli aç kalmas› durumunda da vücuttaki ya¤lar› yakarak bun-

lar› karbonhidratlara dönüfltürürler. Bu ifllem, enzimlerin bedeninizi

kurtarmak için ald›klar› bir önlemdir ve siz bunun fark›nda bile olmaz-

s›n›z. Enzimlerin bedeninizi canl› ve zinde tutabilmek için nas›l bir

yönteme baflvurduklar›n› bilmezsiniz. Sizi yaflatmak için, fark›nda ol-

mad›¤›n›z say›s›z görevi, hiç durmaks›z›n yerine getiren bu mucizevi

varl›klar, insan akl›n›, tecrübesini, tedbir alma yetene¤ini ve gücünü

fazlas›yla aflan yeteneklere sahiplerdir. Çünkü bunlar› insan yaflam›

için vesile k›lan, onlar› tüm bu yeteneklerle donatan Yüce Allah't›r.

Allah insanlar›, flahit olduklar› bu gerçekler üzerinde düflünmeye ça¤›-

r›r. Allah'›n yaratt›¤› nimetleri unutmamak, gördü¤ü bu mucizevi olay-

lar karfl›s›nda derin derin düflünmek insan›n en önemli sorumlulukla-

r›ndand›r, Allah bir ayetinde insanlara flöyle buyurmaktad›r: 

Dikkatli olun; göklerde ve yerde olanlar›n hepsi Allah'›nd›r. O, üzerin-

de bulundu¤unuz fleyi elbette bilir. Ve O'na döndürülecekleri gün,

yapt›klar›n› kendilerine haber verecektir. Allah, her fleyi bilendir. (Nur

Suresi, 64)

EEnzimlerin Çal›flma fiartlar› 

Vücutta her kimyasal reaksiyon için belli enzimler görevlendiril-

mifltir. Enzimler, birbirlerinin görevlerini yapmazlar. Her görev için be-

lirlenmifl olan özel enzimin, olay yerinde mutlaka haz›r bulunmas› ge-

rekmektedir. E¤er enzimler tükenir ve yenilenmezlerse, bunlar›n yerini

alabilecek yeni bir enzim yoktur. Daha önce de de¤indi¤imiz gibi, do-

mino tafllar›n›n s›ral› dizilimini and›r›r flekilde reaksiyonlar da birbirle-

riyle ba¤lant›l›d›rlar. E¤er herhangi bir enzimin eksikli¤i nedeniyle re-

aksiyonlardan biri gerçekleflmezse, seri haldeki kimyasal reaksiyon
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zinciri tamamen durur. Örne¤in DNA kopyalanmas› iflleminde yeni

oluflan zincirin denetimini yapan tek bir enzimin yoklu¤u durumunda,

hatal› kopyalanma meydana gelecek, sonra görev alan enzimler görev-

lerini yerine getiremeyecek ve organizmada ifllevsiz veya hatal› bir

DNA üretilmifl olacakt›r. 

Enzimler ayn› zamanda belirli bir ›s› ve pH de¤eri içinde ifllevleri-

ni yerine getirebilirler. Enzimlerin genel anlamda canl› kalabildikleri ›s›

aral›¤› 30-70oC derecedir ve buna "optimum s›cakl›k" denir.53 Bu olduk-

ça özel bir ›s› aral›¤›d›r, çünkü insan vücudunun ortalama s›cakl›¤›

36.5oC'dir ve bu s›cakl›k, insan bedenine ait enzimlerin çal›flmas› için en

uygun orand›r. Hatta vücutta öyle enzimler vard›r ki, çal›flt›klar› hassas

flartlardan dolay› hayatta kalabildikleri ›s› aral›¤› çok daha s›n›rl›d›r.

Dolay›s›yla, insan bedenindeki en küçük bir ›s› de¤iflimi bile enzimle-

rin çal›flmas›n› etkiler. Beden so¤uktan dondu¤unda veya kiflinin atefli

ç›kt›¤›nda, enzimlerin h›zlar› yavafllar, yapt›klar› ifllem say›s› azal›r. Ba-

z› enzimler ise ölürler. (Bkz. Savunma Sistemi Mucizesi, Harun Yahya) 

S›cakl›k 100C kadar yükseldi¤inde tepkime h›z› iki misli artar. Bir

baflka deyiflle tepkimenin h›z›n›n artmas› s›cakl›k ile do¤ru orant›l›d›r.

Fakat bu derece büyük bir art›fl sonras›nda, reaksiyonun h›z› aniden

düflmeye bafllar ve tamamen durur. Her ne kadar reaksiyon h›zlar› ilk

baflta ani bir art›fl gösterse de, enzimlerin çal›flma flartlar› bak›m›ndan

bu s›cakl›¤›n elveriflli olmad›¤› aç›kt›r. Optimum s›cakl›¤›n biraz üze-

rinde enzimler etkisiz olmalar›na ra¤men, s›cakl›k düflünce tekrar etki-

li hale geçebilirler. Fakat bu yüksek s›cakl›k devam ederse veya biraz

daha yükselirse, enzimler tümüyle etkilerini yitirirler. Çünkü, enzimler

üçüncül yap›ya sahiplerdir ve yüksek s›cakl›kta sahip olduklar› bu he-

lozonik üç boyutlu yap›y› kaybederler. Enzimlerin bu yap›s› parçalan›r

ve eski düzenini yitirir. Sonunda ifllev göremez hale gelirler. 

Düflük s›cakl›kta da enzimler ifllevsiz kal›rlar. Fakat düflük s›cak-

l›k enzimlerin yap›s›n› bozmaz. S›cakl›k eski haline döndü¤ünde etkin-

lik yine bafllar. Bu yöntemden dondurulmufl g›dalar sektöründe olduk-
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ça faydalan›lmaktad›r.54 G›dalar, dondurularak uzun süre saklanmakta,

çözüldüklerinde tekrar aktif hale geçen enzimleri sayesinde yeniden eski

besin de¤erlerinin büyük bir k›sm›na kavuflmaktad›rlar. 

S›cakl›k d›fl›nda enzimler için vücudun pH de¤eri de oldukça önem-

lidir. pH'›n aç›l›m› "potansiyel hidrojen"dir. O bölgede veya solüsyonda

bulunan hidrojen iyonlar›n›n konsantrasyon derecesini gösterir. Konsant-

rasyon derecesi 1'den 14'e kadar de¤erlendirilir. 7, suyun varl›¤›n› göste-

rir ve nötr bir ortam› tarif eder. 7'den sonraki say›lar s›v›n›n bazik oldu¤u-

nu, 7'den öncekiler de asidik oldu¤unu belirtirler. Bu ayr›m, s›v› ortam

içerisinde gerçekleflen reaksiyonlar›n oluflabilmesi için büyük öneme sa-

hiptir. Çünkü baz› moleküller suda erirken, baz›lar›na su etki etmez. Bu

moleküllerin ancak ve ancak asitte erimeleri gerekmektedir. 

Enzimler genellikle belli bir pH aral›¤›nda etkinlik gösterirler. Buna

"optimum pH" denir. Tüm enzimlerin çal›flabilmeleri için ortalama bir pH

de¤erine gereksinim duymalar› ile beraber, baz› enzimler yine bu s›n›rlar
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içinde kendi çal›flma flartlar›na uygun özel bir pH de¤erinde çal›fl›rlar.

Örne¤in, proteini parçalayan pepsin, ancak midenin pH'›n›n 2 oldu¤u

asidik ortamda maksimum çal›flabilir. Ancak pankreastan salg›lanan ve

protein sindiriminde rol alan tripsin, pH'› 8,5 olan ortamlarda maksimum

çal›flabilmektedir. Kuvvetli asidik veya bazik ortam, enzimlerin yap›lar›-

n›n bozulmas›na neden olmaktad›r.55

Enzimlerin çal›flma alanlar›, canl› bedenidir. Çok hassas çal›flma

flartlar›na sahip olmalar›na ra¤men, canl› bedeni bu moleküllerin hareket

edip çal›flabilmeleri için en uygun özelliklere sahiptir. Bir canl› bedenin-

de, 2.000 çeflit enzimin birden, bulunduklar› flartlara uygun bir flekilde ça-

l›flabilmesi, o bedenin de, enzimlerin de özel olarak yarat›lm›fl oldu¤unu

göstermektedir. ‹nsan bedenini yaratan, bedendeki her yap› için farkl›

flartlar belirleyen ve enzimleri de tüm bunlara uygun olarak yaratan

Allah't›r. Allah, bir insan›n yaflamas› için gereken tüm flartlar› sonsuz bir

ilimle yaratm›flt›r. Öyle ki, bunlar›n tesadüfen oluflmalar›, tesadüfen bir-

birlerine uyum göstermeleri imkans›zd›r. 

Bu üstün sanat, ayetlerde flu flekilde haber verilmifltir: 

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratm›fl

oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve uygun-

suzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir

çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere

daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmifl

bir halde bitkin olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)
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edeninizin her yan›nda enzimler vard›r.

Ancak her enzim kendisi için belirlenmifl

görevi yapmak zorundad›r. Farkl› enzim-

ler, farkl› flekillerde, farkl› h›zlarda ve fark-

l› substratlarla çal›fl›rlar. Bu nedenle çeflitli-

dirler. 

Enzimlerin genel bir s›n›fland›r›lma

flekilleri vard›r. Bu s›n›fland›rma, genel an-

lamda vücutta yapt›klar› temel görevlere

göre belirlenir. Vücudun solunum siste-

minden sinir sistemine kadar tüm metabo-

lizmas›n› kontrolü alt›nda tutan enzimlere

metabolik enzimler denir. G›da enzimleri

olarak s›n›fland›r›lan enzim gruplar› da,

yiyeceklerle vücuda ald›¤›m›z enzimlerdir.

Üçüncü enzim grubu ise, sindirim enzim-

leri olarak adland›r›l›rlar. 

MMetabolik Enzimler 
Vücutta g›dalar›n parçalan›p sindiril-

di¤i ve ard›ndan da say›s›z metabolik iflle-

min yap›ld›¤› müthifl bir sistem vard›r.

Canl› organizman›n hücreleri içinde mey-

dana gelen ve enzimlerle kontrol edilen

olaylar›n hepsine metabolizma ad› verilir.

Metabolizma ile, enerji üretimi ve madde

82

Harun Yahya



yap›m› gerçeklefltirilir. ATP üretimi ve pro-

tein sentezi ise iki önemli metabolik reaksi-

yondur. Metabolik enzimler, bütün bu ifl-

lemleri ele al›p gerçeklefltirmekle sorumlu-

durlar. Vücuttaki her metabolik ifllem, me-

tabolik enzimler taraf›ndan yönetilir. 

Bir insan vücudu, üreme hücreleri d›-

fl›nda -ki bunlar vücut a¤›rl›¤›n›n sadece

%0.1'lik k›sm›n› olufltururlar-, yaklafl›k 12

y›l öncesinden tamamen farkl›d›r. 12 y›l

boyunca bedeninizdeki tüm hücreleriniz

yenilenmifltir. Karaci¤eriniz eski karaci¤e-

riniz de¤ildir. Bedeninizde akan kan 10 y›l

önceki kan›n›z olmad›¤› gibi, kan›n›z da 10

y›l öncesinden tamamen farkl› damarlarda

dolaflmaktad›r. Organlar›n›z›n tamam› de-

¤iflmifl, tamamen yeni hücre ve molekül-

lerle yenilenmifltir. Bu elbette flafl›rt›c› bir

olayd›r. Her üç ayda bir yeni bir deri ile

kuflan›rs›n›z. En h›zl› yenilenme cildiniz-

dedir. Sonra bunu organlar›n›z takip eder.

Y›llar içinde akci¤erleriniz, böbrekleriniz,

mideniz ve tüm di¤er organlar›n›z peflpefle

de¤iflirler. Bu sat›rlar› okuyan gözleriniz

bile. En a¤›r de¤iflim ise kemik ve k›k›rdak-

lar›n›zda gerçekleflir. Onlar›n de¤iflimi

yaklafl›k olarak 10 y›l kadar sürer. Ama so-

nunda onlar da yenilenirler. 

Bunun için bedende sürekli bir inflaya

ihtiyaç vard›r. ‹flte bedeninizin infla edil-

mesinde görev alan iflçilerin en önemlileri
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metabolik enzimlerdir. Onlar, sindirilmifl 45 temel besini al›r ve onlar›

kaslara, sinirlere, kemiklere, kana ve organlara dönüfltürürler. Bir bafl-

ka deyiflle, bir hücrenin hayatta kalabilmesi için yak›t sa¤larlar. Hücre-

nin fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken tüm reaksiyonlar-

da devreye girer ve onlar› saliseler içinde sonuçland›r›rlar. Bir DNA'n›n

kopyalanabilmesi, ATP'nin enerji depolayabilmesi, besinlerin hücreye

girifl ç›k›fllar› ve duyular›m›zdan gelen elektrik ak›m›n›n sinirler bo-

yunca iletilmesi gibi "yaflamla" ilgili her fleyde görev al›rlar. 

Metabolik enzimler bizim için Rabbimiz'in büyük bir nimetidirler.

Do¤du¤umuz andan itibaren bize verilmifl önemli birer hazinedirler.

Yaflam›m›z›n ilk anlar›ndan itibaren say›s›z ifllemi yerine getirmek üze-

re sürekli olarak görev bafl›ndad›rlar. Ayn› enzimler, defalarca, hiç dur-

maks›z›n ayn› ifllemleri tekrar ederler. Ancak onlar›n da ömürleri var-

d›r. Enzimler, biz yaflad›kça azal›rlar. Enzimlerin vücutta azalmalar›n›n

ve dolay›s›yla eskisi gibi etkili flekilde görevlerini yapamamalar›n›n di-

¤er bir ad› da "yafll›l›kt›r". Çünkü yafll›l›k asl›nda bir insan›n ne kadar

uzun hayatta kald›¤› de¤il, vücudundaki doku-

lar›n bir arada olup olmad›-

¤› ile ilgilidir. Bu doku-

lar da, her hücrenin

metabolizmas›n›n

yüklenmifl oldu¤u

enzim miktar›na

ba¤l›d›r. Yani enzim-

ler ne kadar faz-

la say›da ve ne

kadar fonksiyo-

nelse, insan›n me-

tabolizmas› da o

kadar gençtir.56
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Elbette tüm bu sistemlerin çal›flmas› ve metabolizman›n bu düze-

nini korumas› sizin elinizde de¤ildir. Bir insan genç ve dengeli besleni-

yor olsa bile, enzimleri gerekli iflleri yerine getirmedikçe bedenini can-

l› tutabilmek için yapabilece¤i bir fley yoktur. Hücreler bir düzen için-

de ölmeye devam edecek, bir türlü yenilenmeyecek ve organlar gitgide

ifllevlerini yitirecektir. Enzimler insan›n yaflam›n› sürdürmesini sa¤la-

yan varl›klard›r. Ancak flunu unutmamak gerekir: Enzimler, ak›l ve flu-

ur sahibi olmayan birer proteindir; metabolizma dedi¤imiz fley de bu

proteinlerin iflleyiflinden baflka bir fley de¤ildir. Yaflam›n›z› sürdürebil-

mek için bu fluursuz varl›klara güvenmenizin bir anlam› yoktur. Bu

varl›klar›n tesadüflerin sonucu olarak insan› hayatta tutmaya yaraya-
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cak görevler edindiklerini düflünmek de son derece ak›l d›fl› olacakt›r. Bi-

linmelidir ki, insan› hayatta tutan Allah't›r. Allah, insana ait tüm sistem-

leri yaratm›flt›r ve onlara her an görevlerini yerine getirmeyi ilham et-

mekte, her an sürekli olarak onlar› yaratmakta, onlar› her an hakimiyeti

alt›nda tutmaktad›r. Sahip oldu¤unuz sistemde bir aksama meydana gel-

se, gerekli tedbirleri al›p, Allah'a yönelip O'ndan yard›m istemek d›fl›nda

yapabilece¤iniz bir fley yoktur. Size yard›m edecek olan, sizi yaflatan

Allah't›r. Allah bu gerçe¤i ayetinde bildirmifltir:

Gerçek flu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'›nd›r; diriltir ve öldürür. Si-

zin Allah'tan baflka veliniz ve yard›mc›n›z yoktur. (Tevbe Suresi, 116)

GG›da Enzimleri 
Ald›¤›m›z her g›da, bedenin inflas› için kullan›lacak önemli yap› tafl-

lar›na sahiptir. Çi¤ olarak yedi¤imiz g›dalar ise, kendi kendini sindirebi-

lecek çok daha önemli bir hazineyle birlikte vücudumuza girerler: Ken-

di enzimleriyle. 

G›da enzimleri, yeryüzünde karfl›laflaca¤›n›z her besinde mevcut-

tur. Bu enzimler sadece ›s›ya karfl› dayan›ks›zd›rlar. Bir besini piflirdi¤i-

niz zaman, içindeki tüm enzimleri kaybedersiniz. Ancak besini çi¤ ola-

rak yerseniz, besinin %75'ini kendi enzimleri sindirir. Besini kendi en-

zimlerinin sindirmesi ise, vücut için önemli bir katk›d›r. Vücut

fazladan enzim üretimi yaparak yorulmaz, sindirim enzimi

üretebilmek için, hücrelere gerekli olan metabolik enzimle-

rin üretimini yavafllatmak zorunda kalmaz. 

Besinlerin içinde sürekli faaliyet halinde olan enzim-

lere en iyi örnek, meyvelerde bulunan enzimlerdir. Örne-

¤in muz, yeflil renkte oldu¤unda muzun %20'si niflastad›r.

Ancak s›cakta b›rak›ld›¤›nda ve üzeri beneklenmeye bafl-

lad›¤›nda, amilaz enzimi muzun içindeki %20 oran›nda-

ki niflastay› %20 oran›nda flekere dönüfltürür. Bu flekerin

yaklafl›k 1/4'lük kadar k›sm› glikozdur. Bunun art›k beden
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içinde sindirilmesine gerek yoktur.57 Meyve, sahip oldu¤u enzimler saye-

sinde, bedende gerçekleflecek büyük bir ifli, henüz bedene girmeden bü-

tünüyle tamamlam›flt›r. 

Örnek verdi¤imiz muz gibi, piflirmeden yenilen her sebze veya

meyve, vücuda zahmet vermeyecek bu donan›m› ile bedenimiz için

önemli faydalar içerirler. Söz konusu muzu yedi¤inizde,

a¤z›n›zda bafllayan sindirim ifllemi ile birlikte kendi en-

zimleri muzu, metabolik enzimlerin kullana-

bilece¤i küçük parçalara ay›rarak hücrele-

re haz›r olarak sunar. Metabolik enzimler

ise, bu parçalar› al›r, hücre ve organeller

için gerekli bir yap›

malzemesine dö-

nüfltürerek onlar›

vücudun bir "par-

ças›" haline geti-

rirler. 

G›dalarda sak-

l› olan enzimler,

sadece ilgili besini

sindirebilecek bir ye-
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tene¤e sahiptir. Örne¤in muzdaki amilaz enzimi, sadece muzun niflas-

tas› üzerinde etkili olur. Bu enzim, patatesin niflastas›n› sindiremez.

Muzdaki enzimler, muzun ard›ndan yedi¤iniz piflmifl bir etin sindiril-

mesini de sa¤layamaz. Ve yine bu enzimler, vücudunuza fazladan en-

zim de ekleyemezler. Onlar›n görevi, muzu sindirmek ile son bulur. Be-

sinle birlikte vücuda giren enzim, kendi sindirece¤i besini, besin a¤›z-

da parçalanm›fl olmas›na ra¤men tan›r ve mutlaka onu sindirmeye yö-

nelir. Bu özellikleriyle enzimler, gerçek anlamda ak›ll› davranan mole-

küllerdir. Elbette cans›z bir molekülün ak›l göstermesi mümkün de¤il-

dir. Enzimlerin yerine getirdikleri görevlerde flahit oldu¤umuz bu ak›l,

onlar› yaratan ve canl›lar›n hizmetine veren Yüce Allah'a aittir.

Piflmifl, dolay›s›yla içindeki tüm enzimleri kaybetmifl bir besini ye-

di¤inizde ise tüm ifl, bedeninizde haz›r bulunan

enzimlere düfler. Sindirim organlar›, özel-

likle pankreas afl›r› üretime geçer. Çok

miktarda enzim üreterek vücuda gi-

ren besinin sindirilmesine çal›fl›r.

Afl›r› sindirim enziminin üretilme-

si, metabolik enzimlerin üretim

h›z›n›n düflmesine sebep olabilir.

Bu da organlar›n çal›flmas›, yeni-

lenmesi ve hastal›k-
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larla savafl›lmas› için yeterli üretimin yap›lamamas› anlam›na gelecek-

tir. Dolay›s›yla beden, kendi geliflimi ve savunmas› için harcayaca¤›

enerjiyi, vücuda giren besinlerin sindirimine harcam›fl olacakt›r. 

‹nsan beslenme sisteminde enzimlerin önemi konusuyla ilgili ilk

araflt›rmac›lardan olan, National Enzyme Company (Ulusal Enzim fiir-

keti)'nin kurucusu Dr. Edward Howell bu konuyla ilgili olarak flunlar›

flöylemifltir:

Enzimler sahip oldu¤umuz en önemli hazinelerdir. Her zaman d›flar›dan

gelen enzim yard›m›na aç›k olmal›y›z. E¤er sadece kal›t›msal olarak ald›-

¤›m›z enzimlere güvenirsek bunlar, sabit bir gelir taraf›ndan desteklen-

meyen bir miras gibi tükenir giderler.58

Allah, besinleri enzimlerle destekleyerek insana büyük bir nimet

sunmufltur. Bu enzimlerin vücuda girer girmez ne yapacaklar›n› bilme-

leri, tamamen yabanc› olduklar› bir metabolizmaya uyum sa¤lamalar›

ve hemen sindirmeleri gereken besine yönelmeleri tam anlam›yla bir

mucizedir. Bu enzimler adeta fluurlu davran›r, besin parçaland›¤› anda

faaliyete geçmeleri gerekti¤ini bilirler. Ne önce harekete geçip besini

yok eder, ne de vücuda girdikten saatler sonra hareketlenirler. ‹fllerine

tam vaktinde bafllar ve her fleyi büyük bir h›zla sonuçland›r›rlar. Yedi-

¤iniz bir meyve, bu moleküllerin yard›m› ile, bedeninizi yenileyecek

yap›tafllar› haline gelmifltir. Bu flekilde gözleriniz görmeye, bacaklar›n›z

hareket etmeye ve organlar›n›z çal›flmaya devam eder. Unutmay›n, bu

fluursuz moleküller Allah'›n yaratt›¤› varl›klar olduklar› ve O'nun yön-

lendirmesiyle hareket ettikleri için flafl›r›p unutmaz, hata yapmazlar.

Allah'›n sonsuz akl› ile hareket ederler ve O'na boyun e¤mifllerdir.

Allah bir ayetinde bu gerçe¤i insanlara flöyle bildirir: 

Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a te-

vekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiç bir canl›

yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzerinedir (dos-

do¤ru yolda olan› korumaktad›r.) (Hud Suresi, 56)
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Sindirim Enzimleri 
Vücutta sindirimi belli bafll› enzimler üstlenmifl-

lerdir. Bunlar ya¤lar› parçalayan lipaz, proteinleri par-

çalayan proteaz, lifleri parçalayan selüloz, niflastay›

parçalayan amilaz, süt ürünlerini parçalayan laktaz,

flekeri parçalayan sukroz ve tah›l ürünlerini parçala-

yan maltazd›r. Sindirim enzimlerinin varl›¤›, vücutta-

ki metabolik enzimler için oldukça önemlidir. Çünkü

sindirimin özel bir enzim grubu taraf›ndan ele al›nmas›, metabolizma-

n›n yorgun düflmemesine sebep olur. Sindirim enzimleri oldu¤u süre-

ce, bedenimizi çal›flt›ran metabolik enzimler kendi görevlerini rahatl›k-
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Enzimler, besinleri parçala-
yarak onlar› vücudun kulla-
nabilece¤i flekle dönüfltü-
rürler. Bu mükemmel sis-
tem, vücut ihtiyaçlar›n›n
besinlerden derhal elde
edilmesini sa¤lar. 

Yandaki diyagram-
da, fleker ürünleri-
ni parçalayan suk-
roz enziminin fa-
aliyeti görülmekte-
dir. Bu reaksiyon
sonucunda ortaya
ç›kan yeni ürün,
vücudun metabo-
lik ifllevleri için ge-
reken ihtiyaçlar›n
karfl›lanmas›nda
kullan›lacakt›r.

Proteaz
enzimi

Enzim
substrat›
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birleflimi enzim
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ürünler aç›¤a
ç›k›yor
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substrat ürünlere
dönüfltürülür

enzim ve substrat
haz›r durumdalar

enzim substrat
kompleksi

substrat en-
zime ba¤lan›r



la yapabilir, sindirim gibi bafll› bafl›na kompleks ve detayl› bir iflle u¤-

raflmak zorunda kalmazlar. 

‹flte bunun için insan bedeninde müthifl bir mekanizma sürekli

olarak ifller. Bir yeme¤i gördü¤ünüzde, onun kokusunu duydu¤unuz-

da hatta onu sadece düflündü¤ünüzde, vücudunuzdaki sindirim enzi-

mi üretimi tetiklenir. Al›nan bu uyar›lar vücut için son derece önemli-

dir. Besin henüz vücuda girmeden, vücutta onun için gerekli haz›rl›k

yap›lm›flt›r bile. 

