






YAZAR ve ESER LE R‹
HAK KIN DA

Harun Yahya müstear ismini kullanan

yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da

doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da

tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğre-

nim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani,

bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser hazır-

ladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sah-

tekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwi-

nizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantı-

larını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmak-

tadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin

yer aldığı toplam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu

külliyat 63 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı

mücadele eden iki peygamberin hatıralarına hürme-

ten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimle-

rinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların

kapağında Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış

olmasının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile

ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kita-

bı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül

enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı

tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah'ın sünnetini

kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce

sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve

dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak susturacak

"son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir

hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'ın mührü, bu

son sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kulla-

nılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef,

Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak, böylelik-

le insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi

temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk

etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temelle-

rini ve sapkın uygulamalarını gözler

önüne sermektir.



Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endo-

nezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtal-

ya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın daha pek çok ülkesinde

beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Porte-

kizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malay-

ca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa

(Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivehi (Maldivlerde kullanılıyor), Danimarka-

ca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi

tarafından takip edilmektedir. 

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın

iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları

okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi

üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme,

kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eser-

leri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi,

ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri

mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacak-

lardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun

Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmak-

tadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca

Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve

yayınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmeleri-

ni sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok

önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karmaşa

meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin

bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman

kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü

vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuş-

kusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve

Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça

görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikle-

ri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu

ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran

ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın gün-

den güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate

alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerekti-

ği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniy-

le, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve

adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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OKUYUCUYA
■ Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay -

rıl ma sı nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur -

ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl -

dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol -

muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok

önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me -

si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu -

la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı

uy gun gö rül müş tür.

■ Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın

tüm ki tap la rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in -

san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın

ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı -

rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

■ Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di -

den yet mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve

ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola -

rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da -

hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu -

ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

■ Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği

gi bi, kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et -

mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li

ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola -

cak tır.

■ Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı -

na ve okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za -

rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni

an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan

da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

■ Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise

önem li se bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz

özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf -

la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar -

la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

■ Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li

kay nak la ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat

edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la -

tım la ra rast la ya maz sı nız.
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viniz de kı sa bir ge zin ti ye çı ka lım ve ya şa mı nı zı ko -

lay laş tı ra cak ne ka dar çok şe yin, ön ce den dü şü nü -

le rek kul la nı mı nı za su nul muş ol du ğu nu şöy le bir

dü şü ne lim... Da ha siz ka pı dan adı mı nı zı at ma dan

ayak la rı nı zı sil mek için yer leş ti ril miş bir pas pas, içe ri gir di ği niz de

pal to nu zu ve ya ce ke ti ni zi asa ca ğı nız bir as kı lık, ayak ka bı la rı nı zı ko -

ya ca ğı nız bir ayak ka bı lık kar şı nız da dır. Sa lon da kol tuk lar, ha lı, per -

de, te le viz yon gi bi es te tik ve kul la nım ko lay lı ğı dü şü nü le rek yer leş -

ti ril miş eş ya lar; mut fak ta buz do la bı, fı rın, iç le rin de ki pek çok de tay

mal ze mey le do lu olan do lap lar tam ih ti ya cı nı za yö ne lik şe kil de ha -

zır bu lu nur lar. Ay nı şe kil de ça lış ma ma sa sı, lam ba, gard rop ve kü -

tüp ha ne... Hep si nin, bu lun du ğu ye re yer leş ti ri liş ama cı var dır. 

Hiç kim se ne bu eş ya la rın te sa düf ese ri oluş tu ğu nu, ne de bu -

lun duk la rı ye re ken di li kle rin den yer leş tik le ri ni id dia ede mez. Söz

ko nu su eş ya is ter tuz luk gi bi kü çük bir mal ze me ol sun, is ter se du -

var da ası lı du ran düm düz bir ay na ol sun, her kes fi kir bir li ğiy le bun -

la rın bi rer ta sa rım ürü nü ol du ğu nu ve bu lun duk la rı yer le re bi linç li

şe kil de yer leş ti ril dik le ri ni ka bul ede cek tir. Üze rin de dü şü nü le rek,

akıl, bil gi kul la nı la rak, bel li bir ih ti ya ca yö ne lik, özel bir amaç la üre -

til di ği ve yer leş ti ril di ği açık olan bu eş ya la rı te sa düf ler le açık la ma ya

ça lış mak, son de re ce man tık sız ola cak tır. Bu, akıl sa hi bi her in sa nın

onay la ya ca ğı açık bir ger çek tir.

An cak ko nu can lı lar da ki ta sa rım olun ca, ba zı in san lar bu ger -

çe ğe kar şı çı ka rak bü yük bir man tık sız lık ser gi ler ler. Bu in san lar,

en ile ri tek no lo jiy le, en ge liş miş la bo ra tu var lar da ve yıl la rın bil gi
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bi ri ki mi ile bi le ben ze ri mey da na ge ti ri le me miş bir can lı hüc re si nin,

kör te sa düf le rin mil yon lar ca se ne uğ raş ver me si so nu cun da or ta ya

çık tı ğı nı id dia ede r ler. Bi lim sel hiç bir da ya na ğı ol ma yan bu id di ayı

sa vun ma la rı nın ne de ni ise, Dar win'in ev rim te ori si ne kö rü kö rü ne

inan ma la rı dır.

Oy sa ki ev rim te ori si, pa le on to lo ji, po pü las yon ge ne ti ği, kar şı laş -

tır ma lı ana to mi ve ya göz lem sel bi yo lo ji gi bi alan lar da çök tü ğü gi bi,

ya şa mın kö ke ni ni ele alan mo le kü ler bi yo lo ji ala nın da da çök müş

du rum da dır. Ev rim te ori si nin "ya şam, rast lan tı la rın ve do ğa ka nun -

la rı nın ürü nü dür" şek lin de özet le ne bi le cek olan id di ası, da ha hüc re

aşa ma sı na gel me den, mo le kü ler se vi ye de çık ma za gir mek te dir.

Ki tap bo yun ca ve ri len bil gi ler le, hüc re nin komp leks ya pı la rın -

dan sa de ce bir ta ne si olan hüc re za rı nın üs tün bir akıl ürü nü ol du -

ğu nu gö re cek ve in ce cik bir za rın da hi ev rim ci le rin te sa düf id di ala -

rı nı tek ba şı na na sıl ge çer siz kıl dı ğı na şa hit ola cak sı nız.

AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Ki tap ta za man za man kar şı nı za Al lah'ın ya rat ma sın da ki mü -

kem mel li ği vur gu la mak için kul lan dı ğı mız "ta sa rım" ke li me si çı ka -

cak. Bu ke li me nin han gi mak sat la kul la nıl dı ğı nın doğ ru an la şıl ma -

sı çok önem li. Al lah'ın tüm ev ren de ku sur suz bir ta sa rım ya rat mış

ol ma sı, Rab bi miz'in ön ce plan yap tı ğı da ha son ra ya rat tı ğı an la mı -

na gel mez. Bi lin me li dir ki, yer le rin ve gök le rin Rab bi olan Al lah'ın

ya rat mak için her han gi bir 'ta sa rım' yap ma ya ih ti ya cı yok tur.

Allah'ın ta sar la ma sı ve ya rat ma sı ay nı an da olur. Al lah bu tür ek -

sik lik ler den mü nez zeh tir. Al lah'ın, bir şe yin ya da bir işin ol ma sı nı

di le di ğin de, onun ol ma sı için yal nız ca "Ol!" de me si ye ter li dir. Ayet -

ler de şöy le bu yu rul mak ta dır:

Bir şe yi di le di ği za man, O'nun em ri yal nız ca: "Ol" de me si -

dir; o da he men olu ve rir. (Ya sin Su re si, 82)

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra tan dır. O, bir

işin ol ma sı na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "Ol" der, o da he -

men olu ve rir. (Ba ka ra Su re si, 117)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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a ter ya list fel se fe nin ya yıl ma sın dan

ön ce, bi lim dün ya sı, Al lah'ın ev re ni

ve için de ki var lık la rı yok tan ya rat tı -

ğı nı ve her an kud re ti al tın da bu lun -

dur du ğu nu ka bul edi yor du. Ma ter ya lizm ise ilk ön ce

Al lah'ın do ğa üze rin de ki da imi ege men li ği ni red det ti.

"Me ka nizm" ola rak bi li nen gö rüş, ev ren de ki ve do ğa da ki

tüm sis tem le rin ken di ken di ne iş le yen bi rer ma ki ne gi bi

ol du ğu id di asıy la or ta ya çık tı. Me ka niz min 18. yüz yıl da -

ki ön de ge len tem sil ci le rin den bi ri de Fran sız Pi er re Si -

mon de Lap la ce'tır. Lap la ce, Gü neş Sis te mi'nin ha re ke ti -

ni yer  çe ki mi ka nun la rıy la açık la mış ve te ori si ni sor gu la -

yan İm pa ra tor Na po le on'a ver di ği ce vap ta, bü yük bir ya -

nıl gı ya dü şe rek, ev re nin iş le yi şi nin Al lah'ın kont ro lün de

ol du ğu nu in kar et miş ti. 

19. yüz yıl da ise bu ya nıl gı lar da ha da bü yü dü: Ev re -

nin ve can lı la rın sa de ce iş le yi şi nin de ğil, kö ke ni nin de

salt do ğa ya sa la rı ile açık la na bi le ce ği ya la nı yay gın laş tı.

Ya ni Al lah'ın ev ren ve do ğa üze rin de ki ha ki mi ye ti red -

de dil di ği gi bi, ilk ya ra tı lış da red de dil di. Bu red de di şin

ön cü sü ise, or ta ya at tı ğı ev rim te ori si ile can lı la rın do ğa

ka nun la rı nın ve rast lan tı la rın ese ri ol duk la rı nı ile ri sü ren

Char les Dar win'di. 19. yüz yıl da bir yan dan da ev re nin

son suz dan be ri var ol du ğu nu ve salt do ğa ka nun la rı ve

16



17



rast lan tı lar la iş le di ği ni sa vu nan "son suz ev ren mo de li"

ha kim ol du. 20. yüz yı la ge lin di ğin de, ma ter ya list ler her -

şe yi ken di te ori le ri ne gö re açık la dık la rı nı sa nı yor lar dı. 

Oy sa 20. yüz yıl hiç um ma dık la rı bi çim de ge liş ti. Bir -

bi ri ar dı na ge len bi lim sel bul gu lar, hem ast ro fi zik hem de

bi yo lo ji alan la rın da, ev re nin ve can lı la rın ya ra tıl  dı ğı nı is -

pat la dı. Bir yan dan Dar wi nizm'in tez le ri bir bir çö ker ken,

di ğer yan dan da ev re nin yok tan ya ra tıl dı ğı nı gös te ren

Big Bang te ori si ve mad de sel dün ya da bü yük bir düzen

ve "has sas ayar" (fi ne tu ning) bu lun du ğu nu gös te ren bul -

gu lar, ma ter ya lizm id di ala rı nın asıl sız lı ğı nı bir kez da ha

gös ter di. 

Söz  ko nu su iki önem li ko nu, ya ni Dar wi nizm'in bi -

lim sel çö kü şü ile ev re nin yok tan ya ra tı lı şı ve" has sas aya -

rı", son 20-30 yıl için de pek çok bi lim ada mı ve ya bi lim

ya za rı ta ra fın dan gün de me ge ti ri ldi. 

1970'li yıl lar da do ğan "İn sa ni İl ke" (Anth ro pic Prin cip -

le) kav ra mı nı gün de me ge ti ren fi zik çi ler ve ast ro nom lar,

ev re nin bir rast lan tı lar yı ğı nı ol ma dı ğı nı, ak si ne her de -

tay da in san ya şa mı nı gö ze ten ola ğa nüs tü bir ta sa rım ve

ayar la ma bu lun du ğu nu gös ter di ler. Bu ko nu la rı da ha

ön ce ki ça lış ma la rı mız da biz de de tay lı ola rak in ce le miş -

tik. (Bkz. Ha run Yah ya, Ev re nin Ya ra tı lı şı, Araş tır ma Ya -

yın cı lık; Ha run Yah ya, Mu ci ze ler Zin ci ri, Araş tır ma Ya -

yın cı lık)

Tüm bun lar, ev re nin ve can lı la rın kö ke ni ile il gi li ko -

nu lar dır. Ya ni 19. yüz yı la ege men olan Dar wi nizm'e ve -

HÜCRE ZARINDAKİ MUCİZE

18



ya "son suz ev ren mo de li"ne yö ne lik bi rer red di ye dir. Ev -

re nin ve can lı la rın iş le yi şi ko nu sun da ki ma ter ya list gö rü -

şe, ya ni "me ka nizm"e kar şı red di ye ise he nüz bu den li

açık bir şe kil de or ta ya kon ma mış tır. 

Oy sa bi lim sel bul gu lar, bu red di ye yi müm kün ve

hat ta ge rek li kı lan çok önem li so nuç lar or ta ya koy mak ta -

dır. Ev re nin ve can lı la rın sa de ce kö ke ni nin de ğil, iş le yi şi -

nin de ma ter ya list bir man tık la açık lan ma sı nın müm kün

ol ma dı ğı or ta ya çık mak ta dır.

Mo le kü ler Bi yo lo ji nin Gös ter dik le ri

20. yüz yıl da ev rim te ori si ne yö ne lik en bü yük dar be

mo le kü ler bi yo lo ji den gel di. Bilim adamlarının gö re, can -

lı lı ğın en te mel bi ri mi olan hüc re, "in dir ge ne mez komp -

leks" ya pı da ki mo le kü ler ma ki ne ler le do luy du. Bu ma ki -

19

Günü müz de, ma ter ya liz min ve onun söz de bi lim sel da ya na ğı olan Dar wi niz m'in
ge çer siz li ği, bi lim sel ola rak or ta ya kon muş du rum da dır. Bi lim sel ya yın la rın baş -
lık la rı da, ev re ni Al lah'ın ya rat tı ğı ger çe ği ni yan sıt mak ta dır: Fred Hoyle, The In -

tel li gent Uni ver se (Akıl lı Ev ren); "Sci en ce Finds God" (Bi lim Al lah'ı Bu lu yor),
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ne le rin kö ke ni ni Dar wi nizm'in kör me ka niz ma la rıy la

yani do ğal se lek si yon ve mu tas yon la açık la mak ise im -

kan sız dı. 

Mo le kü ler bi yo lo ji nin, Dar wi nizm'in id di ala rı nı çü -

rüt tü ğü gü nü müz de bi lin mek te ve te ori yi sor gu la yan

pek çok mo le kü ler bi yo log ta ra fın dan da kap sam lı ola rak

açık lan mak ta dır. An cak ço ğu kez göz ler den ka çan bir

nok ta, hüc re için de ki "mo le kü ler ma ki ne le rin" ve di ğer

ola ğa nüs tü lük le rin, sa de ce kö ken le ri nin de ğil ay nı za -

man da iş le yiş le ri nin de rast lan tı lar ve do ğa ka nun la rı ile

açık la na maz olu şu dur. 

Ne de mek is te di ği mi zi bir ör nek le açık la ya lım. Hüc -

re nin bil gi ban ka sı olan DNA'yı dü şü ne lim. DNA her

hüc re nin sa hip ol du ğu çok uzun bir mo le kül zin ci ri dir ve

bu zin cir üze rin de, o hüc re nin -ve hüc re nin ait ol du ğu

or ga niz ma nın- tüm fi zik sel ve  kim ya sal ya pı sı nın bil gi si

şif re len miş du rum da dır. An cak hüc re nin için de böy le bir

bil gi ban ka sı bu lun ma sı tek ba şı na bir şey ifa de et mez.

Bu bil gi ban ka sı nın kul la nıl ma sı da çok önem li dir. Ya ni

için de ki bil gi le rin ge rek ti ği şe kil de okun ma sı ve el de edi -

len bil gi ye gö re üre tim ya pıl ma sı ge rek mek te dir. 

Hüc re de gö rev ya pan ve adı na "en zim" de nen mo le -

kü ler ma ki ne le rin bir kıs mı bu nun la gö rev len di ril miş tir.

Bun lar, ih ti yaç du yu lan pro te in le rin üre til me si için ge -

rek li bil gi yi DNA'nın uzun zin ci ri üze rin de "bu lur" ve

son ra da bu nu "oku ya bil mek" için he le zo nik şe kil de bir

mer di ven olan DNA'yı açıp iki ye ayı rır lar. DNA'nın ge -

rek li böl ge sin de ki bil gi nin bir kop ya sı nı çı ka rır, bu sı ra -
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da ge rek li ol ma yan kı sım la rı at la ya bil mek için DNA'yı

bü ker ler. Tüm bu oku ma bit ti ğin de ise, DNA'yı ye ni den

ka pa tıp es ki ha li ne ge ti rir ler. Tüm bu ola ğa nüs tü iş -

lem le ri, sa ni ye nin bin de bi ri gi bi şa şır tı cı bir hız -

la ya par lar. Vü cu du nuz da ki her hüc -

re de sa ni ye de or ta la ma iki

bin ye ni pro te in üre til -

mek te dir.1

En zim le rin yap tık -

la rı bu iş ler -ki DNA

kop ya lan ma sı on la -

rın çok sa yı da ki

gö re vin den sa de -

ce bi ri si dir- ger -

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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DNA'nın komp leks ya pı sı,
içer di ği ha ya ti ve yük sek ka -
pa si te de ki bil giyle, canlılığın
olu şu mu nu te sa düf ler le açık -
la mak is te yen le ri, ça re siz li ğe
sü rük le mek tedir.
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Protein
molekülü

Protein 
molekülü

Karbonhidrat bağları

Hücrenin dışı

Hücrenin içi

Yağlar

Hüc re za rı nı
oluş tu ran mo le -
kül ler ne kim ya, ne fi -
zik ne de bi yo lo ji eği ti mi al ma -
mış ol ma la rı na rağ men, po tas yu -
mu, sod yu mu, gli ko zu, su yu vs. mo -
le kül ya pı la rın dan ta nı ya bi le cek üs tün
bir ye te ne ğe sa hip tir ler. Hüc re nin içi -
ne han gi mad de nin, ne ka dar alı na ca ğı -
na ya da dı şa rı atı la ca ğı na bu na gö re ka -
rar ve rir ler. Süz dük le ri hiç bir mad de rast -
ge le se çil mez. Eğer hüc re içi ne gi riş-çı kış lar
te sa dü fen ya pı lı yor ol say dı, bu şu ur suz mad -
de ler doğ ru mo le kü lü bu la na ka dar be de ni mi -
zin sağ lık lı bir şe kil de var lı ğı nı sür dür me si müm -
kün ol maz dı. An cak hüc re za rı nı oluş tu ran mo le -
kül ler ken di le ri ni ya ra tan Al lah'ın il ha mıy la ha re ket
eder ve gö rev le ri ni ku sur suz ola rak ye ri ne ge ti rir ler. 



çek ten çok şa şır tı cı dır. Ama bun la rı

göz lem le yen mo le kü ler bi yo log la rın

ço ğu, şa şır ma ma ya alış mış lar dır. Do -

la yı sıy la en zim le rin böy le si ne kar ma -

şık iş le ri na sıl ba şar dı ğı nı on la ra so ra -

cak olur sa nız, bü yük ola sı lık la "hüc -

re nin için de ki kim ya sal re ak si yon lar,

fi zik sel et ki ler bu nu ge rek ti ri yor" di -

ye cek ler dir. Bu id di aya gö re, sod yum

ve klo rü rün yan  ya na gel dik le rin de

bir le şip sod yum k lo rür (tuz) ha li ne

gel me le ri na sıl do ğal bir şey se, ya ni

kim ya sal et ki le şim den iba ret se, en -

zim le rin iş le ri de kim ya sal et ki le şim -

den iba ret tir. 

Oy sa bu ce vap yan lış tır. Çün kü

hüc re nin için de ki iş lem le rin önem li

bir bö lü mü, kim ya sal ve ya fi zik sel et -

ki ler den kay nak lan ma yan, "bi linç li"

ha re ket ler dir. Bu nu en iyi or ta ya ko -

yan ör nek le rin bir kıs mı da, hüc re nin

çe kir de ğin de de ğil -bu ki ta bın ko nu -

su olan- za rın da or ta ya çı kar. Hüc re

za rı, içe ri de ne ye ih ti yaç du yul du ğu -

nu ade ta "bi lir" ve hüc re dı şın da ki

ma ter yal le ri bu ih ti ya ca gö re ka bul

ve ya red de der. Bu ra da ki ola ğa nüs tü -

lü ğü fark eden ler den bi ri, İs ra il li bi -

yo fi kiz çi Ge rald Schro eder'dir. Dün -
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ya nın en ön de ge len bir kaç üni ver si te sin den bi ri olan

MIT'de (Mas sac hus setts Ins ti tu te of Tech no logy) fi zik

eği ti mi gör müş, uzun yıl lar bi yo lo ji ça lış mış, bi lim sel ma -

ka le le ri pek çok bi lim der gi sin de ya yın lan mış, nük le er

ça lış ma lar da rol al mış olan Schro eder şöy le ya zar:

Her bir hüc re nin gi ri şi, kö tü mad de le ri dı şa rı da bı ra kıp, iyi

mad de le ri içe ri alan ve dı şa rı çı ka rıl ma sı ge re ken şey le ri, ya ni

atık ürün le ri ve imal edi len ya rar lı şey le ri dı şa rı çı kar tan bir

zar ta ra fın dan tu tul mak ta dır. Ama ne yin içe ri gi rip,
ne yin dı şa rı çı ka ca ğı nı kim ya da ne
be lir le mek te dir? 
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Hüc re ye gi rifl-ç› k›fl lar, ile ri tek no lo jiy le do nan m›fl
gü ven lik sis tem le rin den çok da ha has sas de ne -
tim ler so nu cu ger çek le flir. Hüc re za r› hüc re içi ne
al d› ¤› ve hüc re d› fl› na b› rak t› ¤› mad de le rin ge çi fli ni



Hüc re ye gi ri şi sağ la yan çok sa yı da ki ka pı, an cak açıl ma la rı

ve içe ri gi ri şe izin ver me le ri ge rek ti ği ne da ir sin yal al dık la rı

za man bu nu ya par lar. Bu ka pı lar dan ba zı la rı zar üze rin de ki

ge ri lim fark lı lık la rın da ki ha fif de ği şim le re gö re açıl mak ta ve

ka pan mak ta dır. Ba zı la rı da mo le kü ler bir anah tar ge lip bun -

la rın ki li di ni çö zün ce açıl mak ta ve böy le ce baş ka bir mo le kü -

lün içe ri gir me si sağ lan mak ta dır. Eğer pro te in üre ti min de

ih ti yaç du yu lan ya pı taş la rı nın in şa edil me si ne da ir bir çağ -

rı var sa bu işa ret içer den ge lir; bir si nir hüc re si nin ya nın da -

ki bir hüc re yi ha re ke te ge çir me si ge re ki yor sa ge rek li işa -

ret dı şa rı dan ge lir. Bir zar ka pı sı nın açıl -

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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-cin si ne, fay da ve za ra r› na, mik ta r› na, bü yük lü ¤ü ne
vs. gö re- ku sur suz bir ti tiz lik le ayar lar. Öy le ki bu -
gün bi lim adam la r›, hüc re za r› n›n bu se çi ci-ge çir -
gen özel li ¤in den hay ran l›k la söz et mek te dir ler. 



ma sı işa re ti nin ve ril me si, çok sa yı da ey le min bi ra ra ya gel -

me siy le olu şur... Ama bu me saj ta şı yı cı lar bu ak lı ne re -
den edin mek te dir ler? Bi yo lo ji de ki te mel ya pı taş la rı olan

kar bon, nit ro jen, ok si jen, hid ro jen, sül für ve fos fo run
ne za man dan be ri ken di le ri ne ait bir dü şün ce le ri
var...'Bun lar sa de ce, mo le kül le ri mey da na ge tir mek için bi -

ra ra ya gel miş atom lar dır. Pe ki bu atom lar ka pı bek çi le ri ol -

ma ce sa re ti ni ken di le rin de na sıl bu la bi li yor lar?2
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Schro eder, bu önem li nok ta la ra de ğin dik ten son ra,

ken di si nin de geç ti ği ma ter ya list te mel li eği ti min ya nıl dı -

ğı nok ta yı şöy le açık lar:

Hüc re za rı nın ta sa rı mı kes kin bir ze ka nın ürü nü dür…

Ba na bü tün bun la rı do ğa nın yap tı ğı öğ re til miş ti. Ama bu

"ken di işi ni gö ren do ğa" man tı ğın da cid di bir so run var... su -

yun bu lun du ğu or tam lar da bun lar (hüc re za rı nı oluş tu ran li -

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Dar wi nist ler, hüc re nin te sa düf ese ri ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di asıy la or ta ya çık tı lar.
An cak hüc re nin ya pı sı öy le si ne komp leks tir ki, te sa dü fen oluş mak bir ya na, tüm ça ba la -
rı na ve ge liş miş im kan la rı na rağ men, hüc re ben ze ri bir ya pı yı tak lit da hi edemezler. Yap -
tık la rı ça lış ma lar la -bek len tilerinin ter sine-hüc redeki yaratılışı göz ler önüne sererler.



pit le r ve fos fo li pit le r) ta ba ka lar ve hat ta kü re ler oluş tur mak

üze re bi ra ra ya ge le bi lir ler. Ama bir kü re ile bir hüc re yi bir bi -

rin den ayı ran te mel bir şey var dır: Bu bil gi hüc re za rın da

kont rol lü ge çi şi sağ la yan ka pı la rı oluş tur mak için ge rek li

olan, pro te in ve mo le kül le rin iz le di ği plan dır.3

Gö rül dü ğü gi bi Schro eder, 18. yüz yıl dan bu ya na bi -

lim dün ya sı na ege men olan "ken di işi ni gö ren do ğa" man -

tı ğı nı ha ta lı bul mak ta dır. Ve Schro eder, hüc re za rı nın salt

do ğa ka nun la rı ile ça lış tı ğı ve iş le di ği id di ası nın -ki ma -

ter ya list bi li min ke sin bir dog ma sı dır bu- yan lış ol du ğu -

nu sa vun mak ta dır. 

Schro eder'in bu ko nu da sun du ğu açık la ma ise, ya şa -

mı oluş tu ran mo le kül le rin "bi linç li" dav ran dık la rı dır: 

Atom dan in sa na, her ta ne cik, her olu şum, içe ri sin de bil gi ve

bi linç li akıl ta şı mak ta dır... Be nim bu ki tap ta yüz le şe ce ğim bil -

me ce şu ola cak: Bu bi linç ne re de or ta ya çı kar? Bü tün mad de -

le ri mey da na ge ti ren te mel par ça cık lar ara sı et ki le şim le ri yö -

ne ten do ğa ya sa la rı bu na da ir hiç bir ipu cu sun maz.4

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken çok önem li bir ay rım

var dır: Mad de nin için de bir bi linç göz lem len mek te dir,

an cak bu bi lin cin mad de nin ken di sin den kay nak lan ma sı

müm kün de ğil dir. Bu nu en açık ola rak can lı ve can sız

mad de le ri kar şı laş tı ra rak gö re bi li riz. Can lı mad de de, ör -

ne ğin bir hüc re de açık ça bi linç ser gi le nir ken, can sız mad -

de de ay nı bi linç yok tur. Oy sa hüc re yi oluş tu ran pro te in -

ler de, yol da aya ğı mı za ge len bir ta şı oluş tu ran mo le kül -

ler de atom la rın bi ra ra ya gel me le ri ile olu şur. Ya ni mal -

ze me le ri te mel de ay nı dır. Ama taş ta ki mo le kül ler de hiç -

bir bi linç li ha re ket göz lem len mez ken, hüc re de ki mo le -
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kül ler de şa -

şır tı cı bir bi linç

göz lem le nir. (Da ha sı do ğa da -

ki can sız mad de le rin can lı or ga niz ma la ra

dö nü şe bi le ce ği -ki bu ev rim te ori si nin id di ası dır- hiç bir

za man göz lem len me miş tir.) Ge rald Schro eder de bu na

dik kat çe ker ve or ga niz ma lar da ki mo le kül ler de bi lin cin

or ta ya çık tı ğı nı vur gu lar:

Bi yo lo jik bir hüc re nin ki ile sod yum klo ri din kim ya sı ay nı dır,

her şey için ge çer li olan tek bir ku ral lar ta kı mı var dır. Ama

ku ral la rı me ka nik ola rak ta kip eden sod yum klo ri din ak si ne

ha yat, bir şe kil de ak la, bil gi ye ka vuş muş ve bu sa ye de de et -

ra fın dan ener ji al ma yı, bu ener ji nin özü nü çı kar ma yı ve bu

29

Hüc re için de
bi linç ve akıl
ge rek ti ren sa -
yı sız fa ali yet
ger çek le şir. 
Bu fa ali yet le ri
elekt ron mik -
ros ko bu al tın -
da in ce le yen
bir bi lim ada -
mı, ken di si ni
mey da na ge ti -
ren tril yon lar -
ca hüc re nin bu
ha ya ti fa ali yet -
le ri ni ne ta kip
eder, ne de net -
ler ne de bun -
lar la il gi li bir
ta li mat ve rir. 



ener jiy le de bi yo lo jik hüc re nin an lam lı komp leks li ği ni in şa

edip ko ru ma yı ba şar mış tır... Kar bon ve da ha bir kaç ele men -

tin bir le şi min den mey da na ge len bu dü zen le me le rin bu ka -

dar "ze ki ce" dav ran ma sı na ola nak ta nı yan şe yin ne ol du ğu

ha la bir sır dır.5

As lın da bu ra da bir sır de ğil, ke sin bir ger çek var dır.

Mad di dün ya da or ta ya çı kan bi linç, mad de nin ken di si -

ne ait bir özel lik de ğil, ora da "ser gi le nen" bir özel lik tir.

Bu nun an la mı ise şu dur: Mad di dün ya da or ta ya çı kan

ku sur suz bi linç, Al lah'ın var lı ğı nın de lil le ri ni bi lim sel

yön den gös ter mek te dir. Be de ni mi zi oluş tu ran mo le kül -
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Mad de sel dün ya -
da or ta ya çı kan
bi linç, mad de nin
ken di si ne ait bir
özel lik de ğil, ora -
da "ser gi le nen"
bir özel lik tir.
Bey ni miz de al gı -
la rı yo rum la yan,
ken di si ne ge len
sin yal le ri an lam lı
ha le ge ti ren be -
yin hüc re le rin de -
ki bi linç de hüc -
re le rin ken di si ne
ait de ğil dir. Hüc -
re de ser gi le nen
akıl ve bi linç biz -
le re Al lah'ın var -
lı ğı nın sa yı sız de -
lil le rin den bi ri ni
gös ter mek te dir. 



ler, Al lah'ın il ha mı ile ken di le rin den bek le ne me ye cek

akıl gös te ri le ri ser gi le ye rek, as lın da ken di le ri ni ya ra tan

Yü ce Al lah'ın son suz ak lı nı bi ze bir kez da ha gös ter -

mek te dir. 

Al lah tüm ev re ni yok tan ya rat mış tır ve ya rat tı ğı ev re -

ni, bu ev ren de ki can lı-can sız tüm var lık la rı her an kont -

ro lü al tın da tut mak ta dır. 

Rab bi miz'in biz le re yol gös te ri ci ola rak in dir di ği Ku -

ran'da, Al lah'ın her şe yi son suz bil gi siy le ku şat tı ğı şu şe -

kil de bil di ril mek te dir:

Al lah, ye di gö ğü ve yer den de on la rın ben ze ri ni ya rat -

tı. Emir, bun la rın ara sın da dur ma dan iner; si zin ger -

çek ten Al lah'ın her şe ye güç ye tir di ği ni ve ger çek ten

Al lah'ın il miy le her şe yi ku şat tı ğı nı bil me niz, öğ ren -

me niz için-. (Ta lak Su re si, 12)

... O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le me di ği hiç bir

can lı yok tur... (Hud Su re si, 56)

Ev re ni Ku şa tan Bi linç Al lah'a Ait tir
İş te, ba zı ka nıt la rı nı bu ki tap ta da in ce le ye ce ği miz gi -

bi, 18. ve 19. yüz yıl lar da me ka nizm ve di ğer ma ter ya list

an la yış lar la yo la çı kan bi lim dün ya sı, bu te ori ler uğ ru na

on ca ça ba dan son ra, ev re nin ve can lı la rın yok tan ya ra tıl -

dı ğı ve her an kont rol al tın da tu tul duk la rı ger çe ğiy le kar -

şı kar şı ya gel miş du rum da dır. 

Tüm ev ren, Al lah'ın son suz il mi nin de lil le rin den

oluş mak ta dır. Bi lim, do ğa nın de tay la rı nı in ce le dik çe bu

bil gi nin fark lı yan sı ma la rı nı or ta ya çı kar mak ta dır. Bu bil -
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gi yi mad de ye in dir ge mek (ya ni mad de nin ken di ürü nü ve -

ya özel li ği gi bi gös ter mek) için iki yüz yıl dır yü rü tü len ça ba

ba şa rı sız lık la so nuç lan mış tır. Dar win, Lap la ce, Fre ud ya da

En gels; tüm ma ter ya list le rin ya nıl mış ol du ğu or ta ya çık -

mak ta dır. 

Bu ki tap ta bir hüc re nin için de ya şa nan olay la rın, bun -

dan 30-40 yıl ön ce ha yal bi le edi le me ye cek ka dar komp -

leks, plan lı ve "akıl cı" ol du ğu nu in ce le ye ce ğiz. Hiç unut -

ma ma mız ge re ken bir ger çek, sö zü nü ede ce ği miz mo le kül -

le rin hiç bi rin de, yap tık la rı "akıl cı" iş le ri plan la ya cak ve yü -

rü te cek bir akıl ol ma dı ğı dır. Or ta da, bu mo le kül ler üze rin -

de ser gi le nen ben zer siz bir akıl var dır, ama bu ak lın kay -
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Ev ren de ki her de tay bir plan ve dü zen
da hi lin de dir. İs ter se niz dev te les kop -
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ter mek te dir ve biz le re Rab bi mi z'in
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na ğı mad de nin ken di si ne ait de ğil dir. Ay nı

üs tün akıl, Big Bang'in ar dın dan olu şan ola ğa nüs tü

has sas den ge ler de, dev yıl dız la rın için de ki nük le er re ak si -

yon lar da ve ya ele ment le rin ya şam için en ide al olan ya pı -

la rın da da or ta ya çık mak ta dır. Schro eder'in de di ği gi bi,

"tek bir bi linç, ev ren sel bir hik met, ev re ni ku şat mış du -

rum da dır".6

Ev re ni ku şa tan bu bi linç, Yü ce Al lah'ın son suz il mi ve

ak lı dır. Bir Ku ran aye tin de bil di ril di ği gi bi:

Si zin ila hı nız yal nız ca Al lah'tır ki, O'nun dı şın da ilah

yok tur. O, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. (Ta ha

Su re si, 98)

33







n san vü cu du nu oluş tu ran 100 tril yon ka dar

hüc re, hiç dur ma dan ve yo ru lup ara ver me den

sa yı sız fa ali yet ger çek leş ti rir. Or gan la rın ve

do ku la rın, gö rev le ri ni ya pa bil me le ri, in sa nın

gün lük ya şan tı sı nı sür dü re bil me si, bu hüc re le -

rin her bi ri nin gö re vi ni ek sik siz ye ri ne ge tir -

me si ve tam bir uyum için de ça lış ma sı ile müm kün dür. 

Her can lı nın ya şa ya bil me si için ener ji ye ve do la yı sıy la

be si ne ih ti ya cı ol du ğu gi bi, hüc re de sa yı sız iş le vi ni ger -

çek leş ti re bil mek için çe şit li be sin mad de le ri ne ih ti yaç du -

yar. Na sıl ki bir fab ri ka da üre tim sı ra sın da kul la nı la cak

ham mad de ler içe ri ye alı nır, ge rek ti ğin de de po la nır ve

üre tim den son ra ki atık lar ise fab ri ka dı şı na gön de ri lir ve -

ya im ha edi lir se, hüc re de de çok kar ma şık bir üre tim, de -

po la ma ve arıt ma sis te mi iş ler. Hüc re içi ne alı nan ham -

mad de ler, çe şit li or ga nik mo le kül ler, mi ne ral ler ve ya me -

tal ler dir. Bun lar hüc re için de çe şit li mo le kül le rin üre ti mi

için kul la nı lır ken, atık lar hüc re dı şı na gön de ri lir ya da

hüc re için de im ha edi lir ler. Bu ara da tıp kı fab ri ka nın, üre -

ti mi ni ger çek leş tir me si için elekt rik ve di ğer ener ji tür le ri -

ne ih ti yaç duy ma sı gi bi, hüc re de bün ye sin de ki ener ji üre -

ti mi sa ye sin de fa ali yet le ri ni ger çek leş ti rir.

Di ğer ta raf tan fab ri ka ya alı na cak ham mad de le rin tek -

nik özel lik le ri nin şart na me le re gö re be lir len me si gi bi, hüc re
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de içi ne ala ca ğı mad de ler için özel ön ko şul lar gö ze tir.

Hüc re içi ne gi ren mad de ler ge li şi gü zel içe ri alın maz. Bu

mad de ler da ha ev vel den ta nı nı yor muş gi bi, hüc re za rın da

kim lik tes pi ti ne ta bi tu tu lur lar. Yal nız ca içe ri gir me sin de

hiç bir sa kın ca gö rül me yen mad de ler için her za man açık

tu tu lan ka pı lar var dır. Hüc re içi ne alın ma sı sa kın ca lı ol ma

ih ti ma li olan di ğer mad de ler için se, par mak izi kont ro lü -

nü an dı rır bir ti tiz lik le ele me ya pı lır. Hüc re gi ri şin de bu

mal ze me le rin doğ ru lu ğu nun test edil me si, onay lan ma sı

ha ya ti de re ce de önem ta şır. Çün kü bu den li sı kı tu tu lan

gü ven lik ted bi ri sa ye sin de, hüc re ye dı şa rı dan gi re bi le cek

her han gi bir vi rüs , bak te ri ya da ze hir li mad de nin za rar

ver me ris ki ön len miş olur. Bu önem li so rum lu luk in ce cik

bir zar ta ra fın dan üst le nil miş tir.

Vü cu du mu zu oluş tu ran tril yon lar ca hüc re nin her bi -

ri bu bi linç le ha re ket eder ve her hüc re za rı da ken di si ne

Hüc re içi ne gi ren mad de ler ge li şi gü zel içe ri alın maz lar. Bu mad de ler re ti na ta -
ra ma sı ile gü ven lik kont ro lü nü an dı rır bir ti tiz lik le, kim lik tes pi ti ne ta bi tu tu lur -
lar. Hüc re ye gi re cek mad de le rin doğ ru lu ğu nun test edil me si, onay lan ma sı ha ya -
ti de re ce de önem ta şır. Çün kü bu sı kı gü ven lik sis te mi sa ye sin de, hüc re ye dı şa -
rı dan gi re bi le cek her han gi bir vi rüs, bak te ri ya da ze hir li mad de nin za rar ver me
ris ki ön len miş olur. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)



dü şen iş  bö lü mün de bu has sas se çim me ka niz ma sı nı yü -

rü tür. İn sa nın ise de ğil böy le bir seç me iş le mi yap ma sı,

vü cu dun da böy le ola ğa nüs tü bir iş le min ya pıl dı ğı nı bi le

fark et me si söz ko nu su ol maz. İn sa nın gös te re me di ği bir

bi lin cin hüc re za rın da or ta ya çık ma sı, da ha ön ce de açık -

la dı ğı mız gi bi, bu bi lin cin as lın da hüc re den de ğil, onu

ya ra tan Al lah'ın il min den kay nak bul du ğu nu gös ter mek -

te dir. Her bir hüc re Al lah'ın em riy le bi zim için gö rev le ri -

ni ku sur suz ca ye ri ne ge tir mek te dir. 

Hüc re za rı nın ek sik siz ce ye ri ne ge tir di ği bi linç ve akıl

ge rek ti ren bu gö rev le rin hiç bi ri ni in sa nın be lir le me si, ken -

di akıl ve ira de siy le ye ri ne ge tir me si ya da ta kip et me si

müm kün de ğil dir. İn san vü cu dun da ki hüc re le rin sa yı sı

Sa man yo lu Ga lak si si'n de ki yıl dız la rın sa yı sı nın üç ka tı gi -

bi ast ro no mik bir ra kam dır. Bu gö re vin tüm hüc re ler için

her an her sa ni ye, ge ce-gün düz ve hiç ha ta sız ya pıl ma sı

ge rek ti ği dü şü nü lür se, in ce cik hüc re zar la rı nın ne den li

zor bir gö re vi ger çek leş tir di ği da ha iyi an la şı la cak tır.

Bu ra da önem li bir nok ta yı ha tır lat mak ta fay da var -

dır: Ki tap bo yun ca kul la na ca ğı mız ke li me ler hep akıl, bi -

linç, ön gö rü sa hi bi bir in sa nın fa ali yet le rin den bah se di -

lir ken kul la nı lan ke li me ler dir. An cak söz ko nu su fi il ler,

bi linç siz atom lar dan olu şan yağ ve pro te in ta ba ka sı nın

ya ni hüc re za rı nın yap tık la rı nı ta rif et mek için kul la nıl -

mak ta dır. El bet te ki bu fi il le ri şu ur suz atom lar dan olu şan

in ce cik bir za rın ken di ken di ne gö rev edin me si ve bu gö -

rev le ri ku sur suz ca ye ri ne ge tir me si müm kün de ğil dir. 