Besinlerin sindirilme ifllemi, besinin yenmesinin hemen ard›ndan

a¤›zda bafllar. Tükürükte özel enzimler vard›r ve yiyecek onunla muha-

tap olur olmaz parçalanma aflamas›na girer. Çi¤neme ifllemi ile besinle-

rin d›fl duvarlar›n› parçalam›fl oluruz. E¤er yiyecek çi¤ ise, besinin için-

deki enzimler bu parçalanma ile d›flar› sal›n›r ve ö¤ütme ifllemine bafl-

larlar. A¤›zda sindirilen madde karbonhidratlard›r. Tükürükte bulunan

amilaz, niflasta moleküllerindeki kimyasal ba¤lar› k›rar ve tükürükteki

su moleküllerini buna ekler. Bir parça ekme¤i çi¤nedi¤inizde, giderek

bunun tatland›¤›n› hissedersiniz. Bunun nedeni, ekmekteki niflastan›n

tükürükteki enzimler nedeniyle flekere dönüfltürülmesidir.

A¤›zda besinlerin sindiriminin ger-

çekleflebilmesi için gerekli olan pH

de¤eri 6.0 ve 7.4 civar›ndad›r ve

a¤›zda bulunan amilaz enzimi

en iyi bu pH aral›klar›nda ça-

l›fl›r. Mide ise oldukça asidik

bir ortamd›r. Midedeki pH

de¤eri 1.0 ila 3.5 aral›klar›n-

dad›r. Bu asidik flartlar, mi-

dede amilaz›n aktivitesini

durdurur. Bu nedenle midede

karbonhidrat sindirimi gerçekle-

flemez. 
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A¤›zda bafllayan sindirim ifllemi, mide ve ba¤›rsaklarda devam

eder. Mide ve ba¤›rsaklar, çal›flma flartlar› bak›m›ndan oldukça farkl›-

d›rlar. Dolay›s›yla farkl› enzimler bar›nd›r›rlar. Bunlar› ayr› ayr› incele-

mek yerinde olacakt›r. 

MMidedeki Özel Enzimler 

A¤›zda bafllayan sindirimin en önemli ikinci dura¤› midedir. Her

organda oldu¤u gibi, midede de özel olarak görev yapan enzimler bu-

lunur. ‹çine ald›¤› her fleyi eritip, parçalara ay›ran mide gibi bir organ-

da, oldukça hassas ortamlarda hayatta kalabilen enzimlerin varl›¤› el-

bette flafl›rt›c›d›r. Ama onlar zaten mide için özel olarak görevlendiril-

mifl, özel olarak donat›l›p yarat›lm›fl olan yard›mc›lard›r. Vücutta var

olan büyük mucizenin di¤er bir parças›d›rlar. 

Mide oldukça asidik bir ortamd›r. Hem midenin kendi salg›lad›¤›

asitten korunmas›, hem de içinde bulunan enzimlerin bu asidik ortam-

da yaflayabilecek niteliklerde olmas› gerekmektedir. Midede her iki flart

da sa¤lanm›flt›r. Mide duvarlar›n›n iç yüzeyinde, g›dalarla temas eden

bir mukoza tabakas› vard›r. Bu tabaka, üç çeflit hücre içermektedir.

Bunlardan biri hidroklorik asit (HCl) salg›lar. Kimyasal ad›yla belki de

çok önemsemedi¤imiz hidroklorik asit, asl›nda halk aras›nda "tuzruhu"

olarak bilinen ve tafl› bile eritme gücüne sahip bir asittir. Bu güçlü kim-

yasal, besinlerin sindirimi için oldukça önemlidir. Baflta et olmak üze-

re, mideye giren her proteini parçalar ve tüm mikroplar› öldürür. Bu

asitin bir baflka önemli özelli¤i de midede bulunan ve proteinleri par-

çalayan pepsinojen molekülünü harekete geçirmesidir. Pepsinojen, mi-

dede yemek yokken salg›lanmaz. Ancak mideye herhangi bir besin

ulaflt›¤› zaman, sanki bir yerden haber alm›flcas›na olay yerine ulafl›r,

aktive edici bir protein taraf›ndan pepsine dönüfltürülür ve oradaki be-

sinin parçalanmas›n› sa¤lar. 

Pepsinin d›flar›dan gelen, protein ve ya¤lardan oluflan bir et par-

ças›n› tan›yarak sindirmeye bafllamas›n›, ama yine protein ve ya¤lar-
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dan oluflan insan midesine zarar vermemesini nas›l aç›klayabiliriz? Yi-

ne, hidroklorik asitin midenin kendisinde ve yard›mc› enzimde eritici

bir etki yapmamas›n› nas›l izah edebiliriz? Bir enzimin, bir asitin, mo-

leküllerin, haberci hormonlar›n veya sadece bir et parças›ndan ibaret

olan midenin kendisinin, asitten, tehlikelerden, sindirilmesi gereken yi-

yeceklerden haberdar olmas›, bunlar› tan›mas›, buna göre önlem alma-

s›, bunu günün belirli zamanlar›nda, sürekli ve hatas›z bir flekilde yap-

mas›, normal flartlarda imkans›zd›r. Bunu mümkün k›lan ve bu ifllem-

lerin yeryüzünde yaflayan tüm insanlarda hiç durmadan gerçekleflme-

sini sa¤layan, moleküllerin emir almalar›n›, itaat etmelerini ve birbirle-

rine uyum göstermelerini sa¤layan Allah't›r. Bir molekülün tesadüfen

di¤erinden haberinin olmas›, tesadüfen onu aktif hale getirmesi, tesa-

düfen tehlikelerin fark›nda olmas› ve ona göre tedbirler gelifltirmesi
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Yukar›da midenin anatomisi ve midedeki ana hücreler taraf›ndan pepsinojen üretimini
gösteren flema görülmektedir. Bu üretim flöyle gerçekleflir:
Ana hücreler, pepsinojen gibi molekülleri üretirler. Onlar, aktive edici enzimler yoluyla
pepsin enzimine dönüfltürülür. Çeper hücreleri ise ana hücreleri aktif hale getiren HCl
asidi üretirler. Birbirine ba¤l› ve son derece kompleks ifllevler gören böyle bir sistemin,
tesadüf eseri meydana gelmesi kuflkusuz ki son derece mant›k d›fl›d›r.



imkans›zd›r. Birbiriyle adeta iletiflim halindeki bu kompleks yap›lar›n

her birinin, bir "yokluktan" tesadüfen ortaya ç›k›p, fluursuz olaylar ve-

silesiyle infla edilip, yine tesadüf eseri ifllev görmeye bafllamalar› im-

kans›zd›r. E¤er bir insan ak›l ve vicdan sahibi ise, samimi düflünebili-

yor ve gördüklerine ve bildiklerine karfl› kay›ts›z kalm›yorsa, bu aç›k

gerçe¤i hemen anlayacakt›r. Allah ayetlerinde verdi¤i nimetlerin s›n›r-

s›zl›¤›n› flu flekilde bildirir: 

Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Art›k ö¤üt al›p-düflünmez misiniz?

E¤er Allah'›n nimetini saymaya kalk›flacak olursan›z, onu bir genelle-

me yaparak bile sayamazs›n›z. Gerçekten Allah, ba¤›fllayand›r, esirge-

yendir. (Nahl Suresi, 17-18)

Midenin sindirim ifllevlerinde daha da çarp›c› detaylar vard›r. Mi-

de, mükemmel koruyucu bir s›v› ile kaplanm›flt›r. Bu koruyucu mukus

s›v›s›n› salg›layan goblet hücreleri öylesine hassast›rlar ki, adeta bir d›fl

cephe malzemesi gibi olan bu özel koruyucu s›v›y›, asit ve parçalay›c›

enzim sal›nmadan önce salg›larlar. Bu koruyucu s›v›n›n gücü ola¤anüs-

tüdür. Ancak buna ra¤men mide, her gün bir buçuk milyon hücresini

asidin ve enzimin etkisiyle kaybeder. Bir baflka deyiflle, üç günde bir

midenin bütün iç astar› parçalan›r ve sonra da yenilenir. 

Midenin "do¤al olarak" ölen bu hücreleri hiçbir zaman yenilenme-

yebilirdi. Bu, öylesine kontrollü bir sistemdir ki, vücuttaki bu mücade-

lenin fark›nda bile olmazs›n›z. Ölen hücrelerin yerine mutlaka yenileri

üretilir. Bunlar›n yok edilmeleri de, yoktan var edilmeleri de ancak

Allah'›n dilemesi iledir. 

Ülser ad›yla tan›d›¤›m›z hastal›k, vücudumuzdaki bu müthifl

kontrolün olmamas› durumunda, neyle karfl› karfl›ya olabilece¤imizin

bir hat›rlat›c›s›d›r. Bu hastal›kta, koruyucu s›v›n›n salg›lanmas›nda çe-

flitli sebeplerden dolay› eksiklik bafl gösterir. Asit ve enzim, mide du-

varlar›n› zedelemeye bafllar ve alt tabakadaki kan damarlar›ndan d›fla-

r› kan s›zar. Midede art›k bir yara oluflmufltur. Mide tedavi olana kadar,

midenin kendi salg›lar› mide hücrelerini öldürmeye devam edecek, be-
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sinler gere¤i gibi sindirilemeyecektir. 

Koruyucu s›v›n›n midede salg›lanmas›n›n ard›ndan besin, sindi-

rilmek üzere midenin üst k›sm›na gelir. Bu bölümde hiç enzim salg›lan-

maz. Çi¤ olarak yenen besinler do¤ruca midenin bu bölümüne gider-

ler. Yutma iflleminin ard›ndan bu besinlerin sindirimi, g›da-enzim bölü-

münde, besinin kendi enzimleri ile yar›m veya bir saat kadar devam

eder. Daha sonra midenin kendi enzimi olan pepsin görevi devral›r. 

Yenen besin e¤er piflmiflse, kendisini parçalayacak enzimleri olma-

d›¤›ndan, midede yar›m saat veya bir saat kadar hiçbir iflleme u¤rama-

dan bekler. E¤er yiyecekle birlikte zararl› bir bakteri yutulmuflsa, bu sü-

re içinde bakteri enzimler taraf›ndan parçalanarak etkisiz hale getirilir.

Tükürük salg›s› karbonhidrat› parçalamaktad›r. Ama protein ve ya¤

beklemek zorundad›r. Midedeki bu besine, içinde enzim bulunan be-

sinlerden farkl› bir uygulama yap›lmaktad›r, çünkü vücudun metabo-

lizmas› dikkatini daha çok metabolik enzimlere vermek zorundad›r.

Yani bedende bir kez daha bilinçli bir tercih yap›lm›flt›r. Besin bu bölge-

de bir süre bekledikten sonra mide enzimleri ile parçalanmaya bafllaya-

cakt›r.59

Midede asit salg›lanmas› ifllemi ise, midede yiyecek bulunmas› ile

kontrol edilmektedir. Yiyecek mideye girdi¤inde, belirli hücreler hare-

kete geçer ve gastrin ad› verilen bir hormon salg›larlar. Bu hormon, kan

dolafl›m›na kat›l›r. Hidroklorik asit salg›layan salg› bezleriyle ba¤lant›-

ya geçerek asit salg›s›n› bafllatan bir sinyal gönderir. 

Sinir sistemi de mide asidinin salg›lanmas›n› etkiler. Salg› bezleri

sinir sisteminin kontrolü alt›ndad›r. Ancak sindirim s›v›lar›n›n salg›s›,

hem sinir sistemi hem de hormonlar taraf›ndan kontrol edilmektedir.

Dolay›s›yla stres ve tansiyon yükselmesi de ülserlerin oluflmas›na ne-

den olmaktad›r. Nitekim beynin midedeki salg› bezlerine mesajlar gön-

dermesi için, bir besini koklaman›n, tatman›n, hatta düflünmenin bile,

yeterli olmas›, sinir sisteminin sindirim ifllemindeki etkisini göstermek-

tedir.60
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Midede protein sindiren aktif enzim pepsindir. Bu enzim, burada-

ki hücreler taraf›ndan inaktif formda üretilir ve inaktif hali pepsinojen-

dir. Hidroklorik asit pepsinojeni pepsine dönüfltürür. Mide salg› bezle-

ri taraf›ndan pepsinojenin salg›lanmas› ayn› zamanda gastrin hormo-

nunun faaliyetleri ile de kontrol edilir. Midede besinin bulunmas›, gast-

rinin salg›lanmas›, hidroklorik asitin üretimi ve pepsinojenin pepsine

dönüfltürülmesi gibi ifllemlerin hepsi birbiri ile ba¤lant›l›d›r. Dolay›s›y-

la, mideye besinin girmesi sindirim aflamalar›n›n oldukça kompleks bir

zincirini bafllat›r. 

Pepsin, büyük protein moleküllerini küçük polipeptidlere dönüfl-

türür. Ancak her polipeptid molekülü, birbirine ba¤l› olan büyük mik-

tarda amino asitlere sahiptir. Bunlar›n parçalanmas› da ince ba¤›rsakta

devam eder.61

Mideden ba¤›rsa¤a aç›lan bölümde bir kap› bulunmaktad›r. Bu

kap›n›n varl›¤› oldukça önemlidir. Çünkü ba¤›rsak ile mideyi ay›ran

bir kap› bulunmamas›, ba¤›rsaktaki yiyeceklerin mideye geri gelebil-

mesi ihtimalini beraberinde getirir. Bu da midenin kendi özel asidik or-

tam›n›n bozulmas›na neden olacakt›r. Çünkü ba¤›rsaktaki enzimler da-

ha nötr ve bazik ortamda çal›fl›rlar. Midedeki asit seviyesi, ba¤›rsa¤›n

özel enzimlerini bozulmaya u¤ratacak ve oldukça tehlikeli sonuçlar

do¤uracakt›r.62

Burada söz konusu olan, benzer yap›da, benzer görevleri yapan

sindirim enzimleridir. Ama ba¤›rsakta çal›flanlar midenin, midede çal›-

flanlar da ba¤›rsa¤›n ortam›na uyum sa¤layamazlar. Bu durum, vücut-

taki her bölgenin, her dokunun ve her organ›n farkl› niteliklerle yara-

t›ld›klar› ve enzimlerin de bu ortamlar›n flartlar›na uyacak özelliklerle

donat›ld›klar› gerçe¤ini gözler önüne sermektedir. 

BBa¤›rsaktaki Özel Enzimler 

Ba¤›rsak, besinlerin parçalanmas› için özel olarak yarat›lm›fl bir

organd›r. Duvarlar›nda meydana gelen kimyevi olaylar, besinlerin en

96

Harun Yahya



küçük parçalara ayr›flt›r›l›p da¤›t›lmas›ndaki kusursuz sistem hayran-

l›k uyand›r›c›d›r. Ba¤›rsa¤›n duvarlar›n›n hemen her milimetrekaresi,

say›s›z enzimin üretildi¤i bir fabrika gibidir. Bu fabrikalarda proteinle-

ri çeflitli peptid kademelerine kadar ayr›flt›ran, bunlar› amino asitlere,

karbonhidratlar› glikoza ve ya¤lar› ya¤ asitlerine ve gliserine parçala-

yan enzimler üretilmektedir. Bu enzimlerin ne türleri, ne ifllevleri ne de

h›zlar› birbirine benzer. Meyve flekerini parçalayan enzim ile süt fleke-

rini parçalayan enzim farkl›d›r, niflastay› ise baflka bir enzim parçalara

ay›r›r. Buradaki s›cakl›k ve pH derecesi, bu enzimlerin üretilip kendi fa-

aliyetlerini yapmalar› için en uygun orandad›r. Çünkü, daha önce de

belirtti¤imiz gibi enzimlerin çok hassas çal›flma flartlar› vard›r. 

Bilindi¤i gibi, mide ve ba¤›rsa¤›n yap›lar› ve çal›flma flekilleri bir-

birinden farkl›d›r. Midede asidik, ba¤›rsakta ise bazik ortamda çal›flabi-

len enzimlerin bulunmas› gerekmektedir. Mideden ba¤›rsa¤a geçen be-

sinler, midenin sert flartlar›ndan ayr›larak, ba¤›rsa¤›n daha yumuflak
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olan flartlar›yla karfl›lafl›rlar. Dolay›s›yla bu sert flartlardan ayr›l›p gelen

besinlerin ve s›v›lar›n ba¤›rsa¤a zarar vermemelerinin sa¤lanmas› ge-

rekmektedir. ‹flte bunun için pankreas s›v›s› devreye girer.

Birazdan detaylar›n› inceleyece¤imiz özel enzimlere sahip pankre-

as s›v›s›, pankreas kanal› yoluyla ba¤›rsa¤a girer ve pH dengesini asi-

dikten bazi¤e dönüfltürür. Onikiparmak ba¤›rsa¤›, yani ince ba¤›rsak,

ya¤lar›n parçalanmas›n› sa¤layan enzimlerin bulundu¤u yerdir. Pank-

reasta üretilen ya¤ eriticiler, burada toplanarak besinlerin sindirimini

h›zland›r›rlar. Pankreas s›v›s› oldukça güçlü bir enzim olan tripsine sa-

hiptir. ‹nce ba¤›rsa¤a inaktif formu olan tripsinojen fleklinde girer. Trip-

sinojen, ba¤›rsakta sadece besin bulundu¤unda aktif hale geçen bir bafl-

ka enzimin faaliyetleri sonucunda aktif olur ve tripsine dönüflür. Trip-

sin, mideden ince ba¤›rsa¤a gelen polipeptidlerin peptid ba¤lar›n› par-

çalar. Tripsin ayn› zamanda, pepsin taraf›ndan midede parçalanmam›fl

olan büyük protein moleküllerini de ayr›flt›r›r. ‹nce ba¤›rsak duvarla-

r›nda bulunan salg› bezleri bunun d›fl›nda peptid ba¤lar›n› ay›ran en-

zimler de salg›larlar. Molekülleri oluflturan peptid ba¤lar› y›k›l›r ve

protein sindirimi sonucunda ortaya ç›kan son ürün art›k tüm protein-

lerin temel yap› tafllar› olan amino asitlerdir. 

Ya¤lar da ince ba¤›rsakta sindirilirler. Ancak besinlerle al›nan ya¤-

lar, ince ba¤›rsa¤a geldiklerinde küçük ya¤ damlac›klar› halindedirler.

Ya¤ sindiriminde rol alan lipaz enzimi, bu durumdaki ya¤lar› etkileye-

mez. Bunun için safra devreye girer. Safra, karaci¤er taraf›ndan salg›la-

nan ve safra kesesi taraf›ndan çevrelenen bir maddedir. ‹çinde hiçbir

sindirici enzim yoktur. Safra s›v›s› içinde bulunan safra tuzlar›, ya¤

damlac›klar› üzerine yap›flmakta, bunlar› ince parçalar haline getir-

mekte ve bunlar› enzimlerin parçalamas› için haz›rlamaktad›rlar. Safra

tuzlar›n›n %90 kadar›, ba¤›rsaklardan geçerken ince ba¤›rsa¤›n alt k›s-

m›nda emilmekte ve karaci¤ere tafl›narak tekrar tekrar sindirim için

kullan›lmaktad›r. 

Safra görevini bitirdikten sonra s›ra ya¤ sindirici enzimlere gelir.

98

Harun Yahya



Pankreas s›v›s›nda bulunan ya¤ sindirici enzim lipaz, ya¤lar› ya¤ asit-

lerine ve gliserole dönüfltürerek parçalar.

Bütün bu aflamalar gerçekleflene kadar al›nm›fl yüzlerce tedbir

vard›r. Öncelikle mideden gelen besinlerin, midenin asidik ortam›n›n

etkilerini ba¤›rsa¤a tafl›mamalar› gerekmektedir. Ard›ndan henüz sin-

dirilmemifl olan besinlerin sindirimi için belirli enzimlerin haz›r bulun-

malar› gerekmektedir. Ortam›n, tüm bunlar› gerçeklefltirecek flekilde

düzenlenmesi, habercilerin buna göre harekete geçmeleri, yard›mc›

moleküllerin olay yerinde haz›r bulunmalar› gerekmektedir. ‹flte bütün

bunlar için pankreas s›v›s› üretilir. Bu özel kar›fl›m› haz›rlayan ise ol-

dukça özel bir organ olan pankreast›r. 

SSindirim Enzimlerinin Üretim Fabrikas›:

Pankreas 
Pankreas, kar›nda midenin arkas›nda gizlenmifl 15 santimetre bo-

yunda 90 gram a¤›rl›¤›nda küçük bir organd›r. Midenin arkas›nda yer-

leflmifl oldu¤undan sakl› organ olarak adland›r›lmaktad›r. Pankreas,

damarlar gibi birbirine ba¤lanm›fl ince tüplere sahiptir. Bu tüpler, mide-

nin arka k›sm›nda yer alan ba¤›rsa¤a do¤ru aç›lan bir kap› fleklinde bir-

leflirler. Bu kap›, ba¤›rsak için cankurtaran rolü oynayan önemli bir s›-

v›n›n, pankreas s›v›s›n›n ak›p geçti¤i yerdir. 

Pankreas küçük olmas›na karfl›n, oldukça önemli bir görevi üst-

lenmifltir: Sindirim enzimlerinin üretilmesi. Sindirim enzimleri, pank-

reas›n üretti¤i ve ad›na pankreas s›v›s› denilen bir s›v› içinde sindirim

sistemine iletilir. Bu s›v›n›n içinde baflka dengeleyici faktörler de bulun-

maktad›r. Pankreas, her gün 5 litreye varan pankreas s›v›s› üretebil-

mektedir.63 90 graml›k küçük bir organ için bu oran oldukça yüksektir. 

Pankreas s›v›s›n›n üretimi, midenin hemen alt›ndaki onikiparmak

ba¤›rsa¤›n›n mide asidi ile buluflmas› ile tetiklenir. Besinler, mideden

ayr›ld›ktan sonra oldukça asitli bir lapa halini al›rlar. Mideden sonra ilk

olarak ziyaret ettikleri yer ise, onikiparmak ba¤›rsa¤›d›r. Mideden ge-
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len bu asitli kar›fl›m, onikiparmak ba¤›rsa¤›n›n ince ve duyarl› olan iç

k›sm›n› da eritip yok edebilecek güçtedir. Ancak böyle bir sorun olufl-

maz çünkü pankreas s›v›s›, alkali bir su içermektedir. Alkali su, ba¤›r-

sa¤a ulaflmas› ile birlikte asidin etkisiz hale gelmesini sa¤lar. Böylelikle

besinler ba¤›rsa¤a sorunsuz flekilde girebilirler.

Pankreas s›v›s›n›n üretimi kontrollüdür. Yemek masas›na oturdu-

¤umuzda, pankreas›n binlerce küçük keseci¤i yani akinoslar›, sinir sis-

teminden ald›¤› uyar›larla pankreas s›v›s›n› üretmeye bafllar. Ancak a¤-

z›m›zdaki lokma, onikiparmak ba¤›rsa¤›n›n kap›s›ndan geçmeden,

pankreas tam kapasite çal›flmaya bafllamaz. Besin hangi miktarda gel-

diyse, salg›lanan enzim miktar› da ona göredir. Pankreas ayn› zaman-

da yedi¤imiz yiyeceklerin çeflitlerini de anlayabilir. Ard›ndan da yedi-

¤imiz farkl› yiyeceklere göre farkl› enzimleri salg›lar. Örne¤in makar-

na, ekmek gibi karbonhidratl› yiyecekler yedi¤imizde, pankreas s›v›s›

içinde karbonhidrat sindirici enzim yani amilaz salg›s› a¤›rl›ktad›r.64

Bu dengeleme mekanizmas› oldukça hassast›r. Çünkü hem enzim-

lerin israf edilmemesi, hem de ba¤›rsa¤›n kendi duvarlar›n›n kazara

sindirilmemesi gerekmektedir. Bütün bu sistem, bir canl› bedenini

ayakta tutabilmek için yeterli miktarda enzim üretmenin sorumlulu¤u-

nu tafl›maktad›r. E¤er bunun fark›nda olsayd›k, tüm vaktimizi vücudu-

muzda enzimlerin ne zaman, ne miktarda ve nas›l üretilece¤ini hesap-

lamakla ve onlar› nas›l harcamam›z gerekti¤ini düflünmekle geçirirdik.

Oysa bunlar›n üretimi de, çal›flma yöntemleri de bizim kontrolümüzde

ve bilgimiz dahilinde de¤ildir. Enzim üretiminin kontrolü, vücudun

içinde yine ya¤ ve proteinlerden oluflmufl baflka yap›lara yüklenmifltir.

Beyinden ç›kan vagus siniri vas›tas›yla, ba¤›rsak duvar›nda özel olarak

üretilen hormonlar olan sekretin ve pankreozimin, enzim üretimini üst-

lenirler. Sekretin hormonu, pankreas›, asidi nötralize eden sodyum bi-

karbonat bak›m›ndan zengin olan pankreas s›v›s› üretmesi için uyar›r.

Pankreozimin hormonu ise pankreas›, enzim bak›m›ndan zengin olan

pankreas s›v›s› üretmesi için uyar›r. G›dalar mideden onikiparmak ba-
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¤›rsa¤›na geçtiklerinde sekretin ve pankreozimin kana kar›flmaya bafl-

lar. Bu üretim onikiparmak ba¤›rsa¤› için önemlidir, çünkü bu hormon-

lar sayesinde ba¤›rsak, asidin parçalay›c› etkisinden korunacakt›r. Sek-

retin ve pankreozimin, kan dolafl›m› yoluyla pankreasa ulafl›r ve içinde

onikiparmak ba¤›rsa¤›n› koruyacak sular› da kapsayan ve içinde bol

miktarda su, bikarbonat ve sindirim enzimleri bulunan pankreas s›v›s›-

n›n yeterli kapasitede üretilmesi gerekti¤ini haber verir. Bu salg›lar, da-

ha önce bahsetti¤imiz ince kanallar vas›tas›yla ba¤›rsa¤a akar. 

Hormonlar› harekete geçiren organ, yine protein ve ya¤lardan olu-

flan bir baflka yap› olan midedir. Midede sindirim sürerken, bu organ

besinlerin, adeta kendisinden sonra onikiparmak ba¤›rsa¤›na u¤raya-

caklar›n› bilircesine bir uyar› gönderir. Ona potansiyel tehlikeyi haber

verir. Söz konusu hormonlar› hemen salg›lamaya bafllar. Salg›lad›¤›

hormonlar› kana verir. Bu, görünüflte oldukça riskli bir ifltir. Çünkü kan

bütün vücudu dolafl›r. Dolay›s›yla kan içinde dolaflan bu hormonlar›n

nereye haber götüreceklerini biliyor olmalar› gerekmektedir. Nitekim
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hormonlar da bunu gerçekten çok iyi bilirler. Ald›klar› mesaj› vücutta-

ki baflka hiçbir hücreye u¤ramadan, yaln›zca pankreasa iletirler. Allah

sonsuz incelikler içeren yaratma sanat›n›n bir göstergesi olarak, söz ko-

nusu hormonlar›n moleküler yap›s›n›, yaln›zca pankreas hücrelerinin

zar›nda bulunan alg›lay›c› moleküllerle etkileflecek flekilde yaratm›flt›r. 

‹nsan bedeni içinde var olan birbirinden habersiz iki küçük mole-

kül, birbirlerinin ne ifle yarad›klar›n› bilerek, amaçlar›n›, niteliklerini,

ifllevlerini tan›yarak birbirleri ile haberleflmektedirler. Birbirlerini hiç

görmezler, insan bedeninin neye benzedi¤ini ve ne kadar büyük olabi-

lece¤inin fark›nda de¤illerdir. Ama yine de ortak bir amac› sonuçlan-

d›rmak için haberleflirler. Bunu yapabilmeleri için büyük bir ak›l ve bi-

linç sahibi olmalar› gerekmektedir. Elbetteki gözü, kula¤›, beyni olma-

yan fluursuz atomlar›n oluflturdu¤u moleküllerde böyle bir ak›l ve bi-

linç aramak yersizdir. Bu varl›klar›n yapt›klar› mucizevi ifllerde görü-

len ak›l ve bilinç, insan bedenini yoktan var eden Allah'a aittir. Bu mu-

cizevi inceliklerin yarat›l›fl sebeplerinden biri, insanlar›n bu önemli ger-

çe¤i görmeleri ve bunun üzerinde düflünmeleridir. Bu gerçek Kuran'da

flöyle haber verilmifltir: 

Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bunlar›n

aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n her fleye güç yetirdi-

¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle her fleyi kuflatt›¤›n› bilmeniz, ö¤ren-

meniz için. (Talak Suresi, 12)

Pankreas›n gelen besinlerin niteliklerine ve miktar›na göre enzim

üretebilme yetene¤i ise ayr› bir mucizedir. Pankreas›n kimya formülle-

rini bilmesi, ne tip besini neyin sindirece¤ini tespit etmesi ve buna gö-

re üretim yapmas› gerekmektedir. Bu kontrollü üretim sonucunda

pankreas, enzimce zengin olan s›v›s›n› ince ba¤›rsa¤a gönderir. Pankre-

as s›v›s›nda, vücut için hayati öneme sahip dört enzim vard›r. Bunlar

tripsin, kromotripsin, lipaz ve amilazd›r. Tripsin ve kromotripsin, pro-

teini, kan dolafl›m› ile bütün vücudu dolaflan ve dokular›n yap›m›nda

kullan›lan amino asitlere dönüfltürmektedir. Amilaz, niflastay› flekere
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dönüfltürür. Lipaz, ya¤ küreciklerine

sald›rarak bunlar› parçalar ve bunla-

r› ya¤ asitlerine ve gliserine çevirir.

Tüm bunlar, enzimlerin müthifl

h›zlar› ile oldukça k›sa bir zaman

içinde gerçekleflir ve biter. Yeni-

len yemek, lüks bir lokantada ›s-

marlanan özel bir yemek de ol-

sa, sadece bir ekmek parças› da

olsa, onikiparmak ba¤›rsa¤›nda

bunlar›n tümünün ald›¤› hal ayn›-

d›r. Tabaktaki yiyecek ile onun ba-

¤›rsaktaki hali birbirinden tamamen

farkl›d›r. Enzimler onlar› parçalar, küçül-

tür, at›klar› bir kenara atar, geri kalan k›sm›

da bedeni canl› tutabilmek için ay›r›rlar. 

SSindirim Enzimleri ve Sahip Olduklar› 

Mükemmel Düzen

Baz› enzimler, pankreas hücrelerinde sentezlendiklerinde aktif

halde de¤illerdir. Bunlar ba¤›rsak kanal›na geçtikten sonra aktifleflirler.

Daha önce tan›tt›¤›m›z enzimlerden tripsin, vücut hücreleri için potan-

siyel olarak çok tehlikeli bir kimyasald›r. Bu nedenle inaktif hali olan

tripsinojen fleklinde salg›lan›r. Tripsinojen, mukoza ile temas etti¤i an-

da, bu mukozadan salg›lanan enterokinaz enzimi taraf›ndan aktif hale

dönüfltürülür. Tripsinojen ayn› zamanda hali haz›rda var olan tripsin

enzimi taraf›ndan da aktif hale dönüfltürülür. 

Pankreas s›v›s›ndaki söz konusu enzimlerin, ba¤›rsa¤a geçmeden

önce aktif olmamalar› önemlidir. Çünkü aksi halde tripsin ve di¤er en-

zimler, pankreas›n kendisini sindirebilirlerdi. Bu bölgede söz konusu

enzimleri salg›layan hücreler, ayn› zamanda tripsin inhibitörü (engelle-
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yicisi) denilen bir madde de salg›larlar. Bu madde tripsinin, salg› hüc-

releri içinde ve pankreas kanallar›nda harekete geçmesini önler. Tripsi-

nin di¤er enzimleri de aktive etme özelli¤i oldu¤undan tripsin inhibi-

törü di¤erlerinin de aktivasyonunu önlemifl olur. 

Beraber salg›land›klar›nda hiçbir etkileri olmayan bu iki enzim,

tripsin ve inhibitörü, görev yerlerine yani ba¤›rsa¤a ulaflt›klar›nda ade-

ta emir alm›flcas›na birbirlerinden ayr›l›rlar. Bu ayr›l›k, sindirim ifllemi

için oldukça önemlidir. Tripsin bir anda serbest kal›r ve ba¤›rsa¤a ula-

flan besinlerdeki proteini parçalamaya bafllar. Bu iki maddenin birbirle-

rinden ayr›lma an› ve yeri oldukça özeldir. E¤er birbirlerinden daha er-

ken ayr›lsalard›, tripsin pankreas›n kendisini parçalayacakt›. Hiç ayr›l-

masalar, bu durumda da bedene giren besin sindirilmemifl olacakt›.

Ancak bu hataya hiçbir zaman düflmezler. Gün içinde yenilen her ye-

mek, ne zaman birbirlerinden ayr›laca¤›n› bilen bu iki molekülün çal›fl-

malar› sonucunda mutlaka sindirilir. Her fley mutlaka do¤ru yer ve

do¤ru zamanda gerçekleflir. Elbette, enzimlerin bu zaman ayar›n› tesa-

düfen veya kendi iradeleriyle yapabilmeleri mümkün de¤ildir. Bir en-

zim, onu durduran bir baflka protein, onlar› üreten pankreas ve bunla-

r›n aras›nda haberci olarak gezen hormonlar, tüm bu olaylara dahil

olan moleküller, baflka proteinler ve baflka enzimler tesadüfen ayn› an-

da ayn› yerde var olamaz, birlikte hareket edip kusursuz bir uyum gös-

teremezler. Bunlar›n tek bir tanesinin bile tesadüfen meydana gelmesi

imkans›zd›r. Tüm bunlar› Allah yarat›r ve her biri sürekli olarak Allah'a

itaat halindedirler. 

Tripsin inhibitörü olmasa ne olur? Söz konusu mekanizman›n ça-

l›flmamas› ölümle sonuçlanabilir. Örne¤in, pankreas ciddi bir hasara

u¤rad›¤›nda veya bir kanal t›kand›¤›nda, hasarl› alanda büyük miktar-

da pankreas salg›s› birikir. Bu durumda tripsin inhibitörünün etkisi ye-

tersiz kalabilir ve enzimler büyük bir h›zla harekete geçerek pankreas›n

tümünü birkaç saat içinde sindirebilirler. Bu durum sonucunda flok

meydana gelir ve bunun neticesi de genellikle ölümdür. Ölümle sonuç-

104

Harun Yahya



lanmad›¤› durumlarda ise genellikle ömür boyu pankreas yetmezli¤i

bafl gösterecektir.65

Pankreas›n sindirimi sa¤layacak miktarda s›v› üretememesi ise, el-

bette büyük bir sorundur. Ancak bedende buna göre de bir tedbir var-

d›r. Böyle bir durumda pankreas, vücudun her yerine, ifline yarayacak

olan enzimleri bulabilmek için mesajlar gönderir. Bunlar› buldu¤unda,

vücudun di¤er bölümlerinden ald›¤› bu metabolik enzimleri sindirim

enzimlerine dönüfltürmelidir. Bu, pankreas için her zamankinden fark-

l› ve fazladan bir ifltir. Daha çok çal›flmas› gereken pankreas bu neden-

le "genifller". Bu geniflleme pankreas›n ifllevine bir zarar getirmez, ama

a¤r›ya neden olur. Fakat vücudun metabolik enzimlerinin sindirim için

kullan›lmas›, vücudun neredeyse bütün di¤er organlar›n›n ifllevlerinin

azalmas› anlam›na gelmektedir. Dr. Edward Howell, bu konuyu flu fle-

kilde aç›klar: 

Pankreas, tekrar sindirim enzimlerinin üretimine geçmek için vücudun

her bölümüne mesajlar göndermelidir. Hatta habercilerin deposuna bile

sald›rabilir. ‹htiyaç durumunda onlara yalvar›r, onlardan borç al›r veya

onlardan çalar. Onlar› buldu¤unda yapacak iflleri vard›r. Metabolik en-

zimleri sindirim enzimlerine dönüfltürmek pankreas için ekstra bir ifltir.

T›pk› bir kas›n egzersiz sonras›nda genifllemesi gibi, o da çal›flt›kça genifl-

lemelidir. Genifllemek pankreasa zarar vermeyebilir, ama metabolik en-

zimleri ele geçirdi¤inde bütün vücudu, kendi ifllevini yerine getirmesi ge-

reken her organ ve hücreyi bundan mahrum ederek cezaland›r›r.66

Darwin's Black Box (Darwin'in Kara Kutusu) isimli kitab›nda, Le-

igh Üniversitesi Biyokimya Profesörü Michael Behe, kan›n p›ht›laflma

sistemindeki karmafl›kl›¤› ve enzimlerin sistemli çal›flmalar›n› bütün

detaylar›yla anlatm›fl ve kan›n p›ht›laflma sistemindeki bu kompleks ve

birbirine ba¤l› detaylar› delil göstererek "indirgenemez komplekslik"

kavram›n› aç›klam›flt›r. Michael Behe, afla¤›daki sözlerle, insan bede-

nindeki bir di¤er indirgenemez komplekslik örne¤ini, yani sindirim

sisteminin en de¤erli parças› olan pankreas enzimlerinin önemini aç›k-

lamaktad›r: 
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Çok çeflitli protein içerikli yiyecekleri sindirmesi gereken pankreas enzimle-

ri, enzimler aras›nda en bilinenleridir. Bu enzimlerin çal›flmas›nda meydana

gelen bir hata, kan›n p›ht›laflma zincirinde meydana gelebilecek herhangi

bir hatadan daha büyük hasarlara yol açabilmektedir. Bu nedenle bu enzim-

lerin çal›flma sistemleri sa¤l›k için büyük önem tafl›maktad›r. Pankreasta,

tripsinojenin aktivasyonu, tripsin inhibitörü ile engellenmektedir. Miller'in

senaryosundaki gibi, tripsin inhibitörünün plazmada tesadüf eseri dolafl›-

yor oldu¤unu farz edebilmek oldukça zordur. E¤er hedefini flafl›rm›fl bir en-



zim yanl›fll›kla aktive edilirse, düzenleyici bir mekanizman›n yoklu¤u du-

rumunda, muhtemelen organizmada çok genel bir hasara yol açacakt›r. Ev-

rimsel bir ara form olarak varl›¤›n› sürdürebilmesi imkans›zd›r.67

Hiçbir hatan›n gerçekleflmedi¤i, enzimler ve onlar› üreten organlar-

la noksans›z çal›flan böyle mucizevi bir sistemin var olmas›, Allah'›n Yü-

ce varl›¤›n› sürekli olarak insanlara hat›rlatan bir nimettir. Bu hat›rlat›c›-

lar insanlara amaçs›zca var edilmediklerini, ölümle birlikte mutlaka ahi-

ret yaflam› ile karfl›laflacaklar›n› bildirmektedir. E¤er bir insan, tüm bun-

lardan sonuç ç›karabilecek bir akla ve anlay›fla sahipse, bedeninde var

olan tüm enzimler ve di¤er tüm yap›lar, onu Allah'›n r›zas›na, dolay›s›y-

la da cennete bir kademe daha yaklaflt›racak sebepler haline gelir. Allah'›n

tüm eserleri bu gerçek için yarat›lm›fllard›r ve her yarat›l›fl mucizesi, bu-

nu gören bir insan›n hidayetine vesile olacakt›r. ‹nsan bunlarla denenir ve

Allah Kuran'da bu gerçe¤i flöyle haber vermifltir: 

fiüphesiz Biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k. Onu deni-

yoruz. Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k. Biz ona yolu gösterdik;

(art›k o,) ya flükredici olur ya da nankör. (‹nsan Suresi, 2-3) 

DDna için Çal›flan Enzimler 
Enzimler oldukça özel proteinlerdir. Hangi reaksiyonu ne kadar h›z-

land›rmalar› gerekti¤ini iyi bilir, nerede hangi reaksiyona etki etmeleri ge-

rekti¤ini hatas›z tespit ederler. Ancak vücutta görev üstlenen enzimler-

den belki de en ilginci, DNA için görev yapan enzimlerdir. Bu enzimler

ayn› zamanda evrim teorisinin savunucular› için de büyük bir engel tefl-

kil ederler. Çünkü varl›klar›, evrim teorisininin tesadüf iddialar›n› teme-

linden ortadan kald›rmaktad›r. Bu konuya ilerleyen sat›rlarda de¤inece-

¤iz. 

DNA enzimleri için en ilginç olan noktalardan biri, tüm çal›flma bil-

gilerini DNA'dan almalar› ama ayn› zamanda DNA'daki hatalar› tespit

edip onu onarma yetene¤ine de sahip olmalar›d›r. Bilindi¤i gibi DNA mo-

lekülü, kendi kopyas›n› ç›karabilen bir moleküldür. Ancak kopyalama ifl-
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lemini kendi bafl›na yapamaz. Bunun için enzimler devreye girer. Kop-

yalama ifllemi, Allah'›n dilemesiyle, bu enzimlerin vesilesiyle gerçekle-

flir. Bunu genel hatlar›yla aç›klayal›m:

DNA, 3 milyar harften oluflan bilgi bankas›na sahip dev bir mole-

küldür. Bu molekül, helezon fleklinde k›vr›lm›fl bir merdivene benzer.

Kopyalama ifllemi bafllad›¤›nda ilk olarak DNA helikaz isimli enzim,

olay yerine gelir ve DNA helezonunu bir fermuar gibi açmaya bafllar.

Bunun sonucunda DNA'n›n heliks biçimindeki kollar› ayr›l›r. DNA he-

likaz, her saniye 1000 nükleotid çiftini açabilme yetene¤ine sahiptir. 

DNA helikaz, fermuar› açarken bir noktada aniden durur. Duru-

lan noktalar, gerekli olan bilginin s›n›rlar›d›r. (Hücre içinde bir ifllem

yap›laca¤› zaman, DNA içinde, sadece bu ifllemle ilgili olan kodun yer

ald›¤› k›s›m kopyalan›r.) Enzimler, bilginin nereye kadar uzanmakta ol-

du¤unu ve DNA'n›n nereye kadar aç›lmas› gerekti¤ini aç›kça bilirler. 

Kopyalama s›ras›nda DNA sarmal›n›n aç›lmas›, prensipte iki
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DNA, 3 milyar harften oluflan bilgi bankas›na sahip dev bir moleküldür. Bu
molekülün kopyalanma s›ras›ndaki her aflamas› enzimler taraf›ndan denetlenir.
E¤er kopyalama s›ras›nda bir hata meydana gelirse, hata hemen düzeltilir,
ard›ndan zincir tekrar kontrol edilir. Bu bilinçli sistemin tesadüfen oluflamaya-
ca¤›, bilimsel olarak gözler önündedir.

Baz› hata çeflitleri 

UV

DNA ONARIMININ METABOL‹K YOLU

oksidasyon

alkilasyon

deaminizasyon

hatalar›
belirleyen
glikolaz

a

ligaz

onar›lm›fl
DNA



DNA helikaz enzimi-

nin uyumlu çal›flmalar›

ile mümkün olur. Bir

tanesi kopyalanmak

üzere ayr›lan tekli sar-

mal›n bafl›ndan bafllar,

di¤eri ise sarmal›n arka

k›sm›n› bafllang›ç nok-

tas› olarak al›r. Her iki

sarmal›n yükleri farkl›

oldu¤undan bu heli-

kazlar tek bir DNA sar-

mal› üzerinde farkl›

yönlerde hareket etmek

zorundad›rlar ve bu

nedenle de "farkl›" en-

zimlerdir. Hücrede her

iki tipte de DNA heli-

kaz enzimi mevcut-

tur.68
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Kopyalama s›ras›nda DNA
sarmal›n›n aç›lmas›, pren-
sipte iki DNA helikaz enzi-
minin uyumlu çal›flmalar›
ile mümkün olur. ‹ki ayr›
helikaz enzimi, tekli sar-

mal›n bafl›ndan ve sonun-
dan sarmal› ay›rmaya

bafllarlar.
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DNA sarmal›n›n ay-
r›lmas›ndan sonra
bu bölgeye gelen
baflka enzimler,
nükleotidleri üçer
üçer okumaya bafl-
larlar. 

Nükleotidlerin okun-
mas›yla beraber
devreye giren baflka
enzimler, hemen
sarmal›n iki koluna
hücum ederek bir
hata olup olmad›¤›-
n› tespit ederler.
Tespit edilen hatal›
k›s›m, DNA nükleaz
isimli enzim taraf›n-
dan kopar›l›r. Bu ko-
pukluk ligaz enzimi
taraf›ndan tamir
edilir.
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DNA polimeraz, hata
giderildikten sonra he-
liksin her iki kolunu da

ikinci bir kol ile ta-
mamlar ve böylelikle

iki ayr› DNA heliksi
oluflmas›n› sa¤lar. Bu-

nun için DNA'n›n her
bir kolunu oluflturan

bilginin karfl›s›na uy-
gun olan bilgiyi bulup
getirir. Kopyalama ta-

mamlan›nca, DNA
polimeraz tüm zinciri
tekrar bafltan kontrol

eder. 

Bütün bu aflamalar
s›ras›nda heliks stabi-

lizasyon enzimleri
DNA'y› iki ucundan

sabit tutarlar. Ortaya
ç›kan iki zincir, editaz
enzimi taraf›ndan son

bir kez kontrolden
geçirilir. Bu kontrol

sonras›nda art›k,
yepyeni iki DNA zinciri

meydana gelmifltir. 



Gerekli DNA bölümü

bulunduktan sonra da

bu bölüme tutu-

nan baflka enzim-

ler, nükleotidleri

üçer üçer okumaya

bafllarlar. (Nükleotid-

ler, DNA nükleik asi-

dini oluflturan bazlard›r.

Adenin, Timin, Guanin ve

Sitozin olarak isimlendirilirler.)

Bunun nedeni bilginin üçerli nükleotid dizileri halinde kodlanm›fl ol-

mas›d›r. Birbiriyle bitiflik milyonlarca nükleotid, enzimler taraf›ndan

hiç durmadan okunur. Tüm bu ifllem, saniyeden çok daha k›sa sürer. 

DNA üzerinde 4 çeflit nükleotid bulunur. (Adenin, Timin, Sitozin,

Guanin) Ancak bunu okuyup kopyalamay› gerçeklefltirecek olan en-

zimler amino asitlerden oluflmufllard›r. Dolay›s›yla, bir enzim ile DNA

sarmal›n›n iletiflim kurmas›; nükleotidlerle amino asitlerin birbirlerini

anlamalar› veya birbirleri ile haberleflmeleri gibi bir fleydir ki, bu elbet-

te ola¤anüstü bir durumdur. Söz konusu olan tümüyle farkl› iki yap›-

d›r. Birbirleriyle anahtar-kilit uyumuna benzer moleküler bir uyum

yoktur. Dolay›s›yla birbirleriyle moleküler anlamda ba¤lant› kurabil-

meleri zor gözükmektedir. Ancak bedende bunun da çözümü yarat›l-

m›flt›r. Enzimler DNA üzerindeki kodonlar› rahatl›kla okurlar ve oku-

duklar› kodonun neyi ifade etti¤ini anlarlar. (Kodon: DNA'dan

mRNA'ya (mesajc› RNA) yazılmıfl flifrenin üçlü baz gruplarına kodon

denir. Kodonlar mRNA molekülünde bulunur.)
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Adenin

Timin

Guanin

Sitozin



Bunun elbette tek bir anlam› vard›r. Amino asitler de nükleik asit-

ler de tek bir Yarat›c› taraf›ndan ayn› anda yarat›lm›fllard›r. Enzimleri

oluflturan amino asitlerin nükleotidleri tan›yarak, onlar›n içerdikleri

flifreleri çözebilmeleri ve bunu kullanarak DNA kopyalanmas› gibi ha-

yati bir ifllemi yerine getirebilmeleri, yaln›zca onlar›n tek bir iradenin

kontrolünde olmalar› gerçe¤i ile aç›klanabilir. Var olan her fley gibi on-

lar da Allah'›n eserleridirler. 

Günümüzün en koyu evrimcilerinden biyokimyac› Leslie E. Or-

gel, bu iki yap›n›n tesadüflerin eseri olarak evrimleflmifl olamayacakla-

r›n› flu flekilde itiraf etmek zorunda kalm›flt›r: 

Proteinlerin ve nükleik asitlerin, ki bunlar›n ikisi de yap›sal olarak olduk-

ça komplekstirler, ayn› anda ve ayn› yerde meydana gelmifl olmalar› son

derece inan›lmazd›r. Biri olmadan di¤erinin varl›¤› mümkün gözükme-

mektedir. Ve bu nedenle, ilk bak›flta, hayat›n, gerçekte, kimyasal anlamda

hiç meydana gelmedi¤i sonucuna var›labilir.69

DNA kollar›n›n ayr›lmas›n›n ard›ndan di¤er enzimler, DNA üze-

rine hücum ederek derhal tarama yapmaya bafllarlar. Yapt›klar› bu ta-

ramalarda DNA üzerinde bir "hata" görürlerse hemen bunu düzeltirler.

Hasar gören DNA fleridinin hatal› k›sm›, DNA nükleaz adl› enzim tara-

f›ndan tespit edilir. DNA nükleaz, tespit etti¤i hatal› k›sm› kopart›r ve

DNA sarmal›nda bir boflluk oluflur. 

Hata tespit edilip hatal› k›s›m ortadan kald›r›ld›¤›nda, DNA poli-

meraz devreye girer. Bu enzim, DNA'n›n ikiye ayr›lan her bir kolunu

ikinci bir kol ile tamamlar ve iki ayr› DNA heliksinin oluflmas›n› sa¤lar.

Aflama aflama, helezonun di¤er yar›s›ndaki bazlar› okur ve bunun kar-

fl› taraftaki bazlara uyup uymad›¤›n› kontrol eder. Bunun için DNA'n›n

bir kolunu oluflturan her bilginin karfl›s›na uygun olan bilgiyi bulup

getirir. Hatal› baz molekülünü oradan ay›r›r, yerine bunun yenisini yer-

lefltirir. Bir baflka deyiflle, 3 milyar harfi mükemmel bir flekilde tek tek

tamamlar. Dahas›, DNA polimeraz tüm bu aflamalar› iki kere kontrol

eder. ‹kinci teftifl tamamlanmadan bulundu¤u yerden kesin olarak ay-
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r›lmaz. Ayn› anda bir baflka polimeraz enzimi de DNA'n›n di¤er yar›s›-

n› tamamlamaktad›r. Bütün bunlar olurken, DNA sarmal›n›n iki parça-

s›n›n birbirine tekrar dolanmamas› için heliks-stabilizasyon (DNA sa-

bitleme) enzimleri DNA'y› uçlar›ndan sabit tutarlar. Baflka bir enzim

ise, yenilenen bölgeye müdahale ederek yerlefltirilen do¤ru baz›n, yeri-

ne s›k›ca ba¤lanmas›n› sa¤lar. 

Bütün bu aflamalar›n ard›ndan devreye giren editaz enzimi, ayr›-

lan parçay› tekrar kontrol eder ve yap›lan düzeltmeleri gözden geçirir.

Bu kontrol sonras›nda yeni DNA molekülü, eskisinin tamamen ayn›s›

olmufltur. 