Akıl ve vic dan sa hi bi her ke sin tak dir ede ce ği gi bi

Al lah hüc re za rı ör ne ğiy le in san la ra can lı lık üze rin de ki
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son suz ha ki mi ye ti ni gös ter mek te dir. Hüc re de gör dü ğü -

müz akıl, Al lah'ın son suz ak lı nın bir te cel li si dir. Bir Ku -

ran aye tin de bil di ril di ği gi bi, "Gök ler de ve yer de ne var -

sa tü mü Al lah'ın dır. Al lah, her şe yi ku şa tan dır." (Ni sa

Su re si, 126)

Kal dı ki hüc re za rı, hüc re nin komp leks ya pı la rın dan

sa de ce bi ri dir. Hüc re za rı nın ya pı sı ve öne mi ile il gi li de -

tay la ra gir me den ev vel, hüc re nin in dir ge ne mez komp leks

ya pı sı hak kın da kı sa bir bil gi ve re lim. (De tay lı bil gi için

bkz. Ha run Yah ya, Hüc re de ki Mu ci ze)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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ek çok bi lim ada mı hüc re nin komp leks ya -

pı sı nı, ger çek leş tir di ği bil gi ve plan ge rek ti -

ren iş lem le ri ta rif ede bil mek için bir ta kım

ben zet me le re baş vu rur. Ki mi le ri hüc re yi

özel ola rak ta sar lan mış uzay ge mi le riy le,

ki mi le ri en ge liş miş şe hir mer kez le riy le, ki mi le ri ise en

tek no lo jik or tam dan bi le da ha ile ri dü zey de ki la bo ra tu -

var or tam la rıy la kar şı laş tı rır lar. An cak her de fa sın da bu

ben zet me le rin ar dın dan, hüc re nin tüm an la tı lan lar dan

çok da ha komp leks ol du ğu nu ifa de eder ler. Camb rid ge

Üni ver si te si'nde zo olo ji pro fe sö rü olan W. Thor pe hüc re -

nin komp leks li ğin den şöy le söz eder:

Son 10-15 yıl için de ha ya tın kö ke ni ni açık la mak için ya yın la nan

bir bi ri nin kop ya sı tüm spe kü las yon lar ve tar tış ma lar, çok ba sit

bir man tık yü rü tül dü ğü nü, bun la rın pek bir ağır lık ta şı ma dı ğı -

nı gös ter di. Bu prob lem hiç bir za man ol ma dı ğı ka dar çö züm den

uzak tır... Tek bir hüc re nin bi le kö ke ni bun dan pek ko lay ol ma yan

bir prob lem dir. Her han gi bir hüc re çe şi di bi le, in sa noğ lu ta -
ra fın dan ta sar la na bi len her han gi bir ma ki ne den ha yal
edi le me ye cek ka dar kar ma şık bir "me ka niz ma ya" sa hip -
tir. Bu bul ma ca la rın her han gi bi ri nin na sıl çö zül dü ğü hak kın da

eli miz de ger çek bir ipu cu bu lun ma mak ta dır...7

Dar wi nist le rin, ha ya tın baş lan gı cı ile il gi li ola rak yap -

tık la rı açık la ma la ra bak tı ğı mız da, te sa dü fen oluş muş söz -

de il kel bir hüc re nin, za man içe ri sin de yi ne te sa düf le rin et -
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ki siy le bu gün kü özel lik le ri ni ka zan dı ğın dan bah set tik le ri -

ni gö rü rüz. An cak bu man tık sız id di ala rı nın ka çı nıl maz bir

so nu cu ola rak bü yük çe liş ki le re dü şer ler. Ör ne ğin hüc re -

nin öy le özel lik le ri var dır ki, bu özel lik le re sa hip ol ma dan

bir hüc re nin can lı kal ma sı müm kün de ğil dir. Üs te lik hüc -

re, bu komp leks özel lik le rin te sa dü fen ev rim leş me si ni bek -

le ye mez. Do la yı sıy la hüc re nin ne ev rim ci le rin ha ya lin de ki

gi bi il kel ol ma sı, ne de aşa ma aşa ma ev rim leş me si müm -

kün de ğil dir. Ni te kim hüc re nin olu şu mun da böy le bir ge -
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li şim sü re ci nin ol ma dı ğı bu gün ev rim ci le rin de ka bul et -

mek du ru mun da kal dık la rı bir ger çek tir. Ev rim ci bi yo log

Ho imar von Dit furth bu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Ge ri dö nüp bak tı ğı mız da, ne re dey se ıs tı rap la ara nan o ge çiş

bi çim le ri ni bir tür lü bu la ma mış ol ma mı za şa şır ma ma mız ge -

rek ti ği ni an lı yo ruz. Çün kü bü yük ola sı lık la böy le bir ara aşa -

ma hiç var ol ma dı. Bu gün kü bil gi le ri miz, ev ri min ge nel il -
ke si nin bu ra da ger çek leş me di ği ni; il kel hüc re nin ge li şe
ge li şe ni ha yet çe kir dek li, or gan lı hüc re ye dö nüş me si gi -
bi bir du ru mun söz ko nu su ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir.8

An cak bü tün ele man la rı ve özel lik le riy le ek sik siz ce

var ol du ğu tak dir de hüc re nin can lı lı ğın dan ve iş lev le ri ni

ye ri ne ge ti re bil me sin den söz edi le bi lir. İn gil te re Kra li yet

Kim ya Der ne ği'nin bir üye si olan kim ya cı Prof. Da vid

Ro se ve ar, hüc re nin bir bü tün ola rak var ol du ğun da iş lev

gö re ce ğin den şöy le bah set mek te dir: 

Mo le kü ler bi yo lo ji nin iler le me siy le bir lik te, Opa rin ve Hal da -

ne za ma nın dan be ri, hüc re ar tık ba sit ola rak gö rül mü yor.

Can lı hüc re za rı, bel li bi le şik le rin hüc re nin içi ne alın ma sı nı

ve ya hüc re den dı şa rı çık ma la rı nı sağ lar. Hüc re za rı ba sit bir

ya rı-ge çir gen zar de ğil dir. Hüc re le rin için de tüm can lı nın ya -

pı sı ve fonk si yon la rı ile il gi li bil gi nin sak lan dı ğı nük le ik asit -

ler bu lun mak ta dır. Ay rı ca hüc re de pro te in le ri üre ten ri bo -

zom lar bu lu nur. Bu pro te in ler nük le ik asit le rin komp leks me -

ka niz ma sı nın ya pıl ma sın da kul la nı lır ve çok sa yı da ki çe şi di ile

her bi ri nin özel bir iş le vi  var dır. Hüc re de ay rı ca ener ji (ATP)

üre ten mi to kond ri bu lun mak ta dır. Bu par ça la rın her bi ri nin

komp leks li ği mu az zam dır... Bu par ça lar tek baş la rı na var ola -

maz lar, hüc re de bun lar dan bi ri nin ek sik li ğin de var ola maz...

Bu ne den le hüc re nin, en ba şın dan iti ba ren, şa şır tı cı de re ce de

komp leks olan ve bir bir le ri ne ba ğım lı tüm par ça la rı ile bir lik -
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te var ol ma sı ge re kir. Par ça la rın mil yon lar ca yıl için de
aşa ma aşa ma bi ra ra ya gel me si ile oluş ma sı -ev rim leş -
me si- müm kün de ğil dir.9

Hüc re nin var lı ğı nı de vam et ti re bil me si için sa hip ol -

ma sı ge re ken özel lik ler den bir ta ne si de hüc re nin "teh li -

ke yi ayırt ede bil me" özel li ği dir. Böy le bir ye te ne ğe sa hip

ol ma yan hüc re nin var ol du ğu nu farz et sek bi le,

can lı lı ğı nı sür dür me si müm kün de ğil dir. 

HÜCRE ZARINDAKİ MUCİZE
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Hüc re za rı nın se çi ci-ge çir gen özel li ği ha ya ti
de re ce de önem ta şır. Vü cu dun sü rek li ih ti yaç
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dü zen övülmeye en layık olan üstün ilim sahibi
Rabbimiz'e ait tir. 



Bir ev rim ci kay nak ta bu zo run lu luk tan şöy le söz edi lir:

Can lı sis tem ler, va ro luş la rı nın ilk sa ni ye sin den iti ba ren do ğal

çev re ve or tam la rı nın çe şit li özel lik le ri ni bir bir le rin den ayırt

ede bil me le ri ni sağ la yan bir be ce riy le do nan mış ol ma lıy dı lar.

Can lı lar, mad de özüm se me sü reç le ri ni ayak ta tut ma la rı için

ka çı nıl maz olan ye te ne ği, ba ğım lı ol duk la rı çev re et men le ri ni

ta nı yıp ay rım sa ya bil me, bir an lam da bun la rı öğ re ne bil me ve

fark ede bil me ye te ne ği ni ta şı dık la rı öl çü de ve ta şı dık la rı sü re -

ce ha yat ta ka la bil miş, ya şa ya bil me be ce ri si ni gös te re bil miş ler -

dir. Bu çev re et men le ri ni (söz  ge li mi şe ker ve pro te in gi bi

ener ji sağ la yı cı bü yük mo le kül le ri) ken di le ri için ya rar sız,

hat ta teh li ke li ve za rar lı olan lar dan her han gi bir bi çim de ayırt

ede rek, on la rı se çe bil mek ka çı nıl maz bir zo run lu luk tu, çün kü

söz  ge li mi bu za rar lı et men ler "ze hir" et ki si ya pıp hüc re nin

mad de özüm se me sü reç le ri ni blo ke et mek te, bu sü reç le ri ra -

yın dan çı kar mak tay dı lar.10

Gö rül dü ğü gi bi bir hüc re an cak ken di si için za rar lı ile

ya rar lı yı ayırt et me ye te ne ği ne sa hip ol du ğu sü re ce var -

lı ğı nı sür dü re bi lir. Bu ye te nek ile il gi li ola rak şu nu ha tır -

lat mak ta ya rar var dır: Yu ka rı da ki sa tır lar da kul la nı lan

üs lu ba dik kat edi le cek olur sa hüc re le rin seç me, fark et -

me, ayırt et me, öğ ren me, ayık la ma gi bi ye te nek le rin den

bah se dil di ği ni gö rü rüz. Dü şün me, ak let me ve bi linç sa -

hi bi ol ma yı ge rek ti ren bu ey lem le ri şu ur suz hüc re le rin

te sa düf le rin et ki siy le ka zan ma la rı nı bek le yen Dar wi nist -

ler, bu man tık dı şı du ru mu ka sıt lı ola rak dik ka te al maz -

lar. Te sa düf le rin tüm çe liş ki le ri bir şe kil de çö züm le di ği -

ne ina nır lar. Te sa dü fü, her ka pı yı açan, her zor lu ğu aşan,

her şe yi en in ce ay rın tı sıy la plan la yan mu az zam bir güç

zan ne der ler. Bu, kuş ku suz ba tıl bir inanç tır. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Hüc re de ki üs tün akıl kar şı sın da ev rim ci le ri çık maz -

da bı ra kan pek çok ko nu var dır. Ör ne ğin şu ur suz atom -

lar te sa dü fi bir le şim ler le na sıl olup da son de re ce şu ur lu

iş lev le re sa hip hüc re yi mey da na ge tir miş ler dir? Ev rim ci -

ler, hüc re nin do ğa da za ten ken di li ğin den ger çek le şen

kim ya sal re ak si yon lar sa ye sin de or ta ya çık tı ğı nı id dia

eder ler. Oy sa hüc re de ki her de tay bir plan ve dü zen da -

hi lin de dir; bu dü zen de te sa dü fi et ki le rin ye ri yok tur. Her

de tay üs tün bir bi lin cin var lı ğı nı gös ter mek te dir.

Bu ko nu yu de tay lı ola rak in ce le yen ün lü İn gi liz bi lim

ada mı Fred Hoy le'un aşa ğı da ki açık la ma sı, son de re ce

ay dın la tı cı dır:

Eğer ger çek ten mad de nin için de, onu ya şa ma doğ ru iten bir

iç-pren sip ol say dı, bu nun bir la bo ra tu var da ko lay lık la gös te ri -

le bil me si ge re kir di. Ör ne ğin bir araş tır ma cı, il kel çor ba yı tem -

sil eden bir yüz me ha vu zu nu de ney için kul la na bi lir di. Böy le

bir ha vu zu is te di ği niz her tür lü can sız kim ya sal la dol du run.

Ona is te di ği niz her tür lü ga zı pom pa la yın ya da üze ri ne is te -

di ği niz her tür lü rad yas yo nu ve rin. Bu de ne yi bir yıl bo yun -

ca sür dü rün ve (ha yat için ge rek li olan) 2000 en zim den kaç

ta ne si nin sen tez len di ği ni kont rol edin. Ben si ze ce va bı şim di -

den ve re yim ve böy le ce bu de ney le za ma nı nı zı har ca ma yın:

Ke sin lik le hiç bir şey bu la maz sı nız, bel ki olu şa cak bir kaç ami -

no asit ve di ğer ba sit kim ya sal mad de ler dı şın da.11

Ev rim ci ler ta ra fın dan en "il kel" hüc re ler ola rak ka bul

edi len bak te ri ler bi le, bu ra da bah set ti ği miz şu ur lu özel -

lik le re sa hip ler dir. Ken di si için za rar lı olan la ya rar lı ola -

nı ayırt et me özel lik le riy le hiç bir za man ba sit ola rak isim -

len di ri le mez ler. 
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Ev rim ci bir ya zar, bu ko nu da şu iti ra fı yap mak ta dır:

İl kel hüc re le rin, tür le rin kö ke ni için baş lan gıç nok ta sı ol du ğu

ko nu sun da ki yay gın fi kir ger çek ten de ha ta lı dır. Bu hüc re ler

hak kın da iş lev sel ola rak il kel olan hiç bir şey yok tur. Bu hüc re -

ler gü nü müz de ki su ret le ri gi bi ay nı bi yo kim ya sal ekip ma nı

içer mek tey di ler. Pe ki da ha son ra ki hüc re ler na sıl or ta ya çık -

mış tı? Bu so ru ya ve ri le cek tek an lam lı ce vap, na sıl ol du ğu nu

bil me di ği miz dir.12

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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CAN LI LI ĞIN KÖ KE NİN DE TE SA DÜF LE RE YER YOK TUR...
Can lı lı ğı oluş tu ran tüm ami no asit ler, pro te in ler, li pit ler, kar bon,

fos for, kal si yum, ka ro ten gi bi ele ment le rin hep si bir ka za na konul sa;
son ra bu ka zan ısı tıl sa, so ğu tul sa, yıl dı rım la ra ma ruz kal sa, elekt rik

ve ril se ve is te nen her tür lü tek no lo jik ci haz la ka rış tı rıl sa, is te nen her
tür lü iş lem uy gu lan sa, bu ka rı şım dan tek bir can lı hüc re si da hi 

çık maz. Mil yar lar ca hat ta tril yon lar ca se ne, ba ba dan oğu la va si yet
edi le rek bu de ney de vam et ti ril se yi ne de şu ur suz atom lar, üstün bir

yaratılış örneği olan hüc re yi mey dana getiremez ler. 



Araş tır ma cı ya zar Ho ward Peth de ba sit hüc re di ye

bir kav ra mın ol ma dı ğı nı şöy le di le ge ti rir:

Es ki den hüc re nin bir çe kir dek ve si top laz ma 'de ni zi' için de ki

di ğer par ça lar dan mey da na gel di ği dü şü nül mek tey di. Fa kat

hüc re için de bü yük alan lar boş tu. Şim di ise bir hüc re nin ger -

çek ten 'ko van gi bi ol du ğu' ya ni hüc re nin ve onu ba rın dı ran

be de nin ha ya tı için ge rek li olan önem li iş lev sel bi rim ler le do -

lu ol du ğu bi lin mek te dir. Ev rim te ori si ha ya tın 'ba sit' bir hüc -

re den ge liş ti ği ni var sa yar, fa kat gü nü müz de bi lim ba sit
hüc re di ye bir şey ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir.13
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Hiç şüp he siz bi lim adı na or ta ya çı kan Dar wi nist ler,

bi li min, id di ala rı nı ge çer siz kı la ca ğı nı tah min et mi yor lar -

dı. Elekt ron mik ros ko bu nun, ge ne tik bi li mi nin ol ma dı ğı

1800'ler de, hüc re nin komp leks ya pı sı hak kın da kim se

bil gi sa hi bi de ğil di. Do la yı sıy la ce ha le tin ver di ği im kan -

lar la ya şa mın rast lan tı la rın ese ri ol du ğu id di ası bir sü re

için in san la rı ya nıl ta bil di. An cak gü nü müz de bi lim ve

tek no lo ji hüc re nin son de re ce komp leks bir yapıya sa hip

ol du ğu nu gös ter miş tir. Hüc re nin bu ya pı sı öy le si ne

komp leks tir ki, bi lim adam la rı tüm ça ba la ra ve ge liş miş

im kan la rı na rağ men, hüc re gi bi bir ya pı yı el de ede me -

miş ler dir. 

Bi linç ve akıl sa hi bi in san lar ta ra fın dan -her tür lü im -

kan ve tek no lo ji ye rağ men- su ni ola rak ya pı la ma yan hüc -

re nin, te sa düf ese ri oluş ma sı nı bek le me nin an lam sız lı ğı

açık ça or ta da dır. Ev rim ci ler bu çe liş ki kar şı sın da za man

kav ra mı na sı ğı na rak, mil yon lar ca se ne içe ri sin de bu nun
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20. yüzyıla kadar, ilkel bilim anlayışı ile canlıların çok basit bir yapıya sahip oldukları
varsayılıyor ve cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabile-
ceklerine inanılıyordu. 20 ve 21. yüzyıllar ise bilim tarihinde dönüm noktası olan
gelişmelere sahne oldu. Yine bu yüzyıllarda geliştirilen mikroskoplar sayesinde hücrenin
kompleks yapısı keşfedildi; canlılığın kökeninde tesadüflerin yeri olmadığı anlaşıldı.
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müm kün ola bi le ce ği ni sa vu nur lar. An cak ne ka dar za -

man ve ri lir se ve ril sin, ge li şi gü zel et ki le rin ne ti ce sin de

bel li bir dü zen ta şı yan, akıl lı, şu ur lu ha re ket ler ser gi le -

yen, bil gi sa hi bi bir ya pı mey da na gel me si ni bek le mek

ha yal kur mak tan fark sız dır. Za ma nın ne düzen yap ma

ne de fark lı te sa düf le ri "de ne me ya nıl ma" yo luy la ele ye -

rek, "şu ol du, bu ol ma dı" gi bi bir ka ra ra var ma ye ti si

vardır. Avust ral ya Bi lim Aka de mi si'nde gö rev yap mış

olan bi yo log Prof. Mic ha el Pit man de za ma nın, ev rim ci -

le rin bek len ti le ri nin tam ter si et ki le re se bep ola ca ğı nı

şöy le açık la mak ta dır: 

Za ma nın hiç bir fay da sı yok tur. Can lı bir sis te min dı şın da ki

bi yo mo le kül ler za man la çö zül me ye eği lim li dir ler, ya pı lan ma -

ya de ğil. Bi yo mo le kül le rin tü mü ço ğun luk la bir kaç gün da ya -

na cak lar dır. Za man komp leks sis tem le ri ay rış tı rır. Eğer bü -

yük bir ke li me (bir pro te in) ya da bir pa rag raf te sa dü fen mey -

da na gel miş ol sa, za man onu boz mak için iş le ye cek tir.14 

Hüc re nin İçin de ki Ke sin ti siz Fa ali yet
Can lı bir hüc re tüm bi lim adam la rı nı hay ran lık için de

bı ra kan bir yaratılış ha ri ka sı dır. Elekt ron mik ros ko bu ile

in ce len di ğin de hüc re nin için de arı ko va nın da ki fa ali yet -

le ri an dı ran çok ha re ket li bir ya pı ol du ğu gö rü le bi lir.

Tıp kı yüz ler ce arı nın ölüp, on la rın ye ri ne ye ni le ri nin gel -

me siy le ko van da ki ya şa mın de vam et me si gi bi, vü cut ta

da her gün mil yon lar ca sı ölen hüc re le rin yer le ri ne ye ni -

le ri ge lir. Ve mil yar lar ca hüc re in sa nın vü cu du nu ya şat -

mak için bir lik te ve uyum için de ha re ket eder ler. 
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İn san vü cu dun da ki bu gö rün mez ya pı la rı bir şe hir

mer ke zi ne ben zet mek müm kün dür. 100 tril yon hüc re nin

her bi ri, et ra fı du var la çev re len miş bir şe hir gi bi tüm ih -

ti yaç la rı nı kar şı lar, ener ji üre tir, ha ber leş me, nak li ye ve

gü ven lik bi rim le ri ba rın dı rır. Sant ral bi rim le ri hüc re nin

ener ji si ni, fab ri ka lar pro te in le ri ve ha ya ti önem ta şı yan

kim ya sal la rı üre tir ler. Komp leks nak li ye sis tem le ri ise bu

kim ya sal la rı hüc re nin içe ri sin de bir nok ta dan di ğer bir

nok ta ya ve ge rek ti ğin de hüc re nin öte si ne ta şır lar. Ba ri -

kat lar da ki nö bet çi ler de ih raç ve it hal pi ya sa sı nı de net ler -

ler ve muh te mel teh li ke işa ret le ri ni al mak için dış dün ya -

yı göz ler ler. Di sip lin li bi yo lo jik or du lar is ti la cı lar la sa va -
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BİR YER DE TA SA RIM VAR SA, ONU 
TA SAR LA YAN DA VAR DIR...
Yol ke na rın da in şa edil miş bir bi na komp lek si dü -
şü nün... Önün den ge çer ken bu bi na için "te sa düf
ese ri ne ka dar da mü kem mel ol muş" der mi si -
niz? El bet te ki böy le man tık sız bir  şey ak lı nı za
da hi gel mez. Aksine gördükleriniz, bi na nın bir
mi mar ta ra fın dan ne ka dar ti tiz lik le çi zil di ği ni,
mü hen dis ler ta ra fın dan ne ka dar ku sur suz plan -
lan dı ğı nı, ta sa rım cı la rın kul la nım ko lay lı ğı na yö -
ne lik ne ka dar çok de tayı dü şün düklerini ak lı nı za
ge ti re bi lir. Akıl ve man tık sa hi bi bir kim se, ay nı
şe kil de hüc re de ki komp leks yapı için de onu ya -
ra tan Rab bi miz'in il mi ni, ak lı nı, gü cü nü dü şü nüp,
tak dir ede cek tir.
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Hüc re için de şe hir mer kez le ri ne ben zer bir şe kil de hüc re nin ener ji si ni
sağ la yan sant ral bi rim le ri, pro te in ve ha ya ti önem ta şı yan kim ya sal la rı
üre ten fab ri ka lar, bu kim ya sall la rı hüc re içi ne ve dı şı na ta şı yan komp -
leks nak li ye sis tem le ri, sı nır da gü ven li ği sağ la yan nö bet çi ler bu lu nur.
Bir kaç ke li mey le ifa de et ti ği miz hüc re de ki komp leks ya pı, bir şe hir
mer ke zin den çok da ha ku sur suz bir dü zen le çalışır. 
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şa bil mek için ha zır bir du rum da bek ler ken, "mer ke zi leş -

miş ge ne tik hü kü met" de dü ze ni sağ lar.15

Hüc re içi ula şım sis te mi de ol duk ça komp leks tir. Hüc -

re ler ken di iç le rin de bir çok bö lü me ay rıl mış tır ve ara la rın -

da bü yük bir uyum için de iş le yen bir iş  bö lü mü mev cut tur.

Bu bö lüm le rin bir kıs mı be sin de po lar ken, bir kıs mı en zim

ve pro te in üre tir ve bir bir le ri ara sın da ge çiş sağ lar lar. Ör ne -

ğin hüc re için de ba zı be sin ler, kul la nı ma geç mek üze re mo -

le kü ler kam yon la ra yük le nir ler. Her bir kam yon va ra ca ğı

nok ta nın ki li di ni aça cak bir anah ta ra sa hip tir. Böy le ce bir

kı sım pro te in ler de, yük le me li man la rı gi bi ha re ket ede rek,

kam yon la rı açar ve için de ki le ri va rış kom par tı ma nı na bo -

şal tır lar.16 Da ha kap sam lı in ce len di ğin de ise, hüc re için de ki

mo le kül le rin mu az zam bir hız da ha re ket et tik le ri gö rü lür.

Bu ra da ki or ga ni ze ve ko or di ne iş lem ler, ta rif le rin çok öte -

sin de komp leks bo yut lar da dır. Ame ri ka lı ast ro nom ve ya -

zar Carl Sa gan -her ne ka dar ko yu bir ate ist ol du ğu için

hüc re nin kö ke ni ni rast lan tı lar la açık la mak için ça ba la sa da-

hüc re de ki fa ali yet ler den şöy le söz eder:

Can lı hüc re si de tay lı ve komp leks bir mi ma ri ha ri ka dır. Mik -

ros kop tan ba kıl dı ğın da ne re dey se çıl gı na dön müş fa ali yet ler

gö rü lür. Da ha de rin se vi ye de mo le kül le rin mu az zam bir hız -

da sen tez len di ği bi lin mek te dir.17

Le igh Üni ver si te si'nden ün lü bi yo kim ya pro fe sö rü

-ve gü nü müz de Dar wi nizm'i eleş ti ren en ön de ge len

isim ler den bi ri olan- Mic ha el Be he ise, hüc re de ki her şe -

yin gö rü nen den çok da ha komp leks ya pı lar içer di ği ni

şöy le di le ge tir miş tir:

Ben Dar win'in ev rim me ka niz ma sı nın, mik ros kop al tın da gö -
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rü len le ri açık la ma dı ğı inan cın da yım. Hüc re ler rast ge le ev -
rim le şe me ye cek ka dar kar ma şık bir ya pı ya sa hip, on la -
rı üre te cek bir ze ka nın ol ma sı ge re kir... Dar win te ori si en

bü yük güç lü ğü hüc re nin ge li şi mi ni açık la ma ya ça lı şır ken ya -

şı yor. Bir çok hüc re sel sis tem be nim de yi mim le akıl al maz de -

re ce de komp leks tir. Bu de mek tir ki sis te min ça lış ma dan ön ce

bir kaç bi le şi me ih ti ya cı var dır... Böy le bir sis tem Dar win'in

yön te miy le uy gun bir şe kil de bi ra ra ya ge ti ri le mez di, ya ni

fonk si yon la rı nı par ça par ça ge liş ti re rek.18

Hüc re de ki in dir ge ne mez komp leks lik, sis te min ça lış -

ma sı için ay nı an da pek çok un su run ku sur suz ca var ol -

ma sı ko şu lu nu ön gö rür. Bu du rum da te sa düf le rin sis te -

min tüm par ça la rı nı bi linç li bir şe kil de, akıl, bil gi ve dü -

zen ge rek ti ren gö rev le ri ni ya par şe kil de bir ke re de var et -
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Çıp lak göz le gör me nin
müm kün ol ma dı ğı

böy le si ne kü çük si nir
hüc re le rin de çok bü -

yük şe hir mer kez le rin -
den da ha üs tün bir sis -
te min sak lı ol ma sı, de -
rin dü şü nen, akıl sa hi bi

kim se ler için Al lah'ın
son suz il mi nin de lil le -

rin den bir ta ne si dir.



me si ge rek mek te dir. An cak bü tü nü oluş tu ra cak olan par -

ça la rın da son de re ce komp leks ya pı da ol duk la rı dü şü -

nü lür se, bu du rum da ba sit ten komp lek se doğ ru aşa ma -

la rın ola ma ya ca ğı nın göz ar dı edil me me si de ge re kir.

Çün kü bu par ça la rın var lı ğın dan, an cak tü mü bi ra ra da

ol du ğun da söz et me miz müm kün dür. 

Ha ya tın te mel ya pı sı olan hüc re nin ol duk ça komp -

leks bir ya pı da ol ma sı, ev rim ci le rin ha la ha ya tın te sa dü -

fen na sıl baş la mış ola bi le ce ği so ru su na bir ce vap ve re me -

miş ol ma la rı na baş lı ca se bep tir. Çün kü bu ra da ki komp -

leks lik te sa düf ler le açık la na ma ya cak ka dar üst dü zey de -

dir. Mic ha el Be he ev rim ci bi lim adam la rı nın ya şa dı ğı bu

ça re siz li ği, ev rim ci  Ja mes Sha pi ro'nun bir ifa de si ne atıf ta

bu lu na rak şöy le açık lar: 
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Göz de ki re ti na hüc re le ri çok
özel bir şe kil de ışı ğa du yar lı
ola rak ya ra tıl mış lar dır. Fo -

ton lar re ti na da ki bu hüc re le -
re çarp tık la rın da, ade ta bir -
bi ri ar dı na di zil miş do mi no

taş la rı nı ha re ke te ge çi rir ler.
Bu du rum çe şit li pro te in le -
rin şe kil de ğiş tir me si ne ve

ara la rın da ba zı bir leş me le rin
ger çek leş me si ne se bep olur.
Pek çok kim ya sal re ak si yon

zin ci ri nin ar dın dan, "elekt rik
uya rı la rı" olu şur. Si nir ler bu

uya rı la rı bey ne ak ta rır ve
ora da "gör me" de di ği miz iş -
lem ya şa nır. Tüm de tay la rıy -

la gör dü ğü müz bu renk li
dün ya, re ti na hüc re le ri nin
ku sur suz yaratılışına bağ lı

ola rak, Rab bi miz'in biz le re
ver di ği bü yük bir ni met tir.

retina

koni
hücresi

çubuk
hücresi



Her şey den önem li si ha ya tın te mel ya pı sı olan hüc re ol duk ça

kar ma şık tır. Fa kat bi lim ha la ha ya tın na sıl baş la dı ğı so ru su na

bir ce vap ve re me di mi? Ha yır. Chi ca go Üni ver si te si Bi yo kim -

ya bö lü mün den Ja mes Sha pi ro'nun yaz dı ğı gi bi, "Dar win'in

me ka niz ma sı nı bi yo kim ya da lın da açık la yan ke sin de lil ler

şim di ye ka dar bu lu na ma mış tır, var olan lar ise bir kaç umut -

suz spe kü las yon dan baş ka sı de ğil dir." Bir kaç bi lim ada mı

hüc re yi Dar win dı şı yön tem ler le açık la ma yı öner miş ler dir.

Bu nun ye ri ne, ben şu na ina nı yo rum ki tüm bu sis tem ler bir

akıl ta ra fın dan di zayn edil miş ve dü zen len miş tir.19

Mas sac hu setts Tek no lo ji Ens ti tü sü'nde (MIT) fi zik ve

bi yo lo ji alan la rın da ça lış ma lar ya pan Prof. Ge rald L.

Schro eder ise hüc re de ki komp leks li ği şöy le bir ör nek le

ta rif et mek te dir:

Vü cu dun içi ne ve son ra da hüc re nin içi ne gir mek, ha ri ka lar

dün ya sı na se ya hat et mek gi bi dir. Dış za rıy la çev re le nen hüc re -

nin iş lev le ri dı şa rı dan ay rıl mış tır. Her han gi bir ya pı ya dı şa rı -

dan bak tı ğı mız da özü hak kın da çok ba sit leş ti ril miş bir ba kış açı -

sı na sa hip olu ruz. Fa kat dü şün ce den ha re ke te geç ti ği miz de,

mil yon lar ca hüc re nin ve mil yar lar ca ato mun be lir li bir em re

gö re ha re ket ede rek bu ola ğan be ce ri le ri ger çek leş tir di ği ni gö rü -

rüz. Dı şa rı dan ba kıl dı ğın da her şey çok ba sit gö rü nür. Bir ara -

ba yı ça lış tır mak için anah ta rı çe vir me niz ye ter li dir. Ve ya bil gi -

sa ya rı ça lış tır mak için açı lış düğ me si ne ba sar sı nız. Fa kat mo to -

ru ateş le mek ya da ek ra nı ay dın lat mak için mil yar lar ca ato mu

tam doğ ru bi çim de ha re ke te ge çir mek ama cıy la dev re le ri ta sar -

la mak ve bi le şen le ri icat et mek sa yı sız sa at ge rek tir miş tir.20

İş te Dar win ve onu iz le yen ev rim ci bi yo log lar da çok

uzun bir sü re hüc re ye "dı şa rı dan" bak mış lar, bu ne den le

de onu ba sit bir ya pı ola rak gör müş ve kö ke ni nin rast lan -

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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tı lar la açık la na bi le ce ği ni san mış lar dır. Oy sa 20. yüz yı lın ikin ci

ya rı sın da hüc re nin ola ğa nüs tü komp leks li ği gi de rek da ha faz -

la açı ğa çık tı ğın da, ev rim ci le ri şaş kın lık ve ça re siz lik kap la mış -

tır. Gü nü müz de sa de ce hüc re nin kö ke ni nin "ile ri de bir gün ev -

rim sel me ka niz ma lar la açık la na ca ğı nı" ümid ede bil mek te dir -

ler. El le rin de ka nıt de ğil, sa de ce cı lız bir umut var dır. Umu dun

tek kay na ğı da, bu ko nu da ki dog ma tizm le ri dir. 

Hüc re de or ta ya çı kan komp leks lik, ya ra tı lış ol du ğu nu açık ça

ka nıt la mak ta dır. An cak hüc re de bu nun da öte sin de, şa şır tı cı bir

bi linç ser gi len mek te dir. Ger çek te kuş ku suz hüc re ler dü şün me,
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Hazır bir ta sa rı ma dı şa rı dan bak tı ğı mız da her şey çok ko lay gö rü nür. Ör ne ğin bir
ara ba nın mo to ru nu ça lış tır mak için anah ta rı çe vir me niz ye ter li dir. Fa kat mo to ru
ateş le mek için bin ler ce par ça ta sar lan mış, bel li bir plan da hi lin de bi ra ra ya ge ti ril -
miş tir. Bu nu ger çek leş tir mek için çok sa yı da ki şi emek ve za man har ca mış, ak lı nı,

bil gi si ni ve tec rü be si ni kul lan mış tır. Biz ise vü cu du muz da ki sis -
tem le ri ça lış tır mak için düğ me ye da hi bas ma -

yız. Ge rek hüc re, ge rek or gan, ge rek se
sis tem se vi ye sin de vü cu du muz, bi -

zim hiç bir mü da ha le miz ol ma -
dan gö re vi ni ku sur suz ca ya -
par. Tüm bun lar Rab bi miz'in
Rah man ve Ra him sı fat la rı -
nın bir te cel li si dir.



öğ ren me, ka rar al ma, plan yap ma gi bi bi lin ce ait özel lik ler den

yok sun dur lar. Böy le bir çı ka rım ya pa cak ne be yin le ri, ne göz le -

ri, ne de bir si nir sis tem le ri var dır. An cak hüc re le rin ger çek leş -

tir di ği iş le re bak tı ğı mız da en bi linç li ki şi den da ha ön gö rü lü, da -

ha akıl cı ve ted bir li, da ha dik kat li ve ti tiz ça lış ma lar yap tık la rı nı

gö rü rüz. Hüc re de ser gi le nen bu üs tün akıl "her şe yi ya rat mış,

ona bir dü zen ver miş, bel li bir öl çüy le tak dir et miş" (Fur kan

Su re si, 2) olan Rab bi miz'e ait tir.

Hüc re Za rı Ol ma dan Hüc re den 
Söz Et mek Müm kün De ğil dir
Hüc re za rı nın ya pı sı nı ve se çi ci-ge çir gen özel li ği ni in ce le -

me den ev vel ev rim ci le rin bu ko nu ile il gi li ba kış açı la rı na de -

ğin mek te fay da var dır. Ev rim ci le rin, ilk hüc re nin ken di ken -

di ne, te sa dü fi sü reç ler so nu cu oluş tu ğu id di ası nın ne ka dar

ger çek dı şı ve bi lim sel lik ten uzak ol du ğu nu çe şit li ki tap la rı -

mız da de tay lı ola rak açık la dık. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run

Yah ya, Ha ya tın Ger çek Kö ke ni, Ha run Yah ya, Ev rim Al dat ma ca -
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sı) An cak her tür lü im kan sız lı ğı göz ar dı ede rek ilk hüc -

re nin ba zı or ga nel le ri nin ken di li ğin den oluş tu ğu nu var -

sa ya lım. Bu du rum da ev rim ci ler açı sın dan da ha da zor

bir du rum oluş mak ta dır. Çün kü söz ko nu su ilk hüc re

ada yı nın, ev rim ci le rin "il kel or tam" adı nı ver dik le ri ha -

ya li bir or tam da, ol duk ça za rar lı ol du ğu bi li nen at mos fer

ko şul la rın dan ko ru na bil mek için te sa dü fen bir hüc re za -

rı ka zan mış ol ma sı ge rek li dir. 

Her ne ka dar te sa dü fen oluş tu ğu id dia edi len bir can -

lı nın ya şa ya bil mek için, te sa dü fen ted bir al dı ğı nı id dia et -

mek ak la uy gun bir id dia ol ma sa da, biz yi ne ile ri aşa ma -

lar da ki man tık sız lık la rı vur gu la mak açı sın dan bu se nar -

yo nun da ger çek leş ti ği ni var sa ya lım ve ma sal dan fark sız

bu bek len ti le ri de vam et ti re lim: Te sa dü fen olu şan söz de

ilk hüc re, at mos fe rin za rar lı et ki le ri ne kar şı ko ya ma ya rak

yok ol muş tur. Son ra te sa düf ese ri ye ni hüc re ler olu şur, fa -

kat bun lar da ya şam la rı nı sür dü re me miş ler dir. Son ra olu -

şan hüc re ler ise ata la rı nın baş la rı na ge len ler den "ders ala -

rak", bu il kel at mos fe re ko run ma sız çık ma mak ge rek ti ği

"so nu cu na va rır lar." Ve te sa düf le rin yar dı mı ile ken di le ri -

ni bu çe tin ko şul lar dan ko ru ya cak bir "dış ka buk" edi nir -

ler. Ya ni bir ba kı ma de ne me ya nıl ma yo luy la ken di le ri ne

tam ol ma sı ge re ken özel lik te bir zar edi nir ler. Şim di dü -

şü nün: Bu plan lı ha re ke ti şu ur suz, ak lı, bey ni ol ma yan bir

hüc re nin ken di ken di ne dü şün me si ya da te sa düf le rin

böy le si ne isa bet li bir çö züm ge tir me le ri müm kün mü dür?

Hüc re nin dış or tam da ki za rar lı mad de le rin hüc re ye gi ri -

şi ni en gel le ye cek, ge rek li mad de le ri ka bul ede rek hüc re -

nin bes len me si ni dü zen le ye cek bi linç te bir za ra sa hip ol -
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ma sı nı, te sa dü fi et ki ler ola rak açık la mak en baş ta bi li me

ters dü şer. Bu özel lik ler ol ma dan bir hüc re nin var lı ğı nı kı -

sa bir sü re da hi sür dür me si müm kün de ğil ken, en ufak

bir ha ta nın ha ya ti bir an lam ta şı dı ğı bir du rum da te sa düf -

ten söz et mek ne de re ce man tık lı dır? Üs te lik bu ku sur suz -

luk yal nız ca ilk var olan hüc re de de ğil, bun dan son ra ki

tüm hüc re ler de de ay nı şe kil de de vam et me li dir. Ev rim ci

açık la ma la ra bak tı ğı mız da ise, ilk hüc re ile il gi li ola rak

var sa yım la ra da ya lı izah lar dan baş ka bir şey le kar şı laş -

ma yız. Ev rim ci bi yo log Ho imar Von Dit furth hüc re za rı

için şöy le bir açık la ma yap mak ta dır:
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… bu ilk hüc re le rin tü mü de dış ka buk ola rak bir yü zey za rıy -

la çev ril miş ler dir ve bu an lam da he men tü mü nün pay laş tı ğı

or tak bir özel lik ten bi le söz ede bi li riz. Çün kü çev re nin kim ya -

sal sü reç le rin den bir öl çü de ba ğım sız bir mad de özüm se me si

ger çek leş ti re bil me nin ko şu lu, or ga nik sis te mi onu çev re le yen

or tam ve ko şul lar dan nis pe ten ba ğım sız kı la rak, sis tem ile dış

et ki ler ara sın da bir sı nır koy mak tır. Bu ba kım dan he men tüm

ilk hüc re le rin böy le bir sı nır ko yu cu dış zar la ör tül müş ol duk -

la rı nı var say ma mız ge re ki yor.21

Dit furth'un bu açık la ma la rı nın ne ka dar akıl dı şı ol -

du ğu açık tır. Te sa dü fen mey da na gel di ği ne ina nı lan bir

hüc re nin ken di ne bir kı lıf edin me yi "ak let me si" ve bu nu

he men  ba şa rıy la uy gu la ma sı müm kün de ğil dir. Böy le bir
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olay an cak fan tas tik bi lim kur gu film le rin de ger çek le şe bi -

lir. Te sa dü fen mey da na gel di ği id dia edi len çok sa yı da

hüc re nin her bi ri nin ay nı ak lı gös ter miş ol du ğu nu id dia et -

mek ise, en fan tas tik film ler de bi le rast lan ma ya cak tarz da,

akıl dı şı bir id di adır. 

So nuç ola rak hüc re nin var lı ğı za rı nın da var lı ğı nı ge -

rek ti rir. Ve bu za rın hüc re nin ken di ka ra rı ile ve ya te sa düf -

ler le mey da na gel miş ol ma sı müm kün de ğil dir. New York

Üni ver si te si Tıp Mer ke zi'n den Prof. Ge rald We iss man da

can lı lık tan bah set mek için, hüc re za rı nın zo run lu lu ğu na

bir sö zün de dik kat çek miş tir:

Baş lan gıç ta, hüc re za rı nın ol ma sı zo run lu dur! Pü rin , pi ri mi -

din ve ami no  asit le ri ken di ken di ne ço ğa la bi len mak ro-mo le kül -

ler şek lin de or ga ni ze eden şim şek her ney se, onu çev re le yen bir

za rın ta sa rı mıy la sağ la nan or ga ni zas yon sır rı ol mak sı zın hüc -

re le ri oluş tu ra maz dı.22

Hüc re za rı ol ma dan can lı lık tan söz et me nin müm kün ol -

ma dı ğı bi lim adam la rı nın hem fi kir ol du ğu bir ger çek tir. An -

cak bu ra da unu tul ma ma sı ge re ken hüc re za rı nın bu gün kü

komp leks ya pı sı ve "se çi ci-ge çir gen" özel li ği ile var ol ma sı

ge rek li li ği dir. Bu özel li ğin ev rim ci var sa yım lar da ki gi bi aşa -

ma aşa ma ge liş me si ise söz ko nu su de ğil dir. Çün kü hüc re

za rı bu gün kü özel lik le ri ne sa hip ol ma dı ğın da, hüc re nin can -

lı lı ğı nı ko ru ma sı müm kün de ğil dir. Bu nun için hüc re za rı nın

dış or ta mı ta nı ma sı, hüc re nin ih ti yaç la rı nı sap ta ma sı, hüc re -

ye gi re cek mad de le rin za rar lı olup ol ma dı ğı nı ayırt ede bil -

me si ve bu se çim ler de hiç bir ha ta yap ma ma sı ge rek mek te -

dir. Kim ya sal re ak si yon la rın, fi zik ka nun la rı nın ve te sa düf le -

rin, şu ur suz yağ ve pro te in ler den olu şan bu in ce cik za ra,

böy le şu ur lu bir se çi ci lik ka zan dır ma ya ca ğı açık tır. 
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üc re za rı, hüc re yi sa ran, in ce ve elas tik bir

ya pı dır. Bir kaç mo le kül, di ğer bir de yiş le

7,5-10 na no met re (met re nin mil yar da bi ri)

ka lın lı ğın da dır. Bir ka ğıt ka lın lı ğı el de et -

me niz için, 10 bin den faz la hüc re za rı nı üst

üs te yığ ma nız ge re kir di. En te mel bil gi le re sa hip bir kim se

için hüc re za rı, hüc re yi dış çev re sin den ko ru yan bir sı nır dır.

An cak hüc re za rı bi lim adam la rı nın he nüz 20. yüz yı lın son -

la rın da keş fet ti ği pek çok komp leks özel li ğe ve gö re ve sa hip -

tir. Bu gö rev ler den, ün lü mik ro bi yo log Prof. Mic ha el Den ton

bir ki ta bın da şöy le bah set mek te dir:

Hüc re, kar bon te mel li ya şa mın ya pı ta şı ola rak iş lev yap mak için

tam ve ide al bir uy gun lu ğa sa hip tir. Hüc re ler her han gi bir ta li -

ma tı ye ri ne ge tir me, çe şit li şe kil ler al ma, ina nıl maz çe şit li lik te

çok hüc re li can lı oluş tur ma ve tüm can lı dün ya sı nı mey da na ge -

tir me ye te ne ği ne sa hip tir ler. El de edi len de lil le re gö re hüc re za rı,

hüc re nin içe ri ği ni bi ra ra da tut mak, da ha bü yük can lı lar da ha re -

ket et mek ve se çi ci ola rak bir bir le ri ne bağ lan mak için özel ve ide -

al bir ya pı ya sa hip tir. 