Ancak düzeltme ifllemi bununla bitmez. Hat›rlanaca¤› gibi düzelt-

menin gerçekleflti¤i yerdeki DNA fleridi üzerinde bir kopukluk meyda-

na gelmifltir. Bu kopukluk, DNA ligaz isimli enzim taraf›ndan tamir

edilir. 

Bu onar›m son derece önemlidir. E¤er DNA kopyalanmas› gibi ha-

yati bir ifllem s›ras›nda bir hata meydana gelirse, yeni nükleotid s›ras›n-

daki kodonlar altüst olacakt›r. Aradan eksilen nükleotid ile birlikte üçer

üçer okunan tüm kodonlar de¤iflecek, bunun sonucunda bir canl› bede-

ni için hiçbir fley ifade etmeyen moleküller üretilecek ve sonuçta orga-

nizma ölüme do¤ru gidecektir. 

Bütün bu ola¤anüstü sistem içinde görev yapan bir baflka önemli

enzim ise, DNA'dan RNA sentezi s›ras›nda görev bafl›ndad›r. Bu en-

zim, yeni sentezlenen RNA'da yanl›fl ve gereksiz kopyalanm›fl bazlar›

tek tek kontrol ederek yerinden sökmek yerine, yanl›fl bazlar›n s›ralan-

d›¤› bölgeleri tespit ederek baz dizilerini bu bölgelerden makas gibi ke-

ser. E¤er bu kesme ifllemi tek bir bölgede de¤il de, birkaç bölgede bir-

den meydana gelirse, DNA parça parça ayr›lmaya bafllayacakt›r. Bunun

önlenmesi için, hücre bu bölgeye baflka bir enzim gönderir. Bu enzim,

parçalara ayr›lm›fl DNA'y› kollar›ndan tutarak yan yana getirir ve bir-

birine ba¤lar.70
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1. DNA nükleaz enzimi efllenen DNA zincirin-
deki tüm basamaklar› tek tek kontrol eder ve
bir hata varsa bunu tespit eder.

2. Buldu¤u bir hata oldu¤unda onu hemen
yerinden kopar›p ç›kart›r.

3. Devreye giren 3. bir enzim olan DNA ligaz
kopuk yeri görüp gelir.

4. Ve uygun malzemeyi kulllanarak kopuk
yeri tamir eder.

5. Bu s›rada devreye giren DNA polimeraz
enzimi, heliksin her bir kolunu ikinci bir kol
ile tamamlar.

6. Heliksi son bir kere kontrol ederek, iki
sarmal›n oluflmas›n› sa¤lar.



Yukar›da anlatt›¤›m›z enzimlerin müthifl kapasiteli çal›flmalar› ile

DNA, mükemmel bir kopyalama gerçeklefltirir. Bu olay, insan bedenin-

deki her hücrede, hiç kesintisiz bir h›zla sürekli olarak gerçekleflmekte-

dir. Öyle ki, her gün insan vücudunun 100 trilyon hücresinin her birin-

de ortalama 20.000 kez onar›m ifllemi yerine getirilir.71

DNA için çal›flan enzimler, gösterdikleri titizli¤e ba¤l› olarak o ka-

dar da aceleci de¤ildirler. Enzimlerin reaksiyonlara göre h›zlar›n› belir-

leme özellikleri DNA üzerinde çal›flan enzimlerde oldukça dikkat çe-

ker. Örne¤in, DNA polimeraz her bir saniyede yaklafl›k olarak sadece

on baz tamamlar. Bu, saniyede 5.000.000 hidrojen peroksit molekülünü

parçalara ay›ran katalaz gibi enzimlerle k›yasland›¤›nda, bir enzim için

oldukça düflük bir h›zd›r. Bu h›z, hücrenin ihtiyac› olan kopya DNA

miktar›na göre belirlenir. Hücrenin ihtiyac› belirlidir ve enzimler de bu

üretim h›z›yla do¤ru orant›l› olarak hareket ederler. Vücutta öyle yerler

vard›r ki, enzimlerin adeta ›fl›k h›z›yla çal›flmalar› gerekmektedir. Çün-

kü onlar›n çal›flt›klar› bölgelerde önemli olan "h›z"d›r. Reaksiyonlar ne

kadar k›sa sürede tamamlan›rsa, vücudun sa¤l›kl› kalabilmesi o kadar

mümkün olabilmektedir. 

DNA için çal›flan enzimlerin üretimi kontrollüdür. DNA kopya-

lanmas› s›ras›nda fazla say›da enzim görev al›r ama bunlar›n üretimle-

ri de kullan›mlar› da tasarrufludur. Bunu kontrol eden yine DNA'd›r.

DNA'n›n üzerinde bulunan açma/kapama dü¤mesi (bask›lay›c› gen),

üretimi kontrol alt›nda tutar. Bir enzim gereksinimi ortaya ç›kana kadar

bu dü¤me sürekli olarak kapal›d›r.72

Vücutta gerçekleflen en küçük bir elektron al›flverifli bile oldukça

önemlidir ve bu al›flveriflin sonuçlar› büyüktür. Her reaksiyonun kont-

rollü gerçekleflmesi gerekmektedir. Her reaksiyon için ifl bölümü gerek-

mektedir. Her reaksiyonda say›s›z enzimin devreye girmesi ve bunla-

r›n birbirleriyle ba¤lant›l› hareket etmeleri gerekmektedir. Bunlar›n her

birinin görevlerinin, h›zlar›n›n, etkileyecekleri moleküllerin belirlen-

mesi gerekmektedir. Yine her birinin hücreyi yaflatmak için sürekli ça-
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balamalar› ve hiçbir zaman hata yapmamalar› gerekmektedir. Peki tüm

bunlar› kim belirlemektedir? Bunlar› kim kontrol eder ve kim hatas›z

olmalar›n› sa¤layabilir? Kim onlar›, koskoca bir insan bedenini ayakta,

sa¤l›kl› ve canl› tutabilmek için bu flekilde programlayabilir? Kim vü-

cuttaki mikroskobik yap›lardan oluflan bu dev sistemi birbirine ba¤›m-

l› k›labilir? 

Tüm bunlar› yapan ve yaratan Yüce Allah't›r. 

E¤er bir insan, kendi bedeninde bu mükemmelli¤e flahit oluyorsa

ve bunu anlay›p idrak edebilecek yetene¤e sahipse, o zaman üstün Ya-

rat›c›m›z olan Allah'›n varl›¤›n› aç›kça görebilir. Sahip oldu¤umuz her

fley gibi, bizi, yerde ve gökteki tüm varl›klar› yaratan Yüce Allah't›r.

Hiçbir fley Allah'tan ba¤›ms›z de¤ildir. Sahip oldu¤umuz her fley, ancak

Allah'›n yönlendirmesiyle hareket ettikleri için kusursuzdurlar.

Allah'›n kontrolünde olduklar› için yeteneklere ve ola¤anüstü özellik-

lere sahip olurlar. ‹nsan›n tüm bedeni Allah'a itaat halindeyken, kiflinin

bütün bunlar› görmezden gelmesi, kendisini ba¤›ms›z bir varl›k zan-

netmesi, tesadüflerin bir mucizesi oldu¤unu düflünmesi çok büyük bir

yan›lg›, büyük bir nankörlüktür. Baz› insanlar bu üstün yarat›l›fla tesa-

düf yak›flt›rmalar› yapmakta direnseler de, bedenlerindeki her enzim,

her protein, her elektron, Allah'›n onlar için belirledi¤i sisteme uyum

göstermekte, sürekli olarak Allah'tan ilham almaktad›r. Kuran ayetle-

rinde bu gerçek insanlara flöyle hat›rlat›l›r: 

Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun

e¤mifl' bulunuyorlar. Yaratmay› bafllatan, sonra onu iade edecek olan

O'dur; bu O'na göre pek kolayd›r. Göklerde ve yerde en Yüce misal

O'nundur. O, güçlü ve üstün oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir.

(Rum Suresi, 26-27)

...Hay›r, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gönülden

boyun e¤mifllerdir. (Bakara Suresi, 116)
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Enzim mi Dna'n›n, Dna m› Enzimin Kayna¤›? 

DNA ve DNA için çal›flan enzimler ko-

nusu evrimcilerin ç›kmazda oldu¤u en

önemli konulardan biridir. Evrimcileri

büyük bir s›k›nt› içine sokan "indirgene-

mez komplekslik", hücrenin bu bölü-

münde tekrar karfl›m›za ç›kar. Hücre-

nin en kompleks yap›lar›ndan DNA ile

vücudun kompleks proteinlerinden en-

zimler, birbirlerinden ayr› tutulama-

yacak bir sistem içinde çal›fl›rlar. Or-

taya ç›kard›klar› kompleks siste-

min tek bir parças›n› bile devre-

den ç›karmak, sistemin baz› parçala-

r›n›n di¤erlerinden önce ortaya ç›kt›¤›n› id-

dia etmek mümkün de¤ildir. 

Bir önceki bafll›k alt›nda detayl› anlat›ld›¤› gibi DNA'n›n,

kopyalanabilmek için enzimlere ihtiyac› vard›r. Ancak bu afla-

mada ilginç bir durum ortaya ç›kar. Çünkü DNA'n›n kopya-

lanmas›n› sa¤layan, her aflamada DNA'y› kontrol eden, hata-

lar› düzelten ve defalarca bafltan sona DNA'y› teftifl eden

enzimlerin oluflabilmeleri için gereken üretim bilgileri yi-

ne DNA'da sakl›d›r. Enzimler, DNA'da kay›tl› olan bil-

gilere göre, DNA'n›n kontrolünde üretilmifl protein-

lerdir. Dolay›s›yla, enzimlerin yoklu¤unda, fleker-

fosfat iskeletini, yani DNA ve RNA'n›n "temelini"

üretecek kimyasal reaksiyonlar oluflmaz. Bir baflka

deyiflle, enzimlerin yoklu¤unda DNA sentezi imkan-

s›zd›r.73 DNA'n›n yoklu¤unda ise, enzim sentezi im-

kans›zd›r. K›saca, enzimlerin varl›¤› için DNA,

DNA'n›n varl›¤› için de enzimler gereklidir. 
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‹flte bu gerçek evrimcileri büyük bir hayal k›r›kl›¤›na u¤rat›r. Tek

birinin oluflumunu dahi aç›klayamayan evrim teorisi için, iki kompleks

yap›n›n ayn› anda ortaya ç›kmas› flart› çok daha büyük bir problemdir.

Bir imkans›z›n gerçekleflti¤ini kabul ederek, DNA'n›n tesadüfler sonu-

cunda ilk olarak ortaya ç›kt›¤› iddias›n› do¤ru varsayacak olursak, bu

durumda onun kopyalanmas›n› sa¤layacak enzimlerin tesadü-

fen ortaya ç›k›fl›n› beklemifl oldu¤unu kabul etmemiz gere-

kecektir. Ancak bu süre boyunca kopyalanamayan

DNA'n›n canl› organizmaya bir faydas›n›n ol-

mayaca¤› aç›kt›r. Yine baflka bir imkans›-

z›n gerçekleflti¤ini ve enzimlerin

DNA'dan önce tesadüfen mey-

dana geldi¤ini anlatan hika-

yeye inanacak olursak,

bu durumda da DNA

henüz var olmad›¤›

için enzimlerin

üretim bilgileri ve özelliklerini

içeren bilgi bankas›n›n hiçbir zaman

olmad›¤›n› kabul etmemiz gerekecektir.

Bu flartlar alt›nda da, tüm imkans›zl›¤›na

ra¤men bir enzim bir flekilde ortaya ç›km›fl

olsa bile daha fazlas›n›n üretilebilmesi im-

kans›zd›r. Dolay›s›yla, DNA-enzim ikilisi bir-

birinden ayr›lmaz bir bütündür ve birlikte var

olmalar› gerekmektedir. 
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DNA temelli yaflam›m›zda evrimciler, neyin nas›l meydana geldi-

¤ine hiçbir flekilde aç›klama getirememektedirler. Bu temel parçalar,

her parçan›n bafltan itibaren mutlaka yerli yerinde bulunmas›n› gerek-

tiren bir indirgenemez komplekslik göstermektedirler.

California Üniversitesi'nden organik kimya profesörü Charles

McCombs, DNA ile DNA enzimlerinin evrimsel bir geçmiflinin olama-

yaca¤›n› flu sözlerle ifade etmektedir: 

E¤er önce onar›m mekanizmas› evrimlefltiyse, henüz DNA'n›n evrimlefl-

medi¤i bir sistemde onar›m mekanizmas› ne ifle yarar? E¤er ilk olarak

DNA evrimlefltiyse, DNA bir onar›m mekanizmas›n›n gereklili¤ini nere-

den bilecektir? Moleküller düflünebilir mi? DNA kararl› bir kimyasal mo-

lekül de¤ildir ve onar›m mekanizmas› olmadan kimyasal oksidasyon ve

di¤er ifllemler nedeniyle kolayca zarar görebilir. Onar›m mekanizmas›

evrimleflirken, milyonlarca y›l boyunca DNA'n›n nas›l varl›¤›n› koruya-

bildi¤ini aç›klayabilecek bir mekanizma yoktur. Milyarlarca y›ll›k sözde

rastgele mutasyonlar, bu onar›m mekanizmas›n› meydana getirene ka-

dar, DNA, bozulup parçalara ayr›larak ilkel çorbaya geri dönecektir.74

‹ki molekülün birlikte evrimleflmesi elbette ihtimal d›fl›d›r. Ancak

burada, evrimcilerin henüz tek bir DNA'n›n veya tek bir enzimin orta-

ya ç›k›fl›n› aç›klayamad›klar›n› tekrar hat›rlatmakta fayda vard›r. Ev-

rimciler bunu hiçbir flekilde aç›klayamayacaklard›r, çünkü enzimin

DNA'dan, DNA'n›n da enzimden ba¤›ms›z olarak tesadüfen ortaya

ç›kmas›, hatta tek bir enzimin veya DNA'y› oluflturan proteinlerden

yaln›zca birinin rastgele oluflmas› imkans›zd›r. 

Evrimle ilgili tüm iddialar› tamamen devre d›fl› b›rakan DNA ve

enzim çeliflkisi, evrimciler taraf›ndan da flaflk›nl›kla karfl›lanmaktad›r.

American Biology Teacher Dergisi yazarlar›ndan Amerikal› evrimci Frank

B. Salisbury, tüm bunlar›n evrimsel aç›klamas›n›n imkans›z oldu¤unu

flu sözlerle itiraf etmek zorunda kalm›flt›r:

Hayat›n kökeni ile ilgili fikirlerimiz zaman›n ak›fl› ile radikal olarak de-

¤iflmek zorunda kalacak. Problem olan sadece gen de¤il: Tek bir canl›

hücresini meydana getirmek için oluflmas› gereken sistemi bir düflünün!
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Kopyalanan DNA moleküllerinin ilkel çorbada meydana geldi¤ini konu-

flup durmak güzel, ama modern hücrelerde bu kopyalanma uygun en-

zimlerin varl›¤›n› gerektiriyor. Dahas›, DNA kendi kendine bir fley bafla-

ram›yor. Varl›¤›n›n tek sebebi, içinde tafl›d›¤› bilgi ve protein enzimleri-

nin üretiminde kullan›lmas›. fiu anda; RNA, DNA sentezi için gerekli

olan enzimleri, ribozomlar›, amino asitleri aktive edebilmek için gerekli

olan enzimleri ve transfer RNA moleküllerini dikkate alacak olursak,

DNA ve enzim aras›ndaki ba¤lant› oldukça komplekstir. ... Sanki her fley

bir kerede meydana gelmifltir: Tüm sistem sadece bir birim olarak olufl-

mufltur, yoksa her fley tamamen anlams›zlafl›r. Bu ikilemi çözecek çeflitli

yollar olmal›, ama bunu flu anda göremiyorum.75

Yarat›l›fl Araflt›rma Enstitüsü (Institute of Creation Research) bafl-

kan› Duane T. Gish ise, DNA ve DNA enzimleri konusunda herhangi

bir evrimsel geçmifl olamayaca¤›n› flu sözlerle ifade etmektedir: 

Asl›nda, canl› bir hücre içindeki pek çok metabolik aktivitenin hücrenin

varl›¤› için zorunlu olmas›na ve bu aktivitelerin neredeyse tamam›n›n en-

zimlere ba¤›ml› olmas›na ra¤men, enzimlerin canl› organizmalardan ön-

ce ortaya ç›km›fl olmas› büyük bir felaket olacakt›r. Örne¤in, proteinin

hidrolizini veya y›k›m›n› katalize eden enzim olan proteolitik enzimin

(proteaz) bir flekilde ilkel dünyada farazi ilkel çorba içinde meydana gel-

di¤ini varsayal›m. Bu tamamiyle bir felaket olur, çünkü bu enzim gördü-

¤ü tüm proteinleri mutlu bir flekilde büyük bir h›zla katalize edecek ve

geride hiç protein b›rakmayacakt›r. Ayn› flekilde, RNaz (reoksiribonükle-

az) bütün RNA'lar›, DNaz (deoksiribonükleaz) bütün DNA'lar›, diami-

nazlar bütün aminleri, dikarboksilazlar bütün karboksil asitleri vs. orta-

dan kald›racakt›r. ‹ç yap›s› tamamen düzenlenmifl canl› bir hücrenin d›-

fl›ndaki tüm varl›klar› tamamen y›k›p yok edici olan bu maddeler, nas›l

"seçilmifl" olabilirler? 

Yaflam›n kökeni ile ilgili olarak do¤al seleksiyonun yapabilece¤i bir fleyin

olmas› imkans›zd›r. Aç›kça böyle bir fley yoktur ve bu nedenle natüralist,

mekanik ifllemlerle gerçekleflen hayat›n kökeni ihtimali tümüyle imkan-

s›zd›r.76
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Washington Carnegie Enstitüsü Baflkan› Dr. Caryl P. Haskins ise,

bir evrimci olmas›na ra¤men, birbiriyle ba¤lant›l› bu iki kompleks sis-

temin tesadüfen evrimleflmifl olmas›n›n imkans›z oldu¤unu aç›kça iti-

raf etmektedir: 

Biyokimyasal genetik konusundaki en büyük evrim sorusu hala cevapla-

namam›flt›r. Genetik kod ilk olarak nas›l ortaya ç›kt› ve evrimleflti? Ve

bundan önce, çözmeleri gereken bir gelecek dururken, yeryüzünde ya-

flam nas›l olufltu?... Gerçek flu ki, bugün yaflayan tüm organizmalarda

hem DNA'n›n kopyalanma ifllemi hem de DNA'n›n kodunun etkili tercü-

mesi, çok özel enzimler gerektirir. Ayn› zamanda söz konusu enzimlerin

moleküler yap›lar› DNA'n›n kendisi taraf›ndan kesin olarak belirlenir ve

bunun nas›l gerçekleflti¤i de büyük bir evrimsel s›rd›r... Kod ve bunun

tercüme edilifl yollar› evrimde bir anda m› meydana gelmifltir? Her iki ta-

raf›n da sahip olduklar› büyük komplekslik ve hayatta kalabilmek için

ikisinin de do¤ru bir flekilde koordine olmalar› gerekti¤i dikkate al›nd›-

¤›nda, böylesine bir tesadüfün meydana gelmesi neredeyse inan›lmazd›r.

Darwin öncesinde olsayd›, bu bilmece kesinlikle özel bir yarat›l›fl›n en

büyük kan›t› olarak sunulacakt›.77

Söz konusu olan iki kompleks yap›d›r. Evrimciler sadece enzimle-

rin oluflumunu de¤il, enzimi oluflturan amino asitlerin do¤ru bir s›rala-

ma ile birleflerek proteini meydana getirmesini bile aç›klayamam›fllar-

d›r. DNA'n›n oluflumunu aç›klama konusunun ise yan›na bile yaklafla-

mam›fllard›r. Bu iki kompleks yap›n›n bir yumurta-tavuk döngüsünü

and›r›r flekilde ba¤›ml› hareket ediyor olufllar›, birbirlerinin üretimin-

den sorumlu olmalar›, geliflen bilimin evrimcilere gösterdi¤i en büyük

zorluklardan bir tanesini oluflturmufltur. Asl›nda bu, karfl›laflt›klar› tüm

kompleks sistemlere yarat›l›fl d›fl›nda aç›klama getirmeye çal›flan, bu

konuda son derece mant›ks›z ve tutars›z iddialar ortaya atmaktan çe-

kinmeyen evrimcilere, mikrobiyoloji biliminin verebilece¤i en büyük

derslerdendir. Evrimcilerin, hem DNA'n›n hem de DNA enzimlerinin

oluflumu için öne sürebilecekleri herhangi bir teori, bu konuda ortaya

124

Harun Yahya



atabilecekleri herhangi bir hayali mekanizma yoktur. Karfl› karfl›ya kal-

d›klar› fley, benzersiz, flafl›rt›c›, gerçek anlamda ola¤anüstü bir yarat›l›fl

mucizesidir. Aç›kt›r ki; DNA da, enzimler de, içinde bulunduklar› hüc-

re de, tüm ifllevleri ve özellikleri ile tam olarak olmas› gereken yere yer-

lefltirilmifllerdir. Bunun yarat›l›fl d›fl›nda bir aç›klamas› olamaz. Allah,

bir DNA sarmal› içindeki tek bir nükleotidi, onun sahip oldu¤u tek bir

atomu, onun saniyede binlerce kilometre h›zla hareket eden her bir

elektronunu her an görmekte, onlar› her an izlemekte ve her an kontrol

etmektedir. Allah'›n dilemesiyle her fley mükemmel bir komplekslik

kazan›r. Allah istedi¤i için sistemler ifller. ‹nsan, Allah istedi¤i için ha-

yatta kal›r. ‹nsanl›k tarihinden beri yarat›lm›fl her insan›n her hücresin-

de gerçekleflen her ifllemi bilen Allah't›r. Allah, her hücrede gerçekleflen

binlerce reaksiyonu, bu reaksiyona dahil olan molekülleri ve bunlar›

meydana getiren tüm küçük parçalar› Kendi kontrolünde tutan, onlar›

yoktan var edendir. ‹flte bu nedenle yarat›l›fl gerçe¤ine karfl›  aç›klama

arayanlar sürekli olarak çaresiz kalmaktad›rlar. Allah'›n yaln›zca "Ol"

emri ile yaratt›¤› fleylere baflka bir aç›klama getiremeyeceklerinin ken-

dileri de fark›ndad›rlar. Allah bir ayetinde sonsuz kudretini flöyle haber

verir: 

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iflin olmas›-

na karar verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Su-

resi, 117)

RRNA'y› Kontrol Eden Enzimler 
RNA, yani ribonükleik asit, t›pk› DNA gibi nükleotidlerin art arda

yerleflmesiyle oluflan tek diziden ibaret büyük bir moleküldür. DNA

molekülünden tek fark›, nükleotid dizilimlerinde Timin yerine Ura-

sil'in bulunmas›d›r. RNA, hücrelerde DNA ile birlikte çal›flarak enzim-

lerin sentezlenmesinde rol al›r. 

Vücudumuzdaki herhangi bir ifllem için, örne¤in uzayan bir saç

telimizin her hücresinin oluflmas›n› sa¤layacak tüm kimyasal reaksi-
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yonlar›n gerçekleflebilmesi için de, ilgili enzimlerin üretiminin yap›l-

mas› gerekir. Bunun için enzimlerin üretilece¤i DNA'n›n ilgili k›s›mla-

r›na mesajlar iletilir. DNA, RNA ile birlikte enzim üretimini gerçeklefl-

tirdi¤i için, mesaj›n gitti¤i ilgili k›s›mda RNA sentezinin yap›lmas› ge-

rekmektedir. Bunun gerçekleflmesi için DNA'n›n aktif hale geçmesi,

RNA'n›n çekirdek d›fl›na tafl›nmas› ve enzimlerin sentezlenmesi flartt›r.

RNA sentezi için gerçekleflen tüm aflamalar da yine "di¤er enzimler" ta-

raf›ndan kontrol edilirler. Üretilen enzimlerden bir tanesi olan ATPaz

(adenozintrifosfataz), ATP'lerin kullan›lmas›n›, bir di¤er enzim de AT-

Paz'lar›n do¤ru yere gelmesini sa¤lamaktad›r. Bu s›rada binlerce baflka

enzim de hücrenin canl› kalabilmesi için, binlerce baflka reaksiyonu

benzer aflamalarla gerçeklefltirmeye devam etmektedirler. Ancak bura-

da vurgulanmas› gereken önemli bir nokta vard›r: RNA, enzim üretimi

için sentezlenmektedir. Ancak onu sentezleyenler, yine enzimlerdir.