Hüc re za rı ay nı za man da yük lü par ça cık la ra kar şı se çi ci-ge çir -

gen lik gös ter me si, si nir ile ti mi nin te me li ni oluş tu ran elekt rik sel

özel lik le ri açı sın dan da uy gun dur. Hüc re nin bi li nen özel lik le ri

ye te rin ce hay ran lık ve ri ci dir, fa kat yi ne de da ha öğ re nil me si ge -

re ken çok faz la şey var dır. Hüc re nin güç lü he sap la ma ye te ne ği

gös ter di ği ve hat ta akıl lı dav ra na bi le ce ği ola sı lı ğı dik ka te alın -

mak ta dır.23
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Hüc re zar la rı, hüc re le ri bi ra ra da tut ma da, ör ne ğin çok hüc re li

can lı lar da hüc re le rin di ğer hüc re ler ile bir le şe rek do ku la rı oluş tur -

ma sın da son de re ce önem li dir. Hüc re için de bir çok or ga ne li sa ran

iç zar lar la bir lik te, hüc re nin za rı, bir evin için de ki oda la rı sa ran dış

du va ra ben ze ti le bi lir. An cak hüc re za rı hüc re yi dış or tam dan ayır -

mak la bir lik te, ta ma mıy la aşıl maz bir du var de ğil dir. Tam ter si ne

uy gun mad de le rin hüc re ye gi riş-çı kı şı na izin ve ren aşı rı de re ce de

du yar lı bir kont rol me ka niz ma sı şek lin de ça lı şır. Be lir li mad de le -

rin hüc re ye gir me si ne ve çık ma sı na izin ve rir ken, di ğer le ri ni en -

gel ler. Ör ne ğin be sin mad de le ri ni hüc re içi ne alır ken, atık la rı dı şa -

rı yol lar. Bun la rın ya nı sı ra kim ya sal ve elekt rik sel me saj lar gön de -

rir ve hüc re nin pro te in üret me si ya da bö lün me si için sin yal ler yol -

lar. Bu ba kım dan hüc re za rı hüc re nin ha ya ti de re ce de önem ta şı -

yan par ça la rın dan bi ri dir.
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Hüc re nin Gü ven lik Şe ri di: Hüc re Za rı
Hüc re za rı hüc re yi dış or tam dan ayı ran ve hüc re nin ih ti yaç la -

rı nı, hüc re nin içi ne en uy gun bi çim de alan ve hüc re dı şı na çı ka rıl -

ma sı ge re ken mo le kül le ri de va kit kay bet me den hüc re dı şı na çı ka -

ran mü kem mel bir gü ven lik şe ri di gi bi dir.

Hüc re za rı nı, bi na nın çev re si ni sa ran ve en sı kı gü ven lik ön -

lem le riy le ko ru yan bir du var gi bi dü şü ne bi li riz. Tüm ka pı lar da bi -

na nın için de ki le ri ta nı yan ve dı şa rı dan ge len le ri ayırt ede bi len

özel ko ru ma gö rev li le ri bu lu nur. Gi ren çı kan her şey bu ra da kont -

rol den ge çer. Sa de ce bi na ya gir me si ge re ken ler içe ri alı nır ve çık -

ma sı ge re ken le rin çı kı şı na izin ve ri lir. Ka pı lar da kim lik kar tı de ne -

ti mi, has sas de dek tör ler le ta ra ma gi bi iş lem ler ya pı lır. Bir bi na nın

ko run ma sı için özel ola rak ta sar la nan bir gü ven lik sis te mi nin, on -
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lar ca ki şi nin ça ba sı ve bil gi sa yar prog ram la rı yar dı mıy la

ya pıl dı ğı dü şü nü lür se, söz ko nu su se çim ve ele me iş le -

mi ni ya pan hüc re za rı nın öne mi da ha iyi an la şı la cak tır.

Hüc re za rın da ki ele me sa bit ve me ka nik bir seç me de ğil -

dir, ak si ne şart la ra gö re de ği şen son de re ce komp leks bir

se çim dir. Bu se çim me ka niz ma sın dan, ev rim ci bi yo log

Ho imar Von Dit furth, bü yük bir hay ran lık la bah se der:

... Kar şı mız da, de yi mi ye rin dey se, gö ze nek li bir ağ dan ya da

filt re den çok da ha be ce rik li bir tür mo le kül sı nır çi ti bu lun -

mak ta dır.

Bil di ği miz gi bi me ka nik elek ler, kum ele ğin den göz lem le ye bi -

le ce ği miz gi bi, ya rı  çap la rı bel li bir de ğe rin sı nı rı nı aşan mad -

di ta ne cik le ri, elek ten ge çir mez ler. Ça pı bü yük ler elek te ta kı lır

ka lır, kü çük ler al ta ge çer ler. Gel ge le lim mad de yi ta ne cik bü -

yük lü ğü ola rak sa de ce iki sı nı fa ayı ran, bu sı nı rın al tın da ki

kü çük ler ve üs tün de ka lan bü yük ler ara sın da hiç bir fark gö -

zet me yen böy le bir "tas nif"in hüc re nin en ufak bir işi ne da hi

ya ra ma ya ca ğı aşi kar dır. Çün kü hüc re bü yü yüp ge li şe bil mek

için çok çe şit li lik te ki mo le kül le re ih ti yaç duy du ğu gi bi, ge ne

var ola bil mek için "dış ta" bı rak mak zo run da kal dı ğı mo le kül -

le rin ki mi le ri, içe ri ye al dık la rın dan da ha bü yük, da ha kü çük,

hat ta on lar ka dar bü yük ola bi lir.

İş te me ka nik ol ma yan, bi yo lo jik bir sı nır za rı, bu yön de ki bir

ayık la ma ve seç me iş le mi ni ku sur suz ye ri ne ge ti re bi lir. Bu

zar, par ça cık la rı bü yük lük le ri ne gö re de ğil, tür le ri ne gö re tas -

nif edip sı ra lar; baş ka de yiş le, ni ce lik sel de ğil ni te lik sel kıs tas -

la ra gö re eler. İş te bu ala bil di ği ne hay ran lık uyan dı rı cı, akıl la -

ra dur gun luk ve ri ci bir ye te nek tir...24
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Göz le gö re me di ği miz böy le si ne in ce bir ya pı nın son

de re ce şu ur lu bir se çim me ka niz ma sı na sa hip ol ma sı,

üze rin de dü şü nül me si ge re ken önem li bir ko nu dur.

Çün kü her han gi bir ha ta nın, unut ma nın ya da ge cik me -

nin ha ya ti so nuç lar do ğur du ğu bu sis te min, bir ömür bo -

yu tüm hüc re ler de ku sur suz ca ça lış ma sı kör te sa düf ler le

açık la na maz. İle ri ki bö lüm ler de de tay lı ola rak de ği ne ce -

ği miz hüc re nin bu se çim me ka niz ma sı, akıl ve bi linç ge -

rek ti ren bir gö re vi ger çek leş tir mek te dir. Şu ur suz hüc re -

le rin ken di ken di le ri ne böy le bir so rum lu luk his set me si,

vü cut için ne yin fay da lı ne yin za rar lı ol du ğu na ka rar ver -

me si ve bu gö re vi ku sur suz ca ye ri ne ge tir me si kuş ku suz

müm kün de ğil dir. Açık bir şu ur la de ğer len di ren her kes,

ev re nin her nok ta sın da ol du ğu gi bi hüc re nin za rın da da

Al lah'ın son suz il mi ni ve ha ki mi ye ti ni gö re cek tir. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)

73

Hüc re za rı gö ze nek li bir ağ ya da bir
filt re gi bi me ka nik bir ele me yap -
maz. Çün kü bu tür bir ele me de sa -
de ce bo yut önem ta şır, ele nen mad -
de le rin fay da ve ya za ra rı ise göz ar dı
edi lir. Hal bu ki hüc re za rı se çi ci-ge -
çir gen özel li ği ile mad de le rin ni te li -
ği ne gö re bir se çim, ele me ya par.
Böy le ce hüc re ye za rar ve ren mad -
de ler dı şa rı da bı ra kı lır ken, fay da lı
olan lar bü yük lük le ri ne ba kıl mak sı zın
çe şit li me tot lar la hüc re içi ne alı nır.



Hüc re Za rı nın Özel Ya pı sı
Hüc re za rı nın bir bi rin den önem li gö rev le ri ni ger çek leş -

tir me si ni müm kün kı lan, ken di ne has ya pı sı dır. Hüc re yi

çev re le yen zar; yağ, pro te in ve kar bon hid rat lar dan mey da -

na gel miş tir. Hüc re za rı nı oluş tu ran yağ ta ba ka sı nın son

de re ce önem li bir gö re vi var dır. Çün kü hüc re, su yun için -

de ça lış ma sı ge re ken bir sa at gi bi dir. Hüc re nin ha yat ta kal -

ma sı, hüc re za rı nın hem içe ri den hem de dı şa rı dan su ge -

çir me me si ne bağ lı dır. Ay nı za man da %70'i su olan hüc re -

ye, ih ti yaç du yu lan su yun da sü rek li ola rak gi rip çık ma sı

ge rek li dir. Do ğa da tam bu ama ca yö ne lik ta sar lan mış bir

ucu su yu se ven (hid ro fi lik), di ğer ucu ise su yu iten (hid ro -

fo bik) iki kuy ru ğa sa hip bir mo le kül (fos fo li pit mo le kül)

bu lu nur. 

Hüc re za rı nın ya pı sı nın bü yük ço ğun lu ğu nu oluş tu -

ran yağ ta ba ka sı iş te bu özel mo le kül ler den -fos fo li pit

mo le kül ler den- olu şur. Fos fat ucu su yu se ven, do la yı sıy -

la su yu tu tan ni te lik -

te dir. Yağ olan ucu

ise su-sev mez özel -

lik te dir. Bu ya pı olu -

şur ken su-se ver fos -

fat grup la rı ken di le -

ri ni su ya doğ ru çe vi -

HÜCRE ZARINDAKİ MUCİZE

74

Suyu seven 
hidrofilik kısım

Suyu iten
hidrofobik kısım

Hücre zarının yapısını oluşturan fosfolipit moleküllerin su tutucu fosfat
kısımları, hücrenin dış yüzüne bakacak şekilde dizilirler. Bu diziliş son
derece önemlidir. Çünkü eğer fosfat bölümü içte olsaydı, su-itici olan
lipit kısımlar suyu iterdi. Böylece su hücreye giremez, hücrede kimyasal
tepkimeler gerçekleşemez ve bütün canlılık tehlikeye girerdi.



rir, su-sev mez hid ro kar bon zin cir ise, su iti ci özel li ğe sa -

hip ol du ğun dan ken di si ni su dan uzak laş tı rır. Bu nun so -

nu cun da fos fo li pit mo le kül ler, su tu tu cu fos fat kıs ım la rı

hüc re nin iç ve dış yü zün de dı şa ba ka cak şe kil de di zi le rek

hüc re za rı nı oluş tu rur lar. Di ğer bir ifa dey le fos fo li pit ler

kuy ruk kuy ru ğa bağ la nır lar ve çift kat lı bir zar oluş tu rur -

lar. Su-se ver baş la rı hüc re için de ki su esas lı si top laz ma ya

ve dı şa rı da ki su esas lı hüc re ler ara sı sı vı ya dö nük tür.

Hüc re za rı nın su-se ver iç ve dış yü zey le ri ara sın da sı kı -

şan lar ise su-sev mez kuy ruk lar dır.

Bu di zi liş son de re ce önem li dir. Çün kü hüc re nin te -

mel ih ti yaç la rın dan bi ri olan su yun ge çi şi ni müm kün kı -

lan, fos fo li pit le rin fos fat bö lü mü nün dış ta ol ma sı dır. Eğer

fos fat bö lü mü iç te ol say dı, su-iti ci olan li pit kı sım lar su yu
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Hücre zarının bu di zi lişi son de re ce önem li -
dir. Çün kü hüc re nin te mel ih ti yaç la rın dan bi -
ri olan su yun ge çi şi ni müm kün kı lan, fos fo li -
pit le rin fos fat bö lü mü nün dış ta ol ma sı dır. 

Suyla ba lantıda olan su-
seven (hidrofilik) kısım

Hücrenin iç kısmında
kalan su-sevmeyen
(hidrofobik) kuyruk

Hava

Su

Su

Su 

Çift katmanlı fosfolipit tabakada
moleküllerin dizilimi

Tek katlı fosfolipit tabakada 
moleküllerin dizilimi

Fos fo li pit ler su da mi sel oluş tu rur lar. (Mi sel: Yağ
mo le kül le ri nin, çö zün me di ği bir sı vı mad de içe ri -
sin de oluş tur du ğu kü çük par ti kül ler dir.) 

Misel



iter di. Bu du rum da hüc re za rıy la ya kın te mas ku ra ma yan

su hüc re ye gi re mez, böy le ce hüc re de kim ya sal tep ki me ler

ger çek le şe mez ve bü tün can lı lık teh li ke ye gi rer di.25 Fos fo -

li pit ler su- sev mez ya pı la rı ne de niy le şe ker, ami no  asit ve

su için de çö zü nür olan di ğer or ga nik asit ler gi bi hüc re içe -

rik le ri ne kar şı da ge çir gen de ğil dir. Bu, ile ri ki bö lüm ler de

de tay lı ola rak de ği ne ce ği miz gi bi, vü cut fonk si yon la rı nın

do la yı sıy la can lı lı ğın de va mı için son de re ce önem li dir. 

Fos fo li pit mo le kül le ri, hüc re za rın da ki di zi li mle ri açı -

sın dan ye ri dol du rul amaz bir öne me sa hip tir. Hüc re bi -

yo lo ğu John Trin ka us da bu mo le kü lün ken di si ne özel

ya pı sı hak kın da şu yo ru mu ya par:

Su yun ken di si çok güç lü ku tup sal bir mo le kül ol du ğu için,

hüc re za rın da ki li pit le rin ku tup sal fos fat gru bu ka çı nıl maz

ola rak za rın dış ve si top laz ma ta ra fın da ki yü ze yi ne çe ki lir. Ve

yi ne ay nı şe kil de ka çı nıl maz ola rak ku tup sal ol ma yan yağ asi -

di kı sım la rı hüc re za rı nın iç ta ra fın da sı kı şır lar... Sa de ce fos -

fo li pit ler bu özel kim ya sal ya pı la rı ne de niy le, su içe ren or tam -

lar da do ğal ve ken di li ğin den çift kat lı bir zar oluş tu rur lar...26

Gö rül dü ğü gi bi her şey ol ma sı ge rek ti ği şe kil de ve ol -

ma sı ge rek ti ği yer de bu lun mak ta dır. Hüc re za rı nın fos fo -

li pit ya pı sı nı oluş tu ran mo le kül ler hüc re za rı nı n in şa sın da

yer al ma la rı ge rek ti ği ni ne re den bil mek te dir ler? Bu ra da

ama ca yö ne lik en ide al mo le kül ya pı sı nın bu lun du ğu bir

ger çek tir. Üs te lik bi li nen hiç bir mad de bu özel ya pı nın ye -

ri ni ala ma mak ta dır. Ge çir gen ol ma ma sı, akış kan ol ma sı

hüc re yi sa ran her han gi bir zar sis te min de mut la ka bu lun -

ma sı ge re ken özel lik ler dir. Fa kat bu özel lik le rin bi ra ra da

bu lun du ğu tek ya pı çift kat lı li pit zar dır. Hüc re nin var ol -
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ma sı as lın da bü yük öl çü de li pit çift kat lı za rın sa hip ol du -

ğu bi yo kim ya sal ve bi yo fi zik sel özel lik le re bağ lı dır. 

Li pit le rin ve fos fo li pit le rin su bu lun du ğun da yan ya -

na ge lip ta ba ka lar hat ta kü re ler oluş tu ra bil dik le ri doğ ru -

dur. Fa kat zar da ser gi le nen şa şır tı cı bil gi, hüc re yi kü re -

den ayı rır. Bu bil gi hüc re za rı bo yun ca kont rol lü ta şı ma -

ya izin ve ren pro te in ler ve di ğer mo le kül ler için ge rek li

olan plan dır. Pro te in ler hüc re me ta bo liz ma sı nın ürün le -

ri dir. On lar hüc re nin iş lev yap ma sı nı sağ lar ken, hüc re ler

de on la rı üret mek için ge rek li dir. Can lı lık tan söz ede bil -

mek için hem pro te in le rin hem de on la rı kod la yan bil gi -

nin ve üre ten or ga nel le rin ay nı an da or ta ya çık ma sı ge -

rek mek te dir ki, bu nun rast lan tı lar la ger çek leş me si im -

kan sız dır. Do la yı sıy la bu ra da ev rim ci le rin açık la ya ma -

ya ca ğı bir du rum söz  ko nu su dur.27 Can lı lı ğın kö ke nin de
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Hüc re za rı bo yun ca kont rol lü ta şı ma ya izin ve ren pro te in ler bu lu nur. Bu pro te -
in ler hüc re me ta bo liz ma sı nın ürün le ri dir. On lar hüc re nin iş lev yap ma sı nı sağ lar -
ken, hüc re ler de on la rı üret mek için ge rek li dir. Do la yı sıy la can lı lık tan söz ede -
bil mek için hem pro te in le rin hem de on la rı kod la yan bil gi nin ve üre ten or ga nel -
le rin ay nı an da or ta ya çık ma sı ge rek mek te dir.
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te sa düf le rin ye ri ola ma ya ca ğı nı gös te ren bu du rum, ev -

rim ci le rin de ka bul et mek du ru mun da kal dık la rı bir ger -

çek tir. Von Dit furth şu iti raf ta bu lu nur:

... can lı ya pı la rın salt rast lan tı so nu cu or ta ya çık ma la rı nın is -

ta tis tik yön den ola nak sız lı ğı, çok se vi len ve bi li min gü nü müz -

de ki ge liş miş lik du ra ğın da ol duk ça ak tü el olan bir ör nek tir.

Ger çek ten de bi yo lo jik iş lev ler ye ri ne ge ti ren tek bir pro te in

mo le kü lü nün ku ru lu şu nun o ola ğa nüs tü öz gün lük le ri ne ba -

kın ca, bu nu, hep si doğ ru ve ge rek li bir sı ra için de, doğ ru an -

da, doğ ru yer de ve doğ ru elekt rik sel ve me ka nik özel lik ler le

bir bi ri ne rast la mış ol ma la rı ge re ken bir çok ato mun, tek tek

rast lan tı so nu cun da bu luş ma la rıy la açık la mak müm kün de ğil

gi bi gö rün mek te dir.28

Tüm li pit çe şit le ri nin kar bon ve hid ro jen atom la rın -

dan olu şan uzun hid ro fo bik zin cir le ri bu lu nur ve bun lar

su için de ya çö zü nür de ğil dir ler ya da çok az çö zü nür -

dür ler. Bir çok li pit çe şi ti nin su da çö zü nür ol ma ma sı bi -

yo lo jik açı dan bü yük önem ta şır. Çö zü nür ol ma yan bi le -

şen ler ol ma say dı, hüc re nin bö lüm le re ay rıl ma sı ve hüc re

ya pı la rı nın ka lı cı ol ma sı müm kün ol maz dı. Bu da ya şam

için uy gun ol maz dı. Ben zer şe kil de eğer su ev ren sel bir

eri ten ol say dı, ha yat için yi ne uy gun bir or tam ol maz dı,

çün kü hiç bir şe kil de hüc re nin böl me le re ay rıl ma sı ya da

ka rar lı ya pı lar oluş tur ma sı müm kün ola maz dı ve tüm

hüc re bi le şen le ri eri yip gi der di.

Hüc re de bu lu nan li pit le rin ço ğun da ki hid ro kar bon

zin ci ri uzun lu ğu, ge nel lik le 16 ila 18 kar bon ato mu ka -

dar dır. Bu zin cir uzun lu ğu bir kaç ne den den do la yı en

ide al de ğer de dir. 18 kar bon dan da ha uzun zin cir ler bi yo -

lo jik kul la nım açı sın dan hiç çö zü nür de ğil dir, su için de
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hiç bir şe kil de ha re ket ede mez ler. 16 kar bon dan da ha az

olan lar da çok faz la çö zü nür dür. Bu uzun luk ta ki zin cir -

ler den olu şan li pit ler de ya sı vı dır lar ya da can lı lar da ki

me ta bo liz ma sü reç le ri nin ger çek leş ti ği sı cak lık lar da sı vı -

ya ya kın hal de dir ler. Eğer bu uzun luk ta ki zin cir ler çev re

ko şul la rı na ait sı cak lık lar da ka tı ol sa lar dı, bun lar dan olu -

şan ya pı lar hiç bir şe kil de hüc re için de iş lev ya pa cak es -

nek li ğe sa hip ol maz lar dı. Ay rı ca bu zin cir ler sı vı ha lin -

dey ken, su dan da ha az akış kan ol duk la rı için can lı la rı yı -
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(b) Boşluk-
doldurma modeli:
Bu modelde, doy-
mamış yağ asi-
dinin çok özel
kıvrılmış şekli
görülmektedir.

(a) Fosfatidilkolinin yapısal formülü:
Burada görülen özel fosfolipit, fosfa-
tidilkolindir. Fosfolipitler hücre
zarının temel yapı taşlarıdır.

(c) Hücre zarı:

Hüc re za rı nın fos fo li pit ya pı -
sı nı oluş tu ran mo le kül ler,
tam ol ma la rı ge rek ti ği şe kil -
de ve yer de bu lu nur lar. Fos -
fo li pit mo le kül le rin hüc re
için en ide al mo le kül ya pı sın -
da ol ma sı ve bi li nen hiç bir
mad de nin bu özel ya pı nın
ye ri ni ala ma ma sı, kuş ku suz
üstün bir ya ra tı lı şın de li li dir. 

Yağlı kısım{

HÜCRE ZARINI OLUŞTURAN FOSFOLİPİT

MOLEKÜLÜ BİR YARATILIŞ MUCİZESİDİR
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kı cı güç le re kar şı ko ru ma özel li ği ne sa hip tir .29

Yağ la rın su yu iten (hid ro fo bik) ya pı sı hüc re ye, ka rar -

lı ya pı lar, sı nır lar ve böl me ler ka zan dır ır. Bu ya pı hüc re -

nin can lı lı ğı nı ko ru ma sı açı sın dan çok kul la nış lı dır. Çün -

kü bu ya pı sa ye sin de hüc re de, suy la bağ lan tı sı ol ma yan

mik ro-or tam lar oluş ur. Bu tür su yu iten (hid ro fo bik)

mik ro-or tam lar hüc re ya şa mı için ha ya ti önem ta şır. Bu -

nun se be bi hüc re nin can lı lı ğı nı ko ru ma sı için ge rek li bir -

çok fa ali ye tin, an cak su yun da hil edil me di ği or tam lar da

mey da na gel me si dir. So nuç ola rak söy le ye bi li riz ki, li pit -

le rin hid ro fo bik (su yu iten) özel lik le ri ol ma say dı, kar bon

te mel li ya şam müm kün ol maz dı. Bu özel lik, ya şam için

be lir len miş pek çok özel yapıdan bi ri dir. 

Hüc re Za rı nın Akış kan Ol ma sı
Ne den Önem li dir?
Li pit çift kat lı za rın en önem li özel lik le rin den bi ri ka tı

de ğil sı vı olu şu dur. Bu ku sur suz sı vı ka rak te ri ne de niy le,

dü zen siz ve ha re ket li si top laz ma nın et ra fı nı sü rek li sa ra -

cak özel li ğe sa hip tir. Böy le ce zar da yer alan pro te in mo le -

kül le ri, hüc re nin yü ze yi bo yun ca yer de ğiş ti re bi lir ler. Bu

mo le kül le rin za rı boy la ma sı na kat et me si sa ye sin de -de -

tay la rı na ile ri ki bö lüm ler de de ği ne ce ği miz- ba zı özel

mad de le rin zar dan ser best çe ge çi şi  müm kün olur.

Hüc re za rın da bu lu nan ko les te rol mo le kül le ri, za rın

akış kan lı ğı nı be lir le yen li pit ler dir. Bu mo le kül ler çift kat lı

li pit zar için de eri miş du rum da bu lu nur lar. Ana gö rev le ri,

hüc re za rı nın akış kan lı ğı nı sağ la ya rak, vü cut sı vı la rın da ki

su da eri yen mad de le re kar şı ge çir gen li ği ar tır mak tır.
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Hüc re nin ha yat ta ka la bil me si için hüc re za rı nın bu

akış kan lık özel li ği ne sa hip ol ma sı zo run lu dur. Hüc re dı -

şı sı vı la rın da ısı dü şük lü ğü ol ma sı, hüc re za rı nın sert leş -

me si ne ve akış kan lı ğı nı yi tir me si ne yol açar. Bu da hüc re

za rın da bu lu nan pro te in le rin iş lev le ri ni en gel ler. 

Ün lü mik ro bi yo log Mic ha el Den ton Na tu re's Des tiny

(Do ğa nın Ka de ri) ad lı ki ta bın da hüc re za rı nın bu ya pı sı -

nın ge rek li li ği ne şöy le dik kat çek miş tir:

Hüc re için de bü yük öl çü de li pit ler den olu şan en önem li ya pı -

lar dan bi ri de hüc re za rı dır. Bir hüc re nin, bi le şen le ri ne ve

özel lik le şe ker ler ve ami no  asit le re kar şı bir öl çü de ge çir gen ol -

ma yan sı nır la yı cı bir za rı ol mak sı zın na sıl ha yat ta ka la bi le ce -

ği ni dü şün mek zor dur. Bu zar hüc re içe ri ği nin çev re de ki sı vı -

la ra ka rı şıp ya yıl ma sı nı ön ler. Bu tür bir za rın ay nı za man da
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hüc re ve çev re si ara sın da sü rek li bir ba ri yer şek lin de ka la bi le -

cek es nek li ğe sa hip ol ma sı ge re kir. Ön de ge len bi yo log lar dan

bi ri nin ifa de et ti ği gi bi hüc re za rı nın, hüc re yü ze yi nin sü rek -

li de ği şen fa ali yet le ri sı ra sın da hüc re ve çev re si ara sın da sü -

rek li bir ba ri ye ri mu ha fa za et mek için "iki bo yut lu bir sı vı"

ola rak dav ran ma sı ve si top laz ma nın yü ze yin de her yön de aka -

bil me si ge rek li dir.30

So nuç ola rak li pit çift kat lı zar ay nı za man da ile ri de -

re ce de sı vı özel li ğe sa hip tir ve zey tin ya ğı gi bi akış kan lık

gös te rir. Hüc re za rı her tür lü ku sur suz özel li ği ne sa hip ol -

sa ama bir tek bu akış kan lık özel li ği ek sik ol say dı, bir hüc -

re nin can lı lı ğı nı sür dür me si müm kün ol maz dı. Can lı lı ğın

de va mı için her bi ri son de re ce önem ta şı yan bu özel lik -

ler, Al lah'ın ya rat ma sın da ki in ce lik le ri ve den ge le ri biz le -

re gös ter mek te dir. Bu ya ra tı lış de lil le ri ni gö ren in san,

Al lah'ın var lı ğı nı kav ra ma lı, ya şa mı nı O'na borç lu ol du -

ğu nu bil me li ve O'na şük ret me li dir.

Hüc re ye Gi riş-Çı kış lar Hüc re ye Za rar
Ver me den Na sıl Ol mak ta dır?
Hüc re za rı nın yağ dan olu şan li pit ya pı sı hüc re nin

için de ki su yun ve çö zel ti le rin dı şa rı sız ma sı na en gel olur.

Böy le bir du rum da ak la "hüc re de ki atık lar hüc re nin dı şı -

na na sıl çı kar?" so ru su gel mek te dir. Sı zın tı nın ol ma dı ğı

bir ya pı da, hüc re de lin me den, şi şip pat la ma dan, atık lar

ve hüc re ürün le ri hüc re den na sıl dı şa rı ta şı na cak tır? Ay -

nı şe kil de be sin mad de le ri içe ri na sıl gi re cek tir? 

Li pit çift kat lı zar, gli koz, üre, iyon lar gi bi su da eri yen

mad de ler için ana en ge li oluş tu rur. Zar ya pı sın da ki li pit -

ler ay nı za man da su yun ve su da eri yik mad de le rin bir
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hüc re böl me sin den di ğe ri ne ser best çe git me si ni de en gel -

ler. An cak ok si jen, nit ro jen ve di ğer kü çük mo le kül ler li -

pit ler de ko lay lık la çö zü lür ler ve hüc re za rın dan ko lay lık -

la ile ri ge ri ha re ket eder ler. Kar bon di ok sit ve al kol gi bi

yağ da eri yen mad de ler de za rın bu bö lüm le rin den ko lay -

ca ge çe bi lir ler. Su mo le kü lü her ne ka dar yağ da çö zü nür

ol ma sa da, kü çük bo yu tu ve elekt rik yü kü ne de niy le,

hüc re za rın dan ko lay lık la ge çer. Fi zik çi ve bi yo log Prof.

Ge rald L. Schro eder hüc re za rın da ki bu özel ya pı nın öne -

mi ni şöy le ta rif et mek te dir:

İle ri de re ce de es nek ol ma la rı na rağ men fos fo li pit mo le kül ler ara -

sın da ki bağ la rın sağ lam lı ğı ya pı yı mu ha fa za eder. De ri ni zi sı kış -

tı rın. Kı rıl maz ya da çat la maz. Bı rak tı ğı nız da ilk ha li ne ge ri dö -

ner. Hüc re za rı na çok siv ri bir iğ ne ucu ba tı rın ve son ra iğ ne yi

çe kin. Hüc re za rı boş lu ğu he men dol du rur ve işi ne de vam eder.
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Küçük yüksüz
kutupsal
moleküller

Büyük yüksüz
kutupsal
moleküller

Su-sevmeyen
(hidrofobik)
moleküller�yonlar

Hidrokarbon

Glikoz



Hüc re za rın da hem su-se ver hem de su-sev mez ta ba ka la rı ol du -

ğu için çok az mo le kül net bir izin ol mak sı zın hüc re nin içi ne gi -

rip çı ka bi lir... Fa kat do ğa da ze ka var dır ve bir şe kil de akıl la do lu -

dur... Hüc re za rı nın ta sa rı mı ke sin lik le mü kem mel dir.31

Ya za rın yu ka rı da ki sa tır lar da hay ran lık la bah set ti ği

akıl, ya rat tı ğı her şey de üs tün il mi ni te cel li et ti ren Rab bi -

miz'e ait tir. Hüc re ye gi riş-çı kış lar es na sın da hüc re za rı nın

ya pı sı bo zul ma ma sı, za rın çat la ma dan, de lin me den sü rek -

li ola rak içe ri si ne bir ta kım mad de ler al ma sı ya da bun la rı

hüc re nin dı şı na çı kar ma sı son de re ce mu ci ze vi bir özel lik -

tir. Çıp lak göz le gör me nin müm kün ol ma dı ğı bu kü çük

bo yut ta ya şa nan lar, "... O, bil mek si zin bir yap rak da hi

düş mez..." (Enam Su re si, 59), "... Yer de ve gök te zer re

ağır lı ğın ca hiç bir şey Rab bin den uzak ta (sak lı) kal -

maz..." (Yu nus Su re si, 61) ayet le ri ile bil di ril di ği gi bi Rab -

bi miz'in iz niy le ger çek leş mek te dir.

Hüc re Za rı Pro te in le ri
Te mel ola rak hüc re za rı bir çift li pit ta -

ba ka sı ve bu nun için de yü zen çok sa yı da

pro te in mo le kü lün den olu şur. Za rın için -

de ki pro te in ler, za rın yu ka rı da bah set ti ği -

miz akış kan ya pı sı sa ye sin de, gü ven lik şe -

ri din de ki gö rev li ler gi bi ha re ket eder ler.

Pro te in ve şe ker gi bi bü yük mo le kül ler
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Hüc re za rın da bu lu nan pro te in ler, ta nı ma, ta şı ma, hüc re içi ne al ma gi bi çe şit li gö -
rev le ri ye ri ne ge ti rir ler. Tek bir ha ta hüc re nin öl me si ne, do la yı sıy la ait ol du ğu or -
ga nın ya da be de nin za rar gör me si ne yol aça bi lir. Şu ur suz atom la rın bi ra ra ya gel -
me siy le olu şan pro te in le rin, akıl ve ön gö rü ge rek ti ren gö rev le ri ken di ken di le ri ne
üst len me le ri el bet te ki müm kün de ğil dir. Bu gö rev ler on la ra Al lah'ın il ha mı dır.

zar proteini



1972 yı lın da Kaliforniya Üni ver si te si'nden S. Jo nat han Sin ger ve Garth Ni col son
hüc re za rın da ki pro te in le rin ve li pit le rin iliş ki le ri ni ta rif et mek için bir mo del öne
sür dü ler. Bu ki şi ler pro te in le ri "li pit de ni zin de yü zen buz  dağ la rı na" ben zet ti ler
ve bu pro te in ler den bir kıs mı nın "uç la rı nın" hüc re za rı nın üs tün de ya da al tın da
ka la cak şe kil de kat lan dı ğı nı, pro te inin or ta kıs mı nın ise hüc re za rı için de gö mü lü
ol du ğu nu söy le di ler. Bu tür üç bö lüm den olu şan pro te in le rin bi yo lo jik sü reç ler de
önem li rol ler oy na dık la rı bi lin mek te dir. Bun lar dan bi ri, hüc re ye mo le kül le rin ta -
şın ma sı dır. Hüc re za rı nın iç ya da dış yü ze yin de ki pro te in le r, Sin ger ve Ni col -
son'un sı vı-mo za ik mo de lin den son ra de tay lı ola rak in ce len miş, böy le ce hüc re za -
rın da ki yapının can lı lık açı sın dan öne mi an la şıl mış tır. 

Karbonhidrat
başları

Çift
kat lı 
fos fo -
li pit
taba ka -
dan olu -
şan hüc -
re zarı

Hücre zarı

(b) Hücre zarının içinden
geçen zar proteini

(a) HÜCRE

(c) Zardan geçen sarmal
kısımların büyütülmüş hali
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hüc re za rın dan yar dım ol mak sı zın ge çe mez ler. Hüc re za -

rın da ki pro te in ler bu mad de le rin hüc re den içe ri, dı şa rı

ta şın ma sın da gö rev alır lar. 

Hüc re za rı li pit le ri, ne ka dar kü çük olur lar sa ol sun -

lar, elekt rik yük lü mo le kül le re kar şı ge çir gen de ğil dir.

Çün kü fos fo li pit mo le kül le ri elekt rik yü kü ta şı yan bir

ku tup ba şı ile ku tup sal ol ma yan yağ asi di iki kuy ruk tan

olu şur. Li pit kı sım lar su da ol du ğu gi bi iyon la rı ve di ğer

ku tup mad de le ri ni de iter ler. Bu ne den le bir çok mad de,

hüc re ye an cak hüc re za rın da bu lu nan özel pro te in mo le -

kül le ri ara cı lı ğıy la gi rip çı kar lar. Ge rald L. Schro eder'in

sor du ğu gi bi, "Pe ki ne yin içe ri gi re ce ği ne ya da dı şa rı çı -

ka ca ğı na kim ya da ne ka rar ve rir?"32

Yağ mo le kül le rin den oluş muş hüc re za rı, dı şa rı dan

ba kıl dı ğın da bil ye ler den oluş muş bir to pa ben ze ye bi lir.

Bu kü re yi sa ran du va rın içi ne gi ril di ğin de, gö rü nüm ola -

rak pa ta tes ve çu buk ben ze ri nes ne le re rast la nır. Bun lar

hüc re za rı fa ali yet le ri ni ye ri ne ge ti ren pro te in mo le kül le -

ri dir. Bu pro te in mo le kül le ri, hüc re za rı nın dı şın da ka lan

ve hüc re içi ne alın ma sı ge re ken mad de le re kim lik tes pi ti

ya pa rak, on la rı içe ri ye ka bul et me ve özel lik le ri ne gö re

fark lı yön tem ler le ta şı ma gi bi gö rev le ri ye ri ne ge ti rir ler. 

Pro te in ler son de re ce kri tik bir so rum lu luk üst le nir ler.

Hüc re za rın da ki gi riş-çı kış de ne ti mi ni, önem li bir bi na nın

gi ri şin de, ile ri tek no lo jiy le uy gu la nan gü ven lik de ne tim le -

ri ne ben ze te bi li riz. Böy le bir ye re gi ri le ce ği za man ön ce ki -

şi nin üs tü ara nır, ya nın da ge tir di ği pa ket ya da çan ta la rı X-

ışın lı ta ra ma ci ha zın dan ge çi ri le rek in ce le nir, ge re kir se op -

tik oku yu cu lar la ve ya par mak izi kont ro lüy le kim lik tes pi -
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ti ya pı lır ve so nun da bir sa kın ca ol ma dı ğı an la şı lır sa bu ki -

şi içe ri alı nır. Bu gö re vi ye ri ne ge ti ren gü ven lik gö rev li le ri -

nin ha ta yap ma ma sı ve alın mış her ted bi ri har fi yen uy gu la -

ma la rı son de re ce önem li dir. Tek bir ha ta, kö tü ni yet li ki şi -

le rin bi na nın gü ven li ği ni teh dit et me si ne ne den ola bi lir. Fa -

kat tüm bu kont rol ler sı ra sın da eği tim li per so nel, mü hen -

dis ler ce ge liş ti ril miş tek no lo jik do na nım kul la nı lır. Uy gu la -

nan gü ven lik sis te min de ki hiç bir de tay te sa düf ler le açık la -

na maz, çün kü her aşa ma da bi linç li bir yön tem iz le nir.

Hüc re za rın da bu lu nan, ta nı ma, ta şı ma, al ma gö rev le -

Harun Yahya (Adnan Oktar)

87

Hüc re za rın da ki gi riş-çı kış de ne ti -
mi, önem li bir bi na nın gi ri şin de, ile -
ri tek no lo jiy le uy gu la nan gü ven lik
de ne tim le ri gi bi dir. Hüc re za rı nın
bu gö re vi ni ha ta yap ma dan ti tiz lik -
le uy gu la ma sı, hüc re nin can lı lı ğı nı
ko ru ma sı açı sın dan son de re ce
önem li dir. Bi na lar da gi riş-çı kış la rın
eği tim li per so nel ta ra fın dan de net -
len di ği, gü ven lik sis tem le ri için mü -
hen dis ler ce ge liş ti ril miş tek no lo jik
do na nım kul la nıl dı ğı dü şü nü lür se,
hüc re  zarının ne den li üs tün bir gö -
re vi ol du ğu da ha iyi an la şı la bi lir.

Çift katlı lipit tabakanın
ikiye ayrılmış kesiti

Hücre zarına
gömülmüş proteinler
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ri ni ye ri ne ge ti ren pro te in ler de can lı nın ha ya ti so rum lu lu -

ğu nu üst len dik le ri ni bi lir ce si ne, son de re ce bi linç li bir plan

iz ler ler. Çün kü tek bir ha ta hüc re nin öl me si ne, do la yı sıy la

par ça sı ol du ğu or ga nın ya da be de nin za rar gör me si ne yol

aça cak tır. Pe ki bu ti tiz li ği ve uz man lı ğı pro te in mo le kül le -

ri nin ken di le ri nin be lir le me si, plan la rı or tak la şa yap ma la rı,

tüm hüc re ler de ki pro te in le rin bu plan dan ha ber dar olup

bu nu be nim se me le ri müm kün mü dür? Gös te ri len akıl ve

ön gö rü nün, şu ur suz atom lar dan olu şan pro te in le rin ken -

di si ne ait ol ma sı el bet te  ki müm kün de ğil dir. Pro te in le ri

ya ra tan, on la rı em riy le gö rev le ri ne sa dık, akıl cı yön tem ler

iz le yen mo le kül ler kı lan Yü ce Al lah'a ait tir.

Ko nu la rın da son de re ce uz man laş mış olan hüc re za rı

pro te in le ri üç grup ta in ce le ne bi lir:

Ta şı yı cı pro te in ler:

Hüc re za rın da yer leş miş olan bir kı sım pro te in ler ta -

şı yı cı ola rak dav ra nır lar. Ta şı yı cı pro te in ler hüc re içi ne

ne le rin gi rip çık tı ğı nı dü zen le me ye yar dım cı olur lar. Bu

pro te in le rin de iki özel kıs mı bu lu nur: Hüc re za rı mal ze -

me si ne bağ la nan yağ-dos tu kı sım ve hüc re za rın dan ta -

şın ma sı ge re ken mad de le re bağ la nan di ğer kı sım. Ta şı yı -

cı pro te in ta şı na cak mad de ye bağ la na rak, ro ta sı nı de ğiş -

ti rir ve yü kü nü hüc re za rı bo yun ca ta şır. 

Ta şı yı cı pro te in ler be lir li mo le kül le re ya pı şır lar ve sa -

de ce bun la rı hüc re içi ne ge ti rir ler. Bu gö rev le ri ni ye ri ne

ge ti rir ken şe kil le rin de bir de ği şik lik olur ve ba zen mad de -

le ri hüc re za rın dan ge çir mek için ener ji ye ih ti yaç du yar lar.

Hüc re za rı nın ken di sin de de lik ler yok tur. Bu yüz den li pit

çift kat lı ta ba ka dan olu şan hüc re za rın dan di rekt ola rak
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Ün lü fi zik çi ve bi yo log Prof. Ge rald 
L. Schro eder:
... do ğa da ze ka var dır ve bir şe kil de akıl la

do lu dur. Bin ler ce alı cı ve ta şı yı cı mo le kül

gö re vi ni ya pan özel pro te in ler du va rı de lip

ge çer ler ve ne le rin ge çip geç me ye ce ği ne ka -

rar ve rir ler. Kas hüc re le ri nin ve özel lik le kalp te ki

kas hüc re le ri nin bir ka sın ener ji üre ti mi ni bü yük öl çü de ar tı ran uya rı cı ad re na -

lin hor mo nu nun ge çi şi için düzenlenmiş çok sa yı da alı cı sı var dır. Teh li ke his se -

dil di ğin de ka na çok mik tar da ad re na lin sal gı la nır. Ad re na lin kas hüc re le rin ce

alın dı ğın da kalp atı şı bü yük öl çü de ar tar, ok si jen yük lü bu kan da kol  ve ba -

cak lar da ki ener ji ye aç olan hüc re le re ta şı nır. 

Ge rald L. Schro eder, The Hid den Fa ce of God: How Sci en ce Re ve als the Ul ti ma te Truth, 

The Free Press, New York, 2001, s. 64.

Adrenalin

Adrenalin
molekülleri

Adrenalin bezi

Böbrek

Bir teh li ke anın da vü cu du nuz da ola ğa nüs tü hal ilan edi lir ve böb rek üs -
tü be zi niz den ad re na lin hor mo nu sal gı la nır. Ka na ka rı şan ad re na lin
mo le kül le ri her or gan için fark lı bir an lam ta şır; da ma ra git ti ği za man
da ma rı ge niş le ten bu mo le kül, kal be git ti ği za man ise kalp hüc re le ri -
nin ka sıl ma la rı nı hız lan dı rır. Ad re na lin mo le kül le ri kas hüc re le ri ne
ulaş tı ğı za man da kas la rın da ha güç lü bir şe kil de ka sı la bil me le ri ni sağ -
lar. Ka ra ci ğe re git ti ğin de ise, bu ra da bu lu nan hüc re le re, ka na da ha çok
şe ker ka rış tır ma la rı nı em re der. Böy le ce kas la rın ih ti ya cı ola cak ekst ra
ya kıt sağ lan mış olur. Ad re na lin hor mo nu nun vü cut için de ki bu fa ali ye -
ti bü yük bir akıl, bil gi ve ye te nek ge rek tir mek te dir. Tüm bun lar, vü cu -
du muz da ki her mo le kü lü Al lah'ın ya rat tı ğı nın ve ha ya tı mız bo yun ca
her an O'nun gü cü, ira de si, kont ro lü ile fa ali yet gös ter dik le ri nin açık ve
ke sin de lil ler idir. 

kalp hücresi
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ge çe me yen su, pro te in, nük le ik asit ve ba zı kü çük mo le -

kül ler, bu "ta şı yı cı" pro te in ler yo luy la hüc re içi ne gi rer ler. 

Ta şı yı cı pro te in le rin üç bo yut lu ami no  asit di zi lim le -

ri ne de niy le, kü çük bir dar ge çit yap ma la rı ko lay olur.

Böy le ce bu boş lu ğa sı ğan be lir li bü yük lük te ki mad de le -

rin bu ka nal dan geç me si müm kün olur. An cak sa de ce

bü yük lük bu ra da ge çiş için ye ter li de ğil dir; hüc re za rı sa -

de ce hüc re nin ih ti ya cı olan, içe ri alın ma sı ge re ken mad -

de le ri ala rak se çi ci-ge çir gen bir özel lik ser gi ler.

Ta nı yı cı pro te in ler:

Bu pro te in ler ise mo le kü ler bay rak lar ve işa ret di rek le -

ri gi bi gö rev ya par lar. Ta nı yı cı pro te in le rin ço ğun luk la şe -

ker den oluş muş çu buk ben ze ri uzan tı la rı, hüc re za rın dan

dı şa rı uza nır lar. Bun lar hüc re le rin bir bir le ri ni ta nı ma la rı nı

ve bağ lan tı ya geç me le ri ni sağ lar lar. Ör ne ğin ak yu var hüc -

re le ri bu pro te in ler sa ye sin de vü cut hüc re le ri ni, dı şa rı dan

ge len ya ban cı lar dan ayırt ede bi lir ler. Ba ğı şık lık sis te min de

T hüc re si gi bi hüc re ler bir hüc re nin vü cu da ait olup ol ma -

dı ğı nı söy le mek

için ta nı yı cı pro te -

in ler kul la nır lar.

Na kil ya pı lan or -

gan lar da da yan -

lış ta nı yı cı pro te -

in ler ol du ğu için

vü cut ba ğı şık lık

sis te mi, bas kı lan -

ma dık ça bu do ku -
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Antijen tanıtıcı
makrofaj 

Hücre dışı

Hücre zarı

Hücre içi

Bağı şık lık sis te min de T hüc re si gi bi hüc re ler bir
hüc re nin vü cu da ait olup ol ma dı ğı nı söy le mek
için ta nı yı cı pro te in ler kul la nır lar. Böy le ce T hüc -
re si vü cu da gi ren ya ban cı mad de le ri tes pit eder
ve ge rek li ted bir le rin alın ma sı için ha ber verir.



la rı red de der. Sperm hüc re si nin yu mur ta hüc re si ni ta nı -

ma sı na da ta nı yı cı pro te in ler im kan sağ lar.

Hüc re za rın da yer alan ta nı yı cı pro te in ler, vi rüs le rin ve

bak te ri le rin de he de fi ha lin de dir. Çün kü tok sin ler hüc re le -

ri öl dür mek için ta nı yı cı pro te in le re bağ la nır lar. Nor mal

ko şul lar da hüc re ler ara sın da mey da na ge len bağ lan tı lar,

ta nı yı cı pro te in ler sa ye sin de hüc re nin bü yü me si ni dü zen -

ler. An cak ör ne ğin kan ser hüc re sin de az sa yı da ta nı yı cı

pro te in var dır, bu ne den le ba ğı şık lık sis te mi kan ser hüc re -

le ri ni yok edil me si ge re ken hüc re ler ola rak ta nım la ya maz.33

Ka nal pro te in le ri:

Hüc re za rın da ki bir kı sım pro te in ler de zar bo yun ca

ka nal lar oluş tu rur lar. Bu pro te in le rin iki özel kıs mı var -

dır: Hüc re za rın da ki mal ze me ye bağ la nan yağ-dos tu kı -

sım ve ka na lın iç kıs mın da olu şan su-dos tu bö lüm. Bu sa -

ye de su da çö zü nür olan mad de le rin hüc re içi ne ve dı şı na

ha re ke ti için bir yol olu şur. Ka pı şek lin de gö rev ya pan ve

hüc re içi ne gi rip çı kan mo le kül le rin ha re ke ti ni de net le -

yen bu pro te in ler, bu ya pı la rı sa ye sin de hüc re za rın da

her za man açık ba zı boş luk lar oluş tu rur lar.

Pro te in ka nal la rı nın, pro te in mo le kül le ri nin iç kıs -

mın da yer alan su yol la rı ol duk la rı ka bul edil mek te dir.

Hüc re içi ne alı na cak bir kı sım mad de ler, bu ka nal lar dan

hüc re za rı nın bir ta ra fın dan di ğe ri ne ko lay ca ge çiş ya pa -

bi lir ler. Pro te in ka nal la rı iki önem li özel lik le ri ile ayırt

edi lir ler: Ge nel lik le be lir li mad de le re kar şı se çi ci-ge çir -

gen dir ler ve ka nal la rın ço ğu ka pı lar la açı lıp ka pa nır. (Bu

ka pı la rın özel lik le ri ne ile ri ki bö lüm ler de de ği ne ce ğiz.)
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Taşıma kanalı Hücre iskeletinin
bağlanması

Hücre yapışması

Alıcı kısımEnzim

Hücrenin kimlik
belirleyicisi

Şekil ler de ma vi ile gös te ri len fark -
lı hüc re za rı pro te in le ri nin çok sa -
yı da önem li gö rev le ri var dır:
Ba zı pro te in ler, bel li mad de le rin
ara sın dan ge çe rek hüc re ye gir iş-
çı kış yap tık la rı "ka nal lar" oluş tu -
rur lar. 
"En zim ler" kim ya sal re ak si yon la -
rın hız lan dı rıl ma sı na yar dım cı
olur lar. 
Ba zı pro te in ler özel kim ya sal la rın
bağ lan dı ğı "alı cı kı sım lar" ola rak
iş lev gö rür ler. Bu bağ lan ma hüc -
re de hor mo nun sen tez len me si gi -
bi bel li bir fonk si yo nun baş la ma sı -
nı ha re ke te ge çi rir.
Hüc re nin "kim lik be lir le yi ci le ri"
vü cut ta ki di ğer hüc re le rin ya ban cı
is ti la cı lar olup ol ma dı ğı na da ir bil -
gi alan pro te in ler dir. 
Ba zı pro te in ler ya pı sal gö rev ler
üst le nir ken, ba zı la rı da di ğer hüc -
re le rin bir bi ri ne ya pış ma sı için
"bağ lan tı nok ta la rı" ola rak iş lev
gö rür ler. Bir kı sım pro te in ise hüc -
re is ke le ti nin bir ye re de mir len -
me sin de önem ta şır lar.

İn san vü cu dun da ki her pro te in,
her hüc re özel bir gö rev için ya ra -
tıl mış, özel ni te lik ler le do na tıl mış
ve gö rev yap ma sı ge re ken ye re yi -
ne özel ola rak yer leş ti ril miş tir. Kı -
sa ca sı in san ya ra tıl mış tır ve be de -
nin de ki her ay rın tı da Allah’ın
üstün yaratmasının bir de li li dir.



H
üc re za rı nın %2-10'unu  kar bon hid rat lar oluş tu rur. Fa kat hüc re za rın -
da bu lu nan kar bon hid rat lar, he men he men her za man pro te in ler ya
da li pit ler le bir le şik ola rak -gli kop ro te in ler ve ya gli ko li pit ler şek lin de-

bu lu nur lar. Bu mo le kül le rin "gli ko" bö lüm le ri ço ğu za man hüc re yü ze yin den dı şa
doğ ru ası la rak çı kın tı ya par. Hüc re nin dış yü ze yi ne tu tu nan kar bon hid rat uç la rın
önem li iş lev le ri var dır: 

- Ço ğu ne ga tif yük lü ol duk la rı için hüc re nin dış yü ze yi nin ne ga tif yük lü ol -
ma sı na ne den olur lar. Di ğer ne ga tif yük lü mad de le ri iter ler. 

- Ba zı hüc re le rin gli ko ka lik si ni di ğer hüc re le rin gli ko ka lik si ni ne bağ la nır,
böy le ce hüc re ler
bir bi ri ne tu tun -
muş olur. 

- Kar bon hid -
rat la rın ço ğu in -
sü lin gi bi hor -
mon la rın bağ lan -
ma sı için alı cı gö -
re vi ya par. Da ha
son ra bir di zi hüc -
re içi en zi min ha -
re ke te geç me si ne
ne den olur lar. 

- Ba zı la rı ba ğı şık lık re ak si yon la rı na gi rer ler. 
Gö rül dü ğü gi bi en kü çük gi bi gö rü nen de ta yın bi le, bi zim şu an da sağ lık lı bir

şe kil de otu rup oku duk la rı mı zı an lı yor, üze rin de dü şü nü yor ol ma mız da çok
önem li bir et ki si var dır. Vü cu du muz da ki her şey bel li bir ama ca hiz met eder ve
biz his set me den ça lı şan sis tem ler sa ye sin de, ha ya tı mı zı bü yük bir kon for için de
ya şa rız. Do la yı sıy la tüm bu de tay lar üze rin de dü şün mek, Al lah'ın var lı ğı nın de -
lil le ri ni gör mek ve Rab bi miz'i da ha iyi tak dir ede bil mek açı sın dan bü yük bir ni -
met tir. Ni te kim Al lah bir aye tin de şöy le bil di rir:

... Kul la rı için de ise Al lah'tan an cak alim olan lar 'iç le ri tit re ye rek-
kor kar'... (Fa tır Su re si, 28)
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Protein
zinciri

Fosfolipit Kolesterol
Küresel protein

Hüc re za rı pro te -
ini nin ku tup sal ol -

ma yan kıs mı







er han gi bir se bep le ka na ka rı şan bir

mad de, hüc re za rı na gel di ği za man he -

men hüc re içi ne gi re mez. Bü yük lü ğü ne,

kim ya sal özel lik le ri ne, fay da lı ve ya za -

rar lı olu şu na gö re fark lı şe kil ler de kar şı -

la nır. Tıp kı bir ül ke nin ka pı sın da ki güm rük kont rol le ri

gi bi hüc re ye gi riş ya pa cak bir mad de de sı kı bir kont ro le

ta bi tu tu lur. Ge len, ya ban cı bir mad de ise kim lik tes pi ti

ya pı lır ve gü ven li ği teh dit et ti ği ne ka rar ve ri lir se sı nır dı -

şı bı ra kı lır. Fa kat ki mi mad de le rin gi riş-çı kı şı -bir ül ke nin

ken di va tan daş la rı na uy gu la dı ğı ko lay lık gi bi- ko lay laş -

tı rıl mış tır. Bu mad de ler, cid di ön lem le re ta bi tu tul ma dan

ra hat lık la hüc re ye gi rip çı kar lar. Hat ta ki mi mad de le rin -

tıp kı özel pa sa port sa hi bi va tan daş lar gi bi- hüc re ye özel

gi riş yet ki si var dır. Kı sa ca sı hüc re za rı na ge len mad de ler

kim lik le ri ne gö re çe şit li uy gu la ma lar la kar şı la şır lar.

Bir mad de nin hüc re za rın dan ge çe bil me si -hüc re

za rı nın mad de si ile "ka rı şa bil me si"- için yağ da çö zü ne -

bi lir ol ma sı ge re kir. Na sıl ki sı vı ya ğı su ile ka rış tır ma -

yı ne ka dar de ner sek de ne ye lim ba şa ra maz sak, ben zer

şe kil de yağ da çö zün me yen bir mad de de hüc re za rı na

ka rı şa maz. Yağ da çö zü ne me yen mad de le rin ge çi şi için

ise özel bir yön tem uy gu la nır. Bu mo le kül le rin ge çi şin -

de hüc re za rın da bu lu nan pro te in ler rol oy nar. Böy le ce
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yağ için de çö zü nür ol ma yan bir çok mad de, bu so ru nun

üs te sin den ge li ne rek hüc re içi ne alı nır.

Ki mi mo le kül ler de hüc re za rın dan içe ri gi rer ken, bü -

yük lük le rin den do la yı zar dan tek baş la rı na ge çe mez ler.

Bu du rum da ka nal pro te in le ri ve ta şı yı cı pro te in ler zar -

dan geç me si ne izin ver dik le ri mo le kül ve iyon la rın hüc -

re içi ne ta şın ma sı na yar dım cı olur lar. Hüc re za rı pro te in -

le ri nin han gi mad de le ri ta şı ya cak la rı bel li dir ve ta şı ya -

cak la rı mad de nin se çi min de son de re ce ti tiz dav ra nır lar.

Ör ne ğin şe ke ri ta şı yan sis tem, ami no  asi ti ta şı maz. Ta şı -

yı cı pro te in, iki mo le kü lü, bi çim le rin den ve atom sa yı la -

rın dan ayırt eder. Ör ne ğin ay nı atom sa yı sı nı ve kim ya -

sal grup la rı ta şı yan iki mo le kül den bi ri si nin mo le kül bi -

çi min de en ufak bir ge omet rik de ği şik lik ol sa, ta şı yı cı sis -

tem bu nu ayırt eder ve o mo le kü lü ta şı maz.34
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Amino asitlerProteinHücre zarı

Hüc re za rın da ki pro te in le rin ya pı ta şı ami no asit ler dir. Şu ur suz atom la rın bi ra ra ya
gel me siy le olu şan ami no asit le rin, akıl gös te ren, ka rar alıp bu nu uy gu la ya bi len ya pı lar
in şa et me le ri te sa düf ler le açık la na maz. Üs te lik bu atom yı ğın la rı, fark lı di zi lim ler de ki
atom yı ğın la rı nı ta nı ya rak, bun la rın şe ker mi, me tal mi yok sa bir hor mon mu ol du ğu -
nu bil mek te ve bu na gö re hüc re za rın dan ge çiş le ri ne izin ver mek te dir ler.



Şim di şöy le bir dü şü ne lim... Bir ta şı yı cı ya da ka nal

pro te inin bir baş ka mo le kü lün kim ya sal for mü lü nü bil me -

si, onu, atom sa yı la rın dan ayırt et me si na sıl müm kün ola -

bi lir? Akıl ve şu ur dan yok sun bir pro te in hüc re nin fay da -

sı na ola cak bu so rum lu lu ğu ken di ken di ne na sıl edin miş -

tir? Bu pro te in le rin ken di ken di le ri ne iş bö lü mü ya pıp

hüc re ye fay da lı mo le kül le ri ta nı ma la rı, on la rı hüc re içi ne

al mak için ta şı ma gö re vi edin me le ri ya da te sa düf ese ri bu

so rum lu luk la rı nı ek sik siz ola rak ye ri ne ge tir me le ri el bet -

te ki müm kün de ğil dir. Ak lı ve vic da nı açık her kes, tüm bu

de tay lar da Al lah'ın gü cü nün ve son suz il mi ni nin te cel li et -

ti ği ni tak dir ede cek tir. 

Ön ce ki bö lüm de an lat tı ğı mız hüc re za rı nın özel çift

kat lı li pit ya pı sı sa ye sin de, hüc re içi ve dı şı sı vı lar bir bir le -

riy le ka rış maz. Hüc re nin dı şın da ki sı vı lar da sod yum mik -

ta rı faz la, po tas yum mik ta rı ise az dır. Bu du ru mun tam

ter si de hüc re içi sı vı sı için ge çer li dir. Ay nı şe kil de hüc re

dı şı sı vı da klo rür iyo nu faz la ol ma sı na kar şı lık, hüc re içi

sı vı çok az mik tar da klo rür içe rir. Ay rı ca hüc re içi sı vı da

fos fat lar ve pro te in le r hüc re dı şı sı vı dan dik kat çe ki ci şe -

kil de da ha yo ğun dur. Bu nun gi bi bir çok fark lı lık hüc re nin

ya şa mı için çok önem li dir. Tüm bu den ge ler hüc re za rın -

da ki ta şı ma me ka niz ma la rı nı şe kil len di ren un sur lar dır. 

Hüc re za rın dan mad de alış ve ri şi, hüc re nin ener ji kul -

la nıp kul lan ma ma sı na gö re baş lı ca iki şe kil de olur:

1. Pa sif Ta şı ma
Bir mad de nin hüc re ye gi rer ken kar şı laş tı ğı ilk en gel
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hüc re za rı dır. Söz ko nu su mad de nin ta şın ma sın da eğer

hüc re ener ji har ca mı yor sa bu ta şı ma ya pa sif ta şı ma de -

nir. Bu tür bir ta şı ma şek li çok yo ğun or tam dan, az yo -

ğun or ta ma doğ ru ha re ke tin ger çek leş me siy le olur. Bu

ta şı ma bi çi mi nin baş lı ca şe kil le ri, di füz yon ve oz mos'tur.

Di füz yon:

Mo le kül le rin çok yo ğun or tam dan az yo ğun or ta ma

doğ ru ya yıl ma sı na, ge nel ifa de ola rak di füz yon de nir. Bir

baş ka ifa dey le, mad de mo le kül le ri nin zar da ki mo le kül -

ler ara sı boş luk tan ya da ta şı yı cı bir pro te ine bağ la na rak

mo le kül ha re ket le riy le ge çi şi an la mı na gel mek te dir. Mo -

le kül ler, bu lun duk la rı or tam dan çe şit li yön le re doğ ru ha -

re ket eder ler. Bu ha re ket mad de nin ka tı, sı vı ve gaz olu -

şu na gö re de ği şir. Gaz mo le kül le ri sı vı ve ka tı hal de ki

mo le kül le re gö re da ha ha re ket li dir. 
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SUDA Dİ FÜZ YON:
Eğer po tas yum per man ga na tı su ya ko ya cak olur -
sa nız, mor ren gi za man içe ri sin de ya yı lır. Bu nun
se be bi, su mo le kül le ri nin per man ga nat par ça cık -
la rı na çar pa rak on la rı it me si dir. Ay nı şe kil de, bir
fin can su ya ko nan çay po şe ti, za man la suyun
tamamına yayılıp ren gini ve lez zetini verecek tir. 

Üstte sulu karın kafesli moleküler
yapısı görülmektedir."

Su

Su ve permanganat

parçacıkların karışımı

Potasyum 

permanganat

kristalleri



Mo le kül ler sı fır de re ce nin üze rin de ki sı cak lık lar da

ha re ket ha lin de dir ler ve bir baş ka nes ne ye çarp tık la rın da

ha re ket kuv vet le ri ni ak ta rır lar. Bu ne den le yo ğun su yun

içi ne mü rek kep dam lat tı ğı mız da, hem su hem de mü rek -

kep da ha az yo ğun ha le ge lir. Çün kü ha re ket ha lin de ki

tüm mo le kül ler bir bir le ri ni "ite rek" gi de bi le cek le ri en

uzak ye re git mek is ter ler. Ara la rı açıl dık ça da, da ha az

yo ğun ha le ge lir ler; böy le ce di füz yon ger çek le şir.35

Vü cut sı vı la rın da da, bü tün mo le kül ve iyon lar sü -

rek li ha re ket ha lin de dir ler ve bu mo le kül ler çe şit li yön -

ler de sa ni ye de mil yar lar ca sıç ra ma ya par lar. 

- Ba sit di füz yon: Ba sit di füz yon, mo le kül ve ya iyon -

la rın, zar da ki mo le kül ler ara sı boş luk lar dan ve ya ka nal -
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Mole kül ler, hiç bit me yen bir ha re ket li li ğe sa hip ler dir.
An cak mo le kül le rin ha re ket le ri ge li şi gü zel de ğil dir. Sı -
vı lar da bir bir le ri nin üze rin den ka yan, gaz lar da bir bir le -
rin den uzak la şan, ka tı lar da ise bir bir le ri ne sı kı ca yak la -
şan mo le kül ler bu dü ze ni as la boz maz lar. 



lar dan ta şı yı cı bir pro te ine bağ lan mak sı zın ki ne tik -ha re -

ket ten do ğan- ener ji ile za rı geç me si an la mı na ge lir. Bu

boş luk lar dan su, üre ve su da eri miş mad de ler ge çer. Pek

çok mad de için kap sam lı kont rol ler ya pı lır ken, su hiç bir

de ne ti me ta bi tu tul ma dan hüc re içi ne alı nır. Çün kü su -

yun gö re vi, vü cut açı sın -

dan ha ya ti de re ce de önem -

li dir ve hüc re le re su yun

de vam lı gi rip çık ma sı ge re -

kir. Bu ne den le bu nun en -

gel siz ve ener ji har ca ma -

dan ger çek leş me si ge re kir. 

Su, hüc re za rı yağ la rın -

da he men he men hiç eri me -

di ği hal de, hüc re za rın da

bu lu nan pro te in ka nal la rı

ara cı lı ğı ile ra hat lık la ge çer.

Bu mo le kül le rin hüc re za -

rın dan ge çiş hız la rı şa şır tı -

cı dır. Eğer su yun gi riş-çı kı şı için de, pek çok mad de için

ol du ğu gi bi ener ji ge rek sey di, vü cu du mu za al dı ğı mız

ener ji mik ta rı bu nun için ye ter li ol ma ya cak tı. Çün kü ör -

ne ğin ka nı mız da bu lu nan 25 tril yon al yu va rın bir ta ne si -

nin za rın dan her iki yön de sa ni ye de ge çiş ya pan su yun

top lam mik ta rı al yu var hac mi nin yak la şık 100 ka tı dır.36

Bu gi riş- çı kı şı vü cu dun bü tün hüc re le riy le çar pıp, da ki -

ka ya, sa ate, gü ne ve yı la çe vi rir sek, bir in sa nın öm rü bo -

yun ca ih ti yaç du ya ca ğı ener ji yi ra kam lar la ifa de et mek te

zor la nı rız. Bu ra da ak la şöy le bir so ru gel mek te dir. Ne den

sa de ce su için böy le si ne ko lay bir ge çiş iz ni var? Di ğer
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Yuka rı da ki re sim de mo le kül ve
iyon la rın, zar da ki mo le kül ler
ara sı boş luk lar dan ve ka nal lar -
dan, ta şı yı cı bir pro te ine bağ lan -
ma dan "ba sit di füz yon"la ge çiş -
le ri gö rül mek tedir.

Kutup sal, iyon laş mış, su-

se ven (hid ro fi lik) mad de ler

Su-sevmeyen (hid-

rofobik), kutupsal

olmayan maddeler



mad de le rin gi riş-çı kı şı sı kı de net le me ler şek lin de ya pı lır -

ken, ha ya ti öne me sa hip su yun ge çi şi için ne den bir ön le -

me ge rek du yul ma mak ta dır? 

Kuş ku suz hüc re za rın da bi linç li bir se çim me ka niz ma -

sı bu lun mak ta dır. Hüc re nin ha yat ta kal ma sı için son de re -

ce bi linç li ka rar lar alan, bun la rı bü yük bir ti tiz lik le uy gu la -

yan mo le kül le rin var lı ğı söz ko nu su dur. 

Vü cu du nu zun her hüc re sin de her an ha yat ta kal ma -
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Hüc re za rın da çe şit li mo le kül ler için
bir çok ge çiş yo lu bu lu nur, an cak su
hüc re za rı na çok hız lı ve ko lay ge çiş ya -
par. Su, hüc re za rı yağ la rın da he men
he men hiç eri me di ği hal de, hüc re za -
rın da bu lu nan pro te in ka nal la rı ara cı lı -
ğı ile ra hat lık la ge çer. Su yun ko lay laş tı -
rıl mış ge çiş le hüc re ye gir me si, vü cu -
dun su ya ih ti ya cı nın faz la ol ma sı se be -
biy le son de re ce hik met li dir ve üstün
ya ra tı lı şın sa yı sız de li lin den bi ri dir.

Alıcı protein

�ntegral

protein

Taşıyıcı

protein

Glikoprotein

Kolesterol
Sitoplazma

Sitosol

Yağda çözünür madde

Yağda çözünmeyen madde

Fosfolipit

Hücre iske-

letinin bağ-

lantıları

Kon sant ras yon 

eği mi

Hücre dışı ortam

Hücre dışı sıvı

Çift katmanlı

lipit tabaka

Çift katmanlı

fosfolipit

tabaka

Kanal proteini

(her zaman açık) Kapılı kanal proteini

(kapalı konumda)



nız için su hüc re za rın dan bü yük bir sü rat le ta şı nır ve siz

tüm bu olup bi ten ler den ha ber dar ol ma zsı nız. Bir an için

vü cu du nuz da ki hüc re le re ta şı na cak su yun gi riş-çı kış

kont ro lü nün si zin de ne ti mi ni ze ve ril di ği ni dü şü nün. Su -

yun öne mi ni bil me ni ze rağ men böy le bir gö re vi de ğil bir

ömür bo yu, kı sa bir sü re için bi le ger çek leş ti rme niz

müm kün ol maz dı. Üs te lik hücr eye su gi riş-çı kı şı, vü cu -

du nuz da olup bi ten sa yı sız iş lem den sa de ce bi ri dir. Vü -

cut için de mil yon lar ca de tay da hiç dur ma dan iş le yen üs -

tün ak lın şu ur suz atom la ra ait ol du ğu nu dü şün mek

müm kün de ğil dir. Bu üs tün ya ra tı lış, bi zi yok tan var

eden Al lah'a ait tir. Ve be de ni miz için de ça lış ma sı ge re -

ken sa yı sız sis tem den bi ri olan hüc re içi ne su alın ma sü -

re ci de, biz le re Rab bi miz'e muh taç ol du ğu mu zu ha tır la -

tan mil yon lar ca de tay dan sa de ce bi ri dir. 

Di ğer ta raf tan ok si jen (O2), kar bon di ok sit (CO2), azot,

al kol gi bi mad de le rin de yağ da çö zü nür lük le ri yük sek tir.

Böy le ce bü tün bu mad de ler hüc re za rı nın yağ ta ba ka sın -

dan hiç bir ener ji har ca ma dan ko lay lık la ge çer ler. Her an

alın ma sı na ih ti yaç duy du ğu muz ok si je nin ve sü rek li atıl -

ma sı na ih ti yaç duy du ğu muz kar bon di ok si tin hüc re ye gi -

riş-çı kış la rı, sod yum (Na+) ve po tas yum (K+) gi bi mad de ler -

de ol du ğu gi bi ener ji ge rek tir sey di, yi ne ra kam lar la ifa de

et mek te zor la na ca ğı mız bir ener ji al ma mız ge re ke cek ti.

Hal bu ki bü yük mik tar lar da ok si jen, hüc re za rı hiç yok muş

gi bi hüc re nin içi ne gi rer. 

Hüc re nin yo ğun ola rak ih ti yaç duy du ğu mad de le rin

ener ji har can ma dan hüc re içi ne alın ma sı Al lah'ın in san lar

üze rin de ki rah me ti nin gös ter ge le rin den bi ri dir. 
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Dı şa rı da ki mad de le rin hüc re içi ne ge çi ş hı zı nı, ge çe cek

mad de mik ta rı, bu mad de le rin mo le kül le ri nin ha re ket hı -

zı ve zar da ki boş luk la rın sa yı sı et ki ler. An cak, vü cut acil

du rum lar da hüc re mo le kül le ri ara sın da ki boş luk la rı ge -

niş le ten özel bir hor mon sal gı la ya rak da bu ge çi şi ko lay -

laş tı ra bi lir. İh ti ya cı ka dar su yu hüc re le ri ne ala bi lir ve üre -

yi dı şa rı çı ka ra bi lir. Nor mal ko şul lar da ener ji har ca na rak

hüc re ye gi rip çı kan sod yum (Na+) ve po tas yum (K+) iyon -

la rı, acil bir du rum da ko lay laş tı rıl mış bir ge çiş le hüc re içi -

ne alı na bi lir. Ör ne ğin eli ni zi bil me den ate şe değ dir di ği niz -

de, si nir hüc re le ri ara sın da hız lı bir ile ti şim ger çek le şir.

Bu nun için ase til ko lin de nen bir mad de sal gı la nır ve hüc -

re za rın da 0,6 na no met re ça pın da ek si yük lü bir ka nal açı -

lır. Böy le ce bü yük mo le kül ler ve ar tı yük lü iyon lar, hüc re -

ye ra hat lık la gi rip çı kar. Hüc re dı şın da ki ka pı açı lın ca sod -

yum içe ri gi rer, içe ri de ki ka pı açı lın ca po tas yum dı şa rı çı -

kar ve içe ri ye gi re ne ka dar hüc re dı şın da ki hüc re ler ara sı

sı vı da bek ler. Böy le ce uya rı si nir den si ni re ile til miş olur.

Ate şe do kun may la bey ne gi den uya rı, ay nı yol la ge ri ge lir

ve ateş ten eli mi zi ay nı sa ni ye için de ge ri çe ke riz.37

Şöy le bir dü şü nün şa yet eli ni zi ya kı cı bir sı cak tan bir -

kaç sa ni ye da ha geç çe ke cek ol say dı nız, vü cu du nuz da

na sıl bir ha sar olu şur du? An cak Al lah vü cu du mu zun en

kü çük par ça sın da kur du ğu bu dü ze ne, is tis nai du rum -

lar da uy gu la na cak ted bir le ri de ek le miş tir. Ken di le ri ne

ve ri len gö re vi ek sik siz uy gu la yan hüc re ler de, hiç bir ka -

rı şık lı ğa se bep ol ma dan, akıl, ön gö rü ve bi linç ge rek ti ren

bu gö rev le ri Al lah'ın di le me siy le ye ri ne ge ti rir ler. Bi zim

ise olup bi ten ler den ha be ri miz da hi ol maz. 
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Asetilkolin alıcısının

yapısı

Kapı Kapalı
Açık

Na+

Na+

Alıcının fonksiyonları

Asetilkolin

alfa alt-birimlerinin

birleşimi

Eli ni zi ate şe değ dir di ği niz de,
ase til ko lin de nen bir mad de
sal gı la nır ve hüc re za rın da
ek si yük lü bir ka nal açı lır.
Hüc re ye ra hat lık la gi rip çı kan
iyon lar, uya rı nın si nir den si ni -
re da ha hız lı ile til me si ni sağ -
lar ve ateş ten eli ni zi ay nı sa -
ni ye için de ge ri çe ke rsiniz.



- Ko lay laş tı rıl mış di füz yon: Ko lay laş tı rıl mış di füz yon -

da ise mo le kül ve iyon la rın ge çi şin de ta şı yı cı pro te in ler rol

oy nar. Ko lay laş tı rıl mış di füz yo na ay nı za man da ta şı yı cı ara -

cı lı ğı ile di füz yon da de nir. Ta şı yı cı pro te in, mo le kül ya da

iyon la rın hüc re za rı nı geç me le ri ne yar dım cı olur, on la ra

kim ya sal ola rak bağ la nır ve hüc re za rın dan bu şe kil de ge çiş -

le ri ni sağ lar. 

Ta şı na cak mad -

de bağ lan dı ğın da,

ta şı yı cı pro te in de

şe kil de ği şik li ği

olur; iç te ka pa lı olan

hüc re ka na lı nın ucu

açı lır ve mo le kül bu -

ra dan içe ri gir me ye

baş lar. Pro te ine za -

yıf bağ lan dı ğı için

hüc re içi ne ya kın bir

ye re gel di ğin de, ter -

mal -ısı dan kay nak -

la nan- ha re ket le

pro te in, mo le kül den

ay rı lır ve mo le kül hüc re içi ne gi rer. 

Bu me ka niz ma ile mo le kül le rin ta şın ma hı zı, ta şı yı cı

pro te in mo le kü lü nün şe kil de ği şik li ği ka dar dır. Bu yön -

tem le ta şı nan mad de nin her iki yö ne doğ ru ge çi şi müm -

kün olur. Gli koz ve ami no asit le rin ço ğu, zar dan ko lay laş -

tı rıl mış di füz yon la ge çer ler.38
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Kolay laş tı rıl mış di füz yon bir ta şı yı cı ara cı lı ğı
ile ger çek le şir: (1) Ta şı na cak mad de ta şı yı cı
pro te ine bağ la nın ca, ta şı yı cı pro te in de şe kil
de ği şik li ği olur ve iç te ka pa lı olan hüc re ka na -
lı nın ucu açı lır. (2) Mo le kül bu ra dan içe ri gir -
me ye baş lar. (3) Pro te ine za yıf bağ lan dı ğı
için hüc re içi ne ya kın bir ye re gel di ğin de, ısı-
dan kaynaklanan ha re ket le pro te in, mo le kül -
den ay rı lır ve molekül hüc re içine girer. 

(1) (2)

(3)



Oz mos:

Su yun di füz yo nu na oz mos de nir. Di ğer bir de yiş le

oz mos, sı vı mo le kül le rin ya rı-ge çir gen zar dan, çok yo -

ğun or tam dan az yo ğun or ta ma doğ ru ge çi şi dir. Can lı -

lar da, ka pa lı or tam, hüc re za rıy la sı nır lan dı rıl mış olan si -

top laz ma dır. Si top laz ma içe ri sin de or ga nik asit ler, şe ker -

ler, or ga nik ve inor ga nik tuz lar gi bi mad de ler bu lu nur.

Si top laz ma ve dış or ta mın yo ğun luk far kı na gö re her iki

or tam ara sın da su ge çi şi olur ve sı vı kon sant ras yo nu

den ge ye ula şa na ka dar da bu ge çiş de vam eder.
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Yüksek kon-

santrasyon

Düşük konsantrasyon

Yağ tabakadan difüzyon:

O2 ve CO2 gibi yağda çözünür moleküller hücre

zarından serbestçe geçerler.

Kanallar arasından difüzyon:

Bazı kutupsal ve elektrik yüklü moleküller, zarın

üzerinde köprü oluşturan protein kanallarından

geçerler. Su bunun tipik bir örneğidir.

Kolaylaştırılmış taşıma:

Bazı moleküller bir proteine bağlanırlar. Bu, mole-

külün protein şeklinde bir değişikliğe uğramasına

sebep olur. Böylece molekülün hücre zarından

geçmesi mümkün olur. Glikozun hücrelere girişi

de bu yöntemle olur.

HÜCRE ZARINDAKİ ÇEŞİTLİ GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 

ÜSTÜN YARATILIŞIN BİR DELİLİDİR...

Yuka rı da ki şe kil de hüc re za rın dan "ba sit di füz yon" ve "ko lay laş mış di füz yon"
yön tem le ri ile ge çiş gö rül mek te dir. Hüc re içi ne gi re cek mad de eğer yağ da eri -
yor sa çift kat lı li pit ta ba ka nın boş luk la rın dan, eri mi yor sa ba zı ta şı yı cı pro te in le -
rin su do lu ka nal la rın dan hüc re içi ne ge çiş ya par. Gö rül dü ğü gi bi hüc re za rı nın
yapısı, hüc re içi ne alın ma sı ge re ken mad de le rin ge çi şi ne en uy gun şekil dedir.



Su mo le kül le ri nin bü yük mik ta rı dü zen li ola rak hüc re

za rın dan ba sit di füz yon la ge çiş ya par. Hüc re nin za rın dan

sü rek li akış ol ma sı nın vü cut için de çok önem li fonk si yon -

la rı var dır. Ör ne ğin bu sis tem, in ce ba ğır sak ta su yun emi li -

mi ve sa lın ma sın da bü yük önem ta şır.39 Ay rı ca al yu var la -

rın za rın dan da her iki yön de su dü zen li ola rak sü zü lür. 

Her iki yön de ge çiş ya pan su yun mik ta rı son de re ce

has sas ayar lan mış tır. Su yun gi ri şi ve çı kı şı eşit olur. Bun -

dan do la yı hüc re nin hac mi sa bit ka lır. An cak ba zı ko şul lar -

da, za rın iki ta ra fı ara sın da kon sant ras yon far kı olu şur. Bu

ko şul lar da, su yun ha re ket yö nü ne bağ lı ola rak hüc re şi şer

ya da bü zü lür. 

Ör ne ğin bir hüc re nin için de pro te in gi bi bü yük mo le -

kül var sa, su yun hüc re içi ne doğ ru sü zül me si çı kı şın dan

da ha hız lı olur ve hüc re şi şer. Hüc re za rı bir ba lon gi bi ha -

re ket eder ve eğer hüc re ye çok faz la su gi ri şi olur sa, hüc re -

nin ölü mü ne se bep ola cak şe kil de hüc re çat la ya bi lir. Bu ne -
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Glikoz

Seçici-geçirgen zar

Suyun difüzyonu (ozmos)

Basınç azaltılmış su hareketi

Ozmotik

basınç

Su

Oz mos, sı vı mo le kül le rin ya rı-ge çir gen zar dan, çok yo ğun or tam dan az yo ğun or ta -
ma doğ ru ge çi şi dir. Hüc re za rı, hüc re içi sı vı (si top laz ma) ile hüc re dı şı or tam ara -
sın da bir sı nır oluş tu rur. Bu iki or ta mın yo ğun luk fark la rı na gö re hüc re za rın dan su
ge çi şi olur ve sı vı kon sant ras yo nu den ge ye ula şa na ka dar da bu ge çiş de vam eder.



den le hüc re ler, hücreye çok faz la su gi rmesi ni ya da hücre-

den dı şa rı çok fazla su pom pa lan ma sı nı ön le yen bir

mekanizmayla yaratılmıştır. Bu mekanizma sayesinde

hücrede çat la ma ya cak sağ lam bir dış ka buk oluş ur.

Bü yük mo le kül ler hüc re nin dı şın da ol du ğu za man

ise, hüc re su gi ri şin den da ha hız lı ola rak su kay be der. Bu

du rum da hüc re de bü züş me olur ve hüc re nin can lı kal -

ma sı nı sağ la yan kim ya sal re ak si yon la r se be biy le su  ih ti -

ya cı do ğar.40 Gö rül dü ğü gi bi hüc re ye su yun gi riş-çı kı şın -

da da hi çok has sas bir den ge söz ko nu su dur. Bu sis tem

Yü ce Al lah'ın rah me tiy le bi zim hiç bir de ne ti mi mi ze ih ti -

yaç ol ma dan ku sur suz ca iş ler.

2. Ak tif Ta şı ma
Hüc re za rı na mad de le rin gi ri şi yu ka rı da ki yön tem ler

dı şın da baş ka yol lar la da ger çek le şir. Mad de nin hüc re

za rın dan ge çi şi hüc re nin ener ji kul lan ma sıy la ger çek le şi -
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Al yu var la rın za rın dan su dü zen li ola rak ge çiş ya par. Eğer al yu va ra çok
faz la su gi ri şi olur sa, hüc re nin ölü mü ne se bep ola cak şe kil de hüc re çat -
la ya bi lir, ye te ri ka dar su gi ri şi ol maz sa hüc re bü zü lür ve es nek li ği ni kay -
be der. Nor mal ko şul lar da her iki yön de ge çiş ya pan su yun mik ta rı öy le
has sas ayar lan mış tır ki, hüc re nin hac mi sa bit ka lır. 

zotonik

(Ozmotik basınçları 

eşit)

Hipotonik

(Ozmotik basıncı, 

hücreninkinden düşük)

Hipertonik

(Ozmotik basıncı, hücrenin-

kinden yüksek)



yor sa bu ola ya ak tif ta şı ma de nir. Ak tif ta şı ma da mad de

az yo ğun or tam dan çok yo ğun or ta ma doğ ru ta şı nır. Bu

ta şı ma için ge rek li ener ji so lu num la sağ la nan ATP'den

(hüc re sel ener ji mo le kü lü) kar şı la nır. Gli koz, ba zı ami no

asit ler ile sod yum (Na+) ve po tas yum (K+) iyon la rı nın

hüc re dı şı na ve içi ne ta şın ma sı için ener ji ye ih ti yaç var -

dır. Bu ge çiş ler zar da ki en zim ler yar dı mı ile ya pı lır ve bu

ta şı ma da ha re ket ten kay nak la nan ki ne tik ener ji nin ya nı

sı ra, ek bir ener ji kay na ğı na da ge rek si nim du yu lur.

Ön ce den de be lirt ti ği miz gi bi di füz yon la ge çiş te

mad de yo ğun luk du ru mu na gö re ha re ket eder. Fa kat bir

mad de yo ğun luk du ru mu na kar şı bir ha re ket ya pa cak sa,

ener ji har ca nır ve ak tif ta şı ma ger çek le şir. Pa sif ta şı ma

yer  çe ki mi ne de niy le su yun te pe den aşa ğı ya doğ ru akı şı -

na ben ze ti le bi lir. Ak tif ta şı ma ise su yun te pe nin yu ka rı sı -

na doğ ru, yer  çe ki mi ne kar şı güç sarf ede rek çı kar tıl ma sı
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ola rak dü şü nü le bi lir. Ya da bu tip bir ta şı ma şek li, mer di -

ven çı kar ken yük ta şı yan, ku yu dan tu lum bay la su çe ken

bir kim se nin ener ji ye ih ti yaç duy ma sı na da ben ze ti le bi -

lir. Do la yı sıy la hüc re za rın dan bu tür bir ge çiş ya pıl ma sı

için en zim ler le bir lik te ener ji ye ih ti yaç var dır. 

Sod yum, po tas yum, kal si yum, kar bon, de mir, nit ro jen,

iyot, ürat iyon la rı, çe şit li ami no  asit ve şe ker ler için de ak tif

ta şı ma ge rek li dir. Gün lük ha yat ta bey ni miz den ge len

emir le dış ve iç or gan la rı mız da ki, her tür lü fonk si yo nun

ya pıl ma sı, hüc re de ba zı kont rol me ka niz ma la rı nın iş le me -

si, hüc re re ak si yon la rı nın ola bil me si için po tas yum (K+),

mag nez yum (Mg++), fos fat ve sül fat hüc re nin iç kıs mın da
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Hücre dışı sıvısı

�yon

Sitozol

�ntegral

protein

Konsantrasyon

eğimi

Resim de iyon la rın hüc re içi ne alın ma sı için ener ji har ca na rak ger çek le şen ak tif ta şı ma
gö rül mek te dir. Hüc re za rın dan ge çiş ya pa cak mad de le rin bü yük lük le ri ne, elekt rik
yük le ri ne, hüc re için önem le ri ne gö re fark lı ge çiş yön tem le ri uy gu la nır. Bu yön tem le -
rin her bi rin de bel li bir ama ca yö ne lik plan lı ha re ket ler iz le nir. Şu ur suz atom lar dan
olu şan hüc re za rı nın ken di si ne böy le bir amaç edin me si, han gi mad de nin hüc re için ge -
rek li ol du ğu nu bil me si, ev rim ci le rin id dia et ti ği gi bi te sa düf ler le açık lanamaz. Tüm
bun lar Al lah'ın in sanın yaşamını sür dür mesi için kur duğu düzenin par çalarıdır.



faz la ol ma lı dır. Ay nı za man da hüc re nin dış kıs mın da ise

sod yum (Na+), kal si yum (Ca++) ve bi kar bo nat faz la ol ma lı dır. 