Çekirdekteki genler taraf›ndan meydana getirilen RNA molekülle-

ri, enzimlerin flekillendirilmesinde temel bir rol oynarlar. E¤er bir canl›

organizma hatal› bir gen ile do¤arsa veya genlerinden biri eksikse, bu

durumda RNA molekülü tamamlanmam›fl demektir. Bunun da anlam›

baz› enzimlerin hücrede oluflmam›fl olmas›d›r. Dolay›s›yla üretileme-

yen enzime ba¤l› olarak meydana gelmesi gereken reaksiyonlar da ger-

çekleflemez ve organizma hastal›kl› olur. E¤er söz konusu enzimler ve

onlar›n gerçeklefltirdi¤i reaksiyonlar organizma için hayati ise, o zaman

ölüm kaç›n›lmazd›r.78

Enzimleri RNA üretir ama RNA'n›n enzim üretebilmesi ve üzerin-

deki hatalar›n düzeltilebilmesi için yine enzimlere ihtiyac› vard›r. Yani

DNA için geçerli olan durum, RNA için de geçerlidir. Bu sistem

DNA'da oldu¤u gibi çal›fl›r. Hücre içinde bir protein üretilmesi gerekti-

¤inde, RNA polimeraz isimli bir enzim, hücrenin bilgi bankas› olan

DNA'ya gider. DNA'dan üretilecek proteinle ilgili bilgileri bulur ve

bunlar›n bir kopyas›n› al›r. Ancak bazen üretilecek protein ile ilgili bil-

giler, DNA'n›n farkl› bölgelerinde da¤›n›k halde bulunabilir. Böyle du-
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Protein üretilece¤i zaman, DNA'dan proteinin tarifi kopyalan›r. Ancak, bazen tarif
DNA'n›n farkl› bölgelerinde bulunur ve arada kalan istenmeyen bilgiler de kopyalan›r.
Yukar›da kopyalanm›fl olan bilginin düz k›rm›z› renkte olan bölgesi, istenmeyen bilgiye
ait bölgedir. Do¤ru proteinin üretilebilmesi için bu bölgeden kurtulmak gerekir. 

‹flte bu esnada "spliceosome" isimli enzimler yard›ma gelirler ve istenmeyen böl-
genin iki ucunu birbirine de¤direcek flekilde kopyalanan zinciri bükmeye bafllarlar. 

Bu ifllemin sonucunda istenmeyen bölge kopart›lm›fl olur. ‹stenilen bilgiler ise birbiri-
ne eklenir ve proteinin tarifi, üretim için hücrenin fabrikas›na götürülür. 



rumlarda, RNA polimeraz enzimi, bilginin bafllad›¤› yerden bitti¤i ye-

re kadar olan bölümün tamam›n› kopyalar. Bunu yaparken enzim, ifli-

ne yaramayan yerleri de kopyalam›fl olur. Arada gereksiz bilgilerin bu-

lunmas›, farkl› ve ifle yaramaz bir proteinin üretilmesine neden olacak-

t›r. Bunun engellenmesi için, devreye spliceozom isimli yeni bir enzim

girer. Bu enzim, yüzbinlerce bilginin içinden gereksiz olanlar› büyük

bir itina ile seçip ç›kar›r ve söz konusu proteinin üretilmesi için gerekli

olan zincirleri birbirlerine ekler. 

Bu arada tRNA kodonunun (transfer RNA - amino asitlerin birbi-

rine eklenmek üzere ribozoma iletilmeden önce ba¤land›klar› küçük

RNA molekülleri) do¤ru amino asite ba¤lanmas› gerekmektedir. 20

amino asidin her biri için en az bir transfer RNA (tRNA) türü mevcut-

tur.79 E¤er RNA kopyalanmas›ndaki bu hayati aflama çal›flmazsa, o za-

man RNA s›ralamas› bozulur. Bu da RNA'n›n ifllevsiz olmas› anlam›na

gelmektedir. "Aminoaçil-tRNA sintetaz" ad› verilen özel bir enzim, uy-

gun amino asitin tRNA'ya ba¤lanmas›ndan sorumludur. Bu ifllem s›ra-

s›nda hem her tRNA'n›n do¤ru amino asite ba¤lanmas› sa¤lanmal›

hem de di¤er 19 amino asidin bundan etkilenmemesi gerekmektedir.

Ancak söz konusu enzimin hatas›z çal›flmas› sonucunda RNA kopya-

lanmas›ndaki bu riskler tümüyle ihtimal d›fl› kalm›fl olmaktad›r.80

DNA kopyalanmas› konusunda karfl›m›za ç›kan ikilem, RNA kop-

yalanmas› konusunda yine karfl›m›zdad›r. RNA'n›n kopyalanmas›n›

sa¤layan proteinler, yine RNA taraf›ndan üretilen enzimlerdir. Dolay›-

s›yla RNA'n›n yoklu¤unda enzimlerin, enzimlerin yoklu¤unda da

RNA'n›n varl›¤›ndan söz etmek mümkün de¤ildir. Bu durumda evrim-

ciler için proteinlerin yoklu¤unda RNA polimerlerinin nas›l kopyalana-

ca¤› konusu çözülemez problemler oluflturmaktad›r.81 RNA'n›n özel

enzimlerinin, mutlaka RNA var oldu¤u anda, tüm fonksiyonlar› ile ek-

siksiz olarak çal›fl›yor olmalar› gerekmektedir. Ayn› anda enzimlerin de

RNA taraf›ndan üretiliyor olmas› gerekmektedir. Evrimciler, bu çeliflki-

li duruma bir aç›klama getiremedikleri gibi, bu yap›lardan herhangi bi-
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rinin tesadüfen nas›l meydana gelmifl olabilece¤i-

ni de aç›klayamamaktad›rlar. Bu durumda,

birbirinden ayr› çal›flmas› mümkün ol-

mayan ama asl›nda
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birbirlerinden farkl› olan moleküllerin, hiçbir sebep olmamas›na ra¤-

men "tesadüfen" ayn› anda olufltuklar›n›, tesadüfen birbirlerini bulup

yine tesadüfen birlikte çal›flmaya bafllad›klar›n› m› öne süreceklerdir?

Böyle bir iddiay› ortaya atacak olan, y›llarca laboratuvarlarda e¤itim

görmüfl, bu sistemlerin tümünün en ince noktalar›n› bilen bilim adam-

lar› olmayacak m›d›r? S›rf Allah'›n varl›¤›n› ve yarat›l›fl gerçe¤ini inkar

edebilmek için böyle bilim ve ak›l d›fl› bir iddia ile ortaya ç›kmak, bilim

adamlar›n› oldukça küçük düflürecek bir durum olur.

‹flte bu nedenle evrim savunucular› da bu tür iddialarla ortaya ç›k-

maktan çekinmektedirler. Tüm bunlara bilimsel bir k›l›f uydurmaya ça-

l›flmakta ama bunu da baflaramamaktad›rlar. Evrimci Leslie E. Orgel,

oldukça aç›k olan bu imkans›zl›¤› kabul etmek zorunda kalanlardan-

d›r: 

‹lk olarak RNA'n›n meydana geldi¤i ve geliflti¤ini öne süren RNA dünya-

s› ad›n› verdi¤imiz iddiay› ortaya att›k... Bu senaryo gerçekleflebilir, tabi

prebiotik RNA flu an delilleri olmayan iki özelli¤e sahip olursa: Protein-

ler olmadan kendini kopyalama özelli¤i ve protein sentezinin tüm afla-

malar›n› katalize edebilme yetene¤i.82

Orgel'in bahsetti¤i fley, evrim gibi hayali bir sürecin RNA'y› en-

zimlerle birlikte ortaya ç›karmas› gerekti¤idir. Ancak bu hayali süreçte,

söz konusu kompleks yap›lar›n de¤il bir arada meydana gelmesi, bu

yap›lar›n kompleks parçalar›ndan tek bir tanesinin bile tasadüfen olufl-

mas› imkans›zd›r. 

Allah'›n yaratmas› o kadar mükemmeldir ki, tüm dünya insanlar›

bir araya gelseler, onun sahip oldu¤u tek bir hücreyi bile oluflturamaz-

lar. Buna Allah'›n yaratmas› d›fl›nda bir aç›klama, alternatif bir iddia ge-

tiremezler. RNA'n›n enzimsiz, enzimlerin de RNA's›z var olmayacakla-

r› bir sistem, bu mükemmelli¤e tart›flmas›z en kusursuz örneklerden-

dir. Allah, tüm varl›klar›n Yarat›c›s› oldu¤unu Kuran'da flöyle bildirir: 

Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile onlarda her canl›dan türetip-yaymas›

O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyece¤i zaman onlar›n hepsini topla-

maya güç yetirendir. (fiura Suresi, 29)
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nzimler konusu ile ilgili her detay oldukça

flafl›rt›c›d›r ve enzimlerin her birinin yapt›-

¤› ifl oldukça önemlidir. ‹flte bu nedenle vü-

cutta görev yapan her enzim özeldir. Bu

bölümde de amaç, kan› p›ht›laflt›ran, dü-

flünmeyi sa¤layan enzimleri genel olarak

tan›tarak, vücuttaki her enzimin mükem-

mel özelliklere sahip oldu¤unu göstermek

ve enzimlerin insan için ne kadar hayati

bir önem tafl›d›¤›n› hat›rlatmakt›r. E¤er bir

insan, karfl›s›ndaki kifli ile konuflabilmeyi,

sevdi¤i bir meyveyi yiyebilmeyi, bir man-

zaray› doyas›ya seyredebilmeyi ve gülüp

neflelenebilmeyi sa¤layan enzimlerin nas›l

çal›flt›klar›n› tam olarak bilirse, sahip oldu-

¤u bu nimetin inceliklerini de görebilir. Su-

nulan nimetlerin hiçbirinin amaçs›z olma-

d›¤›n›, her hücrede insana özel yarat›lm›fl

bir ola¤anüstülü¤ün var oldu¤unu fark

edebilir. Bunlar›n tümünün, Allah'›n izniy-

le çal›flmaya devam ettiklerini, Allah'›n di-

lemesiyle, "sadece bir an içinde", tamamen

durabileceklerini hat›rlayabilir. Böyle bir

an için, getirebilecek hiçbir çözümü, yapa-

bilecek hiçbir fleyi olmad›¤›n› anlayabilir.

Allah'›n büyük bir nimet olarak var etti¤i
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enzimlerin, baflka hiçbir yolla harekete ge-

çemeyeceklerini görebilir. Bu da Yaratan›

takdir etmek, Allah'›n varl›¤›na iman et-

mek demektir ki, bunun bir insana dünya-

da da ahirette de getirece¤i fayda büyük-

tür. Böyle bir takdir, dünyada rahatl›k ve

nimet, ahirette ise sonsuz cennet hayat›na

vesile olabilir. Afla¤›da detaylar›n› verdi¤i-

miz enzimlere de bu bak›fl aç›s›yla bakma-

l› ve onlar›n size verilmifl birer nimet oldu-

¤unu unutmamal›s›n›z. 

VVücuda Mesaj ‹leten 

Enzimler
Vücudumuzda bir a¤ fleklinde sinirler

bulunmaktad›r. Bu sinir a¤›nda, sürekli bir

hareket vard›r. Sinirler beyin ve organlar

aras›ndaki koordinasyonu sa¤lar ve bu ne-

denle vücutta sinirler üzerinden sürekli

emir ve uyar›lar gönderilir. Birine el salla-

mak istedi¤inizde, beyninizden gelen emir

üzerine vücutta bir hareketlenme bafllar.

Beyinden gelen elektrik ak›m› sinirler bo-

yunca iletilir. Sinirler belli bölgelerde bir-

birleriyle karfl›lafl›rlar. Bu karfl›laflma böl-

gesine sinaps ad› verilir. Elektrik sinyali bir

sinapse gelene kadar devam eder, sonra

durur. Sinaps, iki sinir hücresini birbirin-

den ay›ran bir boflluktur. Görünüflte bu

boflluk, iletilecek elektrik ak›m› için sorun
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teflkil etmelidir. ‹letim durmal› ve ak›m bir sonraki sinire ulaflamamal›-

d›r. Ancak hiçbir zaman böyle bir sorun yaflanmaz. Çünkü iletici sinir-

den al›c› sinire mesaj›n ulaflabilmesi için mesaj› gönderen sinir, sinaps

denilen bofllu¤a bir kimyasal salg›lar. Bu kimyasal salg› asetilkolin ola-

rak adland›r›l›r. Sinir sinyali sinapse ulaflt›¤›nda asetilkolin molekülle-

rinden oluflan bir y›¤›n bu bofllu¤a do¤ru akar. Di¤er taraftaki reseptör-

lere (al›c›lara) tutunur ve di¤er hücreyi harekete geçirmek üzere uyar›r.

Bunun üzerine kaslar kas›l›r ve beyninizden gelen emir kolunuza ulafl-

m›fl olur. Art›k kolunuzu havaya kald›r›p el sallayabilirsiniz. 

Sinirler, iletiflim için mors alfabesine benzer bir sistem kullan›rlar.

Bu sistem noktalardan oluflmaktad›r. Mesaj ne kadar önemli ise, nokta-

lar›n s›kl›¤› da o kadar çoktur. Her nokta, yani her sinir sinyali, kendi

salg›lad›¤› asetilkolini harekete geçirir. Di¤er bir deyiflle el sallayabil-

menizi sa¤layan elektrik ak›m› ile yürümenizi sa¤layan elektrik ak›m›

ayn› sinirler üzerinde yol almakta, ancak her biri farkl› asetilkolin s›v›-

s› salg›lamaktad›r. Bu nedenle bu ileticilerin bulundu¤u alan, bir baflka
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sinyal gelmeden önce mutlaka temizlenmelidir. Aksi halde mesajlar

birbirine kar›flacakt›r. Bazen saniyede 500 sinir sinyali göndermeleri ge-

reken sinirler için bunun anlam›, asetilkolin ileticilerinin her milisaniye

içinde y›k›lmalar› gerekti¤idir.

Asetilkolin esteraz enzimleri iflte tam bunu yapacak flekilde yara-

t›lm›fllard›r. Bu katalizörler, asetilkolin moleküllerinin içine ola¤anüstü

bir h›zla girerler. Biyokimyac›lar söz konusu enzimlerin h›z›n› belirle-

yerek, onlar›n her saniye 25.000 molekülü yok ettiklerini hesaplam›fllar-

d›r. Di¤er bir aç›dan bakarsak, her esteraz enzimi, her bir asetilkolin

molekülüne yaklafl›k 40 milisaniye içinde sald›rmaktad›r.83

Tek bir enzimin tümüyle ifllevini yitirmesi ile canl› bir organizma-

n›n ölüme do¤ru gidece¤ini sürekli olarak tekrarlamaktay›z. Bu, ger-

çekten de çok önemli bir bilgidir. Çünkü bizden milyarlarca kat küçük

ve bedenimizin her yerinde her an faaliyet halinde olan bu eflsiz varl›k-
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lara ba¤›ml› yaflar›z. Asetilkolin esteraz, bu önemli gerçe¤in tek bafl›na

bir delilidir. Vücudumuzdaki yüzlerce farkl› enzimden sadece söz ko-

nusu enzim eksik olsa, yaflamam›z mümkün olmayacakt›r. Çünkü bir

anlamda, vücudun bütün elektri¤i kesilecektir. 

Alzheimer gibi hastal›klar, söz konusu enzimin sistemli çal›flama-

mas›n›n bir sonucudur. Bu hastal›kta asetilkolin normalden çok h›zl›

bir flekilde ortadan kald›r›lmakta, böylelikle sinir uyar›s› ya al›namaya-

cak kadar zay›f olmakta ya da sinir hücreleri aras›nda tam olarak ileti-

lememektedir.84

100 milyar sinir hücresinin birbiriyle iletiflimi ve aralar›ndaki bin-

lerce kilometrelik sinir a¤›, Allah'›n harikulade bir eseridir. Allah diler-

se, elbette bunlar›n birbirleriyle iletiflimi için, arada kopukluklar› olma-

yan dümdüz bir sat›h yaratabilirdi. Ak›m, herhangi bir kimyasala ihti-

yaç duymadan sinirler boyunca ilerleyip gidebilirdi. Ancak sinir a¤lar›

aras›nda boflluklar, onlar›n aralar›nda elektrik iletimini sa¤layacak

kimyasallar, sonra bu kimyasallar› durduracak baflka kimyasallar›n

üretilmesi gerekmektedir. Bunun hikmetlerinden biri insan›n, laboratu-

varlarda kendisini araflt›rd›¤›nda sürekli olarak mükemmellikler, muci-

zeler ve kompleksliklerle karfl›laflmas›d›r. Allah, detaylar içinde detay-

lar yarat›r ve onlar› hem birbirleriyle ba¤›ml› hem de ola¤anüstü bir

komplekslikte var eder. Bizim burada inceledi¤imiz, söz konusu siste-

min içindeki tek bir parçan›n yapt›klar›d›r. Ancak bu küçük parçay›

devreden ç›kard›¤›n›zda, sistemin tümü ifllevini yitirecektir. Bu meka-

nizmay› azaltamaz, basitlefltiremezsiniz. E¤er söz konusu enzim ol-

mazsa, beyninizden kolunuza ulaflmas› gereken emir, vücudunuzda

bir yerlerde kaybolup gidecektir. Bir daha hiçbir flekilde el sallayamaz,

parma¤›n›z› bile hareket ettiremezsiniz. 

Sahip oldu¤unuz sistemler, Allah'›n yaratt›¤› sanat eserleridir.

Gün içinde yapt›¤›n›z milyonlarca harekette, befl duyunuzdan gelen sa-

y›s›z uyar›da, 100 milyar sinir hücresinin her birinde bu ifllem saliseler

içinde hiç durmadan tekrarlan›r. Her birinin yapt›¤› ifl Allah'›n bilgisin-
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dedir. Allah sizi her an korur, her an yaflat›r. Tüm varl›klar O'nun kont-

rolündedir ve O'na teslim olmufllard›r. Allah bu gerçe¤i bir ayetinde in-

sanlara flöyle hat›rlatmaktad›r: 

Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun hakk›nda Kuran'dan

okudu¤un herhangi bir fley ve sizin iflledi¤iniz herhangi bir ifl yoktur

ki, ona (iyice) dald›¤›n›zda, Biz sizin üzerinizde flahidler durmufl olma-

yal›m. Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley Rabbinden uzakta

(sakl›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apa-

ç›k bir kitapta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)
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Kan›n P›ht›laflmas›ndaki Mükemmel 

Enzim Zinciri 
Kan›n p›ht›laflma sistemi, bir dizi enzimin birlikte hareket etmesi

ile gerçekleflen ola¤anüstü bir olayd›r. Bu sistem öylesine kusursuz ge-

liflir ki, bir yerimiz yaraland›¤›nda, kan›n durup yaran›n bir süre sonra

kapanaca¤›ndan emin oluruz. ‹flte bu eminlik, bedenimizdeki enzimle-

rin hatas›z ve sistematik flekilde çal›flmalar›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Bedenimizde bir yaran›n oluflmas›, vücudu alarma geçiren önem-

li bir olayd›r. Müdahale, yaran›n aç›ld›¤› yere yap›lacakt›r. Tüm imkan-

lar seferber edilir ve bu bölgeye do¤ru bir ak›fl bafllar. ‹flte bu s›rada vü-

cutta sakince dolaflan baz› moleküller de bir anda büyük bir h›zla hare-

ketlenirler. 

Vücudun herhangi bir bölgesinde bir kanama bafllad›¤›nda ilk

yard›m, trombosit ad› verilen kan plakç›klar›ndan gelir. Trombositler

kan›n içinde da¤›n›k olarak dolafl›rlar, bu nedenle kanama vücudun ne-

resinde olursa olsun, mutlaka o bölgeye yak›n, devriye gezen bir trom-

bosit vard›r. 

Von Willebrand isminde bir protein ise, kaza yerini iflaret ederek

yard›m isteyen bir trafik polisi gibi, trombositleri gördü¤ünde önlerini

keser ve olay yerinde kalmalar›n› sa¤lar. Olay yerine gelen ilk trombo-

sit, ayn› telsizle yard›m ister gibi, bir madde salg›layarak, di¤erlerini de

olay yerine ça¤›r›r. 

‹lk müdahale yap›ld›ktan sonra ifl enzimlere düflmektedir. Asl›nda

bu aflamaya kadar devreye girmifl çok say›da enzim vard›r, ama bura-

da p›ht›laflma ifllemini tamamlayan enzimlerin üzerinde durulacakt›r.

Vücut, daima daha sonra kullan›lmak üzere aktif olmayan enzimler de-

po eder. Bu enzimler, ancak vücutta gerekli olduklar›na dair bir sinyal

ald›klar›nda harekete geçmeye kodlanm›fllard›r. Kanda serbest gezen

fibrinojen de aktif halde olmayan bir enzimdir. Kan plazmas› içinde eri-

mifl haldedir. Vücutta bir yara aç›lana kadar, kendi halinde etrafta yü-
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zer. Ancak herhangi bir yerde bir alarm durumu söz konusu oldu¤un-

da, bir anda hareketlenir. Kan plazmas›nda herhangi bir ifl yapmadan

dolaflan bu protein, yaran›n olufltu¤u bölgeye do¤ru ilerlemeye bafllar.

Vücutta alarm durumu olufltu¤unda, trombin ad›ndaki bir di¤er en-

zim, fibrinojenin protein zincirindeki üç halkadan ikisini keser. Fibrino-

jen, fibrin haline gelmifltir. Yani aktif olmayan bir enzim aktif hale geti-

rilmifltir. Kesilen yüzeyde ise yap›flkan parçalar oluflmufltur. Bu yap›fl-

kan parçalar, fibrinlerin di¤er fibrin molekülleri ile birleflmesini sa¤lar.

Fibrin moleküllerinin birleflmesiyle uzun bir zincir oluflur ve proteinler

birbirlerinin üzerinden geçerek bir a¤ olufltururlar.e Bu oluflan ilk p›h-

t›d›r. Ard›ndan bu p›ht›lar bir bal›k a¤› gibi yaran›n üzerini kaplamaya

devam eder. 

Trombin ayn› zamanda faktör XIII enzimini faktör XIIIa'ya dönüfl-

türür. Bu faktör, fibrin p›ht›s›n›n daha sa¤lam olmas›n› sa¤lamaktad›r.85

Fibrinojeni aktif hale getiren trombin de asl›nda kanda protrombin

denilen aktif olmayan hali ile mevcuttur. Bu önemlidir, çünkü e¤er kan-

Adnan Oktar

141

Kan›n p›ht›laflma sistemi, bir dizi enzimin birlikte hareket etmesi ile gerçekleflen ola-
¤anüstü bir olayd›r. Her enzimin, do¤ru yerde bulunmas› ve do¤ru zamanda harekete
geçmesi gereklidir. Say›s›z enzim, adeta ne zaman ne yapmalar› gerekti¤ini bilircesine
görev bafl›ndad›r. Bu mükemmel iflbirli¤i ve kusursuz çal›flma, Allah'›n yaratt›¤› bir ni-
mettir ve her bir detay Allah'›n yüceli¤inin ve büyüklü¤ünün birer tecellisidir. 

hemostaz (kan›n
durdurulmas›)

hasar görmüfl
damar

yer de¤ifltirme 

yap›flt›rma
yayma

sabit
kümeleflme 

P›ht›laflma
oluflumu  

yaralanan bölgedeki aç›¤a
ç›kan proteinler 



da sürekli olarak trombin dolafl›yor olsayd›, bütün fibrinojenleri kese-

cek ve vücutta sürekli olarak kontrolsüz p›ht› oluflacakt›. Böyle bir teh-

likenin oluflmamas› için protrombinin de bir enzim taraf›ndan aktif ha-

le geçirilmesi gerekmektedir. 

Protrombini, Stuart faktörü ad› verilen bir baflka enzim keser ve

onu aktif hale dönüfltürür. Ancak trombin için geçerli olan durum Stu-

art faktörü için de geçerlidir. E¤er Stuart faktörü bafltan beri kan içinde

serbestçe dolafl›yor olsayd›, bu defa p›ht›laflma mekanizmas›n› o sürek-

li olarak harekete geçirecek ve vücutta kontrolsüz p›ht› oluflumu bu de-

fa Stuart faktörü nedeniyle bafllayacakt›. ‹flte bu nedenle Stuart faktörü

de kanda aktif halde de¤ildir ve harekete geçmesi için aktif hale getiril-

mesi gerekmektedir. 

Ancak protrombinin hareketlenebilmesi için yaln›zca Stuart faktö-

rü yeterli de¤ildir. Akselerin ad›ndaki baflka bir enzim, Stuart faktörü

ile birlikte hareket ederek protrombini trombin haline dönüfltürürler. 

Dolay›s›yla karfl›m›za ç›kan bir di¤er enzim olan akselerinin de ilk

baflta aktif halde olmad›¤›n› tahmin edebiliriz. Ancak onun aktifleflme

sisteminde büyük bir ikilem, "yumurta-tavuk" bilmecesini and›ran bir

durum karfl›m›za ç›kar. Çünkü akselerini aktiflefltiren enzim "trom-

bin"dir. Akselerinin, kendi aktiflefltirdi¤i bir enzim taraf›ndan aktif ha-

le getirilmesini nas›l aç›klar›z? Bunun sebebi, Stuart faktörünün prot-

rombini çok a¤›r bir flekilde kesmesi ve bu nedenle vücutta bir tedbir

olarak mutlaka bir miktar trombinin haz›r halde bulunmas›d›r. Bu

önemli tedbir ile olay bafllar ve Stuart faktörünün hareketlenmesi ile

p›ht›laflma sistemi büyük bir h›zla hareketlenir. 

Bunlar kan›n p›ht›laflmas›n› sa¤layacak olan faktörlerin olufltur-

du¤u bir sistemdir. Buradaki enzimler, neyin ne zaman harekete geç-

mesi gerekti¤ini, nerede yo¤unlaflmas› gerekti¤ini, vücuttaki hangi

noktay› kapatmak için çal›flmalar› gerekti¤ini bilirler. Ayr›ca ne zaman

durmalar› gerekti¤ini de bilirler. Bir yara üzerinde bafllayan p›ht›laflma

ifllemi, e¤er gerekli yerde durmazsa, bu vücut için büyük bir tehlike
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oluflturacakt›r. P›ht›laflman›n kontrolsüz devam etmesi, kan damarlar›-

n›n t›kanmas› ve hayati baz› organlar›n art›k çal›flamamas› anlam›na

gelir. Bu sebeple peflpefle birbirini harekete geçiren p›ht›laflt›r›c› enzim-

lerin faaliyetlerinin durdurulmas› gerekmektedir. Bunu onlara haber

verenler de yine baflka enzimlerdir. 