Bu mad de le r hüc re za rın dan ak tif ta şı ma ile de ğil de, su,

üre, ok si jen, kar bon di ok sit gi bi ener ji siz, ra hat bir şe kil de gi -

rip çık sa lar dı ne olur du? Bu du rum da hüc re için de ve dı şın -

da iyon lar eşit olur, ada le ka sıl ma sı ol ma dı ğı için kas la rı mız -

la hiç bir iş ya pa maz dık, ağ zı mı za gi ren bir lok ma yı his se de -

mez dik, tü kü rük sal gı sı sal gı la na maz dı, mi de ha zım için

hid rok lo rik asit sal gı la ya maz dı, ye mek bo ru su ka sı la rak be -

sin le ri mi de ye gön de re mez di, mi de be sin le ri haz me di le cek

ha le ge ti re mez di. Be sin ler oni ki par mak ba ğır sa ğı na ge çe -

mez, pank re as, en zim le ri ni sal gı la ya maz, be sin le rin kan da

emil me si müm kün ol maz, tan si yon ayar la na maz, kan pom -

pa la na maz, be yin ça lış maz dı; kı sa ca sı hiç bir vü cut fonk si yo -

nu iş le mez di. Di ğer bir de yiş le, ha yat ol maz dı; do la yı sıy la

tüm or gan la rın fonk si yon la rı nı ye ri ne ge ti re bi li yor ol ma la rı,

hüc re dü ze yin de ki bu dü zen de giz li dir.41

Sa de ce bir ka çı nı be lirt ti ği miz bu ör nek ler den de gö rül -

dü ğü gi bi, bu de re ce de tay lı plan la rı akıl ve şu ur dan yok -

sun atom la rı n ken di ken di le ri ne dü şün me le ri müm kün

de ğil dir. Hüc re za rı nı oluş tu ran yağ ve pro te in mo le kül le -

ri, sod yum ve po tas yum iyon la rı nın hüc re için de faz la ol -

ma sı ge rek ti ği ni bi le mez ler. O hal de bu mad de le rin ge çi şi -

nin kı sıt lan ma sı ge rek ti ği ni on la ra kim söy le mek te dir? Bu

has sas aya rı hiç bir ha ta ya düş mek si zin na sıl yap mak ta dır -

lar? İş te tüm bu so ru lar bi zi Al lah'ın ya rat ma sa na tı ve il -

mi üze rin de bir kez da ha dü şün me ye yö nelt mek te dir. Vü -

cu du muz da ki mil yar lar ca hüc re nin her bi ri nin sa hip ol du -

ğu bu ku sur suz sis tem, son suz akıl sa hi bi olan Al lah'ın ya -

rat ma sıy la var ol muş tur.
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Yoğun konsant-

rasyon alanı

Düşük konsant-

rasyon alanı

Hücre zarı

Hücre zarı

AKTİF
TAŞIMA

BASİT DİFÜZYON

KOLAYLAŞTIRIL-
MIŞ D�FÜZYON

Çözünen

moleküller 1. Çözünen molekül-

ler, hücre zarındaki

açılmış taşıyıcı protei-

nin bağlanma noktası-

na bağlanırlar.

2. ATP taşıyıcı pro-

teine fosfat aktarır.

3. Fos fo ra li ze ol muş

ta şı yı cı pro te in, açı lıp

çö zü nür mo le kü lü hüc -

re içi ne bı ra ka cak şe -

kil de bi çim de ğiş ti rir.

4. Fosfat orijinal şekli-

ne dönerek taşıyıcı

proteinden ayrılır.

Bundan sonra başka

bir çözünür molekülün

taşınması için uygun

durumdadır.

Bazı çö zü nür mad de ler çift kat lı

yağ ta ba ka dan di rekt ola rak ge -

çe mez ler. Ba zı ka nal lar ara cı lı ğıy -

la ge çiş le ri müm kün olur. Hüc re -

nin ATP'si bu iş le mi ko lay laş tır -

mak için kul la nıl maz.

Taşıyıcı protein

Bağlanma bölgesi

H2O, C2, CO2 ve Etanol gibi küçük

moleküller tarafından kullanılır.

Hüc re za rın da ki gö ze nek

ben ze ri pro te in ka nal la rın -

da ki ta şı yı cı mo le kül ler,

ba zı mo le kül le ri kon sant -

ras yon eği mi ne gö re hüc -

re za rın dan ge çi rir.

Çarpış ma lar mo le kül le ri dü -

şük kon sant ras yon alan la rı na

yön len di rir.

Yoğun kon sant ras yon al anın -

da ki mo le kül ler, ge li şi gü zel

da ha sık çar pı şır lar.



En do si toz: Bü yük Mo le kül le rin 

Hüc re İçi ne Alın ma sı

Bir hüc re nin can lı kal ma sı ve bü yü me si için çev re sin -

de ki sı vı dan, be sin ve ba zı mad de le ri hüc re içi ne al ma sı

ge re kir. Hüc re za rın da bü yük par ça cık la rın hüc re içi ne

alın ma sı için "en do si toz" de ni len özel bir yön tem kul la nı -

lır. Bu yön te min baş lı ca şe kil le ri, fa go si toz ve pi no si toz -

dur.

- Fa go si toz: Bu yön tem de bak te ri, vi rüs ile hüc re ya

da do ku yı kı mı so nu cu olu şan par ça lar hüc re içi ne alı nır.

Fa go si toz da dı şa rı dan alı nan mad de ler hüc re ye ve do ku -

la ra za rar lı mad de ler dir. Bak te ri, vi rüs, hüc re par ça la rı,

ölü do ku lar ve bü yük za rar lı par ça lar bu yol la hüc re içi -

ne alı nır ve bu ra da "li zo zom" adı ve ri len par ça la yı cı

mad de ler ta ra fın dan par ça la nır lar. Hüc re ye fay da lı kı -

sım lar alın dık tan son ra, ka lan za rar lı mad de ler bo şal tım

sis te min den atı la cak ha le ge ti ri le rek hüc re den dı şa rı atı -

lır. Ör ne ğin vü cu du nu zun bir ye ri ni çarp tı ğı nız da mo ra -

rır ve o böl ge de ki ölü do ku lar bu me tot la alı nıp yok edi -
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Hüc re nin can lı kal ma sı ve bü yü me si için çev re sin de ki sı vı dan, be sin ve
ba zı mad de le ri hüc re içi ne al ma sı ge re kir. Hüc re za rın da bü yük par ça -
cık la rın hüc re içi ne alın ma sı için uy gu la nan bu özel yön tem, Al lah'ın in -
sa nın ya şa mı na ve si le kıl dı ğı sa yı sız de tay dan biridir.

Hücre dışı ortam

SitoplazmaENDOSİTOZ



lir. Ya da mik ro bik bir has ta lı ğa ya ka lan dı ğı nız da yi ne

hüc re ler bu yön tem le mik rop la rı alıp bün ye le rin de yok

eder ler. Bu ne den le fa go si toz, ba ğı şık lık sis te mi mi zin en

önem li yön tem le rin den bi ri dir. Çün kü en fek si yo na kar şı

ça buk ve ço ğun luk la da ke sin bir ko ru ma sağ lar.

Yal nız ca be lir li hüc re ler fa go si toz ya pa bi lir; bun lar -

dan en önem li le ri do ku mak ro faj la rı ve ba zı ak yu var lar -

dır. Mak ro faj lar sa vun ma sis te mi nin "te miz lik çi hüc re -

ler"i ola rak bi li nir ler ve düş ma nı ade ta yu ta rak yok eder -

ler. Aynı zamanda makrofajlar, küçük boyutlarına rağ-
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Kofulla eriyip 

kaynaşan lizozom

Hücre

zarı

Sitoplazma

Çekirdek

Çekirdek

Koful

Hüc re za rın dan doğ ru dan ge çe me yen bü yük mad de ler, kü çük ke se ler için de
hüc re ye alı nır lar. Şe kil de bir ak yu va rın bak te ri yi hüc re içi ne al ma sı ve bak te -
ri nin li zo zom ta ra fın dan par ça la nı şı gö rül mek te dir. Pi no si toz de ni len bu yön -
tem sı ra sın da kul la nı lan ke se ler çok kü çük tür, hat ta çap la rı ge nel lik le 100-200
na no met re ara sın da dır. An cak elekt ron mik ros ko bu ile gör me nin müm kün
ol du ğu bir bo yut ta, böy le si ne önem li bir gö re vin ku sur suz ca ger çek leş me si,
Rab bi miz'in üs tün ya ra tı şı nın de lil le rin den sa de ce bir ta ne sidir.

2 μm



men (10-15 mikrometre), bu yutabilme özellikleri

sayesinde, büyük molekülleri hücre içine alarak sindirme

özelliğine de sahiptir. 

Makrofajlar, adeta saçma atan bir tüfek gibi birçok

hedefe birden yönelebilir ve aynı anda pek çok düşmanı

yok edebilirler. Antikorlar ise vü cu da gi ren ya ban cı hüc -

re ler için üre ti len pro te in ya pı lı si lah lar dır ve tek bir

hedefe yönelirler. Bak te ri le rin üze ri ken di le ri ne öz gü an -

ti kor lar la kap lı dır. Bu an ti kor lar bak te ri yi be ra ber le rin de

sü rük le ye rek fa go sit üze rin de ki alı cı la ra bağ la nır lar.

Bağ lan tı nok ta sın da ki zar bir sa ni ye den da ha kı sa bir sü -

re de içe doğ ru çö ke rek par ça cı ğı tü müy le çev re ler. Gi de -

rek da ha faz la sa yı da alı cı bağ la nır. Tüm bu olay lar fer -

mu arın ka pan ma sı na ben zer bi çim de hız la ger çek le şir ve

zar ka pa na rak ade ta bir cep oluş tu rur. Da ha son ra hüc re

içi sı vı sın da ki pro te in ler, bu ce bi çev re ler ve üst bö lü mü -

ne ya kın kı sım da ka sı la rak ce bi hüc re içi ne çe ker ler, son -

ra da hüc re için de ser best bı ra kır lar. 

He men he men tüm hüc re ler, hüc re içi ne fay da lı ve

ge rek li olan mad de le ri alır ken, fa go sit hüc re ler za rar lı

mad de ler le mü ca de le et me so rum lu lu ğu nu ne re den

edin miş ler dir? Di ğer hüc re ler den fark lı ola rak fa go si toz

(yut ma) yön te mi uy gu la ma yı ne re den ak let miş ler dir?

Yut tuk la rı mad de le ri hüc re için de par ça la ya cak li zo zom -

la rı na sıl el de et miş ler dir? Bu par ça la yı cı mad de -li zo -

zom- hüc re nin ken di si ni de ğil  de hüc re içi ne alı nan za -

rar lı mad de le ri yok et me si ge rek ti ği ni ne re den bil mek te -

dir? Bir mad de nin za rar lı ol du ğu na kim, na sıl ka rar ver -

mek te dir? Kı sa ca sı bir hüc re düş ma nı nı ta nı ma, yok et -
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me bi lin ci ni ne re den el de et mek te dir? Biz vü cu du muz -

da ki bir mor luk ya da bir en fek si yo nun iyi leş me si ni hiç -

bir şey yap ma dan iz ler ken, hüc re ler son de re ce akıl cı yön -

tem ler le bi zi kar şı kar şı ya ol du ğu muz teh li ke ler den ko -

rur lar. Hüc re le rin böy le si ne önem li bir so rum lu lu ğu ken -

di ken di le ri ne edin me le ri, son ra da bu nu ti tiz lik le ve bü -

yük bir us ta lık la uy gu la ma la rı kuş ku suz müm kün de ğil -

dir. Akıl cı dü şü nen hiç  kim se bu hüc re le rin bi linç ve akıl

sa hi bi ol du ğu nu id dia et me ye cek tir. Kar şı kar şı ya ol du -

ğu muz bu mu ci ze vi ya ra tı lış biz le ri yok tan var eden Yü -

ce Rab bi miz'e ai tir. Al lah her bir hüc re yi ya rat mış ve on -

la ra gö rev le ri ni de öğ ret miş tir. Bu ku sur suz iş le yen sis -

tem sa ye sin de her hüc re ken di ne ve ri len gö re vi ye ri ne ge -

tir mek te dir.

- Pi no si toz: Hüc re za rın dan doğ ru dan ge çe me ye cek

ka dar bü yük mad de le rin hüc re ye alın ma şe kil le rin den

bi ri de pi no si toz dur. Bu yön tem le hüc re dı şın da ki bü -

yük mo le kül ler kü çük ke se ler için de hüc re içe ri si ne alı -

nır lar. Hüc re za rı na do ku nan bu bü yük pro te in ler, re ak -

si yon baş la ta rak, hüc re yü zey ge ri li mi ni de ği şik li ğe uğ -

ra tır lar. Böy le ce hüc re za rı, pro te ini içi ne ala cak şe kil de

içe kıv rı lır. Za rın ke sey le bağ lan tı lı kıs mı, zar dan ay rı la -

rak si top laz ma ya ka rı şır. Bu sa ye de hüc re ye fay da lı, fa -

kat ba sit ve ak tif ta şı may la gi re me yen mad de ler, hüc re

içi ne alın mış olur lar. Şimdi bu esnada gerçekleşenlere

biraz daha detaylı değinelim.

Büyük mo le kül ler hüc re içi ne gi re bil mek için, za rın

yü ze yin de bu lu nan özel bir alı cı pro te ine bağ la nır lar. Bu

alı cı lar hüc re za rı nın dış yü ze yi ni sa ran, çö kün tü şek lin -
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de ki ke se ler de yo ğun laş mış ola rak bu lu nur lar. Pro te in

mo le kül le ri söz ko nu su alı cı la ra bağ lan dık la rı za man

hüc re za rı nın yü zey özel lik le ri, ke se nin hüc re içi ne doğ -

ru çök me si ne ne den ola cak bi çim de de ği şir. Bu ke se le rin

hüc re içi ne ba kan bö lü mün de lif li ve bü zü le bi lir pro te in -

ler bir ağ oluş tu rur lar. Bu pro te in ler, alı cı ya tu tu nan pro -

te in le rin et ra fı nın sa rıl ma sı nı sağ lar lar. He men ar dın dan,

za rın hüc re içi ne alı nan kıs mı, hüc re yü ze yin den ko pa rak

bir ke se şek lin de hüc re si top laz ma sı na ka tı lır. Bu iş lem de

hüc re dı şın da ki sı vı da kal si yum iyo nu nun bu lun ma sı ge -

rek li dir. Çün kü kal si yum, olu şan ke se nin hüc re za rın dan

kop ma sı nı sağ la yan pro te in le rin bü zül me si ni sağ lar. 

Pi no si toz, ço ğu hüc re za rın da sü rek li gö rü lür, an cak

ba zı hüc re ler de çok hız lı ger çek le şe bi lir. Ör ne ğin mak ro -

faj lar da da ki ka da top lam hüc re za rı nın %3'ü ke se ler ha -

lin de hüc re içi ne alı na bi lir. Pi no si toz sı ra sın da kul la nı lan

bu ke se ler çok kü çük tür, hat ta çap la rı ge nel lik le 100-200
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na no met re ara sın da dır. Bu ne den le an cak elekt ron mik -

ros ko bun da gö rü le bi lir ler.

Her iki yön tem le -fa go si toz ve pi no si toz- oluş tu ru lan

ke se le rin hüc re için de be lir me si nin he men ar dın dan, bir

ya da da ha faz la li zo zom bu ke se ile bir le şir ve için de ki

bir ta kım en zim le ri bu ke se nin içi ne ak ta rır lar. Böy le ce,

ke se nin için de ki mad de le rin par ça lan dı ğı bir sin di rim ce -

bi olu şur. Sin dir me iş le mi so nu cun da ami no  asit, gli koz,

fos fat gi bi kü çük mo le kül ler olu şur ve bun lar hücre içi
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Şekil ler de LDL (dü şük
yo ğun luk lu li pop ro te in)
par ça cık la rı nın en do si -
toz yön te miy le hüc re
içi ne alı nı şı gö rül mek te -
dir. LDL par ça la rı de -
mir içe ren fer ri tin pro -
te ini ile ko va lent bağ
kur mak ta, son ra hüc re
za rı bir ke se oluş tu ra -
rak bu par ça cık lar hüc -
re içi ne alın mak ta dır.
Fer ri tin için de ki her kü -
çük de mir par ça sı elekt -
ron mik ros ko bu al tın da
kü çük bir nok ta ola rak
gö rül mek te dir. 

LDL-ferritin 0.2 μm

LDL-ferritin

Clathrin kaplı
oyuk

(2)(2)(1)(1)

(4)(4)(3)(3)



sıvısına da ğı lır lar. Bu ne den le li zo zom la ra hüc re nin sin -

di rim or ga nı adı ve ri le bi lir. 

Pi no si toz, çok bü yük mo le kül le rin hüc re içi ne gi re bil -

me si nin baş lı ca yo lu dur, ör ne ğin pro te in le rin ço ğu bu

yol la hüc re içi ne alı nır. An cak hüc re za rı nın bu tür bir ke -

se ha li ne ge le bil me si için ge rek li olan de ği şik lik le rin na -

sıl sağ lan dı ğı he nüz bir sır dır. Hüc re ye fay da lı mad de le -

rin hüc re içi ne alın ma sı için her tür lü yön tem ve de tay

ku sur suz ca ta sar lan mış tır. Di ğer yön tem ler le hüc re içi ne

alı na ma yan bü yük mo le kül ler için çok özel bir yön tem

uy gu la nır. Pe ki bü yük mo le kül le rin hüc re ye gi ri şi ni sağ -

la yan bu sis tem na sıl var ol muş tur? Bü yük mo le kül ler

ken di le ri ni ke se yar dı mıy la ta şı ya cak alı cı la ra bağ lan ma -

la rı ge rek ti ği ni ne re den bil mek te dir ler? Hüc re za rın da ki

alı cı lar içe ri alın ma sı ge re ken bü yük mo le kül le ri ne re den

ta nı mak ta dır lar? Bü yük mo le kül le rin bağ la na bi le cek le ri

alı cı la rın bu lun ma sı, hüc re za rı nı hüc re içi ne bir ke se gi -

bi kı vı ra cak, son ra bu ke se yi hüc re za rın dan ayı ra cak, da -

ha son ra mo le kül le ri ke se nin dı şı na ser best bı ra ka cak

özel pro te in le rin mev cut bu lun ma sı te sa düf ler le açık la -

na bi le cek bir du rum de ğil dir. 

Unu tul ma ma lı dır ki bu ra da bi linç li ha re ket le rin den

söz edi len var lık lar şu ur suz atom la rın bi ra ra ya gel me siy -

le olu şan mo le kül ler dir. Her bi ri ön gö rü, ko or di nas yon

ge rek ti ren bu aşa ma la rın, kör ve şu ur suz mo le kül ler ta -

ra fın dan ba şa rıl ma sı kuş ku suz müm kün de ğil dir. Üs te -

lik böy le bir sis te min yi ne şu ur suz ve kör te sa düf ler le,

akıl ve bi lin ce sa hip ol ma sı müm kün ol ma yan atom la rın

ka rar ver me siy le olu şa ma ya ca ğı son de re ce açık tır. Vü -
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cu du muz da ki mil yar lar ca hüc re nin her bi ri nin in ce cik

za rın da gö rü len bu üstün yapı, ya ra tı lış ger çe ği ni tas dik

et mek te dir. Ta rih bo yun ca in san lar bu ku sur suz sis tem -

den ha ber siz ya şa mış lar dır. He nüz 20. yüz yıl da keş fe di -

len bu ger çek ler, el bet te in sa nı ya ra tan son suz kud ret sa -

hi bi Rabbimiz'in var lı ğı nın ke sin de lil le rin den dir.

Ek zo si toz: Bü yük Mo le kül le rin Hüc re 

Dı şı na Atıl ma sı

Hüc re za rın dan ge çe me ye cek ka dar bü yük be sin le rin

hüc re dı şı na atıl ma sı ola yı na "ek zo si toz" adı ve ri lir. Ek -

zo si toz sı ra sın da, hüc re dı şa rı atı la cak mad de yi ke se içi -

ne alır ve bu ke se yi hüc re za rı nın yü ze yi ne ta şır. Ke se nin

za rı ile hüc re nin za rı eri yip bir bi ri ne ka rı şır lar. Bu es na -

da ke se nin için de ki mad de ler hüc re dı şı na sa lın mış olur.

Yu ka rı da an la tı lan hüc re içi sin di rim den son ra ka lan
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EKZOSİTOZ

Hüc re za rın dan ge çe me ye cek ka dar bü yük be sin ler, hüc re dı şı na "ek zo -
si toz" yön te miy le atı lır. An cak atı la cak mad de nin ön ce hüc re ye fay da lı
mı fay da sız mı ol du ğu nun tes pit edil me si ge rek li dir. Bir hüc re nin böy le si -
ne önem li bir ka ra rı ala cak ne şu uru ne de ak lı var dır. Bu akıl bi zi ya ra -
tan Al lah'a ait tir. Hüc re de mey da na ge len tüm olay lar, üs tün ilim sa hi bi
Rab bi miz'in ya rat tı ğı ku sur suz sis tem sa ye sin de ger çek leş mek tedir.



mad de ler de, en do si to zun tam ter si olan bu yön tem le

hüc re dı şı na atı lır lar. 

Gö rül dü ğü gi bi hüc re za rın da ger çek le şen bu mad de

alış ve ri şi yön tem le ri akıl cı ve ön gö rü lü aşa ma lar içe rir.

Ön ce lik le içe ri alı na cak ya da dı şa rı atı la cak bir mad de -

nin hüc re ye fay da lı ya da fay da sız ol du ğu nun tes pit edil -

me si ge rek li dir. Söz ko nu su mad de ler hüc re içi ne bu özel

yön tem ler le alın dık tan son ra, bu mad de nin fay da lı par -

ça la rın dan is ti fa de et me yi kim ak let mek te dir? Bun la rı

kul la nı la bi lir ha le ge ti re cek en zim le ri kul lan ma yı, bun la -

rı üret me yi hüc re ne re den bil mek te dir? Ya rar sız bir mad -

de yi ya da mo le kü lün fay da sız kı sım la rı nı hüc re için de

kim, na sıl ta nı mak ta dır? Bu atık la rı hüc re dı şı na ata cak

özel yön te mi kim ta sar la mış tır? Hüc re için de ade ta bir

mo le kü ler bi yo log ve ya bir kim ya ger gi bi ça lı şa rak hüc -

re nin can lı lı ğı nı ko ru ma sı için ka rar lar alıp uy gu la yan

kim dir? 

Bu so ru la rın ce va bı el bet te, şu ur suz atom lar dan mey -

da na ge len mo le kül ler de ğil dir. Bir hüc re nin böy le si ne

önem li ka rar la rı ala cak, ne şu uru ne de ak lı var dır. An cak

or ta da çok bü yük bir akıl gö rül mek te dir. Bu üs tün akıl

bi zi ya ra tan Rab bi miz'in te cel li le rin den bi ri dir. Al lah'ın

her şe yi "ku şat tı ğı", Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

"Si zin ila hı nız yal nız ca Al lah'tır ki, O'nun dı şın da ilah

yok tur. O, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır." (Ta -

ha Su re si, 98)
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B i lim adam la rı su mo -

le kül le ri nin hüc re

za rın da ki bir kı sım

pro te in ler den sa ni ye nin mil yar -

da bi ri ka dar bir za man da geç ti -

ği ni bel ge le di ler. Sci en ce der gi si -

nin 19 Ni san 2002 sa yı sın da da

yer ve ril di ği üze re, aqu apo rin

de ni len bir grup pro te in, hüc re

za rın da ge çiş ka nal la rı oluş tu ru -

yor lar. İn san lar da bir ço ğu böb -

rek te, be yin de ve göz de ki lens te

ol mak üze re 10 çe şit aqu apo rin

bu lu nur. Su mo le kül le ri nin aqu -

apo rin ler ara sın -

dan ha re ke ti es -

na sın da, sa de ce

su yun ge çi şi sağ -

la nır; hüc re ler

ara sın da bu lu -

nan iyon la rın

ge çi şi müm -

kün ol maz.

Çün kü eğer su dı -

şın da iyon lar da gi re cek ol sa lar -

dı, hüc re za rı nın iç ve dış ta raf la -

rı ara sın da elekt rik po tan si ye li

şek lin de sak lı du ran ener ji kay -
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Şimdi siz, içmekte olduğunuz 
suyu gördünüz mü?

Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz,
yoksa indiren Biz miyiz?

Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık;
şükretmeniz gerekmez mi?

(Vakıa Suresi, 68-70)



be di lir di. An cak su yun hüc re içi -

ne alı nı şı, vü cut me ka niz ma sı nın

en sağ lık lı ola ca ğı şe kil de ger -

çek le şir.

Aqu apo rin le rin ya pı sı üze -

rin de ki yo ğun ça lış ma la ra rağ -

men, bu ka nal la rın iş le yi şi ha la

an la şı la ma mış tır. Araş tı r ma nın

ön de ge len isim le rin den Il li no is

Üni ver si te si'nde fi zik pro fe sö rü

Kla us Shul ten Swan lund'e gö re

bu ça lış ma, "ha la su yun ka nal -

dan na sıl geç ti ği ni ve iyon la rın ile -

til me si ni na sıl ön le di ği ni açık la ya -

ma dı... Bu gün müm kün olan kris -

ta log ra fik me tot lar, böy le si ne an -

lık de tay la rı ya ka la ya mı yor."1

Kla us Schul ten Swan lund

su yun hüc re içi ne alı nı şın da ki

dü ze nin öne mi ni ise şöy le vur -

gu la mak ta dır:

Su mo le kül le ri nin ke sin lik le

zıt yön ler de ol ma sı, bir yan dan

hız lı bir akış sağ lar ken pro ton la rı

ilet me le ri ni ön lü yor... Eğer bu ka -

nal lar iyon la rı sız dır say dı, hüc re

du var la rı nın elekt rik po tan si yel le -

ri or ta dan kal kar dı, bu da hüc re

me ta bo liz ma sı nın tü mü nün bo -

zul ma sı na se bep olur du.2

Vü cu du mu zun %70'i su ol -

du ğu için, sağ lık lı ka la bil mek

için her gün çok faz la su ya ih ti -

yaç du ya rız. Vü cu du muz da her

iş lem su içe ri sin de ger çek le şir.

Be sin mad de le ri ni, hor mon la rı,

an ti kor la rı ve ok si je ni kan yo lu

ya da lenf sis te min den ta şı yan

çö zü cü mad de su dur. Su ay nı

za man da vü cu du muz da ki atık -

la rın dı şa rı gön de ril me si için de

ge rek li dir. Eğer vü cu da ye te rin -

ce su alın maz sa, vü cut kir li su yu

tek rar çe vir mek zo run da ka lır

ve me ta bo liz ma fa ali yet le ri ve -

rim li ça lış maz ha le ge lir. Vü cu -

dun su sak la ya bi le ce ği her han gi

bir im kan ol ma dı ğı için, su suz

ka lın dı ğın da vü cut

su yu az kul la nır

ve su yun kay -

be di le bi le ce -

ği tüm iş lev -

ler azal tı lır.

127



Tok sik mad de ler atıl mak ye ri -

ne do ku lar da, yağ da, ek lem ler -

de ve kas lar da de po la nır.

Bu ba kım dan su vü cu dun

do ku la rı ve hüc re le ri için te mel

bir bi le şen dir. Su ol ma dan in -

san vü cu du yal nız bir kaç gün

ya şa ya bi lir. Hiç bir be sin ek sik li -

ği nin bu ka dar cid di et ki le ri ol -

maz. Vü cut su yu nun %3 ka da rı -

nı yi tir mek da hi cid di sağ lık so -

run la rı na yol açar, %15 ora nın -

da su kay bı ise ölüm le so nuç la -

na bi lir.

Su yun
Ak ci ¤er ler de ki Ro lü 

Ak ci ğer do ku la rı ok si jen

alıp kar bon di ok sit ile hid ro jen

ve rir ken su ile nem len di ri lir ler.

Aler ji ve as tım be lir ti le ri ye te -

rin ce su iç me me nin gös ter ge si

ola bi lir.

Vü cut S› cak l› ¤› 
Su vü cu dun se rin le ti ci si dir,

ter le me ile vü cut sı cak lı ğı nı dü -

zen ler. Eğer vü cut sı cak lı ğı dü -

zen le ye cek ye ter li su ol maz sa,

ısı bit kin li ği mey da na ge le bi lir. 

Be yin 
Bey nin %90 ka da rı su dur.

Be yin vü cut ağır lı ğı nın sa de ce

50'de bi ri ni oluş tur sa da, vü cut -

ta ki ka nın 20'de bi ri ni kul la nır.

Su dik ka tin sağ lan ma sı için

önem li bir fak tör dür. Dü şük su

se vi ye le rin de be yin de ki ener ji

üre ti mi aza lır. Dep res yon, baş

ağ rı sı, ha fı za kay bı ve kro nik

yor gun luk send ro mu, su kay bı -

nın sık lık la gö rü len gös ter ge le -

ri dir.

Kalp
Kal bin %75'i ve ka nın %85'i

su dan olu şur. İyi su alı mı sa ye -

sin de kalp-da mar sis te mi nin ve -

rim li li ği ar tar. Su tü ke ti mi ar tı -

rı la rak da mar sert li ği, yük sek

tan si yon ve ko les te rol gi bi has -

ta lık lar en aza in di ri le bi lir.

Böb rek ler
Böb rek ler sü rek li ka nı filt re

eder, atık la rı bi rik ti rir ve bun la -

rı id rar yo luy la dı şa rı yol lar. Ye -

ter li su bu lun ma dı ğın da böb -

rek le rin, kir li su yu tek rar dö -

nüş tü re rek kul lan ma sı ge re kir. 
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Sin di rim Sis te mi
Yi ye cek le ri doğ ru şe kil de

sin di re bil mek için su ya ih ti yaç

var dır. Su be sin mad de le ri ni

kan yo luy la hüc re le re ta şır. Su

alı mı nı ar tır mak mi de so run la -

rı nı azal tır. Kro nik su kay bı ise

ki lo alı mı, kas la rın za yıf la ma sı

ile so nuç la na bi lir. 

Ek lem ler
Ke mik le rin %22'si su dur,

kas la rın da %75'i su dan olu şur.

Ek lem le rin çev re sin de ki bağ

do ku su nun es nek li ği ni ko ru ma -

sı ve ko lay lık la ha re ket et me si

için çok faz la su ya ih ti ya cı var -

dır. Su ek lem le ri yağ lar ve ko -

lay lık la ha re ket et me si ne im -

kan ve rir. 

S›rt
Sırt ta ki omur ga ha re ket et -

mek için su yun hid ro lik özel lik -

le ri ne da ya nır. Bel ke mi ği disk -

le rin de tu tu lan su üst be den

ağır lı ğı nın yüz de 75'ini des tek -

ler. 

Su yun vü cut açı sın dan ge -

rek lil iği ne çok ge nel ola rak de -

ğin di ği miz hal de, in sa nın ha yat -

ta kal mak için su ya muh taç ol -

du ğu gö rül mek te dir. An cak su -

yun be de ne gi ri şi ka dar, su yun

hüc re le re da ğı lı mı da çok bü yük

önem ta şır. Eğer vü cu da alı nan

su, hüc re le re gi riş ya pa ma ya cak

ol say dı, yu ka rı da bah set ti ği miz

hüc re ler den olu şan do ku lar, or -

gan lar ölür ve ya şam yi ne

müm kün ol maz dı. Fa kat hüc re

za rın da ki mü kem mel yapı sa ye -

sin de su hüc re ye ko lay lık la gi riş

ya par. Bu, Al lah'ın in san lar üze -

rin de ki rah me ti nin bir so nu cu -

dur.

İn san da ha öne mi nin far kı -

na var ma dan, bu sis tem ken di si

için ku sur suz ca ça lı şır şe kil de

ha zır bu lun du ru lur. Üs te lik tril -

yon lar ca hüc re nin her bi rin de...

1-http://unis ci.com/sto ri -
es/20022/0419022.htm; 
Kla us Schul ten Swan lund, Pe ter
Nol lert, Larry J. W. Mi erc ke, Jo -
seph O'Con nell, In ter na ti onal Sci -
en ce News, 19 Ni san 2002.
2-http://unis ci.com/sto ri -
es/20022/0419022.htm; 
Kla us Schul ten Swan lund, Pe ter
Nol lert, Larry J. W. Mi erc ke, Jo -
seph O'Con nell, In ter na ti onal Sci -
en ce News, 19 Ni san 2002.
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ro te in ler hüc re için de ser best çe yüz mez ler;

ak si ne hüc re için de ki ha re ket le ri son de re ce

kont rol lü dür. Bir evin oda la rın da ol du ğu gi -

bi hüc re nin de böl me le ri var dır. Hüc re böl -

me le ri nin du var la rı da "ka pı" ve kim ya sal "alı cı"lar la do -

nan mış tır. Eğer doğ ru "kim lik eti ke ti ne" sa hip bir pro te in

yak la şır sa, alı cı ka pı yı açar ve pro te inin ara dan geç me si ne

izin ve rir. Eğer yan lış eti ket li bir pro te in ge lir se, ka pı ka pa -

lı ka lır. Bu ge çi şin ger çek leş me si için ka pı, alı cı ve eti ke tin

ay nı an da bu lun ma sı ge re kir. Bu iş lem le rin en net gö rül dü -

ğü yer ise vü cu dun en bü yük iç or ga nı olan ve kar bon hid -

rat, pro te in gi bi kan da ki ha ya ti be sin le rin se vi ye si ni kont -

rol eden ka ra ci ğer dir. Eğer ka ra ci ğer hüc re le ri nin zar la rın -

da ka pı, alı cı ve eti ket ay nı an da bu lun ma sa, ka ra ci ğer do -

la yı sıy la vü cut can lı lı ğı nı sür dü re mez di. Üs te lik bu, can lı -

lık için ge rek li olan ko şul lar dan sa de ce bir ta ne si dir.

Ön ce ki bö lüm ler de hüc re za rın da ki pro te in ler den bir

kıs mı nın ka nal lar şek lin de gö rev edin dik le rin den bah set -

miş tik. Mad de le rin bu ka nal lar dan ge çi şi ka na lın ça pı, şek -

li ve iç yü ze yin de ki elekt rik sel yük gi bi özel lik le re gö re

fark lı lık gös te rir. Ok la ho ma Üni ver si te si'nden bi yo kim ya -

ger Phil lip Kleb ba, Ulu sal Bi lim ler Aka de mi si'nin des te ğiy -

le yü rüt tü ğü de ney ler so nu cun da, hüc re za rı pro te in le ri nin

hüc re ye gi ri şi dü zen le yen dış ka pı lar-ge çit ler şek lin de dav -
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ran dık la rı nı ve bu gi riş ka pı la rı nın hüc re nin bü yü me si

için ih ti yaç duy du ğu mad de le ri ta nı dı ğı nı or ta ya koy -

muş tur. Ay rı ca bu ka pı la rın hüc re le rin içi ne mal ze me al -

ma sı na izin ver dik ten son ra ka pan dık la rı nı, böy le ce hüc -

re nin ge rek siz ve ze hir li mad de le rin gi ri şi ni ön ler ken, ih -

ti yaç duy du ğu mo le kül le ri al dı ğı nı tes pit et miş tir. Sci en -

ce der gi si nin 23 Ma yıs 1997 ta rih li sa yı sın da da ya yın la -

nan bu tes pit le re gö re, hüc re za rı pro te in le ri du ra ğan, pa -

sif boş luk lar oluş tur maz lar; ak si ne or ta mı his se de bi len

di na mik var lık lar gi bi ha re ket eder ler ve hüc re nin bü yü -

me si için ge rek li olan mad de le ri alır lar.42

Kı sa ca sı pro te in ka nal la rı nın ka pı la rı, ka nal lar dan

ne le rin ge çe ce ği ne da ir kont ro lü sağ lar. Bi lim adam la rı -

nın bu ko nu ile il gi li açık la ma la rı na bak tı ğı mız da şu ur lu

bir sis tem den bah se di yor muş gi bi, "seç mek, his set mek,
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Etkisiz durumdaki hücre zarı kanalı (1) zar çevresindeki elektrik yükü değişi-
minden dolayı kutupsallaşır (2). Daha sonra iyon la rın kanaldan geçişine izin
verecek şekilde açılır (3). İyonların bu ka nal yol la rın da ha re ket et me si, hüc re nin
fonk si yon la rı nı ve can lı lı ğı nı sür dü re bil me si açı sın dan bü yük önem ta şır. 

3- Açık durumdaki kanal

2- Kapalı durumdaki kanal

1- Etkisiz durumdaki kanal



al gı la mak, izin ver mek, ta nı mak" gi bi bi linç li var lık la ra ait fil ler

kul la nır lar. Kuş ku suz sis te mi oluş tu ran par ça lar, -atom lar, ami -

no asit ler, pro te in ler,...- han gi bü yük lük te ve fonk si yon da olur -

lar sa ol sun lar hep şu ur suz dur. An cak or ta ya çı kan me ka niz ma

ya da sis tem şu ur lu fa ali yet ler den olu şur. Kar şı mı za çı kan bu

üs tün bi linç, her şe yin Ya ra tı cı sı olan ve her  ye ri sa rıp ku şa tan

Yü ce Rab bi miz'e ait tir.

İyon Ka nal la rı nın Has sas Se çi mi
Hüc re za rı pek çok mad de için ol du ğu gi bi iyon lar için de

se çi ci-ge çir gen dir. (İyon lar elekt ron kay bet tik le ri ve ya al dık la rı

için elekt rik yü kü ta şı yan atom lar ya da mo le kül ler dir.) Hüc re

za rı fos fo li pit ya pı sın dan ötü rü, hüc re dı şın da ki sı vı da bu lu nan

iyon la rı iter. Do la yı sıy la iyon lar, hüc re le re an cak hüc re za rın da -

ki özel pro te in ler yo luy la gi rip çı ka bi lir. An cak iyon lar bu pro -

te in ka nal la rın dan rast ge le ge çe mez ler. Söz ko nu su ka nal lar

han gi iyon la rın ge çe ce ği ko nu sun da da son de re ce se çi ci dav ra -

nır lar. 

İyon lar ge nel lik le elekt rik yük le ri ni den ge le mek için ha re ket

ha lin de dir. Nor mal ko şul lar da her han gi bir çö zel ti de po zi tif

yük lü iyon sa yı sı ka dar, ne ga tif yük lü iyon bu lu nur. Bu yük

den ge si bo zul ma dı ğı müd det çe, "po tan si yel fark" oluş maz. (Po -

tan si yel fark: Elekt rik sel ola rak iki uç ara sın da ki ge ri lim far kı.)

Eğer bu den ge bo zu lur sa, çö zel ti de ki + ve – yük lü iyon lar nötr

ol mak için ha re ket ede cek tir. 

Hüc re za rın dan iyon la rın ge çi şi de bu me ka niz ma ile ger -

çek le şir. Hüc re içi sı vı sı, dı şa rı da ki sı vı dan fark lı içe rik te ol du -

ğu için, iyon lar bu sı vı lar ara sın da den ge kur mak için ge çiş ya -

par lar. İyon la rın ge çiş yap tık la rı ka nal lar, hüc re za rın da sı vı gö -

HÜCRE ZARINDAKİ MUCİZE

134



135



ze nek ler ha li ni alır lar. Böy le ce ba zı iyon la rın, özel lik le

sod yum, po tas yum, kal si yum ve klo run hüc re içi ne gi rip

çık ma sı na ola nak ve rir ler. 

İyon ka nal la rı nın en önem li özel lik le rin den bi ri, fark -

lı iyon la rı se çe bil me le ri dir. El bet te ki bir ato mun bir baş -

ka ato mu ta nı ya rak, ge çiş yap ma sı na izin ver me si ola ğa -

nüs tü bir du rum dur. Şu ur suz atom la rın ken di ken di le ri -

ne böy le bir gö rev edin dik le ri ni, bu gö rev le rin de hiç bir

ha ta yap ma dan ade ta bi linç li ka pı gö rev li le ri gi bi ça lış -

tık la rı nı dü şün mek müm kün de ğil dir. Atom la rın bi ra ra -

ya ge lip te sa düf ese ri böy le si ne ha ya ti bir gö re vi, ku sur -

suz ca mey da na ge tir dik le ri ni sa vun mak da akıl dı şı dır.

Akıl ve vic da nı açık her kes bu ra da ki dü ze nin Al lah'ın

ese ri ol du ğu nu, Al lah'ın her şey üze rin de tek Ha kim

ol du ğu nu tak dir ede cek tir. Ku ran'da "... Ka ra da

ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir, O, bil -

mek si zin bir yap rak da hi düş mez; ye rin ka -

ran lık la rın da ki bir ta ne, yaş ve ku ru dış ta

ol ma mak üze re hep si (ve her şey) apa -
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İyon ka nal la rın da ki ge çiş ler -ta -
nı ma, seç me gi bi iş lem le re rağ -
men- son de re ce hız lı ger çek le -
şir. Hat ta iyon lar o ka dar hız lı
ta şın mak ta dır ki, me saj lar si nir
hüc re le ri va sı ta sıy la vü cu dun
her han gi bir ye ri ne sa ni ye nin
bir kaç bin de bi ri ka dar hız la ile -
til mek te dir. 

Zar kanalları

Uyarı ileten

moleküller

Sinir hücresi



çık bir ki tap ta dır." aye tiy le bil di ril di ği gi bi, Al lah her şe -

yin bil gi si ne sa hip tir. (Enam Su re si, 59)

Ya pı lan araş tır ma lar da iyon ka nal la rı nın her za man

açık ol ma dık la rı, ka pı ya da şal ter gi bi ça lı şa rak, sa de ce

bir iyon çe şi di nin ge çi şi ne izin ver dik le ri or ta ya çık mış -

tır. Johns Hop kins Üni ver si te si'nde Bi yo me di kal Mü hen -

dis lik ala nın da pro fe sör olan Eric Yo ung iyon ka nal la rı -

nın se çi ci li ğin den şöy le bah set mek te dir:

İyon ka nal la rı nın en çar pı cı özel li ği fark lı iyon la rı se çe bi li yor

ol ma la rı dır. İçin den ge çe bi len iyon la ra gö re ka nal lar po tas -

yum, sod yum, kal si yum ya da klo rid ka nal la rı ola rak sı nıf lan -

dı rı lır. Ço ğu za man ka nal lar kim ya sal açı dan ne re dey se bir -

bir le ri nin ay nı olan iyon la rı se çe bi lir ler (ör ne ğin sod yum ve

po tas yum gi bi)... Şu an fark lı ka nal çe şit le ri nin se çi ci li ğin den

so rum lu olan pro te in mo le kül le ri nin par ça la rı bi lin mek te dir,

fa kat se çi ci li ği açık la ya bi len de tay lı bir te ori bi lin me mek te dir.

İyon se çi ci li ği nin ba zı yön le ri yük ve bo yut ile açık la na bi lir.