Yara iyilefltikten sonra da p›ht›n›n ortadan kald›r›lmas› gerekir.

Bunun için de yine devrede olan moleküller, enzimlerdir. Plazmin ad›

verilen bir enzim, fibrin p›ht›lar›n› kesmek için bir makas görevi görür.

Plazmin, fibrini etkiler ancak fibrinin inaktif hali olan fibrinojen üzerin-

de etkili de¤ildir. E¤er öyle olsayd› bu, sonra oluflturulmas› gereken
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Bir yara oldu¤unda
p›ht›laflt›r›c› 

enzimler göreve
bafllar.

P›ht›laflma için ön-
celikle Stuart fak-
törü protrombine

etki eder.
Stuart faktörü

Böylece kanda 
serbest gezen 
protrombin, 

trombine dönüflür.

Trombin, fibrinojeni,
fibrin liflerine çevirir.

Böylece p›ht› oluflmufl
olur. 

protrombin trombin

trombin

fibrinojen

fibrinojen fibrin

protrombin

d›flar› s›zan kan

kesik

Kan›n ak›fl yönü

Kan›n p›ht›laflmas›n› sa¤layan enzimler, neyin ne zaman gerçekleflmesi gerekti¤ini,
nerede yo¤unlaflmas› gerekti¤ini, vücuttaki hangi noktay› kapatmak için çal›flmalar›
gerekti¤ini ve hangi s›ray› izlemeleri gerekti¤ini adeta bilirler. Bu mükemmel sistem,
hiçbir aflamas› tesadüfen oluflamayacak kadar kompleks bir sistemdir. 
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E¤er p›ht›laflma sistemi
olmasayd›, küçük
yafllardan itibaren
bedenimizde mey-

dana gelen her
türlü yaralanmaya
karfl› korunmas›z

olurduk. En küçük
bir kesik bile fliddetli

kan kayb› için yeterli bir
sebep haline gelirdi. Ama Allah'›n
rahmeti ile, sahip oldu¤umuz p›h-
t›laflma sistemi vesilesiyle sürekli

olarak koruma alt›nda yaflar›z.



p›ht›lar için büyük bir zorluk oluflturacakt›. Plazmin çok h›zl› hareket

edemez. Bu bir avantajd›r, çünkü yaran›n olufltu¤u s›rada da faaliyet

halinde olan plazmin, tüm fibrinleri kesmeden yara iyileflmifl olur. 

Kan›n p›ht›laflma sisteminde devreye giren daha say›s›z enzim bu-

lunmaktad›r. Bunlar›n her biri, bir ifllemin yürütülmesi veya tamam-

lanmas› için gereklidir ve tek bir tanesinin bile devreden ç›kar›lamaya-

ca¤›, indirgenemez kompleks bir sistemin elemanlar›d›rlar. 

Eskiden koyu bir ateist flimdi ise evrim karfl›t› olup yarat›l›fl gerçe-

¤ini savunan yazar James Perloff, kan›n p›ht›laflma sistemi konusunda

evrimcilerin içinde bulundu¤u ikilemi, Michael Behe'nin yorumunu da

katarak flu flekilde ifade etmifltir: 

Kan›n p›ht›laflma oluflumu oldukça komplekstir, p›ht›laflma d›fl›nda bafl-

ka bir fonksiyonu olmayan say›s›z proteini içine alan çok aflamal› bir ifl-

lemdir. Her protein aktive olabilmek için bir enzime ba¤›ml›d›r. Behe'nin

yorumunu basitçe flu flekilde aç›klayabiliriz: Hangisi daha önce evrimlefl-

mifltir – protein mi enzim mi? Protein de¤ildir, onu harekete geçirecek bir

enzim olmadan hiçbir fonksiyonu olamaz. Ama o zaman do¤a neden ön-

ce aktive eden enzimleri evrimlefltirmifltir? Protein olmadan, bunun hiç-

bir amac› yoktur. Dahas›, e¤er kan›n p›ht›laflmas› as›rlar alan aflamalar

fleklinde evrimlefltiyse, bu sistem mükemmel hale gelene kadar canl›lar›n

kan kayb›ndan ölmüfl olmalar› gerekirdi. Bu sistem indirgenemez bir

kompleksliktir.86

Yüzlerce aflamadan oluflan ve hiçbir aflamas›n›n basitlefltirilemedi-

¤i, devreden ç›kar›lamad›¤› böyle bir sistem, fluursuz atomlar›n tesadü-

fen bir araya gelmeleri sonucunda oluflabilir mi? fiuursuz atomlar tesa-

düfen kan›n p›ht›laflma sistemine ait bir enzimi meydana getirebilir

mi? Tesadüfler mucizeler oluflturabilir mi? Tesadüfler bir fleyi yoktan

yaratabilirler mi? 

Elbette bunlar›n hiçbiri mümkün de¤ildir. Evrimciler ise kör tesa-

düflerin fluursuz atomlardan adeta fluurlu iflleyen bir p›ht›laflma siste-

mi var etti¤ini iddia ederler. Tesadüfler, Darwinizm'in sözde mucizeler
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meydana getiren sahte ilah›d›r. ‹flte bu yüzden evrimciler, tesadüflerin

bir fleyler oluflturdu¤una, mucizeler gerçeklefltirdi¤ine, yoktan var etti-

¤ine insanlar› ikna etmeye çal›fl›rlar. 

Oysa amaçs›zca gerçekleflen, kontrolsüz ve bilinçsiz geliflen olay-

lar sonucunda mükemmel ve düzenli sistemlerin meydana gelmesi im-

kans›zd›r. Kan›n p›ht›laflma sistemi gibi kompleks, detayl›, moleküler

düzeyde son derece hassas olan ve karmafl›k bir ifl bölümü gerektiren

bir mekanizmada rastgele tek bir olay sistemi altüst edecektir. Bu sis-

tem, insan bedenindeki tüm di¤er sistemler gibi, Allah'›n Yüceli¤ini ve

büyüklü¤ünü gösterir. Allah, her fleyin Yarat›c›s›'d›r ve tüm varl›klar

O'na boyun e¤mifllerdir. Allah ayetlerde flöyle buyurur: 

‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baflka ‹lah yoktur. Her fleyin

Yarat›c›s›'d›r, öyleyse O'na kulluk edin. O, her fleyin üstünde bir vekil-

dir. Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif

oland›r, haberdar oland›r. (En'am Suresi, 102-103)

LLizozom Enzimleri 
Hücre içinde yo¤un bir faaliyet gösteren organellerden bir tanesi

lizozomdur. Lizozomlar yaklafl›k olarak 0.5 mikron çap›ndad›r (1 mik-

ron milimetrenin binde biridir). ‹çerisinde genellikle sindirimde kulla-

n›lan baz› enzimler vard›r. Bu enzimler sayesinde vücutta birçok y›kma

ifllemi gerçekleflmektedir. Lizozom, hücrelerin ö¤ütme makinesidir. 

Lizozom enzimleri, vücutta art›k ifle yaramayan hücreleri y›k›p

parçalar ve yok ederler. Bakteri, virüs, hücre parçalar›, ölü dokular ve

büyük, zararl› parçalar, bu enzimlerin faaliyetleri sonucunda ortadan

kald›r›l›r ve geriye vücuda faydal›, kullan›labilir k›s›mlar kal›r. Örne¤in

kolunuzu çarpt›¤›n›zda meydana gelen morarma, bu bölgedeki ölü

hücrelerin bir kal›nt›s›d›r. Bir süre sonra bu bölgenin iyileflerek eski ha-

line dönmesi ise, lizozom enzimlerinin ölü dokular› parçalamas› ve yok

etmeleri sayesindedir. 

Lizozomda görev alan 36 farkl› enzim vard›r. Bu enzimler bir ya-
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p›n›n etraf›n› saran zar› ö¤üterek deler ve vücutta sürekli olarak ço¤a-

lan hücreleri parçalayarak durdururlar. Bu son derece önemlidir, çün-

kü bu durdurma ifllemi olmasa, vücuttaki hücreler kesintisiz olarak ço-

¤alacaklar, bu da organlar›n büyümesine ve vücutta sürekli olarak tü-

mörlerin oluflmas›na neden olacakt›r. 

Lizozom enzimlerinin yok etme görevleri, vücudun savunmas›

için büyük bir önem tafl›d›¤›ndan, bu enzimler ço¤unlukla akyuvar ve

makrofajlar›n içinde bulunurlar. Makrofaj ve akyuvarlar, vücut içinde

karfl›laflt›klar› yabanc› maddeleri fagositoz yoluyla içlerine al›p sindir-

diklerinden lizozom enzimlerinin bu bölgelerdeki varl›klar› önemlidir.

(Fagositoz için bkz. Savunma Sistemi Mucizesi, Harun Yahya, Araflt›rma

Yay›nc›l›k) 

Lizozom enzimleri, parçalama konusunda oldukça etkilidirler.

Ancak lizozomun içinde inaktif durumdad›rlar. E¤er lizozomun zar›

delinir ya da y›rt›l›rsa, enzimler bulunduklar› hücreyi sindirmeye bafl-

lar ve bu olaya "otoliz" denir. Bu sindirim ve parçalanma ifllemi genel-

likle yafllanm›fl, y›pranm›fl ya da ifllevini yitirmifl organellerde meyda-
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Lizozom enziminin aktif bölgesinin, bakteri hücre zar›n› parçalamas›. A'da lizozom en-
ziminin üçüncül yap›s› görülmektedir. B ve C'de ise, protein içindeki aktif bölgeyi
oluflturan oyuk k›s›m belirtilmifltir. Oyu¤a, bakteri hücre zar› ile birlikte fleker substrat›
yerleflir. Lizozom enzimleri, iki fleker molekülü aras›ndaki ba¤lar› k›rarak, bakteri hüc-
re zar›n›n parçalanmas›n› sa¤lar. Böylelikle bakteri ölür. 

A B C

aktif site aktif site
fleker



na gelir. Hücre içinde lizozom, salg›lad›¤› enzimlerle sindirim ifllemini

gerçeklefltirmekte, ölü organelleri ortadan kald›rmakta, kimi zaman da

hücrenin tamam›n› yok etmektedir. 

Örne¤in yiyeceklerle bedenimize pek çok bakteri girer. Besin, he-

nüz a¤›zdayken bunlar›n yok edilmeleri görevi lizozom enzimlerine

aittir. Bu enzimler ayn› zamanda a¤›z içinde kalan g›da art›klar›n› da

sindirip temizler ve bakterilerin potansiyel g›da desteklerini de kesmifl

olurlar. Bakteriler bu flekilde açl›¤a mahkum edilip yok edilirler. 

Lizozom enzimleri, vücudun pek çok farkl› bölgesinde farkl› za-

manlarda tekrar tekrar devreye girerler. Hamilelik s›ras›nda rahmin

büyümesi, hücre ço¤almalar›n›n bir sonucudur. Bebe¤in oluflum safha-

lar›nda bu özellik, hayat kurtar›c› ve mucizevi bir geliflimdir. Ancak ço-

cu¤un do¤umunun ard›ndan söz konusu hücre ço¤almas›n›n sona er-

mesi ve vücudun eski haline geri dönmesi gerekmektedir. ‹flte bunun

için lizozom enzimleri devreye girerler. Belirli hücrelerin lizozomlar›

bunu haber al›r ve ne yapmalar› gerekti¤ini adeta bilerek enzim üret-

meye bafllarlar. Sonraki 10 gün içinde büyük bir y›k›m ifllemi gerçekle-

flir ve ana rahmi 1/40 oran›nda küçülür. 

Lizozom enzimlerinin y›k›c› etkisi sperm hücresi için de büyük bir

gereksinimdir. Sperm, yumurtaya ulaflt›¤›nda onu saran k›l›f› delmek

için bünyesinde tafl›d›¤› y›k›c› lizozom enzimlerini devreye sokar. Yu-

murtay› koruyan k›l›f bu enzimlerin parçalay›c› etkisi sebebiyle delinir

ve yumurtan›n döllenmesi sa¤lan›r. 

Vücuttaki tüm ifllemler moleküler düzeyde gerçekleflti¤inden, vü-

cutta "at›klar›n" olabilece¤i belki de hiç akla gelmemifltir. Oysa, sürekli

olarak yenilenen insan bedeninde durmaks›z›n hücreler ölmekte, be-

den sürekli olarak bakteri ve virüslerle savaflmakta ve dolay›s›yla ke-

sintisiz olarak at›klar meydana gelmektedir. Bunlar›n birikimi, hücrele-

rin iflas etmesine, kan dolafl›m›n›n t›kanmas›na ve organlar›n ifllevleri-

ni yitirmesine neden olabilir. ‹nsan bedenindeki lizozom enzimleri bu-

na karfl› bir tedbirdir. Onlar da vücudun di¤er tüm parçalar› gibi ak›ll›
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davran›rlar. Sa¤l›kl› yap›lara hiçbir zaman müdahale etmezler. Yok

edilmesi gereken at›klar› hemen fark ederler ve bedeni canl› tutmaya

çal›fl›rlar. Allah'›n diledi¤i ve belirledi¤i flekilde hareket ederler. Allah

dilemedikçe, baflka hiçbir güç onlar›n yapt›klar›n› yapamayacak, onla-

r›n bir benzerini meydana getiremeyecektir. Allah büyüktür, Yücedir

ve O'nun sanat› her yan› kaplam›flt›r. Bir ayette flöyle buyrulmaktad›r: 

Allah... O'ndan baflka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve

uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. ‹zni olmak-

s›z›n O'nun Kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve

arkalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O'nun il-

minden hiç birfleyi kavray›p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gök-

leri ve yeri kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n korunmas› O'na güç gelmez.

O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

EEnzim inhibitörleri (Enzim engelleyicileri)
Enzimler, bedenimizde sürekli olarak faaliyet halinde olan prote-

inlerdir. Organeller aras› haberleflmeler sonucunda ne zaman nerede

harekete geçmeleri gerekti¤ini bilir ve hiç durmadan çal›fl›rlar. Ancak

baz› zamanlarda art›k durdurulmalar›, faaliyetlerinin engellenmesi ge-

rekmektedir. Meydana gelen reaksiyonlar hücre için yeterli miktara

ulaflt›¤›nda yani enzimlerin müdahalesi tamamland›¤›nda, vücudun

bunu durdurmak için sahip oldu¤u bir sistem vard›r. Enzim inhibitör-

leri (engelleyicileri) ad› verilen di¤er proteinler bu ifli yaparlar. Bu, ger-

çekten de müthifl bir kontrol mekanizmas›d›r. 

‹nhibitörler, bir enzime ayr›lmayacak flekilde ba¤lanarak onu ifl-

levsiz hale getirirler. Bu olay, enzim üzerindeki baz› bölgelerin, enzim

inhibitörü ile kovalent ba¤lanmas› sonucunda olur. ‹ki tip inhibitör var-

d›r: Rekabetçi inhibitörler ve rekabetçi olmayan inhibitörler. Rekabetçi

inhibitörler aktif bölgeleri bloke eden inhibitörlerdir. Enzim inhibitörü,

enzimin ba¤lanaca¤› substrata o kadar benzemektedir ki enzim, bir

substrata ba¤lanmak yerine enzim inhibitörüne ba¤lan›r. Aktif bölge,
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enzimin bir substrata yönelmesini engel-

leyecek flekilde kapanm›flt›r. Rekabetçi

olmayan inhibitörler ise aktif bölgenin

d›fl›nda kendilerini apoenzimin baflka

parçalar›na kenetleyen molekül-

lerdir. Bunun enzimi ifllevsiz k›l-

mas›n›n nedeni ise, inhibitörün

enzim molekülüne ba¤land›¤›n-

da onun fleklini de¤ifltirmesidir.

Enzimin üç boyutlu yap›s› de¤i-

flir ve substrat art›k enzimin ak-

tif bölgesine tam olarak uyama-

yacak hale gelir. Ancak rekabetçi

olmayan inhibitörler, enzimin ifl-

levini tümüyle ortadan kald›r-

mazlar. Sadece enzimin h›z›n› yavafllatabilirler. Buna en iyi örnek peni-

silindir. Penisilin, vücuttaki bakterinin enzimlerine ba¤lanarak, onun

kendi hücre duvarlar›n› oluflturmas›n›, dolay›s›yla ölmesini sa¤lar.87

‹laçlar›n bir k›sm›, bu enzim engelleme sistemine göre üretilmifl-

lerdir. Bakteri ve virüslerin enzimlerini durduran bu inhibitörler, bak-

terinin yay›lmas›n› ve dolay›s›yla hastal›¤›n artmas›n› engellerler. fiu an

HIV virüsünün engellenmesindeki en önemli geliflmeler de, rekabetçi

olmayan inhibitörlerin devreye sokulmas› sonucunda oluflmufltur.88

Ayn› flekilde baz› kanser hastal›klar› da, buna neden olan enzimlerin ta-

n›mlanmas› ve buna göre inhibitörler gelifltirilmesi yoluyla önlenebil-

mektedir. 

Cerrahi d›fl›nda bütün t›p, bir flekilde enzimlerle iliflkilidir. Enzim-

lerin 200 milyon kere büyütülmüfl modelleri üzerinde çal›flan Dr. Jo-

seph Kraut'un bu konuyla ilgili flu aç›klamalar› bu gerçe¤in bir özetidir: 

Bir aspirin mi ald›n›z? Emin olun ki aspirin molekülleri gidecek, bir enzi-
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Enzim inhibitörleri, enzime ayr›lmaya-
cak flekilde ba¤lanarak onu etkisiz hale
getirirler. Durdurulmas› gereken reaksi-
yonlar, hastal›klara neden olan enzimle-
re ba¤lanan ilaçlar, enzim inhibitörleri
vesilesiyle hareket etmektedir.



mi etkileyecektir. Bu enzimin çal›flmas› ya azalacak ya da artacak ve da-

ha kim bilir neler olacakt›r. Ne de çabuk! Bafl a¤r›n›z geçmifltir.89

Enzim inhibitörleri mutlaka enzimlerle birlikte ayn› ortamda bu-

lunmas› gereken moleküllerdir. Enzimlerin görevlerini durdurmalar›

çeflitli durumlarda son derece hayatidir. Örne¤in DNA kopyalanmas›
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Enzim inhibitörleri,
hangi reaksiyonlar›
ne zaman durdur-
malar› gerekti¤ini
adeta bilirler. Reak-
siyonun gerçeklefl-
mesi için gerekli
olan substrat›n
fleklini taklit eder
ve aktif bölgedeki
yerine yerleflirler.
Böylelikle enzimin
substrat ile birlefl-
mesini engellerler.
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veya kan›n p›ht›laflmas› gibi önemli ifllemlerde, enzimlerin faaliyetleri-

nin belli bir süre sonra durdurulmas› gerekmektedir. E¤er bir enzim,

kan›n p›ht›laflma sistemini sürekli olarak hareketlendirirse bu durum,

bedenin içinde sürekli p›ht›lar›n oluflmas›na sebep olacak, kan ak›fl› du-

racak ve organizma ölecektir. ‹flte enzim inhibitörlerinin görevi bu ka-
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Kan›n p›ht›-
laflmas›, DNA
kopyalanmas›
gibi pek çok
reaksiyonda,
ifllem tamam-
land›ktan
sonra enzim-
lerin durdu-
rulmas› ge-
rekmektedir.
Enzim inhibi-
törleri, adeta
görevlendiril-
mifl askerler
gibi olay yeri-
ne gider ve
enzimleri blo-
ke ederler.
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dar hayatidir. Peki bunu evrimciler aç›klayabilirler mi? Evrimcilerin,

enzimlerin varl›¤›n› bile henüz aç›klayamam›fl olduklar›n› hat›rlatal›m.

Ancak tesadüfen tek bir enzimin oluflmufl oldu¤unu varsaysak bile, bu

durumda enzim inhibitörünün de mutlaka o ortam içinde oluflmufl ol-

mas› gerekmektedir. Oluflan bir enzimin, milyonlarca y›l boyunca tesa-

düfen oluflacak bir enzim inhibitörünü beklemesi söz konusu olamaz.

Böyle bir durumda enzim hiç durmadan çal›flmaya devam edecek ve

organizma bir süre sonra kaç›n›lmaz olarak ölecektir. Enzimlerin, en-

zim inhibitörleri olmadan organizmaya hayat vermesi imkans›z, enzim

inhibitörlerinin de enzimler olmadan varl›klar› anlams›zd›r. Dahas› en-

zimler var olsa bile, enzim inhibitörlerinin onlar› durdurabilmek için

bir kontrol mekanizmalar›n›n olmas› gerekmektedir. Bu olmadan, en-

zim inhibitörleri, oluflan tüm enzimleri an›nda bloke edecek ve enzim

oluflumunun hiçbir anlam› kalmayacakt›r. 

Yarat›l›fl Araflt›rma Kurulu'dan (Creation Research Society) David

ve Kenneth Rodabaugh, bu konuyla ilgili flu aç›klamada bulunmufllar-

d›r: 

Enzimlerin ilkel çorbada bulunmad›klar› aç›kt›r. E¤er oluflmufl olsalard›

bile, ilkel çorba, genel bir tan›m olarak, olas› tüm kimyasal y›¤›nlar› içer-

di¤i için enzimler uzun süre burada kalamayacaklard›. Enzimler olufltu-

¤u anda onlar› yok edecek say›s›z enzim inhibitörü orada bulunacakt›. Bu

nedenle, bu moleküller ortaya ç›kamayacak, ortaya ç›kt›klar›n› farz etsek

bile hayatta kalamayacaklard›.90

Bedenimizde yeterli say›da enzim, onlar›n durdurulmas›ndan so-

rumlu yeterli say›da enzim inhibitörü, onlar›n üretimini ve çal›flmas›n›

denetim alt›nda tutan üstün bir kontrol mekanizmas› bulunmaktad›r.

Bunlar›n hiçbiri, kendi görevlerinin d›fl›na ç›kmaz, inhibitörler hiçbir

zaman kendi kendilerine karar verip enzimleri durdurmaya kalk›flmaz,

enzimler hiçbir zaman inhibitörlerin yan›ndan geçip gitmez ve bunla-

r›n üretimi ve çal›flmalar› hiçbir zaman dengesiz bir hale gelmez. Bu-

nun sebebi bedenimizin tüm denetiminin Allah'a ait olmas›d›r. Her en-
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zim Allah'›n yaratt›¤› bir mucizedir. Her bir enzim inhibitö-

rü Allah'›n yaratt›¤› bir nimettir. Bu moleküllerin her biri,

onlar› kontrol eden mekanizmalar, birlikte çal›flt›klar› yap›-

lar, onlar›n sahip oldu¤u özel üç boyutlu flekiller, Allah dile-

di¤i için vard›rlar ve Allah diledi¤i için hatas›z ifllerler. 

Size her istedi¤iniz fleyi verdi. E¤er Allah'›n nimetini say-

maya kalk›fl›rsan›z, onu say›p-bitirmeye güç yetiremezsi-

niz. Gerçek flu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür. (‹bra-

him Suresi, 34)
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ünümüzde do¤adan esinlenilerek gelifltiri-

len pek çok teknoloji vard›r. Bir gözün özel-

liklerine göre kamera ve foto¤raf makineleri

gelifltirilmifl, yusufçuklar›n yap›s› örnek al›-

narak helikopterler tasarlanm›flt›r. Do¤ada

teknolojiye ilham veren çok fazla fley bulu-

nur. 

Ancak do¤ada öyle fleyler vard›r ki,

bunlar› günlük hayatta do¤rudan kullan›r›z.

Bunlara bir örnek, enzimlerdir. Enzimler,

do¤ada bizlere haz›r olarak sunulmufllard›r

ve endüstride do¤rudan kullan›l›rlar. Peki

bu nas›l gerçekleflir? Bunun cevab›n› uzakta

araman›za gerek yoktur: Her gün evlerde

kullan›lan çamafl›r deterjan›, enzimlerin var-

l›¤› sonucu gelifltirilmifl endüstriyel bir

üründür. Çamafl›r deterjanlar›nda kullan›lan

enzimlerin bafl›nda proteazlar gelmektedir.

Bu enzimlerin varl›¤› önemlidir, çünkü bilin-

di¤i gibi proteazlar sindirimde proteinleri

parçalayan enzimlerdir. Dolay›s›yla giysi-

nizdeki bir protein lekesini de kolayl›kla ç›-

karabilecektir. Çim, kan, yumurta gibi leke-

ler bu enzimlerin yard›m› ile ortadan kald›-

r›lmaktad›r. Söz konusu leke yap›c› madde-

ler genellikle giysilerin lifleri aras›nda s›k›ca
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yap›flma e¤ilimindedirler. Bu enzimler, bir

çeflit tutkal gibi ifl görüp, onlar› bulundukla-

r› yerden ç›kartmaktad›rlar.

Deterjanlarda ayn› zamanda ya¤lar›

parçalayan lipaz enzimi de görev yapmakta-

d›r. Bunlar da, tahmin edilece¤i gibi ya¤ le-

kelerini ortadan kald›r›rlar. Giysi üzerinde

bulduklar› ya¤ moleküllerine ba¤lan›r, onla-

r› parçalar ve onlar› amino asit parçalar›na

dönüfltürürler. 