Fa kat bun la rın her iki si de sod yum, po tas yum ve kal si yum ka -

nal la rı nın gö re ce li se çi ci li ği ni açık la ya maz. Ör ne ğin sod yum

iyo nu (Na+), po tas yum iyo nun dan (K+) kü çük tür ve ay nı yü -

ke sa hip tir, fa kat po tas yum ka nal la rı 10 ile 100 ara sın da ki bir

fak tör ile sod yu mu ayırt ede bi lir.43

Yu ka rı da ki alın tı da da vur gu lan dı ğı gi bi iyon ka nal -

la rın da ki se çim me ka niz ma sı çok komp leks bir sis te me

sa hip tir. Ka na lı oluş tu ran şu ur suz mo le kül le rin, atom la -

rın kim ya sal ya pı la rı nı ta nı ma la rı, sod yum iyo nu nu

(Na+), po tas yum iyo nu nun dan (K+) ayırt ede bil me le ri bu -

gün bi lim adam la rı nı da so ru işa ret le ri için de bı rak mak -

ta dır. Bu ka nal lar özel şart lar al tın da açı lıp ka pa na bil me -

Harun Yahya (Adnan Oktar)

137



138

Sod yum iyon la rı hüc re za rın dan içe ri doğ ru gir dik le rin de hüc re içi ar tı yük lü ha le ge -
lir. Hüc re za rın da ar tı yük le ak tif ha le ge len ka nal lar ça lış ma ya baş lar. Böy le ce po -
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Sinir hüc re si bir uyarı
al ma dı ğın da sod yum
(Na+) ve po tas yum
(K+) ka pı la rı ka pa lı
ko num dadır.

Hare ket po tan si ye li
oluş tu ğun da sod yum
(Na+) ka pı la rı açı lır ve
sod yum (Na+) iyon la rı
içe ri gi rer.

Sod yum (Na+) ka pı la rı
ka pa nıp, po tas yum
(K+) ka pı la rı açıl dı ğın -
da, po tas yum (K+)
iyon la rı dı şa rı çık ma ya
baş lar.

Sod yum (Na+) ve po -
tas yum (K+) ka pı la rı
ka pa lı ko num da lar, fa -
kat ay nı za man da ye ni
bir uya rıy la açıl ma ya
ha zır du rum dalar.



le ri ni sağ la yan et ki le yi ci bir kont rol me ka niz ma sı na sa -

hip tir. Ör ne ğin ba zı ka nal lar hüc re za rı çev re sin de elekt -

rik yü kün de ki de ği şim ler so nu cu açı lır ken, di ğer le ri kim -

ya sal ile ti ci le re ve hor mon la ra tep ki ve re rek açı lır lar. 

Bu ra da be lir til me si ge re ken bir di ğer önem li nok ta

da, me saj la rın ile til me sin de ki hız dır. Ta nı ma, seç me gi bi

iş lem le re rağ men, iyon la rın ka nal lar dan ge çi şi son de re -

ce hız lı ger çek le şir. Se çim sı ra sın da her han gi bir ge cik me

ya da ya vaş la ma ol maz. Hat ta iyon lar o ka dar hız lı ta şın -

mak ta dır ki, me saj lar vü cu dun her han gi bir ye ri ne sa ni -

ye nin bir kaç bin de bi ri ka dar hız la ile til mek te dir. Ör ne -

ğin bir si nir hüc re sin de, ha re ket po tan si ye li çok yük sek -

tir ve bir mi li sa ni ye de (sa ni ye nin bin de bi ri) mil yon lar ca

iyon akı şı ger çek le şir.44 İyon ka nal la rın dan gi riş-çı kış la rın

24 sa at bo yun ca vü cu du mu zun her nok ta sın da ger çek -

leş ti ği ni dü şü nü lür se, vü cu du muz da ki ha re ket li li ğin bo -

yu tu da ha iyi an la şı la bi lir. 

Ha yat ta kal ma mız için bu ra da bir ka çı na de ği ne bil di -

ği miz sa yı sız ko şul mev cut tur ve tüm bu ko şul lar vü cu -

du muz da bi zim için her an ha zır ola rak bu lun du ru lur.

Hat ta biz da ha doğ ma dan, tek bir hüc re ha lin dey ken

gen le ri miz de bu sis tem le rin bil gi si kod lu ola rak bu lu nur.

İn sa nın ise böy le bir dü ze nin ne ta sa rı mın da, ne in şa sın -

da ne de ça lış ma sın da kat kı sı var dır. Ku ran'da Al lah'ın

in san lar üze rin de ki rah me ti "... Si ze her is te di ği niz şe yi

ver di. Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şır sa nız,

onu sa yıp-bi tir me ye güç ye ti re mez si niz..." aye tiy le bil -

di ril mek te dir. (İb ra him Su re si, 34) 
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İyon Ka nal la rın da ki Elekt rik Üre ti mi
İyon la rın ka nal yol la rın da ha re ket et me si, hüc re nin

fonk si yon la rı nı ve can lı lı ğı nı sür dü re bil me si –do la yı sıy la

in sa nın ya şa mı- açı sın dan bü yük önem ta şır. Çün kü

iyon lar hüc re ye bu ka nal lar ara sın dan gi riş-çı kış ya par -

ken, kü çük elekt rik akım la rı oluş tu rur lar. Bu da vü cu du -

mu zu du yar lı ha le ge ti ren si nir hüc re le ri nin ça lış ma sı nı

ve hüc re ler ara sı ile ti şi min ger çek leş me si ni sağ lar lar. Vü -

cu du muz da ki tüm ya şam sal fa ali yet ler de bu elekt rik sel

sin yal ler ara cı lı ğıy la ta şı nan bil gi ler doğ rul tu sun da dü -

zen le nir. Bu pro te in ler ol ma dan hüc re zar la rı elekt rik sel

ola rak uy ku da ola cak tır ki, bu da vü cut ta ki sin yal leş me -

nin dur ma sı an la mı na ge lir. Bu ba kım dan hüc re za rın da

"iyon ka nal la rı"nı oluş tu ran pro te in ler vü cu dun elekt rik -

sel fa ali yet le ri açı sın dan en önem li le ri dir. 

İyon ka na lı açıl dı ğın da, po zi tif yük lü sod yum iyon la -

rı hüc re ye ani gi riş ya parlar; bu ha re ket si nir ve kas lar da

iti ci güç oluş tu ran elekt rik sel olay la rı baş la tır. Bu ba kım -

dan özel lik le sod yum ka nal la rı te mel bir öne me sa hip tir.

Kal si yu mun özel ka nal lar ara cı lı ğıy la hüc re ye gi ri şi ise,

hüc re ler ara sın da si nir sel ilet ken le rin ve hor mon la rın sal -

gı lan ma sı na se bep olur.45
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Yan da ki şe ma da iyon la rın hüc re
za rın da ki ka nal dan ge çi şi gö rül -
mek te dir. Bu iyon ge çi şi vü cu dun
elekt rik sel fa ali yet le ri açı sın dan
son de re ce önem li dir. Hüc re za -
rın da ki bu özel yapı çok üs tün bir
ak lın var lı ğı nı gös te rir. Bu akıl, vü -
cu du muz da ki her nok ta da te cel li
eden Rab bi miz'e ait tir ve O'nun
son suz il mi ni yan sıt mak ta dır.
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İyon ka nal la rın da iyon la rın ha re ke ti çok hız lı ve se çi ci

ola rak mey da na ge lir. Ör ne ğin bir hüc re za rı sod yu mu se -

çen bir ka nal aça rak, sod yu mun hüc re içi ne alın ma sı nı sağ -

lar ve hüc re içi vol ta jı (elektrikte gerilim) ar tı de ğe re yük -

sel tir. Po tas yu mu se çen bir ka nal aç tı ğın da ise, po tas yu -

mun hüc re dı şı na çık ma sı na izin ve rir ve vol ta jı ek si de ğe -

re in di rir. Böy le ce vol taj sü rek li ola rak hız lı bir bi çim de de -

ği şir. Hüc re ler de ki elekt rik sel sin yal leş me de te mel de bu

şe kil de ger çek le şir.

Hüc re sel elekt rik bi yo lo ji de çok önem li bir ko nu dur.

Fos fat bi le şik le ri, ami no asit ler ya da iyon lar hüc re za rın -

dan ta şı nır ken, bun la rın ha re ke ti elekt rik akı mı, do la yı sıy -

la hüc re za rı bo yun ca bir vol taj far kı mey da na ge ti rir. Bu -

ra da ki vol ta ja "hüc re za rı po tan si ye li" adı ve ri lir. Hüc re za -

rın da olu şan bu elekt rik po tan si ye li, hüc re de ener ji nin de -

po lan ma sı için kul la nı la rak, elekt rik bi ri ki mi den ge le nir. 

Hüc re za rı bo yun ca iyon la rın akı şın da bir de ği şik lik

ol du ğun da ise, hüc re za rı bu po tan si ye li ni bo zar. Bu du -

rum sod yum ka nal la rı nın açıl ma sı nı sağ lar. Sod yum ka -

nal la rı nın bo yut la rı 0,3-0,5 na no met re (mi li met re nin mil -

yon da bi ri) ka dar dır. Açı lan ka nal sod yum iyon la rı nı içe -

ri çe ker ken, hüc re za rı po tan si ye lin de yük lü bir de ği şim

olur ve hüc re elekt rik sel ola rak aktif hale gelir. Din len me

ha lin de ki si nir ve kas hüc re le rin de ise sod yum ka nal la rı

sı kı ca ka pa lı dır. Hüc re za rın da ki po tan si ye lin düş me si -

hücre için de ki yü kün dı şa rı ya kı yas la bi raz da ha ek si de -

ğe re gel me si- du ru mun da ise sod yum ka nal la rı açı lır. Bu

tür ka nal la ra "vol taj-ka pı lı ka nal lar" da de nir. 



Vol taj-Ka pı lı 

İyon Ka nal la rı

İyon ka nal la rı nın ka pı lar

şek lin de ha re ket et me si hüc re

za rı nın elekt rik sel du ru mu na

bağ lı dır. Ör ne ğin, hüc re za rı -

nın iç ta ra fın da kuv vet li bir ne -

ga tif yük ol du ğu za man, sod -

yum ka pı la rı nın dış ta ra fı sı kı -

ca ka pa lı dır. Za rın iç ta ra fı ne -

ga tif yü kü nü kay bet ti ği za man,

bu ka pı lar ani den açı lır ve çok

bü yük mik tar da sod yum hüc re

içi ne gi rer. Po tas yum ka pı la rı

ise hüc re za rı nın iç ta ra fı po zi -

tif yük len di ği za man açı lır.

Ka pı la rın açı lıp ka pan ma

ha re ke ti ni, gü ven lik gö rev li si

kont ro lün de açı lan ka pı la ra

ben ze te bi li riz. Na sıl ki gü ven -

lik gö rev li si sa de ce o bi na da

ça lı şan kim se le ri gö rüp ta nı dı -

ğın da ya da kim lik kart la rı na

bak tı ğın da ka pı nın açıl ma sı na

izin ve ri yor sa, iyon ka nal la rı

da il gi li iyon la rı ta nı dık la rın da

ka pı la rı nı açar lar. An cak hüc re

za rın da her bir açıp ka pa ma

ola yı, sa ni ye nin bir kaç mil -
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yon da bi rinde gerçekleşir. Bu son de re ce kı sa bir za man

di li mi dir. Eğer bu sü re da ha uzun ol say dı, bu du rum da

vü cu du muz da ki tüm fa ali yet ler ya vaş la ya cak, çev re mi zi

al gı la ma mız, bu al gı la ra ver di ği miz tep ki ler de ge ci ke -

cek ti. Bu ya vaş la tıl mış ya şam şek li ile hüc re le ri mi zin -do -

la yı sıy la bi zim- ha yat ta kal ma sı ise müm kün ol ma ya cak -

tı. Bu bakımdan hüc re de ki komp leks sis tem ler ka dar bu

sis tem le rin iş le yiş hı zı da ha ya ti öne me sa hip tir. Vü cu du -

muz da ki tüm sis tem ler ku sur suz ca ça lış sa, bir tek hüc re

za rın dan gi riş-çı kış lar ol ma sı ge re ken den ya vaş ol sa, vü -

cu du muz da ki dü zen bo zu la cak tı. Do la yı sıy la vü cu du -

muz da ki her de tay ev rim te ori si nin aşa ma aşa ma ge li şim

id di ala rı nı ya lan la yan bi rer de lil teş kil et mek te dir.

İyon ka nal la rın da vol taj la mey da na ge len de ği şim le ri

ilk kez öl çen bi lim adam la rı çok şa şır tı cı bir so nuç la kar -
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Yuka rı da ki şe ma da hüc re za rın da ki vol taj-ka pı lı iyon ka nal la rı gö rül mek te dir. 
(a) Nor mal du rum da vol taj-ka pı lı sod yum ka na lı ka pa lı dır. (b) Elekt rik akı mı bel -
li bir sı nı ra ulaş tı ğın da, vol taj ka pı sı açı lır ve sod yu mun hüc re içi ne ge çi şi ne izin
ve ri lir. Bel li bir sü re son ra ka pı lar tek rar et ki siz ha le ge lir ve ka nal lar ka pa nır. 

Hücre dışı sıvısı

Hücre içi sıvısı(a) (b)



şı laş tı lar. Na tu re der gi si nin 16 Ara lık 2000 ta rih li sa yı sın -

da vol taj al gı la yı cı sın da ki ami no asit le rin da ha ev vel zan -

ne dil di ği gi bi ba sit dö nü şüm ha re ket le ri yap ma dık la rı,

ak si ne ki lit için de dö nen anah tar lar gi bi ha re ket et tik le ri

açık lan dı. Il li no is Üni ver si te si'nde fi zik pro fe sö rü olan

Pa ul Sel vin yap tık la rı ça lış ma nın so nuç la rın dan şöy le

bah set mek te dir:

Si nir hüc re si nin zar la rı için de sod yum ve po tas yum iyon la rı -

nın akı şı nı dü zen le yen özel boş luk lar ya da ka nal lar var. Bu

ka nal lar, zar üze rin de ki vol ta ja bağ lı ola rak ka pı lar gi bi açı lıp

ka pa nı yor ve bu ne den le si nir ile ti le ri nin üre ti mi ni ve ya yı mı -

nı kont rol edi yor lar. Bu araş tır ma da iyon ka nal la rı nın vol taj

de ği şi mi ni na sıl his set ti ği ni ve ka nal lar da ki vol taj al gı la yı cı -

la rı için de ki ami no asit le rin bun lar açı lıp ka pan dı ğın da na sıl

ha re ket et ti ği ni bul ma ya ça lış tık... Bi ze gö re ami no asit ler

hüc re za rın da ya rık ben ze ri kat la ma lar oluş tu ru yor. Dön gü

ha re ke ti hüc re nin için de ki yük le rin, hüc re dı şın da ki yük le re

kim ya sal ola rak gi ri şi ni de ğiş ti ri yor. Böy le ce kü çük bir ha re -

ket de ği şi mi bü yük bir et ki oluş tu ra bi li yor.46

Ca li for nia Üni ver si te si'nden Fran cis co Be za nil la ise

iyon ka na lın da ki vol taj-ka pı la rı nın komp leks ya pı sın dan

şöy le söz et mek te dir:

İyon ka na lı için de ki be lir li ami no asit le ri işa ret le dik ve son ra

zar üze rin de ki vol ta jın fonk si yo nu na gö re me sa fe de ki de ği şi mi

ölç tük... Şa şır tı cı bi çim de bu ami no asit le rin ba zı la rı ay rı lı -

yor, di ğer le ri ise da ha ya kın la şı yor du, hat ta bir kıs mı hiç ha -

re ket et mi yor du. Bu ha re ket ler ba sit dö nü şüm ha re ket le ri ile

hüc re za rı için de pom pa nın yu ka rı aşa ğı ha re ke ti gi bi açık la -

na maz. Bu ki li din dön me si gi bi bir dön gü ha re ke ti ve ve ri le re

tam ola rak uyu yor.47
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Yu ka rı da ki alın tı lar da da ifa de edil di ği gi bi hüc re za -

rın da ki iyon ka nal la rın da ger çek le şen bu olay lar ba sit bi -

rer me ka niz ma de ğil dir. Bu ra da de tay la rı na gir me di ği -

miz, hat ta son de re ce yü zey sel ola rak de ğin di ği miz hüc -

re ye gi riş-çı kış lar, her şe yin bir bü tün ola rak ya ra tıl dı ğı nı

gös ter mek te dir. Çün kü bu si tem an cak tüm par ça la rı bi -

ra ra da ku sur suz ola rak ça lış tı ğın da vü cut için fay da lı dır.

Ak sin de ise ya şam mü mkün de ğil dir.

Vol taj-ka pı lı po tas yum ka nal la rı, hüc re za rın da ki sin -

yal leş me nin bir par ça sı dır. Sin yal leş me pro te in le ri nin

hüc re za rın dan sa ni ye de mil yon lar ca iyon ge çi ren boş -

luk la rı var dır. Bu  boşluklar iyon geçişini ola ğa nüs tü bir
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Voltaj-kapılı sodyum kanalının yapı ve fonksiyonları: 
Bilim adamları yakın bir tarihte voltaj algılayıcısındaki amino asitlerin -daha
evvel zannedildiği gibi- basit dönüşüm hareketleri yapmadıklarını, aksine kilit
içinde dönen anahtarlar gibi hareket ettiklerini keşfettiler. Bilim adamlarının
daha işlevlerini tespit etmekte zorlandıkları hücre zarının kompleks yapısı,
moleküler seviyede de tesadüflere yer olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Voltaj-kapılı

sodyum

kanalı

1- Kanal kapalı 2- Kanal açılıyor ve sodyum

(Na
+
) hücre içine giriyor

3- Kanal tekrar kapanıyor

Hücrenin

dış kısmı

Hücrenin

iç kısmı

Na+

Na+

Voltaj-kapısı
Voltaja

duyarlı bölge

Kanalı etkisizleştirici parçacık

Kanalı etkisizleştirici parçacık
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se çi ci lik ve hız la ger çek leş ti rir ler. Ka pıların da da vol taj

de ği şik li ği ni tes pit eden bir al gı la ma me ka niz ma sı var -

dır. Bu me ka niz ma her han gi bir vol taj de ği şik li ği his set -

ti ğin de, ka pı lar mi li sa ni ye ka dar kısa bir sü re de açı lır ya

da ka pa nır lar. Har vard Tıp Oku lu Nö ro bi yo lo ji Bö lü -

mü'nden Gary Yel len'e gö re "Bu uz man laş mış sin yal le -

şen mo le kül le rin mi ma ri ya pı la rı ve iş lev sel bi le şen le ri

gi de rek da ha faz la açık lık ka zan mak ta dır, fa kat ha la ba zı

önem li bağ lan tı la rın or ta ya çı kar tıl ma sı ge rek li dir."48

Bi lim adam la rı nın da ha iş lev le ri ni tes pit et mek te zor -

lan dık la rı hüc re za rı nın komp leks ya pı sı, mo le kü ler se vi -

ye de de te sa düf le re yer ol ma dı ğı nı açık ça or ta ya koy mak -

ta dır. Göz le gö rül me yen boyutlarda, müt hiş bir hız, mü -

kem mel bir dü zen ve ku sur suz luk ha kim dir. Bu dü ze ni

oluş tu ran par ça la ra bak tı ğı mız da ise, kar şı mı za şu ur suz

atom lar çı kar. Bu atom la rın rastgele bi ra ra ya gel me siy le

böy le si ne hay ran lık uyan dı ran bir si te min ken di li ğin den

or ta ya çı ka ma ya ca ğı nı, açık bir şu ur la de ğer len di ren her -

kes ka bul ede cek tir. An cak kö rü kö rü ne Dar wi nizm'e bağ -

lı ka lan ev rim ci le re gö re, bu komp leks dü zen te sa düf le rin

ese ri dir. Kuş ku suz yapıyı gö rüp "amaç sız" de mek, dü zen

gö rüp "rast lan tı" de mek göz gö re gö re ger çek le ri in kar et -

mek ten baş ka bir şey de ğil dir. Ni te kim hüc re za rı nın ya pı -

sı hak kın da ki yü zey sel bir kaç bil gi bi le ev rim ha ya li ku ran -

la ra tek ba şı na ye ter li ce va bı ver mek te dir: "Te sa düf id di -

ala rı man tık sız dır, akıl dı şı ve im kan sız dır..."

Sod yum-Po tas yum Pom pa sı:

Tüm bun la rın ya nı sı ra iyon la rı ta şı mak için ener ji ge -

rek ti ren pro te in "pom pa"la rı kul la nı lır. En iyi bi li nen
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pom pa la ma sis tem le rin den bi ri si sod yum-po tas yum

pom pa sı dır. Hüc re za rın da ka nal oluş tu ran pro te in, hüc -

re nin top lam ener ji üre ti mi nin üç te bi ri ni ya kıt ola rak

kul la nır. Bu protein ge ce gün düz hiç dur mak sı zın hüc re

dı şı na sod yum iyon la rı nı pom pa lar ken, bun la rın ye ri ne

po tas yum iyon la rı nı içe ri çe ker. Her "pom pa la ma" iş le mi

sı ra sın da hüc re nin dı şı na 3 sod yum (Na+) gön de ri lir ve

hüc re içi ne 2 po tas yum (K+) alı nır.49 Böy le ce bu pom pa sa -

ye sin de hüc re için de sod yum (Na+) ve po tas yum (K+)

iyon la rı na bağ lı fark lı yo ğun luk du rum la rı olu şur. Vü -

cut ta ki bü tün hüc re ler de bu lu nan bu pom pa lar, hüc re

için de iyon yo ğun lu ğu nu sağ la mak ve hüc re hac mi ni

kont rol et mek için kul la nı lır.

Şekil ler de vol taj-ka pı lı iyon ka nal -
la rı nın po tas yum iyo nu nu na sıl
seç ti ği gö rül mek te dir. (a) 1- Ka na -
lın gi ri şin de ki ek si yük ler, ar tı yük -
le ri çe ker. 2- Ka na lın ça pı, ge çe cek
iyon la rın mik ta rı nı kı sıt lar. 3-
İyon lar se çil dik ten son ra su mo le -
kül le ri nden ay rı lır lar. (b) Za rın
elekt rik sel du ru mu de ğiş ti ğin de,
ka na lın ya pı sın da da de ği şim olur ve ka nal ın ka pı sı açı lır. (c) İyon ge çi şi ger -
çek leş tik ten son ra, ka na lı et ki siz leş ti ri ci par ça cık ta ra fın dan tek rar ka pa tı lır.

Su molekülleri 

ile birleşmiş 

potasyum iyonu

(b) Kanalda kapı oluşumu(a) Kanalların iyon seçiciliği

(c) Kanalın etkisiz hale gelmesi

Etkisizleştirici

parçacık

Etkisizleştirici

parçacık

Hücre

zarı

AçıkKapalı

yon la -

rın bağ -

lan dı ğı

böl ge
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Ta şı yı cı pro te inin hüc re nin içi ne doğ ru çı kın tı oluş tu -

ran ta ra fın da, sod yum iyon la rı nın bağ lan ma sı için üç alı cı

böl ge mev cut tur. Dış ta ra fın da ise po tas yum iyon la rı için

iki alı cı böl ge var dır. Ta şı yı cı pro te inin iç ta ra fı na üç sod -

yum bağ lan dı ğı za man, pro te inin ATP-az (ATP için de ki bir

en zim) fonk si yo nu ak tif le şir. Bu en zim yük sek ener ji ta şı -

yan ATP'yi (Adenozin trifosfat: Canlıların doğrudan kul-

landığı hücresel enerji) par ça lar ve onu ADP'ye (Adenozin

difosfat: ATP'den fosfat grubunun ayrılmasıyla oluşan

bileşen) dö nüş tü rür. Ener ji nin ser best kal ma sıy la bir lik te,

ta şı yı cı pro te in mo le kü lün de bir şe kil de ği şik li ği mey da na

ge lir ve sod yum iyon la rı nın dı şa rı ya çık ma sı na, po tas yum

iyon la rı nın da içe ri ye gir me si ne ne den olan bir "pom pa la -

ma" ola yı ger çek le şir.

Yu ka rı da ge nel hat la rıy la ta rif et me ye ça lış tı ğı mız iyon

pom pa la ma sis te mi, pek çok bi lim ada mı nın üze ri ne yıl la -

rı nı har ca dı ğı, hak kın da cilt ler ce ki tap  ya zdığı, hüc re za rın -

da ger çek le şen komp leks iş lem ler den sa de ce bi ri dir. Elekt -

ron mik ros ko bu al tın da or ta ya çı kan tüm bu de tay lar el bet -

te ki çok hik met li dir. Al lah in sa nı bu sis tem le rin her bi ri nin

ça lış ma sı na muh taç ola rak ya rat mış tır. Ça ğı mız da or ta ya

çı kan bu bil gi ler, Al lah'ın her ye ri sa rıp ku şa tan son suz il -

mi ni tak dir ede bil me miz açı sın dan önem li bi rer fır sat tır.

Bir Ku ran aye tin de şöy le bil di ri lir:

... Rab bim, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. Yi ne

de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz? (Enam Su re si, 80)



Sağlıklı kişilerde sod yum iyon la rı, hüc re za rın da ki ka na lın içe ri si ne sod yum-po tas -
yum pom pa sıy la ta şı na rak gi rer ve klor iyon la rı da pa sif bir ka nal dan ge çe rek on -
la rı iz ler. Bu şe kil de hem sod yum hem de klor iyon la rı hüc re za rın dan ko lay lık la
ge çer ler. Kis tik fib ro z has ta la rın da ise, po tas yum pom pa sı sod yum iyon la rı nı ka -
nal la rın içe ri si ne ta şı ma sı na rağ men, klor iyon la rı hüc re za rın dan içe ri gi re mez.
Ya ni bu ki şi ler de pa sif klor ka nal la rı iş lev le ri ni ye ri ne ge tir me mek te dir. (Sand ra S.

Gottf ri ed, Bi ology To day, Mosby-Ye ar Bo ok Inc., ABD, 1993, s. 70.)

Gö rül dü ğü gi bi hüc re za rın da ger çek le şen gi riş-çı kış lar dan sa de ce bir ta ne sin de ki
ak sa ma da hi ölüm cül bir has ta lı ğa se be bi yet ve re bil mek te dir. Sağ lık lı ya şa mı mı zı
sür dür me miz için i se sa yı sız şar tın bi ra ra ya gel me si ge rek mek te dir.

Kis tik fib ro z has ta lı ğı, hüc re ara la rın da ki lif li bağ do ku nun ço ğal ma sı so nu cu,
ak ci ğer ler de ki ha va yol la rı nın tı kan ma sı ile so nuç la nan ölüm cül bir has ta lık tır.
Bu sal gı ay nı za man da ka ra ci ğer ve pank re as ta ki ka nal la rın da tı kan ma sı na se -
be bi yet ve re bil mek te dir. Bu has ta lı ğın şu an da bi li nen bir te da vi si yok tur.
Araş tır ma cı Pa ul Qu in ton bu has ta lı ğa se be bi yet ve ren şe yin, hüc re za rın da ki
bir pro te inin ha ta lı ça lış ma sı ol du ğu nu tes pit et miş tir.

Normal hücreler ve klor iyonu çıkışı

Kistik fibrozu olan bir kişinin hücreleri ve klor iyonu çıkışındaki bozukluk

Hava boşluğu

Hava boş lu ğu

bo yun ca uza nan

hüc re ler

Hava boşluğu
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ö ron adı ve ri len si nir hüc re le ri, di ğer hüc re -

ler den fark lı ola rak dend rit ve ak son de ni -

len bö lüm le re sa hip tir. Dend rit çok sa yı da

kı sa uzan tı dan olu şur ve hüc re nin kök le ri

gi bi dir. Dend rit  le rin dal lan mış ya pı sı di ğer

nö ron lar dan ve alı cı hüc re le rin den uya rı la rın alın ma sı ve

hüc re nin göv de si ne ile til me sin de et ki li dir. Ak son lar ise

hüc re nin göv de sin den çı kan uzun, tek bir par ça dan olu -

şan, uya rı la rın gön de ril di ği in ce lif ler dir ve bey ne me saj la -

rın ta şın ma sın da gö rev alır lar. Si nir hüc re le ri iş te bu uzun

zin cir ler den olu şan, yo ğun bir şe be ke gi bi dir.

154

Sol da bir si nir hüc re si nin (nö ro nun)
ge nel ya pı sı gö rül mek te dir. Si nir hüc -
re le ri nin bu ya pı sı, si nir uya rı la rı nın
ile til me si açı sın dan özel bir yapıdır.
Bu ya pı  sa ye sin de çev re miz de olup bi -
ten le ri al gı lar, is te di ği miz gi bi ha re ket
ederiz.

Hücre gövdesi

Dendrit

Hücre çekirdeği

Hücre gövdesi

Akson

Miyelin kılıf

Ranvier düğümü Dendritler



Her hüc re za rı et ra fın da bir elekt rik yü kü ne sa hip tir.

Her nö ron da ener ji si ni bo şalt ma ya ha zır mi nik bir bi yo lo -

jik pi le ben zer. İyon lar her si nir hüc re si nin için de ve dı şın -

da bu lu nan elekt rik le yük lü mo le kül ler dir. Bu du rum,

hüc re za rı bo yun ca bir elekt rik yü kü far kı oluş tu rur. İn -

san lar da ki nö ron la rın uya rı gön der me si için or ta la ma ek si

50 mil i volt (bir mil i volt, vol tun bin de bi ri ka dar dır) yü ke

ih ti yaç var dır.50 Bu nok ta da si nir uya rı sı ak son dan ile ti lir.

Her si nir uya rı sın dan son ra hüc re za rın dan po tas yum

iyon la rı akı şı ger çek le şir. Nö ron, her si nir uya rı sın dan

son ra tek rar şarj ol ma lı dır. Bu nu yap mak için, nö ron po -

tan si yel de ğe ri ne ula şa na ka dar or tam dan iyon la rı ge ri

alır. 

Bir nö ro nun uya rı yı gön der me si bir sa ni ye nin bin de

bi ri ka dar bir sü re alır. Bu ne den le sa ni ye de en faz la 1000

si nir uya rı sı gön der mek müm kün dür. Fa kat ge nel ola rak

1 sa ni ye de, 300-400 ka dar uya rı ger çek le şir. Si nir hüc re le -

ri in san lar da uzun luk ola rak fark lı lık gös te rir.51 Si nir hüc -
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Mi ye lin le kap lı bir ak son bo ğum un da top la nan elekt rik akı mı, bi rin den di ğe ri ne at -
la ya rak- devam eder. Böy le ce uya rı lar sinir hücreleri boyunca iler ler. Bu sis te min
her de ta yı bi zim dış dün ya yı al gı la ma mız, ge rek ti ği şe kil de tep ki ver me miz ve vü -
cu du mu zun tüm ya şam sal fonk si yon la rının ger çek leş me si için be yin le ko or di nas yo -
nu nu sağ la mak üze re özel ola rak var edilmiştir. 

Bir bo ğum dan di ğe -

ri ne at la ya rak iler le -

yen uya rı lar, ile ti min

hı zı nı ar tı rır.

Akson

Miyelin kılıf



re le rin de uya rı la rın ile til me si sa ni ye de üç ila yüz met re

ara sın da de ği şir.52

Downs ta te Tıp Mer ke zi'nde bir nö ro fi zik çi olan Prof.

Pe ter Suck ling, hüc re za rın dan bü yük bir hay ran lık la söz

et mek te dir: "Bu in ce hüc re za rı bir çok baş ka ya lı tım mad de -

sin den çok da ha iyi şe kil de elekt rik ge ri li mi ni mu ha fa za eder.

Bu ya lı tım gü cü yük sek tir. Güç lü ol ma sı ge re kir ve ay nı za -

man da çok in ce dir."53

Si nir hüc re le ri nin, hüc re za rın da üre ti len elekt rik sa ye -

sin de sin yal le şe bil me le ri, bir yer den bir ye re bil gi gön de re -

bil me le ri, vü cut fonk si yon la rı nın sağ lık lı şe kil de ça lış ma sı -

nı sağ la ma la rı üze rin de dü şü nül me si ge re ken bir du rum -

dur. Üs te lik hüc re de üre ti len bu elekt rik sel me saj lar git me -

si ge re ken ye re ula şır ve kar şı da ki hüc re için bir an lam ifa -

de eder. Her hüc re ken di si ne ula şan me sa jın ne an la ma gel -

di ği ni bi lir ve bu na gö re bir fa ali ye te baş lar. Bu ra da an la tı -

lan olay çok kap sam lı dü şü nül me si ge re ken, mu ci ze vi bir

olay dır. Hüc re ler ara sın da böy le ku sur suz iş le yen bir sis -

tem ol ma sa bir can lı nın ya şam sal fa ali yet le ri ni sür dür me si

müm kün ol maz. O hal de böy le si ne bi linç ve akıl ge rek ti ren

ku sur suz sis tem na sıl var ol muş tur? Şu ur suz atom ve mo -

le kül yı ğın la rı nın ka rar ala rak hüc re le ri oluş tur duk la rı nı

da ha son ra te sa dü fen hüc re ler ara sın da böy le bir sis te min

ken di li ğin den var ol du ğu nu öne sür mek el bet te müm kün

de ğil dir. Böy le si ne şu ur lu bir sis te min var lı ğı biz le re can lı -

lar da ki yaratılışın var lı ğı nı ka nıt lar. Bi lim adam la rı nı hay -

ran lık için de bı ra kan bu mik ro bo yut lar da ki muh te şem

yapı, her şe yin Ya ra tı cı sı Rab bi miz'e ait tir.

Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-

dü şün mez mi si niz? (Nahl Su re si, 17)
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Din len me Ha lin de ki Nö ron
Bir si nir hüc re si uya rı ilet mi yor ken din len me ha lin -

de dir. Fa kat bu, nö ro nun ta ma mıy la ha re ket siz ol du ğu

an la mı na gel mez. Her an kom şu si nir hüc re le rin den ge -

le cek uya rı la rı ilet me ye ha zır ol ma lı dır. Din len me ha lin -

de ki bir nö ro nun her za man ku tup laş mış ol ma sı ge re kir.

Bu da içe ri de ki sı vı nın dı şa rı ya kı yas la ne ga tif yük lü ol -

ma sı an la mı na ge lir. Bir si nir hüc re si nin, za rı bo yun ca
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Ha re ket po tan si ye li, ak so n za rın da bu lu nan vol taj-ka pı lı sod yum ve po tas -
yum ka nal la rı nın fa ali yet le riy le olu şur. Bu ka nal lar din len me du ru mun da
ço ğun luk la ka pa lı dır ve hüc re za rı po tan si ye li bi raz da ha ek si de ğer alın ca
açı lır. Po tas yum ka nal la rı bir mi li sa ni ye gi bi bir sü re de açı lır ken, bu sü re
sod yum ka nal la rın da çok da ha kı sa dır. Tüm bu iş lem le ri tes pit ve ta kip et -
me miz ise, an cak 20. yüz yı lın tek no lo jisi ile müm kün ol muş tur.  

Uyarı

nöron boyunca iler-

leyen hareket

potansiyeli bölgesi

tek rar ku -

tup sal laş ma

böl ge si



aşa ğı yu ka rı 70 mi li volt de ğe rin de bir elekt rik po tan si ye -

li var dır. Bu na zar po tan si ye li ya da din len me po tan si ye -

li de nir. Bu az bir mik tar gi bi gö rün se de, bu kü çük hüc -

re nin bir el fe ne ri pi li nin 1/20'si ka dar vol taj üret ti ği an -

la mı na ge lir ve ak son za rı bo yun ca elekt rik sel fa ali yet

için bir po tan si yel oluş tu rur. Pe ki bu din len me po tan si -

ye li na sıl olu şur ve na sıl mu ha fa za edi lir?

Ak so nun dı şın da sod yum (Na+) ve klor (Cl-) iyo nla rı

var dır, için de ise yük lü pro te in ler ve po tas yum (K+) iyon -

la rı bu lu nur. Hüc re za rı ve dı şı ara sın da ki elekt rik sel den -

ge siz lik, zar bo yun ca din len me po tan si ye li ni oluş turur.

Yük lü iyon la rın oluş tur du ğu bu den ge siz li k ise hüc re za rı -

nın fark lı iyon la ra kar şı se çi ci-ge çir gen ol ma sıy la sağ la nır.

Sod yum, po tas yum ve klor iyon la rı hüc re za rın dan geç se

de, bü yük yük lü pro te in le rin içe ri ye gir me si ve elekt rik sel

po tan si yel oluş tur ma sı sı nır lan dı rıl mış tır. 

Fa kat se çi ci-ge çir gen lik tek çö züm ola maz, çün kü

hüc re için de ki po tas yum iyon la rı (K+) her za man sod -

yum iyon la rın dan (Na+) sa yı ca faz la dır, ay rı ca hüc re za -

rı dı şın da ki sod yum iyon la rı (Na+) da her za man po tas -

yum iyon la rın dan (K+) faz la dır. Ge rek li iyon den ge si nin

sağ lan ma sı için si nir hüc re si nde ki yo ğun luk du rum la rı -

nın ter si ne dön me si ge re kir. 

Hüc re bu nu, iş le yi şi ne ön ce ki bö lüm ler de de ğin di ği -

miz bir tür iyon pom pa sı kul la na rak ya par. Sod yum-po tas -

yum pom pa sı, hüc re za rın da bir ka nal oluş tu ran bü yük bir

pro te in mo le kü lü dür. Bu pom pa ener ji si ni ATP'den (Ade -

no zin tri fos fat: Can lı la rın doğ ru dan kul lan dı ğı hüc re sel

ener ji mo le kü lü) alır ve sod yum (Na+) iyon la rı nı dı şa rı

atar ken po tas yum (K+) iyon la rı nı içe ri alır. Böy le ce hüc re
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içi ve dı şın da ki doğ ru iyon ora nı nı mu ha fa za eder. Hüc re

za rı yü ze yi nin her mik ro met re ka re sin de 100–200 ara sın da

sod yum-po tas yum pom pa sı bu lu nur. Her bi ri sa ni ye de

200 sod yum iyo nu nu dı şa rı atar ken, 130 po tas yum iyo nu -

nu içe ri alır. 

Ha re ket Po tan si ye li ve Uya rı nın Ta şın ma sı
Bir nö ron bir baş ka nö ron ve ya or tam ta ra fın dan teş -

vik edil di ğin de uya rı baş lar. Bu nun he men ar dın dan

uya rı, ak son bo yun ca ha re ket eder ve hüc re za rı po tan si -

ye li nin ani den ter si ne dön me si ne ne den olur. Çün kü nö -

ron za rın da iyon la rın geç me si ni sağ la yan bin ler ce pro te -

in ka na lı ya da ka pı sı bu lu nur. Bu ka pı lar ge nel lik le ka -

pa lı dır. Uya rı  ol ma sı du ru mun da sod yum ka nal la rı açı lır

ve ar tı yük lü sod yum iyon la rı içe ri akar. Bu ne den le hüc -

re za rı nın içi ge çi ci ola rak dı şa rı dan da ha faz la ar tı yü ke

sa hip olur ve din len me po tan si ye li ter si ne çev ri lir. Bu,

hüc re za rı po tan si ye li ni +50 mi li volt de ğe ri ne yük sel tir.

Bu yük le rin ter si ne çev ril me si ne "ha re ket po tan si ye li" de -

nir. Ha re ket po tan si ye li sı ra sın da po tas yum ka pı la rı açı -

lır ve ar tı yük lü po tas yum iyon la rı dı şa rı akar. Bu du rum

din len me po tan si ye li ni tek rar den ge ler, böy le ce nö ro nun

içi tek rar ek si yük lü, dı şı ise ar tı yük lü olur.

Tüm bu sü re ci tek bir si nir ile ti si te tik ler. Bu ne den le

uya rı la rın ile til me si ni do mi no taş la rı na ben ze te bi li riz.

Her do mi no ta şı düş tük çe ya nın da ki nin de düş me si ni

sağ lar. Son ra uya rı geç tik çe do mi no taş la rı ken di le ri ni

tek rar dü zel tir ve aya ğa kal kar lar, böy le ce bir son ra ki ha -

re ket po tan si ye li ne ha zır la nır lar. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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(a) DİNLENME POTANSİYELİ

Sodyum-po tas yum

pom pa sı, kon sant ras -

yon eği mi nin ter si ne

Na
+ 

iyon la rı nı hüc re dı -

şı na, K
+ 

iyon la rı nı hüc -

re içi ne ta şır. Bu iş lem

için ATP ge rek li dir.

Na
+ 

iyon ka pı la rı, Na
+ 

iyon la rı nın hüc re

içi ne hız la ha re ket et me si ni sağ la yan

vol taj la ak tif olan ka pı lar dır. İyon lar bir

ha re ket po tan si ye li es na sın da, kon -

sant ras yon eği mi doğ rul tu sun da emi -

lir ler. Na
+ 

iyon ka pı la rı din len me po -

tansi ye li es na sın da ka pa lı dır.

K
+ 

iyon ka pı la -

rı, açıl dık la rın -

da K
+ 

iyon la rı -

nın hüc re dı şı -

na emil me le ri ni

sağ la yan vol -

taj la ak tif olan

ka pı lar dır. K
+

iyon ka pı la rı

din len me po -

tan si ye li es na -

sın da ka pa lı dır.

Ek si yük le yük lü olan pro te in

iyon la rı, nö ro nun iç kıs mı na

ek si yük ver dik le ri için, emil -

me le ri müm kün ol maz.

Elektrotlar

Akson

SORUMLULUK SAHİBİ HÜCRELERİNİZDE OLUP BİTENLERİN 
NE KADARINDAN HABERDARSINIZ?

P
ek çok ki şi ki tap bo yun ca an la tı lan bil gi le ri -eğer il gi ya da uz man lık ala nı de -
ğil se- öğ ren me ih ti ya cı his set mez. Çün kü bu bil gi le ri bi lip bil meme miz, bil sek
de bun la rı unut ma mız ya da ha ta lı ha tır la ma mız ha ya tı mız da önem li bir ek -

sik li ğe, de ği şik li ğe se bep ol maz. An cak hüc re le ri mi zin bun la rı bil mek, ha ta sız uy gu -
la mak gi bi vaz ge çil mez öne me sa hip so rum lu luk la rı var dır. Tüm bu fa ali yet le ri ni bi -
ze his set tir me den, ara lık sız ola rak sür dü ren hüc re ler, şa şır ma dan, ya nıl ma dan, unut -
ma dan, din len me den on lar ca se ne bu gö rev le ri ne sa dık ka lır lar. Sa ni ye den kı sa sü re -
ler de açı lıp ka pa nan ka pı lar la ta şı nan uya rı lar, as lın da dev bir düzenin göz le gö rül me -
yen par ça la rı nı oluş tu rur lar. Ye di ği niz el ma nın ta dı nı al ma nız, gü lün ko ku su nu duy -
ma nız, an ne ni zin se si ni ta nı ma nız, bir te le fon nu ma ra sı ha tır la ma nız, te le viz yon ku -
man da sı nın düğ me si ne ba sa bil me niz, so ru lan bir so ru ya ce vap ve re bil me niz, mer di -
ven den hız lı adım lar la ine bil me niz, kı sa ca sı ha ya tı nız da dü şü nme den yap tı ğı nız şey -
ler bu sis te m sa ye sin de iş ler. Bi zim üze ri miz de ki so rum lu luk ise biz da ha ih ti ya cı nı
bil mez ken bu sis te mi vü cu du muz da var eden Rab bi miz'e kar şı şük re di ci ol mak tır.
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(b) HAREKET POTANSİYELİ: 

Aşama 1: Kutupsallığın bozulması

Na
+

iyonları içeri doğru hızla hareket eder.