Enzimler ayn› zamanda tekstil alan›nda

da kullan›lmaktad›r. Pamuk ve pamuk kar›-

fl›m› kumafllar›n dokunmas› s›ras›nda, doku-

may› oluflturan uzun iplikler, yap›flkan bir

madde ile kaplanmaktad›r. Bunun amac› do-

kuma s›ras›nda iplerin kopmas›n› engelle-

mektir. Bu ifllem için kullan›lan madde ise

niflasta ve niflasta türevleridir. Ancak doku-

ma ifllemi bittikten sonra kumafl›n di¤er ifl-

lemlere girebilmesi için niflastadan ar›nd›r›l-

mas› gerekmektedir. Bu ifllem asl›nda asitler,

bazlar, oksitleyici maddeler gibi güçlü kim-

yasal maddelerle yap›labilir. Ancak günü-

müzde bunlara gerek kalmadan bu ifllem en-

zimler sayesinde kolayl›kla yap›labilmekte-

dir. Amilaz, kumafla zarar vermeden kumafl-

taki niflastay› hemen parçalayabilir. Bu ifl-

lemde enzim kullan›lmas›n›n bir üstünlü¤ü

de, enzimin çevreye zarars›z olufludur. ‹fllem

sonucunda ortaya ç›kan at›k sular, çevreye

daha uyumlu olur. 
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Tekstilde ayn› zamanda kumafllar›n parlat›lmas›nda da enzimler-

den faydalan›lmaktad›r. ‹pli¤in üzerinde oluflan tüyler, yani fibrinler,

enzimler taraf›ndan parçalan›p ortadan kald›r›lmaktad›r. Yine boyan-

madan önce hidrojen peroksit taraf›ndan a¤art›lan kumafllar için de ka-

talaz enzimi kullan›l›r. Hat›rlanabilece¤i gibi katalaz, oldukça büyük

bir h›zla hareket eden bir enzimdir. ‹flte bu nedenle enzimin çok az bir

miktar› bile, hidrojen peroksiti ortadan kald›rmaya yetmektedir. 

Enzimler tüm bunlar›n d›fl›nda, fleker, hayvan yemi, meyve suyu,

ka¤›t ve deri endüstrisi gibi alanlarda da yo¤un olarak kullan›lmakta-

d›r. Örne¤in meyve suyu yap›m›nda, özellikle elma suyu üretiminde

çeflitli sorunlarla karfl›lafl›lmaktad›r. Bu durum özel enzimler yard›m›y-

la çözülebilmektedir. Elma suyu, içinde büyük miktarda niflasta içeren

bir meyve suyudur. E¤er berrak meyve suyu elde etmek isteniyorsa, ni-

flastan›n parçalanmas› gerekmektedir. ‹flte bu sorun, niflasta parçalay›-

c› enzimlerin devreye girmeleri ile çözülür. 

Peki enzimler do¤adan nas›l elde edilir? Bunun için

Allah'›n do¤ada yaratt›¤› çok büyük bir imkan vard›r:

Mikroorganizmalar. Tek bir mikroorganizma

1000'den farkl› enzim çeflidine sahiptir.

Bu, insanl›¤a endüstriyel alanda su-

nulmufl büyük bir nimettir.

Bilim adamlar›, farkl›

enzim çeflitlerine
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ulaflabilmek için dünyan›n farkl› bölgelerinden çeflitli mikroorganizma-

lar toplamakta ve onlar› incelemektedirler. ‹stenilen ifli yapan enzim

bulunana kadar mikroorganizmalar üzerindeki bu araflt›rmalar devam

etmektedir. ‹stenilen enzim bulundu¤unda ise, organizma genetik ola-

rak de¤ifltirilmekte ve istenilen enzimi çok daha fazla miktarda üretme-

si sa¤lanmaktad›r. Daha sonra mikroorganizma fermente edilerek bu

enzimler aç›¤a ç›kmaktad›r. Fermente sonucunda oluflan at›klar da

gübre olarak de¤erlendirilebilmektedir.91 Bunun d›fl›nda bitkilerden,

büyükbafl hayvanlar›n pankreas›ndan, tavuk ve s›¤›rlar›n sindirim or-

ganlar›ndan da enzimler elde edilebilmektedir. 

‹nsan, bilgi ve teknoloji kullanarak, tüm bunlar› gerçeklefltirmenin

yollar›n› bulabilmek için oldukça fazla çaba harcam›flt›r. Örne¤in sade-

ce niflastan›n ayr›flt›r›lmas› için oldukça sert flartlara ihtiyaç duyulmufl,

çok fazla say›da kimyasal madde kullan›lm›fl, endüstriyel ürün üzerin-

de istenen sonuç tam olarak elde edilemedi¤i gibi, at›k maddeler de ge-

nellikle zehirli olmufltur. Ancak enzimler, adeta sadece bu görevle so-

rumlu birimler gibi, olay yerine girip, ilgili maddeyi bulup, onu tam

anlam›yla ortadan kald›rmaktad›rlar. Geriye, bu maddeyi oluflturan

amino asitleri ve di¤er küçük maddeleri b›rak›rlar ki bunlar da do¤aya

canl›lar›n yap›tafllar› olarak geri dönerler. Hiçbir insan, hiçbir teknolo-

ji, bir proteine, sadece tek bir maddeye yönelerek onu parçalama özel-

li¤i veremez. Bir kumafl›n üzerinde, sadece tek bir ya¤ molekülüne sal-

d›rmas› gerekti¤ini ö¤retemez. Onu, tam insanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›-

layacak flekilde belirli ›s› aral›klar›nda çal›fl›r hale getiremez. Yapt›¤› ifl

sonucunda at›klar›ndan fayda elde edilebilecek bir hale getiremez. ‹n-

san, bir proteini, onu oluflturan amino asitlerin do¤ru s›rada dizilimini

bile meydana getirememifltir. Dolay›s›yla, tüm bunlar› gerçeklefltirmek

için do¤ada haz›r bulunan, kendisinin ve di¤er tüm insanlar›n hizmeti-

ne sunulmufl olan enzimleri kullan›r. Onu, inceledi¤i mikroorganizma-

lar›n içinde haz›r bulabilir. Daha da araflt›rd›kça, daha fazla enzimle

karfl›lafl›r. Hayat›n› kolaylaflt›racak çok önemli bir yard›mc›, kolayl›kla,
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her yerde ulaflabilece¤i mikroorganizmalar›n içinde paketlenmifl bir

hediye gibi kendisine sunulmufltur. 

Bu nimet, Allah'›n ikram›d›r. ‹nsanlara karfl›l›ks›z sunulmufltur.

Bir kolayl›k, bir güzellik, bir nimet olarak verilmifltir. Onlar› mikroor-

ganizmalarda var eden de, onlara kendilerine has özellikler veren de,

onlar› keflfettiren, üzerlerinde araflt›rma yapacak yetene¤i, bilgiyi, im-

kan› veren de Allah't›r. 

Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat-kulluk da (din de) sürekli

olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan baflkas›ndan m› korkup-sak›n›-

yorsunuz? Nimet olarak size ulaflan ne varsa, Allah'tand›r, sonra size

bir zarar dokundu¤unda (yine) ancak O'na yalvarmaktas›n›z. (Nahl Su-

resi, 52-53)
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o¤al seleksiyonun ifllemesi için, yeni yap›-

lar oluflturmak amac›yla mutasyonlar›n

gerçekleflti¤ini hiç gördük mü? (...) Yeni

geliflmeye bafllayan bir organ›n varl›¤›

hiçbir zaman görülmemifltir. Baz›lar›n›n

flu anda görülebilir olmas› gerekir, bir or-

ganizmada fonksiyonel yeni bir sistem

meydana getirecek çeflitli aflamalar›n

oluflmas›n›n izlenmesi gerekmektedir.

Ama flu anda onlar› görmüyoruz: Böylesi-

ne radikal bir masal için hiçbir delil yok-

tur. Ne gözlemler, ne de kontrollü deney-

ler do¤al seleksiyonun mutasyonlar› kul-

lanarak yeni bir gen, hormon, enzim siste-

mi veya organ ortaya ç›kard›¤›n› gözlem-

lememifltir.92

Evrimci Michael Pitman'›n bu sözleri,

di¤er evrimcilerin de aç›kça gördü¤ü an-

cak itiraf etmekten kaç›nd›klar› gerçeklerin

bir özetidir. Evrim teorisinin dayand›r›ld›-

¤› iki temel mekanizma vard›r: Mutasyon-

lar ve do¤al seleksiyon. Pitman'›n da itiraf

etti¤i gibi, bu mekanizmalar›n hiçbiri, bir

canl›ya faydal›, ifllerli¤i olan bir organ› ve-
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ya bir yap›y› kazand›rmam›fl, onu hiçbir

zaman yoktan var etmemifltir. 

‹nsana ait organ veya yap›lar› bir ke-

nara b›rakal›m, Darwinistlerin bir bütün

olarak insan›n oluflumuna bir aç›klama ge-

tirebilmeleri gerekmektedir. ‹nsan bedeni

öylesine bir bütündür ki, tek bir molekü-

lün ifllevini yerine getirebilmesi için bu bü-

tünün bir arada olmas› flartt›r. Örne¤in en-

zimler; gerçeklefltirecekleri reaksiyonlar,

onlar› kodlayan genler, bu kodlar› olufltu-

ran DNA, çal›flma alanlar› olan hücreler,

gelen besinler, birleflecekleri substratlar,

içinde hareket ettikleri kan, onu hareket et-

tiren kalp, onu koordine eden beyin, özel

bir vücut ›s›s›, özel bir vücut pH'› ve bun-

lar› da birbirine ba¤layan say›s›z faktörle

birlikte çal›fl›rlar. Bunlardan hiçbirini dev-

reden ç›karamaz, sistemi basitlefltiremez,

hiçbirinin s›ras›n› de¤ifltiremezsiniz. Böy-

lesine bütünlük içindeki bir yap›n›n sahip

oldu¤u her parça ola¤anüstü derecede

komplekstir. Bu ise, evrimciler için aç›kla-

namazd›r. 

O halde insana ait tek bir moleküle

geri dönelim. Evrimcilerin enzimler için

bir aç›klamalar› var m›d›r? Bir enzim, sa-

hip oldu¤u özel amino asitler, bunlar›n

özel dizilimleri, sahip oldu¤u özel üç bo-

yutlu yap›, birleflece¤i substrata uygun üç

boyutlu bir bölmesi, bütün bunlar›n öte-

Adnan Oktar

163



sinde kataliz gibi mucize bir ifli gerçeklefltirebilmesi, zaman ayar› yapa-

bilmesi, eskimemesi, yan›lmamas›, ara vermemesi ile evrimcilerin aç›k-

layabilece¤i bir yap› m›d›r? Farkl› canl›larda ayn› enzimlerin benzer gö-

revleri yapmalar› hangi Darwinist mekanizma ile aç›klanabilir? Kuflku-

suz bunlar›n tümü evrimciler için aç›klanamazd›r. Günümüzün en ka-

t› evrimcilerinden Richard Dawkins'in bu konuyla ilgili itiraf›n› Yarat›-

l›fl Araflt›rma Kurulu'ndan (Creation Research Society) Jon Covey flu fle-

kilde aktarmaktad›r: 

Bir otomobil tasar›mc›s› için, karbüratör mutlaka gereklidir. T›pk› burada

beliren ihtiyaç gibi, Allah da glikoliz için heksokinaz enzimini yaratm›fl-

t›r. Birbirine benzer flekilde flekillendirilmifl çak›l tafllar›n›n aras›nda bir

ok görsek ak›ll› bir yarat›c›n›n veya yetenekli bir iflçinin burada oldu¤u-

nu anlar›z. Ama baz›lar›, kompleks bir canl› gördü¤ünde, usta bir mima-

r›n varl›¤›n› imkans›z bulur. Bu nas›l olabilir? Evrimcilerin tasarlanm›fl

bir makine ile makine gibi çal›flan biyolojik yap›lar aras›ndaki benzerlik-

leri inkar ettikleri bir zaman vard›. Ancak bu durum de¤iflti. Blind Watch-

maker'da (Kör Saatçi), Richard Dawkins, böyle biyolojik yap›lar›n aç›kça

birer dizayn oldu¤unu itiraf etmifltir. Bunlar›n tasarlanm›fl olduklar›n›

inatç› bir flekilde inkar etmekte, ama en az›ndan bunlar›n birer tasar›ma

benzediklerini itiraf etmektedir:

Düzgün bir flekilde kullan›ld›klar›nda, flekerin enerji kayna¤› olabilece¤i-

nin kör bir tesadüf sonucu bilinmesi imkans›zd›r. Ayr›ca bu enerjiden

avantaj elde etmek için ne yap›lmas› gerekti¤inin bilinmesi de imkans›z-

d›r. Evrim nas›l kimyasal reaksiyon serisini geri çevirir? Ve evrimsel ifl-

lemlerin ço¤u için hiçbir avantaj vermeyen, karmafl›k bir seri enzimi na-

s›l evrimlefltirmifltir? Dahas›, glikolitik enzimlerin tümü geliflene kadar

enzim sistemini evrimlefltiren organizma, enerji ve besin kaynaklar›n› tü-

keten gereksiz enzimler üretecektir. Her biri tam olarak çal›flmadan, hiç-

biri çal›flmaz. Sadece glikolitik reaksiyonlar de¤il, canl› hücresinde bulu-

nan di¤er tüm enzim sistemleri de.93

Bir enzimin, tek bafl›na varl›¤› hiçbir fley ifade etmemesine karfl›n
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sözde tesadüfler sonucu ortaya ç›kmas›, evrimin kendi iddialar› ile çe-

liflmektedir. Hayali evrimsel sürece göre bir enzimin hiç yoktan var ola-

bilmesi için, içinde hareket edip ifllev gösterebilece¤i bir canl› bedeni-

nin varl›¤› flartt›r. Ancak canl› organizman›n, enzimlerin olmamas› du-

rumunda hayatta kalabilmesi mümkün de¤ildir. Bu durumda, enzim-

lerin, onun içinde yaflayaca¤› ve yaflataca¤› canl› bedeninin, onun kont-

rolünü sa¤layan enzim inhibitörlerinin, substratlar›n ve tüm di¤er mo-

leküllerin sözde bir arada evrimleflmifl olmas› gerekir ki, tek bir mole-

külün milyonlarca y›l içinde evrimleflti¤i hikayesini ortaya atan evrim-

ciler için bu imkans›zd›r. ‹lk olarak enzimler oluflsa, -ki bir enzimin te-

sadüfen oluflmas› imkans›zd›r-, fonksiyon gösterece¤i bir organizma

olmadan yok olup gidecektir. ‹lk olarak canl› organizma oluflsa -ki bu

organizman›n da bütün sistem ve moleküllerinin ayr› ayr› evrimleflme-

si gerekir ve bu da tümüyle imkans›zd›r-, bu durumda canl› organiz-

man›n enzimler olmadan varl›¤›na devam etmesi mümkün de¤ildir. ‹lk

olarak oluflan enzim inhibitörleri ise, -ki bu kompleks moleküllerin de

tesadüfen oluflmalar› mümkün de¤ildir-, olufltu¤unu varsayd›¤›m›z

tüm enzimleri fonksiyonsuz b›rakacaklard›r. Bunlar sadece sistemin in-

dirgenemez bir komplekslikte oldu¤unu gösterebilmek için yapt›¤›m›z

özet aç›klamalard›r. Evrim teorisinin, bu kompleks moleküllerden sa-

dece bir tanesinin nas›l meydana geldi¤i sorusuna verebildi¤i bir yan›t,

ya da getirebildi¤i herhangi bir delil yoktur. 

Görüldü¤ü gibi evrimcilerin enzimlerin kökeni konusunda da bir

aç›klamalar› yoktur. Dahas›, evrimciler henüz enzimi oluflturan amino

asitlerin birbirine uygun dizilimlerinin sözde rastgele nas›l meydana

gelebilece¤ini aç›klamaktan uzakt›rlar. Bununla ilgili yap›lan olas›l›k

hesaplar›, söz konusu sistemde, istenen flartlar sa¤lansa bile, tesadüfen

do¤ru bir dizilimin oluflmas›n›n imkans›zl›¤›n› göstermektedir. Jon Co-

vey bunu flu flekilde aç›klamaktad›r: 

Sadece 100 amino asit uzunlu¤undaki basit bir enzimi elde etme ihtimali

nedir? Çeflitli flekillerde dizilebilecek olan 20 farkl› amino asit vard›r. Ba-
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sit bir enzimin içindeki 20 farkl› amino asit 10130 farkl› flekilde s›ralanabi-

lir, bunun anlam› 1'in yan›nda 130 s›f›rd›r. Bu düzenlemelerin pek ço¤u

iyi bir enzim meydana getirmez. Pek ço¤u çok zay›f ifllev gösterir veya

hiç göstermez. ‹ngiliz astronom Sir Arthur Eddington evrende 1080 par-

çac›k oldu¤unu hesaplad›. Astronomlar evrenin %90-99'unun kara delik

oldu¤una inan›yorlar. Bu, toplam say›y› 1082'ye ç›karmaktad›r. Bu say›,

tüm elektronlar›, protonlar› ve nötronlar› ve bunun gibi pek çok atomalt›

parçac›klar› kapsamaktad›r. Bu durum, 10130'un ne kadar büyük bir say›

oldu¤u hakk›nda size bir fikir verir. 

Bedenimizde enzimler gibi etkili bir fley oluflturmak için amino asitlerin

do¤ru kombinasyonlarla bir araya gelme ihtimalini bulmak uzun bir za-

man alacakt›r. E¤er saniyede bir trilyon kerelik ifllem h›z›yla 100 amino

asitlik protein zincirlerini meydana getirmek için evrendeki her fley bir-

leflse ve tekrar birleflse, tüm kombinasyonlar›n denenmesi 30 trilyon y›l-

dan fazla zaman al›rd›. Bu denemelerden sonra, fonksiyonlar› s›n›rl› olan

ve ço¤alma yetene¤i olmayan yüz amino asit uzunlu¤unda sadece tek bir

protein elde edecektik. Bu protein ne kendi kendini kopyalayabilecek, ne

de kendi kopyalanmas›na etkide bulunacakt›.94

Sadece 100 amino asit uzunlu¤undaki basit bir enzimi rastgele el-

de etme ihtimali 10130'da birdir. Ancak bu noktada elde edilmesi gere-

ken bu proteinin, sadece sol-elli amino asitlerden oluflmas› gerekti¤ini

de hat›rlatmak gerekmektedir. (Çünkü do¤ada sa¤-elli ve sol-elli olmak

üzere 2 çeflit amino asit vard›r ve canl› hücrelerinde ifllev gören amino

asitler yaln›zca sol-elli olanlard›r.) Bu durumda ihtimaller daha da aza-

l›r: 

Milyonlarca dolarl›k laboratuvarlar›n tek bir küçük protein molekülünü

oluflturmak için gereken sol-elli amino asitleri sentezleme ihtimalleri ne-

dir? Bu ihtimal 10210'da birdir. Yani 1'in yan›na 210 s›f›r gelmesiyle oluflan

say›d›r. Bu imkans›z ihtimalin büyüklü¤ünü anlayabilmek için flunlarla

karfl›laflt›ral›m: 

On milyar y›l 1018 saniyedir. Yeryüzü 1026 ons'dur (1 ons=3 gram). Tüm
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evrenin çap› sadece 1028 inç'tir (1 inç=2.54 cm). Evrende 1080 atomalt› par-

çac›k vard›r.95

Evrendeki en büyük say›larla k›yasland›¤›nda böyle bir enzimin

tesadüfen ortaya ç›kamayaca¤› aç›kt›r.

Ancak her ne kadar imkans›z olsa da, amino asitlerin do¤ru s›ra-

lama ile do¤ru yap›y› oluflturduklar›n› ve bir enzim meydana getirebil-

diklerini varsayal›m. Bu enzimin bir reaksiyona dahil olarak onu h›z-

land›rabilme olas›l›¤›, yani enzimin ifllevsel olma olas›l›¤› evrimciler

için çok daha büyük bir sorun teflkil etmektedir. Yarat›l›fl Araflt›rma Ku-

rulu'ndan (Creation Research Society) Dr. Jonathan D. Sarfati bu olas›-

l›¤› flu flekilde hesaplam›flt›r: 

Kendi kendine üreyebilen en basit organizma bile yaklafl›k olarak 400

amino asitten oluflan enzimleri kodlayan 482 gene sahiptir. Her enzimin,

düzgün bir flekilde iflleyebilmesi için düzgün bir s›ralamas›n›n olmas› ge-

rekmektedir. Enzimlerde 20 farkl› amino asit kullan›lmaktad›r. Her en-

zimde sadece 10 tanesinin bile tam olarak do¤ru s›ralamaya sahip oldu-

¤unu varsaysak bile, s›radan bir reaksiyonun rastgele meydana gelme ih-

timali 106271'de birdir (ard›ndan 6271 tane s›f›r gelen bir say›s›). Evrende-

ki atomlar›n say›s›n›n yaklafl›k 1080 oldu¤u düflünülürse, bu ihtimalin s›-

f›r oldu¤u aç›kt›r.96

Tek bir reaksiyonun tesadüfen meydana gelme olas›l›¤› "s›f›rd›r".

Ancak tüm imkans›zl›klar›na karfl›n tek bir enzimin tesadüfen meyda-

na gelebildi¤ini, yine imkans›z olmas›na ra¤men bir reaksiyonun tesa-

düfen gerçekleflti¤ini varsaysak bile, bu enzime ait bilgilerin genlere

aktar›larak sonraki nesillere tafl›nmas› için de ayn› imkans›zl›k geçerli-

dir. Bunun rastgele meydana gelebilme imkans›zl›¤› flu flekilde hesap-

lanm›flt›r. 

Evrimciler, insan›n tek hücreli organizmalardan tamamen rastlant›lar so-

nucunda evrimleflti¤ini iddia ederler. Tek bir protein molekülünün tesa-

düf eseri de¤iflmesi ihtimali 10243 (1'in yan›nda 243 s›f›r gelmesiyle oluflan

say›)'te bir olarak hesaplanm›flt›r. Dahas›, e¤er dünya, bir mil derinli¤in-
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de, içinde 1033 adet bakteri yaflayan bir okyanus ile sar›lm›fl olsayd› bile,

bilim adamlar›na göre tek bir enzimin oluflabilmesi için 100 milyar y›l

geçmesi gerekirdi. Bu yeni enzimi üretebilecek bir gen oluflturmufl olsa-

lar bile, en uygun olan›n hayatta kalma mekanizmas›na ba¤l› olarak ge-

nin türlere yay›lmas› için alt› milyon jenerasyonun geçmesi gerekmekte-

dir. Bu anlatt›¤›m›z, kullan›lamayan tipik bir enzim için gereken zaman-

d›r. (Enzimlerin kendi kendilerine olufltuklar›n› varsayd›¤›m›zda bu sü-

reden sonra) Tek bir kullan›labilir enzimin ortaya ç›kmas› için, 300 mil-

yon y›l geçmesi gerekmektedir! Bu durum, tek hücreli, tam olarak ifllerli-

¤i olan bir organizman›n tesadüf eseri meydana gelmesinin imkans›z ol-

du¤unu göstermektedir. E¤er kullan›labilir tek bir enzimin ortaya ç›kma-

s› için pek çok tesadüf ve çok fazla zaman gerekiyorsa, milyarlarca hüc-

resi olan insan›n evrimleflebilmesi için kaç tesadüfün ve kaç asr›n geçme-

si gerekti¤ini bir hayal edin! Bunun tesadüfen gerçekleflmesi ile ilgili ih-

timalleri muhtemelen kimse getiremeyecektir. Ama evrimciler hala bizim

bunu hazmetmemizi istiyorlar.97

‹htimaller, rastgele oluflum iddialar› için bu imkans›zl›klar› göste-

rir. Üstelik bu s›rada söz konusu araflt›rmalar› yapan, bunlar› inceleyen

ve tüm bunlar›n tesadüfen meydana geldi¤ini iddia eden insanlar›n da

bedenlerinde, saliseler içinde say›s›z reaksiyon gerçekleflmektedir. Her

saniye binlerce reaksiyon, bir sonraki saniye yine binlercesi... Bu, her

canl› bedeninde, her an, kesintisiz ve hatas›z olarak süregelmektedir.

Her canl› bedeninde, her saniye, her reaksiyon belirli bir h›z ve s›ra ile

tamamlanmaktad›r. Bir canl› bedeninde, hiçbir zaman, bir enzim di¤e-

ri ile kar›flt›r›lmaz, bir baflka yap›ya etki etmez, bir reaksiyon di¤erinin

h›z›na yetiflmeye çal›flmaz. Bir canl› bedenindeki enzimler hiçbir za-

man yönlerini flafl›rmaz, hareket etmeleri gereken zamanda hareket ed-

er, durmalar› gereken zamanda dururlar. Öte yandan bir canl› bedenin-

deki enzimlerin her birinin sahip olduklar› amino asitler belirlidir, do¤-

ru s›ralamada ve do¤ru yerdedirler. Bir canl› bedenindeki enzimlerin

tümü do¤ru üç boyutlu flekle sahiptir, hiçbir zaman baflka bir substrata

Adnan Oktar

169



ba¤lanmaz, hiçbir zaman yanl›fl bir

reaksiyona dahil olmazlar. Bir canl›

bedenindeki enzimler ak›ll› ve fluur-

ludurlar, adeta tedbirli bir insan gibi ha-

reket ederler. Bir canl›y› yaflatabilmek için el-

lerinden geleni yaparlar. 