Na
+

iyon ka pı la rı

et ki ye tep ki ola rak

açı lır. Na
+ 

ku tup -

sal lı ğı bo za rak

hüc re içi ne doğ ru

hız la ha re ket eder.

Ak so nun iç kıs mı

-70 mV'dan +30

mV'a çı kar.

K
+

iyon ka pı la rı bir

sü re son ra açı lı yor

ve K
+ 

iyon la rı hüc -

re dı şı na doğ ru

hız la ha re ket eder.

Böy le ce hüc re ye -

ni den ku tup sal la -

şa rak, -70 mV'un

al tı na dü şer.

Sodyum-potasyum

pompası Na
+ 

iyon-

larını hücre dışına

geri pompalarken,

K
+ 

iyonlarını hücre içine alır. Böylece

tekrar dinlenme potansiyelini elde

eder. Bu işlem için ATP gereklidir. 

(c) HAREKET POTANSİYELİ: 

Aşama 2: Yeniden kutupsallaşma 

K
+

iyonları dışarı doğru hızla hareket eder.

- Ha re ket po tan si ye li nin ba şın da tüm sod yum ka nal la rı ve po tas yum ka nal la rı nın ço ğu ka pa lı -

dır. 

- Ak so nun ya kı nın dan ge len ve ya bir uya rı ta şı yan elekt rik akı mı ak so nun hüc re za rı po tan si ye -

li nin da ha az ek si de ğer al ma sı na ne den olur. 

- Bu, sod yum ka nal la rı nın bir kıs mı nı açar ve sod yum iyon la rı hüc re içi ne akar. 

- Ar tı yük le rin bu şe kil de gir me si ne rağ men, hüc re za rı po tan si ye li ha la ek si yük lü dür. Bu ne -

den le sod yum ka nal la rı açı lır ve da ha faz la sod yum iyo nu içe ri gi rer. 

- Bu nok ta da ak so nun ba şı na tam ter si ge lir: Sod yum ka nal la rı sı ray la ka pan ma ya baş lar ve

sod yu mun içe ri gi ri şi du rur. 

- Bu na kar şın ak so nun po tas yum ka nal la rı açıl ma ya baş lar ve po tas yum iyon la rı dı şa rı ka çar. 

- So nuç ta hüc re için de ar tı yü kün azal tıl ma sıy la hüc re za rı po tan si ye li ilk se vi ye si ne ge ri dö ner. 



Si naps Yol la rı 
İn san da ki si nir sis te mi mil yar lar ca si nir hüc re sin den olu şan

komp leks bir ağ dır. Bu si nir hüc re le ri bir bir le riy le ve vü cut ta ki

di ğer hüc re ler le si naps adı ve ri len böl ge ler sa ye sin de ile ti şim

ku rar lar. Si naps lar kom şu si nir hüc re le ri nin bir bir le ri ne çok

yak laş tık la rı fa kat tam ola rak değ me dik le ri kü çük bö lüm ler dir.

Bir bir le ri ne te mas et me dik le ri için, sin yal ler bir hüc re den di ğe -

ri ne di rekt ola rak geç mez, si nir ile ti ci ler (ne urot rans mit ters) de -

ni len kim ya sal ara cı lar la boş luk lar dan ta şı nır lar. 

İlk hüc re ye bir uya rı gel di ğin de bu, o hüc re nin hüc re le ra ra -

sı boş lu ğa ba zı si nir ile ti ci ler sal gı la ma sı na ne den olur. Bu nun

üze ri ne si nir ile ti ci mo le kül ler bu boş luk ta di füz yo na uğ rar lar,

ya ni da ha az yo ğun bir or ta ma doğ ru ge çiş ya par lar ve ikin ci

hüc re de ki alı cı pro te in mo le kül le ri ne bağ la nır lar. Si nir ile ti ci le -

ri nin ve alı cı mo le kül le rin çok faz la tü rü ol ma sın dan do la yı, bu

si naps na kil iş le mi hız lı (sa ni ye nin bin de bi ri) ya da ya vaş (sa -

ni ye nin yüz de bi ri) şe kil de ola bi lir. Kim ya sal lar ikin ci hüc re yi

ya ha re ke te ge çi rir ya da dur du rur. Bu yüz den si naps lar si nir

sis te min de bil gi yi de ğiş ti re rek ya da iş le me ko ya rak hiz met ve -

rir ler, bu özel lik le rin den do la yı be yin de ki si naps fonk si yo nu

öğ ren me ve ha fı za ile bağ lan tı lı dır. 

Nö ron lar, si naps de ni len bağ lan tı lar yo luy la me saj lar alıp

ile tir ken, bu nok ta lar da kim ya sal sin yal alış ve ri şi ya par lar.

Bey ni miz de ki si nir hüc re le ri nin yüz tril yon bağ lan tı nok ta sı

var dır. Bu bağ lan tı nok ta la rın da bü yük bir mo le kü ler tra fik

sü rek li de vam eder. Bu tra fi ğin ne za man dur ma sı ya da ak -

ma sı ge rek ti ği ni söy le yen, iyon ola rak bi li nen elekt rik sel yük

ta şı yan kim ya sal lar ve ay nı za man da bü yük ve kü çük fark lı

pro te in çe şit le ri dir. 
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Kas Ha re ke ti ve Ase til ko lin Ka nal la rı:
Bir kas, bağ lı ol du ğu mo tor si nir uya rıl dı ğın da ka sı lır. Bu mo tor si ni ri ne

ait ak son da ki si nir ile ti si, ter mi nal le re ula şın ca, ase til ko lin adın da ki si nir ile -
ti ci si nin sa lgı lan ma sı nı sağ lar. Bu mad de si nir ve kas hüc re le ri ara sın da ki si -
naps de ni len boş luk ta ya yı lır ve kas hüc re si nin za rın da ki komp leks pro te in le -
re -ase til ko lin alı cı la rı na- bağ la nır. Bu bağ lan ma her alı cı nın için de ki iyon ka -
na lı nın açıl ma sı na, böy le ce akı mın, kas hüc re si za rı bo yun ca de vam et me si -
ne ne den olur. Bu akım kas hüc re sin de elekt rik sel ha re ket len me ye ne den
olur ki, bu da ka sın ka sıl ma sıy la so nuç la nır. Ki ta bın say fa la rı nı ko lay ca çe vi -
re bil me niz, bir yan dan ça yı nı zı yu dum la ma nız, par mak la rı nız la mü zi ğe ritm
tut ma nız, kol tuk ta otu ra bi le ce ği niz şe kil de kas la rı nı zın ge ril me si, ge ri plan -
da ki bu sis tem le rin ku sur suz ça lış ma sı sa ye sin de müm kün olur.

Kas ha re ke ti ni sağ la yan bu olay lar zin ci ri ni dur dur ma nın bir yo lu, ase til ko -
lin alı cı la rı nı blo ke ede cek bir mad de kul lan mak tır. Bu yön tem fel ce ne den
olan ba zı ze hir li can lı lar ta ra fın dan da kul la nı lır. Ör ne ğin ka ra dul örüm ce ği nin
ze hi ri, ase til ko li n püs kür me si ne se bep olur. 

Gö rül dü ğü gi bi ya şa mı mı zı ra hat ça sür dü re bi li yor ol ma mız, is te di ği mi zi
di le di ği miz za man ya pa bil me miz, çev re miz de olup bi ten le ri al gı la yıp bun la ra
yer li ye rin de tep ki ler ve re bil me miz, Al lah'ın vü cu du -
muz da ya rat tı ğı bu özel sis tem sa ye sin de ku sur -
suz ca iş le mek te dir. Kal dı ki ase til ko lin ka -
nal la rı vü cu du muz da ki komp leks dü -
ze nin sa de ce kü çük bir bö lü mü nü
oluş tur mak tadır. An cak vücu-
dumuz daki her detay Yüce
Rab bimiz'in il miy le çok
önem li bir göreve
sahip olarak yara-
tıl mış lar dır. 

VÜCU DU MUZ DA K‹ OLA ⁄A NÜS TÜ FA AL‹ YET LER
ÜZE R‹N DE DÜ fiÜN MEK, RAB B‹ M‹Z'‹ GE RE ⁄‹ G‹ B‹ TAK -

D‹R EDE B‹L MEK ‹Ç‹N B‹ RER FIR SAT TIR.
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Potasyum iyonları

Hedef hücre

Alıcı

Kapalı kanal

Sinaptik kese

Sinir iletici

moleküller
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Sinaps lar elekt ro-kim ya sal me -

saj la rı ilet mek için bi yo lo jik anah -

tar lar gi bi ça lı şır lar. Her si naps iki

bö lüm den olu şur: İlet ken nö ro nun

ucun da ki yum ru bi çi mli kı sım ve he -

def hüc re nin za rın da ki alı cı böl ge.

Si nap tik boş luk 1 in ç'in (2.54 cm)

mil yar da bi ri ka dar dır ve iki hüc re -

nin zar la rı nı bir bi rin den ayı rır.

Si nap sin am pul şek lin de ki uç

kıs mın da si nap tik ke se ler de ni len

çok kü çük kü re ler yer alır. Bun la rın

her bi ri bin ler ce uya rı ile ten mo le -

kül le ri tu tar. 

Si nir uya rı sı uç kıs ma ulaş tı ğın -

da, ke se ler zar la bir le şir ve iç le rin -

de ki le ri si nap tik boş lu ğa bı ra kır lar.

Si nir ile ti ci le ri he def hüc re de ki alı cı -

lar la bir le şir ler; bu, bel li alı cı ka nal -

la rı nın açı la rak sod yum iyon la rı nın

he def hüc re ye doğ ru hız la ha re ket

et me le ri ni sağ lar. Bu iyon akı şı he -

def hüc re nin za rı nın bir böl ge si ni

ha re ke te ge çi rir ve he def hüc re de

bir elekt rik sel dür tü olu şur.

Si nir hüc re le ri miz ara sın da ki

son de re ce yü zey sel ola rak ta rif edi -

len bu mo le kü ler tra fik, sü rek li ve

yo ğun ola rak de vam eder. Bu tra fi -

ğin ne za man dur ma sı ya da ha re -

ket et me si ge rek ti ği ni söy le yen ler

ise, iyon lar ve bir kı sım pro te in ler -

dir. Şu ur suz mo le kül le rin ken di

ken di le ri ne dü zen le nip vü cu du muz -

da ki si nir sis te mi ni kur ma la rı, son ra

bu nu mü kem mel şe kil de or ga ni ze

et me le ri el bet te ki müm kün de ğil -

dir. Mo le kül ler, bir düzen da hi lin de

ve bir ama ca hiz met et mek üze re

bi ra ra ya gel miş ler dir. Vü cu du mu zu

ku şa tan bu sis tem, Al lah'ın son suz

ha ki mi ye ti ni ser gi le yen ör nek ler -

den bi ri dir.

Sinap sin

ucu

Hedef

hücrelerAlıcılar
Sol daki bü yü -

tül müş kısım

Sinaptik

boşluk

Sinaptik

keseler

Sinir uyarı-

sının yönü

Akson

Alıcı

Açık kanal

Sodyum iyonları



N a tu re der gi si nin 17 Ocak 2002 ta rih li sa yı sın da X
ışın lı kris ta log ra fi tek ni ği kul la nı la rak el de edi len
klo rid iyon ka na lı nın üç bo yut lu gö rün tü le ri ne yer

ve ril di. Ho ward Hug hes Tıp Ens ti tü sü araş tır ma cı sı, Roc ke fel ler
Üni ver si te si'nden Ro de rick Mac Kin non ve eki bi, klo rid iyon la rı -
nın hüc re za rın dan en ve rim li şe kil de geç me le ri için ta sar lan mış
pro te in mi ma ri si ni or ta ya çı kar dı lar.1 Ro de rick Mac Kin non kar -
şı laş tı ğı komp leks ya pı hak kın da şun la rı ifa de et miş tir:

Bu kar ma şık bir ya pı. Bi lim adam la rı klo rid iyon ka na lı nın bir çok

yö nü nü or ta ya çı ka rır ken mü kem mel bir iş yap tı lar... an yon [ek si

yük lü atom] se çi ci li ği nin fi zik sel pren sip le ri ni an la mak için atom

ya pı sı nı bil mek ge re kir. Bu ya pı ne ka dar kar ma şık ol sa da, do ğa -

da klo rid gi bi bir an yo nu hüc re za rı için de den ge de tut mak için

pro te inin na sıl dü zen len di ği ni gös te ren ya lın bir me saj dır.2

Elekt rik yük lü iyon lar can lı lar ta ra fın dan çe şit li sin yal leş me,
kalp rit mi nin kont ro lü, si nir uya rı la rı nın oluş tu rul ma sı ve hor -
mon la rın sal gı lan ma sı için kul la nı lır. Da ha ev vel de be lirt ti ği miz
gi bi hüc re ler, hüc re nin içi ve dı şı ara sın da elekt rik yü kü fark lı lı -
ğı oluş tu ra rak sin yal gön der mek için iyon la rı kul la nır lar. İyon lar
yük lü ol duk la rın da yağ dan olu şan bir zar ye ri ne, su yun için de ol -
ma yı ter cih eder ler. Bir iyo nu di ğe rin den ayırt ede bi len iyon ka -
nal la rı da bu so ru na ade ta çö züm su nar lar.
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Yan da klo rid ka na lı nın ya pı sı ve
vü cu du mu zun hüc re le re tuz alı -
mı nı na sıl dü zen le di ği gö rül -
mek te dir. Ka nal da ye şil ve ma vi
ola rak gös te ri len iki eşit alt-bi -
rim gö rül mek te dir. Her alt-bi -
rim ken di iyon boş lu ğu nu oluş -
tur mak ta dır. Kır mı zı kü re ler
klor iyon la rı nın iki ge çiş yo lu nu
gös ter mek tedir.



İn san lar da do kuz fark lı klo rid iyon ka na lı bu lun mak ta dır ve
bun lar böb rek ler de tu zun alı mın dan, kas ka sıl ma la rı na ka dar
fark lı gö rev le re sa hip ler dir. Klo rid iyon ka na lı, po tas yum iyon
ka na lın dan ta ma mıy la fark lı bir ya pı ya sa hi tir. Po tas yum iyon
ka na lı su do lu, pi ra mit şek lin de bir boş lu ğu olan bü yük tek bir
boş luk iken, klo rid ka na lı nın iki boş lu ğu var dır ve her bi ri or ta -
da dar bir bü zül me ye sa hip kum sa ati şek lin de dir. Bi lim adam -
la rı ay nı za man da ka na lı oluş tu ran pro te in alt üni te le ri nin her
iki ka nal çe şi din de ta ma mıy la fark lı şe kil de dü zen len di ği ni gör -
dü ler. Po tas yum ka na lın da dört pro te in alt üni te si bir tek boş -
lu ğu oluş tu rur. Klo rid iyon ka na lın da ise her bir pro te in alt üni -
te si nin ken di boş lu ğu bu lu nur ve alt üni te nin iki ya rı sı iki-kat lı
dö nüş si met ri si ola rak bi li nen zıt yön le re sa hip tir. 

Bu ya pı nın bi lin me si nin bi lim adam la rı na hüc re nin için de
doğ ru iyon kons ant ras yo nu nu ko ru mak için ka na lın na sıl açı lıp
ka pan dı ğı nın an la şıl ma sın da yar dım ede ce ği dü şü nül mek te dir.
Gö rül dü ğü gi bi bi lim adam la rı yük sek tek no lo ji im kan la rı na
rağ men, ken di be den le ri nin bir par ça sı olan hüc re za rın da olup
bi ten komp leks iş lem le ri tam ola rak çö ze bil miş de ğil dir ler. Ni -
te kim klo rid iyon ka nal la rı nı araş tı ran R. Mac Kin non, hüc re ka -
pı sı ola rak bi li nen bu ya pı la rın da ha ye ni an la şıl ma ya baş lan dı -
ğı nı, iyon ka na lı nın ka pı ola rak na sıl iş lev gör dü ğü nü an la mak
için de ney ler yap ma ya de vam et me le ri ge rek ti ği ni ifa de et miş -
tir.3

Hüc re za rı klo rid iyo nu nu hüc re içi ne al mak için özel bir
yapıya sa hip tir. Hüc re za rı her tür lü en ge le rağ men is tis nai çö -
züm ler su na rak, ih ti ya cı olan iyo nu içi ne ala bil mek te dir. El bet -
te  ki su nu lan bu çö züm akıl ve bi linç ten yok sun mo le kül le re ait
ola maz. Bu ra da ki dü zen Al lah'ın hüc re le ri miz de ya rat tı ğı
komp leks sis te min bir par ça sı dır.

1. R. Dutz ler, E.B. Camp bell, M. Car de ne, B.T. Cha it & R. Mac kin non, "X-ray struc tu re of

a ClC chlo ri de chan nel at 3.0 A re ve als the mo le cu lar ba sis of ani on se lec ti vity", Na tu re,

no. 415, 17 Ocak 2002, ss. 287-294.

2. http://www.hhmi.org/news/mackinnon5.html; “Images Reveal How Body Regulates Salt

Uptake in Cells”, Howard Hughes Medical Institute News.

3. http://www.hhmi.org/news/mackinnon5.html; “Images Reveal How Body Regulates Salt

Uptake in Cells”, Howard Hughes Medical Institute News.
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Be yin Hüc re le ri nin Se çi ci li ği:
"Kan-Be yin Ba ri ye ri"
Be yin de kan da ki ge rek li be sin mad de le ri ni içe ri alan,

fa kat si nir hüc re le ri nin ça lış ma sı nı en gel le ye bi le cek mad -

de le ri dı şa rı da tu tan özel nö bet çi ler bu lu nur. Bun lar be yin -

de ki si nir do ku la rı ile kan ara sın da bir en gel oluş tu ra rak,

kan da ki mad de le rin bey ne gi ri şi ni ön ler ler. Bu ba ri ye ri be -

yin de ki kan da mar la rı nı ade ta bir as tar gi bi kap la yan en -

do tel yum hüc re le ri oluş tu rur. Kan ve be yin hüc re le ri ara -

sın da bir ba ri yer bu lun ma sı nın öne mi, si nir hüc re le ri nin

ka rar lı bir kim ya sal or ta ma ih ti yaç duy ma sın dan ile ri ge lir.

Eğer bu tür bir en gel ol ma say dı, gli koz, ami no  asit, hor mon

ya da di ğer bi le şen le rin yo ğun lu ğu nu ar tı ra cak be sin ler tü -

ket ti ği miz de ya da eg zer siz yap tı ğı mız da, si nir sel fa ali yet -

ler kont rol den çı ka cak ve hat ta nö bet ler ya şa ya cak tık. 

Bey nin için de ki sa yı sız kıl cal da mar, bey ne be sin

mad de le ri ge ti rir ken, atık la rı da dı şa rı ta şır. Be yin de ki

en do tel yum hüc re le rin de, kan da ki mad de le rin hüc re za -

rın dan ge çe rek si nir do ku la rı na ulaş ma sı na en gel olan

özel bağ lan tı nok ta la rı bu lu nur. Bu ne den le en do tel yum

hüc re le ri kan ve be yin ara sın da he men he men hiç ge çir -

gen de ğil dir. Fa kat bey nin ok si jen, gli koz ve ami no  asit -

le ri içe ren mad de le re de ih ti ya cı var dır. Eğer ba ri yer hiç -

bir şe yi ge çir me ye cek ol say dı, be yin be sin ler den yok sun

ka la cak ve öle cek ti. Fa kat "kan-be yin ba ri ye ri" is ten me -

yen mad de le ri dı şa rı da tu ta n, ay nı za man da bey ne, ha -

ya ti mo le kül le ri ta şı yan özel me ka niz ma la ra sa hip tir. 

Ge nel ola rak yağ da çö zü nen mo le kül ler kan-be yin ba -

ri ye rin den he men ge çe bi lir ler. Bun la rın ara sın da ni ko tin,
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eta nol ve ero in var dır. Fa kat yağ da çö zü nür ol ma yan yük -

lü mo le kül ler özel ta şı ma sis tem le ri ne ih ti yaç du yar lar sa

bey ne ya çok ya vaş gi rer ler ya da hiç gi re mez ler. Bun lar

pro te in ler gi bi bü yük mo le kül ler ve ya sod yum gi bi kü çük

mo le kül ler ola bi lir. Bey nin esas ih ti yaç duy du ğu ana ener -

ji kay na ğı olan gli koz ve ken di si nin üre te me di ği ami no

asit ler yağ da çö zü nür de ğil dir. Do la yı sıy la bu mad de ler

ken di le ri ne has ta şı yı cı lar ara cı lı ğıy la hüc re za rın dan içe ri

alı nır. İn san bey ni gün de 120 gram dan faz la gli koz kul la -

nır. Fa kat 2 gram dan faz la sı nı de po la ya ma dı ğı için, ba ri yer

bo yun ca sü rek li gli koz te da rik edil me si ge re kir. 

Tam bu ih ti ya ca yö ne lik ola rak her en do tel yum hüc re -

sin de kan dan bü yük mik tar lar da gli koz al ma sı nı sağ la yan

çok sa yı da ta şı yı cı bu lu nur. Gli koz ta şı ma sis te mi, vü cu -
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dun en yo ğun ça lı şan ta şı ma sis te mi dir. Bu şe ke rin yal nız

çok az bir kıs mı hüc re nin ken di si ta ra fın dan kul la nı lır ge ri -

ye ka la nı ise bey ne trans fer edi lir. Fa kat ta şı yı cı mo le kül le -

rin ya pı sı bi lim adam la rı için ha la bir sır dır. Ta şı yı cı lar bü -

yük ola sı lık la hüc re za rın da gli ko zun geç me si ne izin ve re -

cek şe kil de ka nal lar aça bi len bir ya da da ha faz la pro te in

mo le kü lü dür, fa kat ya pı la rı ha la araş tı rıl mak ta dır.

Ami no  asit le rin ta şı yı cı sis tem le ri ise çok da ha komp -

leks tir. Çün kü 20 ami no  asi tin her bi ri nin fark lı mo le kü -

ler ya pı sı bu lu nur. Bun lar kim ya sal özel lik le ri ne gö re de

dört fark lı gru ba ay rı la bi lir ler: bü yük nötr, kü çük nötr,

ba zik ve asi dik. Her ka te go ri nin ken di ta şı ma sis te mi bu -

lu nur. Gli koz ta şı yı cı la rın da ol du ğu gi bi bü yük nötr ami -

no  asit ta şı yı cı la rı ba ri ye rin her iki ta ra fın da da yer alır,

böy le ce ami no  asit ler be yin den içe ri gi rer ve çı kar. Kü çük

nötr ami no  asit ler ise be yin hüc re le ri ta ra fın dan sen tez le -

ne bi lir, bu ne den le on la rı bey ne ta şı ya cak ta şı ma sis tem -

le ri ne ih ti yaç yok tur.

Kan-be yin ba ri ye ri fik ri ilk kez, 19. yüz yıl son la rın da

Al man bak te ri yo log Pa ul Ehr lich'in araş tır ma la rı ile or ta -

ya atıl mış tı. An cak bu gö rü şün is pat lan ma sı 1950'ler de

elekt ron mik ros ko bu nun ge liş ti ril me si sa ye sin de müm -

kün ol muş tur. Be yin de ki kıl cal da mar lar, gö rü nüm iti ba -

riy le vü cu dun di ğer böl ge le rin de ki da mar la ra ben ze se

de, fark lı özel lik le re sa hip tir. Ön ce lik le be yin de ki kıl cal

da mar hüc re le ri ara sın da ki bağ lar aşı rı de re ce de sı kı dır.

Hüc re zar la rı bağ lan tı nok ta la rın da ade ta bir fer mu ar gi -

bi kay naş mış lar dır. Fa kat vü cu dun di ğer yer le rin de ki

kıl cal da mar lar da en do tel yum hüc re le ri ara sın da ki bir le -
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şim ler boş luk lu dur. İkin ci ola rak, be yin de ki kıl cal da mar

hüc re le rin de, hüc re za rın dan sı vı la rı ve çö zel ti le ri ta şı -

ma ya yar dım cı olan çok az pi no si toz ke se si var dır. Be yin

dı şın da ki hüc re ler de ise bu ke se ler çok yay gın dır. 

Ba ri ye rin öne mi

Kan-be yin ba ri ye ri nin öne mi ni, bu ba ri yer ol ma dı -

ğın da or ta ya çı kan has ta lık lar dan an la ya bi li riz. Tü mör -

ler, be yin de ki do ku bo zuk luk la rı ve felç gi bi ödem oluş -

tu ran, sı vı la rın ve pro te in le rin be yin de bi rik me siy le olu -

şan şiş me ler ne de niy le mey da na ge len di ğer has ta lık lar -

da bu ba ri yer çö ker. En do tel yum hüc re le ri nin du var la -

rın da da ha faz la ke se oluş tu ğu için sı zın tı yap ma ya baş -

lar ya da hüc re le rin ara sın da ki sı kı bağ lar ara la nır. 

Ba ri ye re za rar gel me si be yin do ku la rın da sı vı bi rik -

me si ne ve kur şun ze hir len me si ne yol açar. Araş tır ma la ra

gö re me tal ön ce en do tel yum hüc re le ri ne son ra da ast ro -

sit le re gi rer. Kan da ki kur şu nun ba ri ye ri boz ma sın dan

son ra be yin di ğer mad de le rin sal dı rı sı na da ha açık ha le

ge lir. 

Kan-be yin ba ri ye ri ar tık pa sif de ğil, kan ve be yin ara -

sın da di na mik bir ya pı ola rak gö rül mek te dir. Fa kat bu

ba ri ye rin ve ta şı ma sis tem le ri nin na sıl ko run du ğu hak -

kın da ki bil gi ler ha la ye ter siz dir.54

Vü cu du mu zun her nok ta sı can lı lık için özel ola rak ta -

sar lan mış tır. Ki tap bo yun ca sa yı lı ör ne ği ne de ğin di ği miz

bu ta sa rım lar, bi lim adam la rı nı on lar ca yıl dır meş gul et -

mek te ve araş tı ran la rı ken di ne hay ran bı ra kan me ka niz -

ma lar içer mek te dir. İn sa nın ha yat ta kal ma sı için sa de ce
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be yin ve kan hüc re le ri ara sın da yer alan bu ba ri yer, ne -

den bir baş ka or ga nın hüc re le ri ara sın da de ğil de, tam ol -

ma sı ge re ken yer de, be yin de dir? Hüc re ler ait ol duk la rı

or ga nın -be yi nin- sa bit bir or ta ma ih ti yaç duy du ğu nu,

do la yı sıy la hüc re ye gi riş-çı kış la rın da ha kont rol lü ol ma sı

ge rek ti ği ni ne re den bil mek te dir ler? Kuş ku suz hüc re ler

bu nu ken di ken di le ri ne ak le dip, bir ba ri yer edin me ka ra -

rı al ma la rı, bu nu zar la rın da in şa et me le ri müm kün de ğil -

dir. Bu nun te sa düf ese ri ol ma sı ise ke sin lik le müm kün

de ğil dir. Çün kü be yin hüc re le rin de ki ba ri ye rin ha ya ti bir

ama cı var dır ve bu ama ca yö ne lik komp leks bir yapı söz

ko nu su dur. 

Do la yı sıy la bu nok ta da da can lı lı ğın kö ke ni ni te sa dü -

fi me ka niz ma lar la açık la ma ya ça lı şan ev rim ci ler yi ne ça -

re siz dir. Çün kü vü cu du muz da ki tüm komp leks sis tem -

ler var ol sa, sa de ce be yin hüc re le rin de ki bu ba ri yer ol ma -

sa, can lı lı ğın de va mı yi ne müm kün ol maz dı. O hal de bu

ba ri ye rin en baş ta -tüm sis tem ler le bir lik te- var ol ma sı

ge rek li dir. Ev rim te ori si nin id di ala rı nın te me li ni oluş tu -

ran aşa ma aşa ma ge li şim de, bu ör nek te gö rül dü ğü gi bi

yi ne ge çer siz dir.

So nuç ola rak in san için ön ce den alın mış bu ted bir,

Al lah'ın var lı ğı nın sa yı sız de lil le rin den biri dir. Rabbimiz

ayetlerde şöyle buyurmaktadır:

Şim di on lara sor: Yaratılış bakımın dan on lar mı daha

zor lu, yok sa Bizim yarat tık larımız mı? Doğ rusu Biz

on ları, cıvık-yapış kan bir çamur dan yarat tık. Hayır,

sen (bu muh teşem yaratışa ve on ların in karına) şaşır -

dın kal dın; on lar ise alay edip duruyor lar. (Saf fat

Suresi, 11-12)
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ü cu du mu zun içe ri sin de her an yüz ler ce

me saj bir ta raf tan di ğer ta ra fa ade ta ko -

şar ca sı na iler ler. Hüc re ler, bü tün bu bil gi

tra fi ği içe ri sin de doğ ru se çim le ri ya pa bil -

mek ve ken di le ri ni il gi len di ren bil gi le ri

ara dan ala bil mek için son de re ce komp leks ta nı yı cı sis -

tem ler ile do na tıl mış lar dır. Bil gi le re ait şif re ler, zin cir le -

me bir kim ya sal dö nü şüm so nu cu ter cü me edi lir.

Bu me saj la rı ta şı yan "kim ya sal me saj cı lar", fark lı or -

gan la rın ken di ara la rın da bağ lan tı ha lin de ol ma la rı nı

sağ la yan sı vı lar dır.55 Bu bağ lan tı sa ye sin de can lı lar dış

çev re de kar şı laş tık la rı ani de ği şim ler ya da sal dı rı lar kar -

şı sın da bir bü tün ola rak dav ra nır lar. Di ğer bir de yiş le or -

tak bir ha re ket içe ri sin de olur lar. Fiz yo lo ji ala nın da No -

bel ödü lü sa hi bi Fran sız bi yo log And re Lwoff her or ga -

niz ma nın sa de ce, mev cut olan kar ma şık bil gi sa ye sin de

ya şa ya bi le ce ği ni be lirt miş tir:

Bir or ga niz ma bir bi riy le bağ lan tı lı ya pı la rın ve fonk si yon la -

rın oluş tur du ğu bir sis tem dir. Hüc re ler den olu şur ve hüc re -

ler de ku sur suz ca iş  bir li ği ya pan mo le kül ler den ya pıl mış tır.

Her mo le kül di ğer le ri nin ne yap tı ğı nı bil me li dir. Me saj la rı

ala bil me li ve on la ra gö re ha re ket ede bil me li dir. 56

Hüc re le rin me saj gön der me-al ma, sin yal le ri ta nı ma,

şif re le ri çöz me gi bi iş lem le ri ak sat ma dan ya pa bil me le ri,

as lın da or ga niz ma la rın bir bü tün ola rak ha re ket ede bil -
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me ka bi li ye ti ni de or ta ya ko yar. Şu ur suz, gö zü, di li, ak lı

ol ma yan mo le kül le rin ve bun lar dan mey da na ge len hüc -

re le rin bir bi rle riy le tam bir da ya nış ma ve iş  bir li ği içe ri -

sin de ça lış ma la rı, bir bi rin den ba ğım sız par ça la rın ade ta

bir bü tün müş gi bi ha re ket et me le ri ve or tak bir amaç ta -

şı ma la rı, kuş ku suz te sa düf ler le açık lan ma sı im kan sız bir

du rum dur. Mil yon lar ca hüc re nin ara la rın da sü rek li ola -
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rak de ğiş to kuş yap tık la rı me saj lar la ger çek le şen bu bü -

yük uyum, şu ur lu bir ya ra tı lı şın gös ter ge si dir.

Hor mon lar la Sağ la nan İle ti şim
Hüc re ler ara sın da ku ru lu ha ber leş me sis te mi bir çok

açı dan in san la rın kul lan dık la rı ha ber leş me sis tem le ri ne

ben zer. Ör ne ğin hüc re le rin zar la rı üze rin de ken di le ri ne

ula şan me saj la rı al gı la ma la rı nı sağ la yan "an ten ler" bu lun -

mak ta dır. Bu an ten le rin he men al tın da ise hüc re ye ula şan

me sa jın ko du nu çö zen "sant ral ler" bu lu nur. Sö zü edi len

an ten ler, ka lın lı ğı mi li met re nin yüzbin de bi ri ka dar olan

ve hüc re yi çe pe çev re sa ran hüc re za rın da yer alır lar. Ti ro -

zin ki naz alı cı sı ola rak isim len di ri len bu alı cı; an ten, göv -

de ve kuy ruk ol mak üze re üç te mel bö lüm den mey da na

ge lir. An te nin hüc re za rı nın dı şın da ka lan par ça sı nın şek -

li, uy du ya yın la rı nı top la mak ta kul la nı lan ça nak an te ne
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Şekil de hüc re dı şın da ka lan ça nak an -
te ni ben ze ri kı sım lar, gö rev ola rak da
ben zer lik ta şır lar. Fark lı hor mon la rın
ta şı dı ğı me saj lar, fark lı an ten ler ta ra -
fın dan yo rum la nır; tıp kı ça nak an ten le -
ri n fark lı ya yın dal ga la rı nı top la ma sı gi -
bi. Vü cu du muz da ki sis tem ler bir bi ri
içi ne geç miş, or tak bir amaç doğ rul tu -
sun da ha re ket eden ya pı lar dır. Hor -
mo nun ve bun da ki bil gi yi yo rum la ya -
cak alı cı nın te sa düf ese ri bir bi ri ne
uyum lu ol ma sı, son ra bu bil gi doğ rul -
tu sun da hüc re nin fa ali yet le ri ne yön
ver me si el bet te ki müm kün de ğil dir.
Bu, her şe ye ha kim olan, her şey den ha -
ber dar olan Rab bi miz'in var lı ğı nın de -
lil le rin den bi ri dir.

An ten 

(ti ro zin ki naz)

Gövde
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ben zer. Her ça nak an te nin be lir li bir uy du nun ya yı nı nı al -

ma ya ayar lı ol ma sı gi bi, de ği şik hor mon mo le kül le ri nin

ta şı dı ğı me saj lar da fark lı an ten ler ta ra fın dan yo rum la nır.

Di ğer hüc re ler den ge len me saj lar -hor mon lar- hüc re za rın -

da ki an ten le re te mas eder. An cak her an ten yal nız ca tek

bir me sa jı al gı la ya cak şe kil de düzenlenmiştir. Bu, çok özel

bir yapıdır. Böy le ce gön de ri len me saj yan lış lık la bir baş ka

hüc re yi ha re ke te ge çir mez. 

Hor mon ve an ten bir bir le ri ne öy le si ne uy gun ya ra tıl -

mış tır ki, bu ben zer lik he men he men bü tün bi yo lo ji kay -

nak la rın da anah tar-ki lit uyu mu na ben ze ti lir. Yal nız ca

doğ ru anah tar ki li di aça bi lir, ya ni yal nız ca doğ ru hüc re

gön de ri len me saj la mu ha tap olur; di ğer hüc re ler için bu

me saj lar hiç bir şey ifa de et mez. 

Hor mon, hüc re ye ulaş tı ğı an dan iti ba ren hüc re için de

bir sis tem dev re ye gi rer. Hüc re ye ge len me saj çok özel

ha ber leş me sis tem le ri ta ra fın dan hüc re nin DNA'sı na

ulaş tı rı lır ve hüc re nin bu me saj doğ rul tu sun da ha re ket

et me si sağ la nır. 

Hüc re nin an ten le ri ne ge len bir me sa jın, bü yük bir

hız la hüc re nin çe kir de ği ne ile til me si, üs te lik bu ha ber leş -

me sı ra sın da çok üs tün bir tek no lo ji kul la nıl mış ol ma sı,

göz le gö rül me ye cek ka dar kü çük bir bil gi sa ya rın icat

edil me sin den bi le da ha bü yük bir mu ci ze dir. Çün kü hüc -

re pro te in, mo le kül gi bi şu ur suz var lık la rın oluş tur du ğu

bir or ga niz ma dır ve vü cu du muz da her bi ri nin için de çok

ile ri bir ha ber leş me sis te mi olan 100 tril yon hüc re bu lun -

mak ta dır. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Hor mon

Mu ci ze si.) 
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İç sal gı bez le ri nin özel hüc re le ri ta ra fın dan sal gı la nan

hor mon lar, kan ile bir lik te tüm vü cu da ya yı lır lar. Vü cut sı -

vı sı na sal gı la nan bu hor mon lar, vü cu dun di ğer hüc re le ri

üze rin de kont rol sağ la yan kim ya sal mad de ler dir. Di ğer

hüc re le rin var lı ğın dan da hi ha ber siz hor mon la rın, on la rı

et ki le me yi ken di ken di le ri ne gö rev edin me le ri ve bu nun
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Steroit

hormonu Hücre zarı

Hormon

alıcı 

kompleksi
Hormon

alıcısı

Hormon

Çekirdek

Hareket halindeki

DNA (genler)

Ribo zom lar da ki

mRNA pro te in 

sen te zi ni yön len di rir.

Ste ro it hor mo nu alı cı bir
mo le kü lün yar dı mı ol ma -
dan hüc re za rın dan ge çer
ve hüc re için de ki bir alı cı
mo le kü le bağ la nır. Hor mon
alı cı komp lek si hüc re çe kir -
de ği ne gi rer ve ora da pro -
te in üret mek için DNA üze -
rin e et ki eder. Bu pro te in -
ler de bü yü me ve ge li şim ile
il gi li fiz yo lo jik sü reç le ri
kont rol eder. Vü cu du muz -
da ki tüm sis tem ler bir bi ri ne
ba ğım lı ola rak ya rat ıl mış tır.
Ör ne ğin pro te in üre ti mi ol -
ma dan vü cu dun fa ali yet le ri -
ni sür dür me si müm kün de -
ğil dir. An cak pro te in üre ti -
mi ol ma sı için hüc re nin tüm
birimlerinin ça lış ma sı, fa ali -
yet le ri ne yön ve ren bil gi pa -
ket çik le ri nin -hor mon la rın-
ol ma sı, bu hor mon la rın il gi -
li hüc re ye git me si ni söy le -
yen hi po fiz be zi nin ve da ha
pek çok ko şu lun sağ lan ma sı
ge rek mek te dir. Bü tün bu
mu az zam den ge le rin za -
man için de, te sa düf ler le
oluş tu ğu nu id dia et mek ise
bi lim sel ger çek ler le ve akıl -
la çe liş mek te dir. 



için or tak ka rar al ma la rı im kan sız dır. Ye ri ne ge ti ril me si üs -

tün bir akıl, bil gi ve şu ur ge rek ti ren bu gö rev le ri, kü çü cük

mo le küllerin be lir le me si müm kün de ğil dir. Hor mon de -

nen sı vı la rın, vü cu dun böy le bir ih ti ya cı ola ca ğı nı bil me le -

ri ve bu tes pit doğ rul tu sun da il gi li hüc re le re et ki ede cek

bir sis tem kur ma la rı da im kan sız dır. On lar sa de ce, ku rul -

muş olan mü kem mel sis tem için de ken di le ri için be lir len -

miş gö re vi ek sik siz ve ku sur suz bir şe kil de ye ri ne ge ti rir -

ler. Ken di le ri ne bu gö re vi ve ren ve on la rı bu sis te min bir

par ça sı ola rak ya ra tan Al lah'a bo yun eğ miş ler dir. 

Bi raz ön ce be lirt ti ği miz gi bi in san vü cu dun da ki hüc re -

ler le hor mon lar ara sın da bü yük bir uyum söz ko nu su dur.

Hüc re ler hor mon la rın ken di le ri ne ta şı dık la rı me saj lar ın ne

an la ma gel di ği ni he men an lar lar. Ör ne ğin bü yü me hor mo -

nu gel di ğin de, bü tün hüc re ler he men onu ta nır ve ge re ke -

ni ya par lar. Bü yü me kaç ya şın da baş la ya cak, kaç ya şın da

du ra cak, na sıl bir hız la ola cak, han gi bö lüm ler ne oran da

bü yü ye cek gi bi de tay lar son de re ce sis te ma tik ola rak iş ler -

ler. Bu ba kım dan bü yü me hor mon la rı nı üre ten hüc re le rin

ne za man ne mik tar da hor mon üret me le ri ge rek ti ği ni bil -

me le ri, ge rek ti ğin de üre ti me baş la yıp ge rek ti ğin de dur ma -

la rı, bu şe kil de di ğer hüc re le ri yön len dir me le ri açık ça akıl

ürü nü dür. Ev re nin her nok ta sın da ol du ğu gi bi in san be de -

nin de de üs tün akıl sa hi bi olan Yü ce Al lah'ın sa na tı ve il mi

göz ler önü ne se ril mek te dir. 

Bu ko nuy la il gi li en çar pı cı nok ta lar dan bi ri de, hor mon -

la rın kan yo luy la bü tün hüc re le re ulaş tık la rı hal de, sa de ce

he def hüc re ler üze rin de et ki uyan dır ma la rı dır. Hor mon,

hüc re ler ara sın da iler ler ken, ulaş ma yı amaç la dı ğı hüc re, ken -

di üze rin de bu lu nan özel alı cı la rı sa ye sin de bu hor mo nu ta -
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nır. Hor mon lar ve si nir ler ara cı lı ğıy la ile ti len le rin ya nı sı ra

bel li bir mik tar da ki kim ya sal me saj cı da, hüc re dı şındaki sı vı

içe ri sin de fa ali yet gös te re rek, kom şu hüc re le ri et ki ler. Bir

me sa jın de şif re edil me si ni sağ la mak için kim ya sal me saj cı lar

alı cı la ra bağ la nır lar. Bun lar ara sın da en yay gın olan lar hüc re

za rı alı cı la rı dır. Hor mon alı cı la rı nın he men he men hep si bü -

yük pro te in ler dir ve uya rı la cak olan her hüc re nin ge nel lik le

2.000 ile 100.000 alı cı sı var dır.57 Ancak hücredeki alıcı sayıları

sabit değildir. He def hüc re de ki alı cı sa yı sı gün den gü ne hat -

ta da ki ka dan da ki ka ya bi le de ği şebilir. Çün kü bir hor mo nun

he def hüc re nin alı cı sı na bağ lan ma sı sırasında, ge nel lik le ya

alı cı mo le kü lün bir par ça sı  ak tif li ği ni kay beder ve ya mo le -

kül le rin ya pı mı nın azal ma sı na se bep olur. Bu du rum da ak -

tif alı cı sa yı sı nın azal ma sı na yol aça rak, he def do ku nun hor -

mo na kar şı du yar lı lı ğı nı azal tır. Bu yüzden di ğer za man lar -

da alıcılar ya tek rar ak tif ha le ge ti ri lir ler ya da hüc re nin pro -

Bir can lı nın ya şa mı nı de vam
et ti re bil me si için tüm sis tem
ve or gan la rın ay nı an da var ol -
ma la rı ge rek mek te dir. Sa de ce
hor mon lar var ol sa, an cak on -
la rı al gı la ya cak alı cı lar ol ma sa
sis tem iş le mez. Alı cı lar ol sa
hor mon lar ol ma sa, bu sis tem
yi ne ça lış maz. Hor monlar ve
hor mo nu ta nı yan alı cı lar ol sa
fa kat hüc re hor mo nun ta şı dı ğı
bil gi yi na sıl kul la na ca ğı nı bil -
me se vü cu du muz da ki sis tem
yi ne iş le me ye cek tir. Bir bi ri içi -
ne geç miş bu has sas den ge ler
tek bir ger çe ği gös ter mek te -
dir: İn san tek bir se fer de, ku -
sur suz bir şe kil de ya ra tıl mış tır. 