‹flte bu ve bunun gibi pek çok nedenden

dolay› enzimlerin tesadüfen meydana gelmeleri

imkans›zd›r. Amino asitler tesadüfen bir araya gelip do¤ru s›ralamay›

oluflturamaz, tesadüfen enzim üzerinde özel üç boyutlu yap›ya sahip

aktif bölge meydana getiremezler. Tesadüfler aktif bölgelere uygun

substratlar› oluflturamaz, bunlar› belirli reaksiyonlara yönlendiremez-

ler. Tesadüfler bir enzime yetenek veremez, ona milyonlarca y›ll›k bir

reaksiyonu, saniyenin onda birinde gerçeklefltirecek bir özellik kazan-

d›ramazlar. Tesadüfler bir enzimi canl› bedenine uygun hale getiremez,

ona sürekli canl› kalma özelli¤i veremezler. Tesadüfler, bir enzimin can-

l› bedeninde adeta fluurlu hareket ediyor oluflunun aç›klamas› de¤ildir-

ler. 

Bir molekülün canl› bedeninde fluurlu gibi hareket ediyor oluflu,

onun üstün bir Yarat›c›'n›n eseri oldu¤unu gösterir. Canl› vücudunda-

ki her yap›, her molekül, her fleyin Yarat›c›s› olan Allah'›n eseridir. ‹flte

bu nedenle tüm yap›lar uyum içindedir, birbirine ba¤›ml›d›r. Bir orga-

nizmay› en güzel flekli ile yaratan, ona özellikler veren, bu özellikler

içindeki en küçük parçalara bile hayranl›k uyand›ran komplekslik ve-

ren ve onlar› büyük bir çeflitlilik içinde yaratan, tüm alemlerin Yarat›c›-

s› olan Allah't›r. Yarat›lm›fl hiçbir varl›k, O'nun yaratt›¤› mucizelere efl

de¤erde bir güzellik ortaya ç›karamaz, O'nun meydana getirdi¤i kusur-

suz düzen ve uyumu meydana getiremez. Yeryüzündeki hiçbir ak›l,

hiçbir teknoloji, hiçbir güç, mükemmel mekanizmas› ile Allah'›n yarat-

t›¤› bir canl› sistemini oluflturamaz. Canl›larda gördü¤ümüz bu mü-
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kemmellik Allah'›n sanat›d›r, Allah'›n yaratmas›d›r ve Allah'›n muhte-

flem kudretidir. 

Göklerde ve yerde her ne varsa -isteyerek de olsa, istemeyerek de olsa-

Allah'a secde eder. Sabah akflam gölgeleri de (O'na secde eder). De ki:

"Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah't›r." De ki: "Öyleyse,

O'nu b›rak›p kendilerine bile yarar da, zarar da sa¤lamaya güç yetire-

meyen birtak›m veliler mi (tanr›lar) edindiniz?" De ki: "Hiç görmeyen

(a'ma) ile gören (basiret sahibi) eflit olabilir mi? Veya karanl›klarla nur

eflit olabilir mi?" Yoksa Allah'a, O'nun yaratmas› gibi yaratan ortaklar

buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeflti? De ki:

"Allah, her fleyin Yarat›c›s›'d›r ve O, tektir, kahredici oland›r." (Rad Su-

resi, 15-16)
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uursuz atomlar birleflerek dünyan›n en ka-

liteli televizyonlar›ndan bile daha iyi gö-

rüntü veren gözleri meydana getiremezler.

fiuursuz atomlar tesadüfen birleflerek dün-

yan›n en kaliteli teybinden daha iyi stereo

iflitme sistemi var edemezler. fiuursuz

atomlar tuttu¤u bir fleyi hissedemez, tatt›¤›

bir fleyi anlayamazlar. fiuursuz atomlar bir

gülün kokusunu alg›layamazlar. fiuursuz

atomlar bunlar›n hiçbirini yapabilecek gü-

ce sahip de¤ildirler. 

fiuursuz atomlar; koflan, gülen, düflü-

nen, laboratuvarda kendi hücrelerini ince-

leyen insan› meydana getiremezler. Onda,

hücrelerinin tümüne ulaflan bir dolafl›m

sistemi, tüm yediklerini yeni hücrelere dö-

nüfltüren bir sindirim sistemi, tüm bedeni-

ne emir veren bir beyin var edemezler. fiu-

ursuz atomlar, laboratuvarlardaki en üstün

cihazlardan daha h›zl› çal›flan, besinleri

parçalay›p küçük yap›lara dönüfltüren,

DNA'y› kopyalayabilen, at›k maddeleri

yok eden, mesajlar› ileten, 100 trilyon hüc-

renin her birinde her saniye yüz binlerce

reaksiyon gerçeklefltiren enzimleri meyda-

na getiremezler. 
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Ama Darwinizm bu aç›k gerçe¤i ka-

bul etmek istemez. Bir enzimin son derece

kompleks ve üstün bir yap›ya sahip olma-

s›n›, milyarlarca y›ll›k ifllemleri saniyenin

en küçük birimlerine indirmesini, sözde te-

sadüflerin bir mucizesi olarak görür. Gör-

meyen, duymayan, hissetmeyen fluursuz

atomlar›n bir araya geldiklerinde birbirle-

riyle haberleflebildiklerini, di¤er atomlar›

tan›yabildiklerini, onlarla iflbirli¤i yapabil-

diklerini iddia eder. Bunun sonucunda gö-

ren, duyan, hisseden fluurlu insanlar mey-

dana gelmesinin tesadüflerin sözde gücün-

den kaynakland›¤›n› öne sürer. Darwinizm

bu gücün, da¤lar›, denizleri ve tüm canl›la-

r› var etti¤ine inan›r. Çünkü bu sözde güç,

yani tesadüfler, Darwinizm'in kompleks

varl›klar var eden, mucizeler meydana ge-

tiren yalanc› ilah›d›r. Darwinistler, iflte bu

büyünün etkisindedirler. 

Son iki yüzy›l›n en büyük kitle aldat-

macas›n›n temeli, iflte bu yalanc› inanç sis-

temidir. Elinizdeki kitapla, bu büyüyü or-

tadan kald›rmak ve bu büyük aldatmacaya

son vermek için tüm insanlara "tek bir ör-

nek" verilmifltir. Okudu¤unuz kitapta bu

tek örnek yani tek bir "enzim" üzerine say-

falarca detay yaz›lm›flt›r. Aç›kt›r ki, yer-

yüzünde yarat›lm›fl tek bir detayda bile,

Yüce Allah'›n sonsuz gücü, akl›, yaratma

sanat› ve ‹lahi Kudreti gözler önündedir.
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Yarat›l›fl gerçe¤i en ihtiflaml› flek-

li ile sergilenmifltir. Enzimin yapt›¤› her

iflte ak›l vard›r. Enzimin her yetene¤i ayr›cal›kl›d›r,

özeldir. Enzime ait olan her fley, onu, tüm alemlerin

Rabbi olan Allah'›n yaratt›¤› gerçe¤ini ilan eder. Tek

bir enzim, Darwinizm'in karanl›k büyüsünü tama-

men yok etmeye yeterlidir.

Allah; uludur, Yücedir. Yoktan yaratmaya kadir-

dir. Varl›klar›n tümü O'na boyun e¤mifltir. O, diledi¤i

her fleyde s›n›rs›z güzellik ve detay yaratand›r. Diledi¤i

fleyler üzerinde kusursuzluk tecelli ettirendir. Tüm alem-

leri yaratan Yüce Allah için mükemmellikler sergileyen bir

enzim sistemini de yaratmak kuflkusuz son derece kolayd›r.
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Allah, tüm varl›klar üzerinde hakim

oland›r. Rabbimiz ayetleriyle bu gerçe¤i

tüm insanlara haber vermektedir: 

O Allah ki, O'ndan baflka ilah yoktur. Gayb› da,

müflahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim

olan O'dur. O Allah ki, O'ndan baflka ilah yoktur.

Melik'tir; Kuddûs'tur; Selam'd›r; Mü'min'dir; Mühey-

min'dir; Aziz'dir; Cebbar'd›r; Mütekebbir'dir. Allah,

(müflriklerin) flirk kofltuklar›ndan çok Yücedir.

O Allah ki, yaratand›r, kusursuzca var edendir, 'flekil ve

suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve

yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz,

Hakimdir. (Haflr Suresi, 22-24)
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl ger-

çe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›fl,

ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir saf-

satadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n,

cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu

iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda

çok aç›k bir "tasar›m" bulundu¤unun bilim

taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür.

Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› ya-

ratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da

kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayak-

ta tutmak için dünya çap›nda yürütülen

propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin

çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bi-

lim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara

ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizle-

yememektedir. Evrim teorisinin bilim tari-

hindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-

30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha

yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar,

Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu-

¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok

bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir.

Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pa-
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leontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok

say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçer-

sizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini ar-

t›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›-

fl›n delillerini di¤er pek çok çal›flmam›zda

bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve al-

maya devam ediyoruz. Ancak konuyu, ta-

fl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vard›r.

DDarwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a ka-

dar uzanan bir ö¤reti olmas›na karfl›n, kap-

saml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Te-

oriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan

en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859

y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› ki-

tab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerin-

deki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr›

yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu. Dar-

win'e göre, tüm türler ortak bir atadan ge-

liyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iflim-

lerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilim-

sel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de

kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürüt-

me" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Te-

orinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde

itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru

karfl›s›nda aç›k veriyordu. 
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Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan

afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyor-

du. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in

umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanak-

s›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta ince-

lenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

AAfl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l

önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini id-

dia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks

canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçeklefl-

miflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin

aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen

evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o

"ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-

bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme

olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini

iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda orta-

ya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyo-

loji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.
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"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni ko-

nusundan hiç söz etmemiflti. Çünkü

onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›,

canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip

olduklar›n› varsay›yordu. Orta-

ça¤'dan beri inan›lan "spontane jene-

rasyon" adl› teoriye göre, cans›z mad-

delerin tesadüfen biraraya gelip, canl›

bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›-

yordu. Bu dönemde böceklerin yemek

art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan

olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispat-

lamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kir-

li bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde

bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤i-

ne bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerin-

deki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›k-

lar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bak-

terilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda

yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin

olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda

vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: 

Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tari-

he gömülmüfltür. 98

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n›
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ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤in-

den oluflabilece¤i iddias›n›n geçer-

sizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

220. Yüzy›ldaki Sonuçsuz 

Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu

ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander

Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle,

canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›.

Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf›

yapmak zorunda kalacakt›: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karan-

l›k noktay› oluflturmaktad›r.99

Oparin'in yolunu izleyen evrimci-

ler, hayat›n kökeni konusunu çözüme

kavuflturacak deneyler yapmaya ça-

l›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü,

Amerikal› kimyac› Stanley Miller

taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlen-

di. Miller, ilkel dünya atmosferin-

de oldu¤unu iddia etti¤i gazlar›

bir deney düzene¤inde birlefltire-

rek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek,

proteinlerin yap›s›nda kullan›lan bir-

kaç organik molekül (aminoasit) sen-

tezledi.
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O y›llarda evrim ad›na

önemli bir aflama gibi tan›t›-

lan bu deneyin geçerli olma-

d›¤› ve deneyde kullan›lan at-

mosferin gerçek dünya koflul-

lar›ndan çok farkl› oldu¤u,

ilerleyen y›llarda ortaya ç›ka-

cakt›.100

Uzun süren bir sessizlik-

ten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi

olmad›¤›n› itiraf etti.101

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürü-

tülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth

dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle ka-

bul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip

oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yer-

yüzünde nas›l bafllad›?102

HHayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle

ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z madde-

ler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›-

larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan

proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik

Adnan Oktar

181

Stanley Miller



ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den

küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤in-

de yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz

bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dö-

külmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane olufl-

turaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birta-

k›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu

enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçek-

leflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi

için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili-

¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego Califor-

nia Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific Ameri-
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen ve
ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluflabilece¤ini
düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllar-
d›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›l-
larda elde edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin
yaflam›n oluflmas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.



can dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmala-

r› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini el-

de etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yol-

larla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorun-

da kalmaktad›r.103

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z

ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim

teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

EEvrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiç-

bir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. Darwin,

ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizma-

s›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de

aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam müca-

delesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤›

düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen

bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r.

Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbet-

te bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türü-

ne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kö-

keni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al se-

leksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.104
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C
harles Darwin'in önemli fakat az bilinen bir özelli¤i, Avrupal› beyaz ›rklar› di¤er insan ›rk-
lar›na göre çok daha "ileri" sayan bir ›rkç› olmas›d›r. Darwin, insanlar›n maymun benzeri
canl›lardan evrimleflti¤ini öne sürerken, baz› ›rklar›n çok daha fazla geliflti¤ini, baz›lar›n›n

ise hala maymunsu özellikler tafl›d›¤›n› iddia etmifltir. Türlerin Kökeni'nden sonra yay›nlad›¤› ‹n-
san›n Türeyifli (The Descent of Man) adl› kitab›nda, "insan ›rklar› aras› eflitsizli¤in apaç›kl›¤›" gi-
bi yorumlar yapm›flt›r.1 Darwin söz konusu kitab›nda zenciler ve Avustralya yerlileri gibi ›rklar› go-
rillerle ayn› statüye sokmufl, sonra da bunlar›n "medeni ›rklar" taraf›ndan zamanla yok edilecek-
leri kehanetinde bulunarak flöyle demifltir:

Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek yak›n bir gelecekte, medeni insan ›rklar›, vahfli ›rklar› ta-
mamen yeryüzünden silecekler ve onlar›n yerine geçecekler. Öte yandan insans› maymunlar
da… kuflkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yak›n akrabalar› aras›ndaki boflluk da-
ha da geniflleyecek. Bu sayede ortada flu anki Avrupal› ›rklardan bile daha medeni olan ›rklar
ve flu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan ba-
bun türü maymunlar kalacakt›r.2

Darwin'in bu saçma fikirleri yaln›zca teoride kalmam›flt›r. Darwinizm, ortaya at›ld›¤› tarihten iti-
baren ›rkç›l›¤›n en önemli sözde bilimsel dayana¤› olmufltur. Canl›lar›n bir yaflam mücadelesi
içinde evrimlefltiklerini varsayan Darwinizm, toplumlara uygulanm›fl ve ortaya "Sosyal Darwi-
nizm" olarak bilinen ak›m ç›km›flt›r.

Sosyal Darwinizm, insan ›rklar›n›n, evrimin çeflitli basamaklar›nda yer ald›klar›n›, Avrupal› ›rk-
lar›n "en ileri" ›rklar oldu¤unu savunmufl, di¤er pek çok ›rk›n ise hala "maymunsu" özellikler tafl›-
d›¤›n› iddia etmifltir. 

Darwin kendince "afla¤› ›rklar" olarak gördü¤ü milletlerin aras›nda, Yüce Türk Milleti'ni
de saym›flt›r! Evrim teorisinin kurucusu, W. Graham'a yazd›¤› 3 Temmuz 1881 tarihli mektubun-
da, bu ›rkç› düflüncesini flöyle ifade etmiflti: 

Editörlü¤ünü Charles Darwin'in o¤lu Francis Darwin'in yapt›¤› "The Life and Letters Of
Charles Darwin" (Charles Darwin'in Hayat› ve Mektuplar›) isimli kitab›n girifl sayfas›.

DARWIN'‹N IRKÇILI⁄I

ve TÜRK DÜfiMANLI⁄I
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Do¤al seleksiyona dayal› kavgan›n, medeniyetin ilerleyifline sizin zannetti¤inizden daha fazla
yarar sa¤lad›¤›n› ve sa¤lamakta oldu¤unu gösterebilirim. Düflünün ki, birkaç yüzy›l önce Avru-
pa Türkler taraf›ndan istila edildi¤inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karfl› kar-
fl›ya gelmifllerdi, flimdi ise bu çok saçma bir düflüncedir. Avrupal› ›rklar olarak bilinen mede-
ni ›rklar, yaflam mücadelesinde TÜRK BARBARLI⁄INA karfl› galip gelmifllerdir. Dünyan›n
çok da uzak olmayan bir gelece¤ine bakt›¤›mda, BU TÜR AfiA⁄I IRKLARIN ço¤unun mede-
nileflmifl yüksek ›rklar taraf›ndan elimine edilece¤ini (yok edilece¤ini) görüyorum.3

Görüldü¤ü gibi Charles Darwin, Büyük Önder Atatürk'ün "Türk Milleti'nin karakteri yüksek-
tir, Türk Milleti çal›flkand›r, Türk Milleti zekidir" ve "Türklük, benim en derin güven kayna-
¤›m, en engin övünç dayana¤›m oldu" gibi sözleriyle övdü¤ü necip Türk Milleti için "barbar" ve
"afla¤› ›rk" ifadelerini kullanmaktad›r. Oysa flüphesiz insanlar aras›nda bir ›rk farkl›l›¤› ve ayr›m›
olamaz. Bir millet, ancak kültür ve ahlak›yla yükselebilir ve üstünlük elde edebilir. Büyük Türk Mil-
leti ise çok köklü bir kültüre ve üstün bir ahlaka sahip olan, bu özellikleriyle tarihe yön vermifl fle-
refli bir millettir. Tarihteki sekiz büyük dünya devletinden üçünün sahibi olan Türk Milleti'nin kur-
du¤u medeniyetler, Türk'ün yüksek kültür, ak›l, ahlak ve inanc›yla meydana getirdi¤i eserlerdir. 

Darwin ise, "Türk barbarl›¤›", "afla¤› ›rk" gibi sald›rgan ifadelerle gerçekte o dönemdeki Avrupa-
l› emperyalist devletlerin Türk düflmanl›¤›n› ortaya koymufltur. Türklerin hakimiyet ve gücünü eli-
mine etmeye (yok etmeye) çabalayan bu güçler arad›klar› fikri temeli Darwinizm'de bulmufllard›r.

Bu güçler, Türk'ün Kurtulufl Savafl›'nda, bu çirkin düflüncelerini uygulamaya çal›flm›fllar, ancak
Türk Milleti'nin azmi, akl›, cesareti ve kararl›l›¤› sayesinde büyük bir hüsrana u¤ram›fllard›r.

Bir ›rkç› ve Türk düflman› olan Darwin'in bilim karfl›s›nda geçersiz olan teorilerini bugün Türki-
ye'de savunanlar ise belki de fark›nda olmadan ayn› siyasi hedeflere hizmet etmektedirler.

1 Benjamin Farrington, What Darwin Really Said. London: Sphere Books, 1971, s. 54-56.
2 Charles Darwin, The Descent of Man, 2. bask›, New York: A L. Burt Co., 1874, s. 178.
3 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt 1. New York: D. Appleton and
Company, 1888, s. 285-286.

Söz konusu kitab›n 285. (solda) ve 286. (sa¤da) sayfalar›ndaki Türkler'e hakaretle dolu
olan Darwin'in mektuplar›. Darwin'in burada "Kafkasyal› (Caucasian) ›rklar" dedi¤i ›rklar,
Avrupal›lar'd›r. (Modern antropoloji, Avrupal› ›rklar›n Kafkasya bölgesinden geldiklerini ka-
bul eder.)



Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak

cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog

Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤i-

fliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellik-

ler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre

zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› ye-

mek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balina-

lara dönüfltü¤ünü

iddia etmiflti.105
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlardan türediklerine inan›yordu. Ona göre
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da kazan›lan özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ispat-
lam›flt›r. Böylece Lamarck'›n zürafa masal› da tarihe kar›flm›flt›r.



Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiy-

le kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesille-

re aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon

"tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kal-

m›fl oluyordu.

NNeo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na

"faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genle-

rinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda

oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan  model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks or-

ganlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç

sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan

aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler,

aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar

verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n ev-

rimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek de-

recede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir

de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gele-

cek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimal-

le zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir fleh-

ri gelifltirmez, ona y›k›m getirir.106
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Nitekim bugüne kadar hiçbir

yararl›, yani genetik bilgiyi geliflti-

ren mutasyon örne¤i gözlemlenme-

di. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu-

¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim te-

orisinin "evrim mekanizmas›" olarak

gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte

canl›lar› sadece tahrip eden, sakat

b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsan-

larda mutasyonun en s›k görülen et-

kisi de kanserdir.) Elbette tahrip edi-

ci bir mekanizma "evrim mekaniz-

mas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise,

Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek

bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim me-

kanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›-

na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

FFosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun

en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bü-

tün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz

milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe ka-

deme ilerlemifltir. 

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

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

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

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

gen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken,
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Rastgele mutasyonlar insanlara ve
di¤er tüm canl›lara her zaman zarar
verirler. Resimde mutasyona u¤rad›¤›
için iki bafll› olarak do¤mufl bir buza¤›
görülüyor. 



bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya

ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, ek-

sik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›-

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

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

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

Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlan-

mas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de¤iflimlerle birbirlerinden evrimlefltiklerini iddia
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tirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›fl›n
aç›k bir delilidir.



çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n ka-

n›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.107

DDarwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na

rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bü-

tün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzün-

de birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› gös-

termifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler

ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z;

kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görü-

rüz.108

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›l-

d›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, ken-

disinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak

ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu ger-

çek, ünlü evrimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek ye-

gane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel

ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er

böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var

olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar.

Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde

sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.109

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-
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çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,

insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yafla-

yan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini var-

sayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern in-

san ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Ger-

çekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar

gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden  baflka bir fley de¤ildir.

Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üze-

rinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece so-

yu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir

benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.110

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani

insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›-

lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› oluflturur-

lar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda ev-

rimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20.

yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sa-

piens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.111

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo
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sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgu-

lar›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl›

bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.112

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bu-

lunmufllard›r.113

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleon-

tologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na kar-

fl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›)

çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n bi-

ri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ev-

rimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.114

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propa-

ganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu,

hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosil-

leri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bi-

lim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤-

men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤a-

c› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel ola-

rak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dal-

lar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna gö-

re en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fi-

ziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bi-

limler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda
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ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama"

kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin

bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan

bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yo-

rumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfle-

yin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu

kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkün-

dür.115

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan bir-

tak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorum-

lamalar›ndan ibarettir.

DDarwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterse-

niz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuk-

lar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek

önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde

di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; can-

l›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bi-

raraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden

geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir

"deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek

sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla

inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak

bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu
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varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino

asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma

ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›fl›mla-

ra istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› is-

tedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varille-

rin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamla-

r›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflak-

tan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta

trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesin-

ler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var

olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullan-

mak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa

yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl›

ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›,

kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›,

yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›,

karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›,

hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, kar-

puzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri,

fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri,

renk renk kelebekleri ve bunlar

gibi milyonlarca canl› tü-

ründen hiçbirini
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oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›,

bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamaz-

lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre

yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar.

Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini

iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrim-

cilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki ör-

nekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

GGöz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er ko-

nu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters ola-

rak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine

dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçü-

cük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra be-

yindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi

düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin

bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapka-

ranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar ka-

ranl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dün-

yay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tek-

nolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne-

¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra ba-

fl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kali-

tedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir
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görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en

geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis

bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler

kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltiril-

mektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤u-

nuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu görecek-

siniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz

üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir

televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyut-

lu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf

daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gö-

zün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da,

televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 
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‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizma-

n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›z-

da duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya gel-

di ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsü-

nüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar na-

s›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesa-

düfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir.

D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta ku-

la¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a

aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek

beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyinde-

ki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese

de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de

olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde

alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini din-

lersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o an-

da hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada

keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir. Net bir görüntü elde

edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çaba-

lar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri,

birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan

baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mü-

hendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir

sese ulafl›lamam›flt›r. 

En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini

düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az

da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha mü-

zik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudun-
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daki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir

insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya pa-

razitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu du-

rum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. fiimdiye kadar insa-

no¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar has-

sas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. Ancak görme ve iflitme ola-

y›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

BBeynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufl-

lar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya

kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok de-

tay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir

yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses,

koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna

ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu

fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤u-

nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vere-

memektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh,

görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duy-

maz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çiçek-
ler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n
hepsi beynimizde oluflur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de görün-
tüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek fley elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beyni-
mizdeki elektrik sinyallerinin oluflturdu¤u bir dünyada yaflar›z. Bu bir görüfl veya var-
say›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r.
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Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgular-

la aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n

kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim meka-

nizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin ge-

rektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda,

elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›l-

mas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi

pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teori-

si ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teori-

nin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmakta-

d›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤a-

ya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimse-

mektedirler. Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan

Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu

flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama

getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, ma-

teryalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir

aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz.

Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sah-

neye girmesine izin veremeyiz.116

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa ya-

flat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz

maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün;
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örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤aç-

lar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki et-

kileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin

içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime

ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir

aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam et-

mektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve

akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan

var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p fle-

killendiren Allah't›r.

EEvrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim te-

orisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacak-

t›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bun-

lar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan

profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim

adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun

yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inan-

maktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profe-

sörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dün-

ya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde

olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan

alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin

önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel
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olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›lar›n Gü-

nefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Gü-

nefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putla-

ra, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan

çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Al-

lah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anla-

y›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düflecek-

lerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifl-

tir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Ba-

kara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bunun-

la görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gi-

bidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Sure-

si, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:
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Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yüksel-

seler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir

toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyü-

nün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici

bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara,

saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir.

Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atom-

lar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disip-

lin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k

için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve sa-

y›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inan-

mas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve

Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fi-

ravun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetleri-

ni sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini bü-

yüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir

getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la

-Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebil-

mifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koy-

du¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n›

yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince)

bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor.
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Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz

kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çev-

rildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek et-

kileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lma-

s› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir bü-

yünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara

inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialar-

dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü

bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 ya-

fl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha son-

ra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gele-

cekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece-

¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›-

na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin

inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.117

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dün-

ya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›m-

lanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›n-

da insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n

s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve

flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden 

baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hüküm 

ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)
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