Birçok peptit hormon için alı-

cılar, büyüme-faktörleri ve

hormonlardan elde edilen

amino asitler

Steroit 

hormonları 

ve alıcıları

Çekirdek

Hücre zarı

Hücre içi sıvısı

Hormon

Özel steroit

hormon alıcısı

Tiroit hormon

alıcısı





te in oluş tu ran me ka niz ma la rı ta ra fın dan ye ni alı cı lar üretilir.

Görüldüğü gibi her aşamada gerçekleşenler, hep belli bir

amaca yöneliktir. Amaç taşıyan olayların tesadüf eseri oluş-

tuğunu öne sürmek ise kendi içinde bir çelişkidir. Bu durum

evrimcileri açmazda bırakan konulardan sadece biridir.

Ayrıca hüc re ler ço ğun luk la, ay nı me saj cı için fark lı alı -

cı lar ta şır lar. Bu alı cı lar da ge nel lik le bir tek hor mon için

özel dir. Bu dü zen sa ye sin de, alı cı lar dan han gi si nin uya rıl -

ma sı ge rek li ise, o alı cı uya rı lır ve et ki len me si ge re ken do -

ku et ki le nir.58 Sa de ce be lir li şe kil de ki anah ta rın aç tı ğı bir ki -

lit gi bi, her bir alı cı da yal nız doğ ru şe kil de ki mo le kül (li -

gand) ona bağ lan dı ğın da iş lev ya pa r.

Fark lı hor mon lar ta ra fın dan uya rı lan bu alı cı lar, bir leş -

me le ri ge re ken me saj cı la rı hiç ha ta yap ma dan se çer ler ve

anahtar-kilit uyumunu gerçekleştiriler. Ancak burada

doğru anahtar ve kilitin eşleşmesi için deneme yanılma söz

konusu değildir. Bu se çim ler de ki tek bir ha ta nın ölüm cül

et ki le re se bep ola bil di ği dü şü nü lür se, vü cu du muz da ki ku -

ru lu dü ze nin mü kem mel li ği da ha iyi an la şı la cak tır. Bir

Ku ran aye tin de Rabbimiz'in bu dü zeni şöy le bil di ril mek te -

dir:

... herşeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir

ölçüyle takdir etmiştir. (Furkan Suresi, 2)

Hor mon la rın alı cı lar üze rin de ki et ki si

Bir hor mon hüc re za rın da ki he def alı cı la rı nı ak tif ha le

ge ti re rek et ki gös te rir. Hor mon lar zar da ki alı cı la ra bağ lan -

dı kla rın da, alı cı nın pro te in ya pı sın da bir de ği şik li ğe ne den

olur lar. Ba zı hor mon la rın, hüc re za rın da ki iyon ka nal la rı -

nı ben zer şe kil de aç ma ve ya ka pa ma et ki le ri var dır. Ör ne -
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zel lik le be yin de ki si nir hüc re le ri ve göz hüc re le ri sü rat ve ka pa si -
te açı sın dan in sa noğ lu nun bil di ği en hız lı bil gi trans fe ri ka pa si te si -
ne sa hip tir. Söz ko nu su hüc re ler de, hız lı ve ku sur suz bil gi trans -
fe ri ni müm kün kı lan sis tem, gü nü mü zün en son tek no lo ji le rin -

den bi ri ola rak pek çok alan da kul la nı lan mo dü ler sis tem dir. 
Si nir hüc re le ri nin ha ber leş me hızı, ba zı pro te in le rin "çok sa yı da bağ lan tı
mo dü lü ne" sa hip ol ma sıy la müm kün ol mak ta dır. Bağ lan tı mo dül le ri pro te -
ine bir çok ha ber leş me un su ru nu ay nı an da ko or di ne et me im ka nı sağ lar.
Bu sis tem sa ye sin de, pro te in ler ha ber ci pro te in grup la rı nı sü rek li ola rak bi -
ra ra da tu ta bil mek te ve son de re ce hız lı bir ile ti şim ku ra bil mek te dir ler. 
Ör ne ğin eli niz de ki bu ki ta bı oku ma nız, önem li öl çü de, göz hüc re le ri niz de -
ki hız lı ha ber leş me sis te min den kay nak lan mak ta dır. Böy le si bir sü rat ol ma -
say dı, bel ki de bu sa tır la ra bak tı ğı nız an da bir kaç say fa ön ce oku duk la rı nı zı
al gı lı yor ola cak tı nız. 
Hüc re ler de ki mo dü ler sis tem le re en ya kın ör nek ola rak ha len ya pı mı de -
vam eden Ulus la ra ra sı Uzay İs tas yo nu'nu ve re bi li riz. Bu is tas yon, in san lık
ta ri hi nin en bü yük mü hen dis lik ba şa rı la rın dan bi ri si ola rak ka bul edil mek -
te dir ve mo dü ler sis te me gö re ya pıl mak ta dır. Hiç kim se bu uzay is tas yo nu -
nun atom la rın, mo le kül le rin, rüz gar la rın, yıl dı rım la rın, Gü neş ener ji si nin
bi ra ra ya gel me siy le te sa dü fen or ta ya çık tı ğı nı id dia ede mez. Çün kü bu uzay
ara cı, dün ya nın de ği şik ül ke le rin den bir çok bi lim ada mı nın uzun yıl la ra da -
ya nan bil gi bi ri kim le ri nin ve çok de tay lı mü hen dis lik he sap la rı nın so nu cun -
da in şa edil mek te dir. 
Ay nı du rum hüc re ler için de ge çer li dir. Hiç bir te sa dü fi et ki akıl ve bilinç
gerektiren böy le si ne üs tün bir tek no lo ji yi var ede mez. Bu du rum da şu so -
ru la rı sor ma mız ge re kir: Hüc re nin için de gö rev ya pan ve bi lim adam la rı nın
tam ola rak sır la rı nı çö ze me dik le ri ha ber leş me sis tem ini kim kur muş tur?
100 tril yon hüc renin fark lı ih tiyaç larına anın da cevap verecek haber leş me
ağı nasıl in şa edil miş tir? Ve haberleşmedeki olağanüstü hızı sağ layan
mükemmel yapıdaki modüler sis temi kim var etmiştir? Haber ci protein leri
de, bun lar dan oluşan harika iletişim sis tem lerini de, "her şeyi yaratan"
(Enam Suresi, 101) ve "her işi evirip düzene koyan" (Sec de Suresi, 5) Al lah
yarat mış ve kusur suz bir şekilde düzen lemiş tir.
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ğin sod yum, po tas yum ka nal la rı nı et ki le dik le rin de, bu

ka nal la rın açı lıp ka pan ma la rı sağ lar lar. Böy le ce bu iyon -

lar kas hüc re le ri nin hüc re za rı po tan si yel le ri ni de ğiş ti rir -

ler ve ba zı la rın da uya rıl ma ya, ba zı la rın da ise dur dur ma

et ki si ne yol aça lar.

Sin yal ile ti min de ki hız

Hor mon lar da ki komp leks sis te min ya nı sı ra bu sis te -

min iş le yiş hı zı da hay ran lık ve ri ci dir. Ha ber ci mo le kü -

G pro te ini nin ro lü: (a) Bir
hor mon hüc re za rı üze rin de -
ki bir alı cı ya bağ la nır. Hor -
mon-alı cı komp lek si bir G
pro te ini ne bağ la nır. (b) G
pro te ini üze rin de ki GDP'nin
ye ri ni GTP alır. G pro te ini
şe kil ola rak de ği şik li ğe uğ rar
ve pro te inin ade ni lat sik laz la
bağ lan ma sı nı müm kün kı lar.
Ade ni lat sik laz ak tif ha le ge -
ti ri lir ve ATP'nin AMP'ye dö -
nü şü mü nü sağ lar. 
Bu nun ar dın dan bir di zi zin -
cir le me re ak si yon mey da na
ge lir ve bu re ak si yon lar hüc -
re için de bir ta kım de ği şim le -
re yol açar. Me sa jın ile til me -
siy le bir lik te G pro te ini ka pa -
tı lır ve tep ki si so na erer.

Hormon

Hormon

Alıcı

Alıcı

G proteini

G proteini

Adenilat siklaz

Adenilat siklaz
GTP

GDP

Hücre zarı

Hücre zarı

Hücre içi sıvısı

Hücre içi sıvısı

Hücre dışı

sıvı

Hücre

dışı sıvısı

Me saj cı ile alı cı nın uyum için de ol ma sı, me sa jın yo lu nu 
kay bet me den alı cı yı bul ma sı, me sa jın alı cı için bir an lam ifa de

et me si ve hüc re nin ge len me sa jı he men uy gu la ma ya 
ge çir me si kuş ku suz çok bü yük bir mu ci ze dir.

BİLİM ADAMLARINI HAYRANLIK İÇİNDEBİLİM ADAMLARINI HAYRANLIK İÇİNDE
BIRAKAN HÜCRELER ARASI İLETİŞİMBIRAKAN HÜCRELER ARASI İLETİŞİM

a)

b)
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lün hüc re ye ulaş ma sı, hüc re za rın da ki an te ne bağ lan ma -

sı, hor mon ile an ten ara sın da olu şan ba ğın kim ya sal re -

ak si yon baş lat ma sı, ta şı nan me sa jın an te ne ak ta rıl ma sı,

alı nan me sa jın hüc re çe kir de ği ne ile til me si son de re ce

hızlı ger çek le şir.

Bir çok hor mon ge rek li hızı el de et mek için hüc re için -

de "ikin ci ha ber ci ler" oluş tu rur. Ör ne ğin G pro te in sis te -

min de hor mon gi bi bir "bi rin ci ha ber ci", hüc re yü ze yi ne

ulaş tı ğın da bir alı cı ya bağ la nır ve son ra hüc re za rı için de

bu lu nan bir G pro te ini ne sin yal gön de rir. Tü rü ne gö re

ak tif ha le ge len G pro te ini, bir di zi en zi min ya et ki si ni ar -

tı rır ya da ön ler. Ade ni lat sik laz bu nun bir ör ne ği dir. Bu

en zi mi uyar mak, ikin ci bir ha ber ci olan periyodik-

AMP'nin üre til me si ne ne den olur. Son ra bir di zi zin cir le -

me tep ki mey da na ge lir ve hüc re için de ki be lir li pro te in -

le rin şe kil le ri de ği şir. Bu du rum di ğer hüc re sel tep ki le re

yol açar. İlk ha ber ci nin se vi ye si düş tü ğün de ise, G pro te -

ini "ka pa tı lır" ve tep ki si so na erer.

Hüc re nin bu de re ce komp leks bir sin yal sis te mi kul -

lan ma sı nın ne de ni me saj ile ti mi nin ve rim li li ği nin ve hı zı -

nın ar tı rıl ma sı dır. Tek bir me saj cı mo le kü lün gel me si bir

di zi tep ki me yi te tik ler ve ori ji nal me saj kuv vet le ne rek

de vam eder. Ay rı ca bir sin ya lin G pro te ini ne ulaş ma sı ile

hüc re tep ki si nin oluş ma sı ara sın da ge çen za man sa de ce

sa ni ye nin kü çük bir par ça sı ka dar dır. Ör ne ğin, ışı ğa du -

yar lı göz hüc re le ri ışı ğa ait tek bir fo to na G pro te ini içe -

ren sis tem yo luy la sa ni ye nin yüz de bi ri ka dar za man da

tep ki ve rir. Bu na kar şın, di ğer hüc re le rin çev re den ge len

sin yal le re tep ki ver me si 30 sa ni ye ka dar za man ala bi lir.
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K
e mik le rin bi çim len me si için bir di zi komp leks iş le -

min ku sur suz bir ko or di nas yon için de ger çek leş -

me si ge re kir. Os te ob last, os te osit ve os te ok last

ola rak bi li nen ke mik hüc re le ri nin, has sas ke mik ya pı sı nı oluş -

tur ma la rı ve den ge li ola rak bi çim len me le ri için bir bir le riy le ile -

ti şim kur ma la rı ge re kir. Bu da ke mik hüc re le ri ara sın da ki yo -

ğun bir ko or di na syo nu ge rek ti rir.

Hüc re ler ara sı ile ti şim, hüc re ler ara sın da ki "bağ lan tı boş lu ğu"

(gap junc ti on) de ni len ka nal lar yo luy la ger çek le şir. Bo ru şek lin -

de ki bu ka nal lar, hüc re ler ara sın da bir bo ru sis te mi oluş tu rur -

lar. Kom şu hüc re ler ara sın da et ki le şi me gi re rek, hüc re zar la rı -

nı köp rü gi bi bir leş ti rir ler ve bu hüc re le rin si top laz ma sıy la doğ -

ru dan bağ lan tı ya ge çer ler. Böy le ce mad de le rin hüc re den hüc -

re ye di rekt ola rak geç me si ni sağ lar lar. 

Ayrıca bu ka nal lar, mad de le rin mo le kü ler bo yut la rı nı esas ala -

rak bir se çim ya par lar; kü çük mo le kül le rin ha re ke ti ne izin ve -

rir ken, pro te in le rin ve nük le ik asit le rin ha re ke ti ni ön ler ler. Bu

ka nal lar ke mik hüc re le ri ne ait sin yal le rin hız la ile til me le ri için

mü kem mel bir yol dur. 

Gö rül dü ğü gi bi her hüc re çe şi di için ile ti şim ay rı bir öne me sa -

hip tir. Oran tı lı, si met rik bir ke mik ya pı sı nın ol ma sı, ke mik le rin

di zi li şi nin ha re ket ka bi li ye ti ni en ve rim li kı la cak şe kil de ol ma sı

komp leks bir ile ti şi min so nu cun da or ta ya çı kar. Unu tul ma ma -

lı dır ki, ile ti şim de bu lun mak için bir di le, bu di li an la yan ve bu

doğ rul tu da ha re ket eden bir bi lin ce ih ti yaç var dır. Böy le bir sis -

te min ken di li ğin den hüc re ler ara sın da oluş ma sı ve bü yük bir
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uyum için de iş le me si müm kün de ğil dir. Hüc re le rin sa hip ol du -

ğu bu komp leks sis tem le ri Al lah ya rat mış ve her bir hüc re ye

ken di gö re vi ni il ham et miş tir.

1. http://her ku les.ou lu.fi/isbn9514259351/html/i245454.html; 

Dr. Jo an na Il ve sa ro, Fin lan di ya, Ou lu Üni ver si te si.

Bağlantı boşluğu

(gap-junction) kanalı Bağlantı

NH3
+

COO-
Bağlantı

alt birimi

Hücre içi

sıvısı

Hücreler arası boşluk

Şekillerde hücrelerin bir doku meydana getirmek üzere nasıl birbirlerine bağ-
landıkları görülmektedir. Burada şöyle bir soru akla gelmektedir. Hücreler bir
dokunun, bir organın inşa edilmesi için hangi plan doğrultusunda biraraya
geleceklerini nereden bilmektedirler? Örneğin kemik hücreleri yerine göre
uyluk kemiğini, yerine göre göğüs kafesini, yerine göre küçük parmak kemik-
lerini oluşturmaktadırlar. Bu hücreler vücudun hangi bölgesinde olduklarını
nereden bilmekte, göz için göz çukuru açmayı, beyni korumak için kafatası
olarak biraraya gelmeyi nereden akletmektedirler? Akıl ve şuurdan yoksun
hücrelerin vücudumuza böylesine hakimiyetlerinin olması, üstün bir akıl
gerektiren planlar yapabilmeleri mümkün değildir. Hiç kuşkusuz vücudumuz-
daki her detay Allah'ın eşsiz yaratışını bizlere sergilemektedir.



Me saj cı ile alı cı nın uyum için de ol ma sı, bir bir le ri ile

bir ile ti şim sağ la ma la rı ve bu nun sa ye sin de şu an sağ lık -

lı ola bil me miz kuş ku suz çok bü yük bir mu ci ze dir. Se ne -

ler ce eği tim gör müş çok sa yı da kim ya ger ve bi yo log, akıl

ve şu ur sa hi bi var lık lar ola rak hüc re içi fa ali yet le re güç

ye ti re mez ken, çıp lak göz le gör me nin müm kün ol ma dı ğı

bir bo yut ta, şu ur suz, eği tim siz hüc re le rin bu nu ba şar ma -

sı, te sa düf id di ala rı nı çü rü ten önem li ger çek ler dir. Ni te -

kim hormonlardaki kompleks sistemin var lı ğı kar şı sın da

ev rim ci ler de ça re siz lik le ri ni ka bul et mek du ru mun da

kal mış lar dır. Ev rim ci ya zar Von Dit furth hüc re dü ze yin -

de gör dü ğü mü kem mel li ği, hücreler arası iletişim ağı

açısından şöy le ifa de etmektedir:

Bu gün bi li nen ay rın tı la rın çok lu ğu, her han gi bir tıp öğ ren ci -

si nin ba şe de me ye ce ği bir alan oluş tur du ğu hal de, söz ko nu su

iliş ki ağı nın gö ze nek le ri mo dern fiz yo lo ji araş tır ma sı na ken di -

le ri ni şöy le kı yı sın dan bu ca ğın dan ol sun doğ ru dü rüst aç mış

bi le de ğil ler dir. Bü tün bil gi le ri mi ze rağ men yo lun he nüz ba -

şın da ol du ğu mu zu söy ler ken, bu ra da sö zü nü et ti ği miz bu "iç

or ta mı" dü zen le yen ağ şe be ke si nin me ka niz ma la rı nın sı vı

özel lik li ol du ğu nu da unut ma ma mız ge rek mek te dir...59

Bu ra da son de re ce yü zey sel ola rak de ğin di ği miz hüc -

re ler ara sı ile ti şim as lın da üzerine cilt ler ce ki tap ya zı lan,

bi lim adam la rı nı on lar ca yıl dır meş gul eden bir komp -

leks li ğe sa hip tir. Do la yı sıy la bi lim adam la rı nın, hüc re le -

rin ve mo le kül le rin ken di ara la rın da ki ile ti şim şe kil le ri

ve özel li sa nın ku ral la rı hak kın da el de et tik le ri bil gi ler

çok faz la ol ma sı na kar şın yi ne de son de re ce yü zey sel dir.

El bet te ki bu du ru mun bi ze dü şün dür me si ge re ken pek
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çok konu var dır: Ön ce lik le bu ra da sö zü edi len hüc re ler

na sıl ken di ken di le ri ne ka rar alıp bu ka rar la rı uy gu la -

mak ta dır lar? Üs te lik de hiç gör me dik le ri, bil me dik le ri

hüc re le rin ko run ma sı nı üst le ne cek ka dar so rum lu luk sa -

hi bi, en ufak bir de ta yı at la ma ya cak ka dar dik kat li, teh li -

ke yi ta nı ya bi le cek ka dar ön gö rü lü ola rak... Ölç me ve za -

man la ma ko nu sun da böy le si ne bir has sa si ye ti ne re den

ka zan mış lar dır? Tüm bun la rın ya nı sı ra çev re le rin de ki

hüc re le ri, bil me le ri ge re ken ler den ha ber dar et me le ri, on -

la rı uyar ma la rı, ha re ke te ge çir me le ri, yar dım is te me le ri

ve bu na kar şı lık di ğer hüc re le rin de an la tıl mak is te ne ni

tam ola rak an la yıp uy gu la ma la rı na sıl müm kün ol mak ta -

dır? Hüc re le rin, tüm bu özel lik le ri ken di ken di le ri ne, kör

te sa düf le rin et ki siy le ka zan dı ğı nı id dia et me nin ak la ve

man tı ğa ay kı rı lı ğı açık tır. 

Ay rı ca hüc re ye ge len me saj la rı ge ti ren ler de, me saj -

la rı alan ve de ğer len di ren ler de pro te in ler dir. Hüc re nin

içi ne gi riş çı kış la rı kont rol eden ka pı lar ve pom pa sis -

tem le ri de pro te in ler dir. Kim ya sal re ak si yon la rı hız lan -

dı ran lar yi ne pro te in ler dir. Vü cut ta her han gi bir pro te -

in ih ti ya cı ol du ğun da yi ne pro te in olan ba zı ha ber ci ler,

ne re ye baş vur ma la rı ge rek ti ği ni bi le rek, tüm vü cut ta il -

gi li ye ri bu la bil mek te, ih ti yaç me sa jı nı doğ ru ye re doğ -

ru şe kil de ile te bil mek te dir ler. Bu ile ti şi mi sağ la yan pro -

te in ken di si ne gö re ka ran lık bir deh liz olan vü cu dun

için de kay bol ma dan, ta şı dı ğı me sa jı kay bet me den ya da

her han gi bir par ça sı na za rar ver me den ora ya ulaş tır -

mak ta dır. Ya ni her bir par ça da çok bü yük bir gö rev bi -

lin ci bu lun mak ta dır. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)

191191



192

Bir pro te ini (mi li met re nin mil yon da bi ri) in san bo yu tun da dü şü nür sek,
pro te inin için de bu lu nu ğu hüc re bir şe hir ka dar olur du. Vü cu du muz da
100 tril yon hüc re ol du ğu nu göz önün de bu lun du rur sak, bu du rum da
pro te inin ha kim ol du ğu alan da 100 tril yon şeh ri kap lar dı. 
Şöy le bir dü şü ne lim: Si ze bir pro te inin yap tık la rı nın so rum lu lu ğu ve ril -
miş ol sa, böy le si ne ge niş bir alan üze rin de ha ki mi ye ti niz na sıl olur du?
Her bir şeh re gi riş-çı kış la rı kont rol et me niz, şe hir ler için de ki fa ali yet le -
ri hız lan dır ma nız, ha ber leş me yi ku sur suz ca sağ la ma nız, şe hir ler de ki ih -
ti yaç la rı tes pit edip bun la rın he men kar şı lan ma sı nı sağ la ma nız, en ufak
bir sal dı rı da o ye ri tes pit edip hiç va kit kay bet me den ora ya git me niz ve
mü da he le de bu lun ma nız ge re ke cek ti. Say fa lar ca an la ta bi le ce ği miz bu
gö rev le ri ya pan la rın şu ur suz atom yı ğın la rı ol du ğu nu dü şü nür se niz, bu -
ra da ki ola ğa nüs tü lük da ha da iyi gö rü le cek tir. Akıl ve şu ur sa hi bi bir in -
san ola rak bi le, bu gö rev le rin üs te sin den gel me niz im kan sız dır. An cak
pro te in ler Al lah'ın kur du ğu dü zen sa ye sin de bu zor ve ha ya ti gö rev le ri
her an yerine getirir ler.

Mili met re nin mil yon da bi ri

bü yük lü ğün de ki pro te in
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Hüc re çe kir de ği ne ge len me saj, bir di zi komp leks iş -

lem den son ra pro te ine dö nü şür. Pro te in ta le bi nin, vü cut -

ta ki 100 tril yon hüc re den doğ ru hüc re le re ulaş ma sı, me -

sa jı alan hüc re nin ken di sin den ne is ten di ği ni an la ya rak

he men işe ko yul ma sı ve ku sur suz bir so nuç el de et me si

in san da hay ran lık uyan dı ran olay lar dır. Çün kü bu ra da

söz edi len bi linç, akıl, bil gi ve ira de sa hi bi in san la rın

oluş tur du ğu bir top lu luk de ğil, fos for, kar bon, yağ gi bi

mad de ler den oluş muş şu ur suz ve göz le da hi gö rü le me -

ye cek ka dar kü çük var lık lar dır. Bu mo le kül le rin ha ber

ver me, an la ma ve tes pit et me gi bi ye te nek le re ken di lik le -

rin den sa hip ol ma la rı na im kan yok tur. Bü tün mo le kül ler

gi bi, Al lah'ın on la ra ver di ği özel şe kil ve il ham ile ha re -

ket ede rek böy le şu ur lu dav ra nış lar gös te rir ler. 

Ni te kim te sa düf id di asıy la or ta ya çı kan lar pro te in le -

rin mo le kül ya pı sı nı, DNA sar mal la rı nı, kro mo zom la rı

akıl ve vic dan la sa mi mi ola rak de ğer len di re cek olur lar sa,

te sa düf de nen ba şı bo zuk olay la rın böy le mü kem mel bir

ya pı yı oluş tu ra ma ya cak la rı nı ken di le ri de gö re cek ler dir.

Ve umu lur ki mil yon lar ca in sa nı ade ta hip no za so ka rak

al da tan bu saf sa ta dan kur tu lup, Al lah'ın ya ra tı şın da ki

ha ri ka la rı tak dir et me ye baş la ya cak lar dır: 

Rab bin, di le di ği ni ya ra tır ve se çer; se çim on la ra ait de -

ğil dir. Al lah, on la rın or tak koş tuk la rın dan mü nez zeh -

tir, yü ce dir. Rab bin on la rın gö ğüs le ri nin sak la dık la rı -

nı ve açı ğa vur duk la rı nı bi lir. O, Al lah'tır, Ken di si'n -

den baş ka ilah yok tur. İlk te de, son da da hamd O'nun -

dur. Hü küm O'nun dur ve O'na dön dü rü le cek si niz.

(Ka sas Su re si, 68-70)
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Bir oto mo bilin, fab ri ka da üre til dik ten son ra tü ke ti ci ye ulaş -
ma dan ön ce, ta şı ma, pe ra ken de sa tış ve ruh sat lan dır ma gi bi
aşa ma la rdan geç me si ge re kir. Hüc re le rin de ben zer bir şe kil de
üret tik le ri pro te in le ri ih ti yaç du yu lan böl ge le re ulaş tır ma la rı
komp leks bir iş lem dir. Bir me me li nin vü cu dun -
da or ta la ma ola rak ay da bir ye ni len me si ge re -
ken bir mil yar pro te in mo le kü lü bu lu nur. 

Roc ke fel ler Üni ver si te si'nden araş tır ma cı
Gün ter Blo bel ve ar ka daş la rı, bu pro te in da ğı lım
sis te mi nin önem li bir kıs mı nı ana liz et ti ler ve her
pro te inin ucun da, pro te ini be lir li yer le re yön len -
di ren bir tür mo le kü ler pos ta ko du bu lun du ğu nu
or ta ya çı kar dı lar. Zar la rın yü ze yin de bu lu nan
özel alı cı lar, bu sin yal le ri okur lar ve an cak doğ ru pro te in le rin hüc -
re za rın dan ge çi şi ne ya da yer leş me si ne izin ve rir ler. 

Ye ni üre ti len pro te in ler den bir kıs mı hüc re dı şın da kul la nıl -
mak üze re, hüc re za rı nın de ne ti min de hüc re nin dı şı na çı ka rı lır -
lar. Bu ara da, yi ne hüc re za rı nın de ne ti min de dı şa rı dan hüc re -
ye gi riş ya pan pro te in ler de, yo ğun pro te in tra fi ği nin önem li bir
par ça sı nı oluş tu rur lar. Kı sa ca sı, hüc re nin göz le gö rül me yen bo -
yut la rı nın için de olağanüstü bir ha re ket li lik var dır. Böy le si ne
kü çük bir me kan da, her bi ri önem li gö rev le re sa hip çok sa yı da
par ça nın bü yük bir dü zen ve uyum için de, ulaş ma la rı ge re ken
ye re gide bil me le ri hayranlık uyandıran bir du rum dur. "Ri bo -
zom" de ni len fab ri ka da üre ti len her pro te inin ve ya di ğer hüc re -
ler den ge len her pro te inin kul la nı la ca ğı yer bel li dir. Pe ki üre ti -
len pro te in ler ne re ye git me le ri ge rek ti ği ni na sıl bi lir ler? Hüc re -
nin dı şın da ki he def hüc re le re, yol la rı nı kay bet me den na sıl ula -
şır lar? Sı kı de ne tim le rin söz ko nu su ol du ğu hüc re za rı nın için -
den na sıl ge çer ler? Hüc re nin hay ran lık uyan dı ran yo ğun luk ta ki
tra fi ği hiç bir ha ta ya se bep ver me den na sıl iş ler?

Kuş ku suz hüc re nin içi ne alı na cak ya da bel li bir he def üze re
hüc re dı şı na çı ka cak pro te in ler de, bun la ra ge çiş iz ni ve ren hüc -
re za rı da, mü kem mel yapılarıyla Al lah'ın var lı ğı nın de lil le rin -
den  bir tanesidir.

Gün ter Blo bel







ik ro düş man la rı mız, vü cu dun ken di si -

ne ait ol ma yıp, bir yol la vü cu da gi ren,

do la yı sıy la vü cut ta ki sa vun ma or du su -

nu ha re ke te ge çi ren mik ro can lı lar dır.

Kuş ku suz vü cu da gi ren her ya ban cı

madde, he men düş man mu ame le si gör mez. Ye mek yer -

ken, ilaç alır ken, su içer ken de vü cu du mu za ya ban cı

özel li ği olan mad de ler gi rer. An cak vü cu du muz bun lar la

bir sa va şa gir mez. Ya ban cı bir mad de nin, sa vun ma hüc -

re le ri ta ra fın dan düş man ola rak al gı lan ma sı için ba zı

şart la rın oluş ma sı ge rek mek te dir: Mo le kül bü yük lü ğü,

vü cut tan atıl ma hı zı, vü cu da gi riş şek li gi bi...60

T hüc re le ri vi rüs le re ve di ğer mik rop la ra kar şı ba ğı -

şık lık sis te min de esas ro lü oy na mak ta dır. T hüc re le ri,

düş man uya rı sı nı al dık tan son ra ke mik ili ği içe ri sin de

ha re ke te baş lar lar. Ol gun laş ma mış olan la rı ti mu sa göç

eder ve da ha uz man bir ha le ge lir ler. T hüc re le ri fay da lı

ola bil mek için, alı cı la rı va sı ta sı ile mik rop lar la il gi li an ti -

jen le re ek len mek zo run da dır. 

Ba ğı şık lık sis te min de T hüc re si gi bi hüc re ler bir hüc -

re nin vü cu da ait olup ol ma dı ğı nı söy le mek için ta nı yı cı

pro te in ler kul la nır lar. Ta nı yı cı pro te in ler ise mo le kü ler

bay rak lar ve işa ret di rek le ri gi bi gö rev ya par lar. Bun lar

hüc re le rin bir bir le ri ni ta nı ma la rı nı ve bağ lan tı ya geç me -
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le ri ni sağ lar lar. Bu pro te in le rin ço ğun luk la şe ker den

oluş muş olan çu buk ben ze ri uzan tı la rı (Şe ker içe ren pro -

te in mo le kül le ri gli kop ro te in ler ola rak bi li nir.) hüc re za -

rın dan dış ala na uza nır.

Ta nı yı cı pro te in ler ay nı tür le re ait sperm hüc re si nin

yu mur ta hüc re le ri ni ta nı ma sı na im kan sağ lar; vi rüs le rin

ve bak te ri le rin ge çe bi le cek le ri doğ ru hüc re le ri be lir le me -

le ri ni sağ lar ve bir hüc re nin di ğe ri ne tu tun ma sı için alan -

lar oluş tu rur. Tok sin ler hüc re le ri öl dür mek için ta nı yı cı

pro te in le re bağ la nır lar. Na kil ya pı lan or gan lar da yan lış

ta nı yı cı pro te in ler ol du ğu için vü cut, ba ğı şık lık sis te mi

bas kı lan ma dık ça bu do ku la rı red de der.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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An ti jen-ta nı tı cı hüc re -
le rin gö rev le ri, an ti je -
ni (düş ma nı) T hüc -
re le ri ne sun mak tır.

Bu çok önem li bir
so rum lu luk tur.

Çün kü an ti jen-ta -
nı tı cı hüc re ler T

hüc re le ri nin vü -
cu du sa vu na ca -

ğı nı bil mek te
ve ya ka la dı ğı

düş ma nı, is tih -
ba rat sağ la ya bil -

me le ri için T hüc re le -
ri ne ver mek te dir. Hüc re nin

te sa düf ese ri böy le si ne bir gö -
re vi üst len me si ve vü cu du sa -
vun mak üze re bir sis te me
hiz met et me si im kan sız dır.

Bu gö rev leri hüc re le re ilham
eden Yüce Allah'tır.Antijen-tanıtıcı hücre 

(makrofaj)

Peptit-tanıtıcı bölge

Antijenin
peptit kısmı



Ta nı yı cı pro te in lerin bu lun ma ma sı kan ser in oluş -

ma sın da önem li rol oy nar. Nor mal ola rak ta nı yı cı pro te -

in ler sa ye sin de hüc re ler ara sın da mey da na ge len bağ -

lan tı lar, hüc re nin bü yü me si ni dü zen ler. Kan ser hüc re le -

ri ise tü mör ya da me tas taz (kanser hücrelerinin vücuda

yayılması) oluş tur mak için bu de ne tim le ri yanıl tır. Kan -

ser hüc re le ri ay nı za man da di ğer tür hüc re ler de gö rü -

nen ta nı yı cı pro te in le ri de üre te bi lir ve bu sah te pro te in -

le ri me tas ta za yar dım cı ola cak şe kil de kul la nır. 

Ay nı za man da kan ser hüc re le ri nin ken di le ri ne has

çok az ta nı yı cı pro te ini var dır, böy le lik le ba ğı şık lık sis -

te mi bun la rı yok edil me si ge re ken hüc re ler ola rak ta -

nım la ya maz. Kan ser araş tır ma la rı nın te mel he de fi, kan -

ser hüc re le ri ne has ta nı yı cı pro te in le ri be lir le mek ve

bun la rın sa yı sı nı ar tır mak tır. Bu sa ye de ba ğı şık lık sis te -

mi tü mö rün ya ban cı ol du ğu nu tes pit ede bi lir ve onu

yok ede bi lir. Kan ser hüc re le ri nin ta nı yı cı pro te in le ri nin

ya pı sı nı bil mek, ay nı za man da bu pro te in ler ve be lir li

kan ser hüc re le ri için özel ilaç la rın üre til me si ni de müm -

kün kı la bi lir.

Ba ğı şık lık Si ste min de ki Hüc re ler 
Ara sı Bil gi Alış ve ri şi
Hüc re ler ara sı bil gi alış ve ri şi nin en çar pı cı ör nek le -

rin den bi ri ni de vü cu dun ba ğı şık lık sis te min de gör mek

müm kün dür. Ör ne ğin ya ra gi bi bir do ku bo zuk lu ğu söz

ko nu su ol du ğun da, ba ğı şık lık sis te mi ne ait re ak si yon lar

baş lar. Mak ro faj ad lı sa vun ma hüc re le ri, bu ya ra dan nü -

fuz eden mik rop la ra kar şı sal dı rı da bu lu na bil mek için
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Ş ekilde bir bakterinin savunma sistemi hücreleri tarafından nasıl

etkisiz hale getirildiği görülmektedir. Hücreler arası iletişim,

üzerinde ciltlerce kitap yazılan, bilim adamlarını onlarca senedir

meşgul eden bir kompleksliğe sahiptir. Hücreler ve moleküller arasındaki

iletişim için özel bir lisanın olması, bunun bir molekül ya da hücre için anlam

ifade etmesi ve bu doğrultuda vücutta hayati önlemler alınması, gerekliyse

düşmanla mücadele başlatılması, Darwinistlerin tesadüfi evrim mekaniz-

maları ile açıklanamaz. Darwinist bilim adamları Allah'ın ilhamı ile hücrede

tecelli eden akıl karşısında çaresizdirler.

Makrofaj antijeni sunuyor
B hücresi antijeni sunuyor

Antijen

Yardımcı

T hücresi
Yardımcı T

hücresi

Üzerinde

antijenleri

taşıyan

bakteri

Antijen

peptitleri

Alıcı

Lenfokinler

MHC

proteini

Endositoz

keseleri Endositoz

keseleri

MHC antijen

kompleksi

Lenfokinler



müm kün olan en kı sa za man da yer tes pi ti ya par lar. Vü -

cu dun, her  gün kar şı kar şı ya kal dı ğı sa yı sız teh li ke ye

kar şı koy ma sı bu sayede müm kün olur. 

Bir hüc re nin yer tes pi ti yap ma sı, son ra teh li ke oluş-

turan du ru mu ana liz et me si, son ra da bu ra da önlem al -

mak üze re ge rek li yer le re me saj lar gön der me si son de re -

ce şu ur lu bir dav ra nış tır. An cak akıl sahibi hiç kimse

bun la rı hüc re nin ken di si nin ak let ti ği ni id dia et -

meyecektir. Bu hayati sistemin tesadüfen vücudumuzda

var olduğunu söylemek ise akıl ve mantığa aykırıdır.

Bu ra da ki bir di ğer önem li hu sus da mak ro faj la rın ço -

ğu nun böy le bir sal dı rı ile ilk kez kar şı laş mış ol ma la rı dır.

Her han gi bir eği ti me ta bi ol ma mış hüc re le rin hiç bil gi sa -

hi bi ol ma dık la rı or tam lar kar şı sın da du rum tes pi ti yap -

ma la rı ve ne yin teh li ke olup ne yin ol ma dı ğı nı ayırt et me -

le ri şüp he siz te sa düf ese ri olu şa maz. Bu mükemmel sis-

tem Rahman ve Rahim olan Rabbimiz'in büyük bir

nimeti, aynı zamanda sonsuz ilminin bir örneğidir. (De -

tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Sa vun ma Sis te min de ki

Mu ci ze) 

Pla sen ta nın be sin mad de le ri ni se çi mi
Bir sperm tarafından döl le nen yu mur ta hüc re si ya da

"zi got" iki ye, dör de ve son ra se ki ze bö lü ne rek hız la bü -

yü me ye başlar. Bu nun için yük lü mik tar da be si ne ih ti yaç

du yar. Be sin mad de le ri ni an ne den ala bil mek için,

embriyo hüc re le rinden bir kısmı pla sen ta yı oluş tu rur lar.

Pla sen ta an ney le be bek ara sın da ki be sin, ok si jen ve di ğer

mad de le rin alış ve ri şi ni sağ la yan ya pı dır. Pla sen ta ye ni

hüc re grup la rı nın ya ni do ku la rın oluş ma sı için ge rek li
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olan be sin le ri ve ok si je ni özen le se çe r ve bunları be be ğe

ta şır ken, atık mad de le ri ayırarak onları da an ne nin vü cu -

du na gön de rir.

Plasenta hüc re le rinin be be ğin ne za man, ne ye ih ti ya -

cı ol du ğu nu an la ma sı, bu ih ti ya ca gö re ge re ken ön lem le -

ri al ma sı, ge re kli mad de le ri se çip ge rek siz mad de le ri be -

bek ten uzak laş tır ma sı ve bu nu hiç dur mak sı zın ge ce-

gün düz yap ma sı olağanüstü bir olaydır. Böyle büyük bir

sorumluluğu en ge niş tıp bil gi si ne sa hip bir dok to run da -

hi yerine getirmesi mümkün de ğil dir. An cak ev re nin her

nok ta sın da ol du ğu gi bi, Al lah pla sen ta hüc re le ri ni de üs -
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Aort

Karaciğer

Anneden

gelen kan

Anneye

giden kan

Cenine

giden

kan

Ceninden

gelen kan

Villüs

Plasentaya

ait villüsler

Sağ kulakçık

Alt ana toplar

damar

Sol kulakçık

Sol karıncık

Kapakçıklar

arasındaki delik

Göbeğe bağlı

atardamarlar

liyum 

atardamarı

Göbeğe

bağlı

damar

"Plasenta" son derece özel bir yapıya sahiptir. Cenin annenin dokularıyla bağlan-
tı içindedir ve anneden gelen kanın içindeki maddelerle beslenmektedir. Ancak
besinlerle birlikte anne kanındaki savunma hücrelerinin embriyoya ulaşmaması
da çok önemlidir. Nitekim plasentanın yapısında tam ihtiyaca yönelik tıpa göre-
vi gören hücreler bulunmaktadır. Bu hücrelerin arasında bulunan ince boşluklar
embriyonun ihtiyacı olan besin maddelerinin geçmesine izin verir. Ama savun-
ma hücreleri daha büyük oldukları için bu aralıklardan geçmeyi başaramazlar.
İnsanın varlığını sürdürebilmesi için vücudumuzda bulunması gereken saymakla
bitiremeyeceğimiz kadar çok sistem vardır. Her biri kusursuzca var edilmiş olan
tüm bu detaylar, üstün akıl ve ilim sahibi Rabbimiz'in insanlar üzerindeki rah-
metidir.
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n ne nin ba ğı şık lık sis te mi ken di için de ki ya ban cı do ku yu
yani cenini red det mez. Rah min içi an ne nin vü cu du na ait
ol sa da, he nüz doğ ma mış olan be bek, an ne nin vü cu du
için ya ban cı bir maddedir. Nasıl ki or gan nak li olan has -

ta lar için yabancı doku bü yük bir teh ditse, ceninin de annenin sa vun ma
sis te mi tarafından "ya ban cı" ola rak ta nı nması ve tehdit unsuru olarak
görülmesi gerekir. Çünkü ge liş mek te olan ce nin gen le ri nin ya rı sı nı an -
ne sin den, ya rı sı nı ba ba sın dan alır ve ba ba dan ge len her tür lü bi le şe nin
an ne nin vü cu dun da "an ti jen" ya ni sal dır gan ola rak ka bul edil me si ge re -
kir. Do la yı sıy la bu durumun ce ni ni yok et mek üze re sa vun ma  sistemini
ha re ke te ge çir mesi beklenir. 

An cak is tis nai ola rak, vü cut ce ni ne sa vaş aç maz; çün kü an ne nin ka nın da -
ki sa vun ma sis te mi ele man la rı nın be be ğin ka nı na ge çmesi ne izin ve ril -
mez. Bu ne den le söz konusu ele man lar be be ği ya ban cı bir do ku ola rak
gö rüp, onu yok ede mez ler.

An ne nin sa vun ma sis te mi nin be be ğe sal dı rıp onu yok et me me si son de -
re ce şa şır tı cı dır. Ge liş mek te olan ce nin ger çek ten de an ne nin vü cu dun da
ya ban cı bir mad de gi bi dir. Vü cut ta dev ri ye ge zen sa vun ma hüc re le ri, ya -
ban cı mad de le ri yok etmek üzere harekete geçmeden ön ce bun lar la "ta -
nı şır lar". Hüc re ler ya ban cı mad de le ri ta nı mak için MHC (ma jor his to com -
pa ti bi lity comp lex) de ni len mo le kül le ri hüc re zar la rın da ser gi le ye rek kul -
la nır lar. Ce nin hüc re le rin de MHC mo le kül le ri ne rast lan ma dı ğı için an ne nin
sa vun ma hüc re le ri ta ra fın dan ta nın maz lar. Fa kat bu hüc re ler de MHC mo -
le kül le ri nin hiç bu lun ma ma sı, do ğal öl dü rü cü hüc re le rin anor mal li ği fark et -
me si ne ve bu hüc re le ri yok et me si ne yol aça bi lir. Bu nun için de, ce nin hüc -
re le ri "kla sik ol ma yan" bir tür mo le kü lü hüc re zar la rın da ta şır lar: HLA G (in -
san lö ko sit an ti je ni G) 

Do la yı sıy la an ne nin sa vun ma sis te mi ce ni nin HLA G'si ni ya ban cı ola rak al gı la -

maz ve do ğal öl dü rü cü ler de onu gör mez den ge lir ler. Fa kat yi ne de bu tek ba -

şı na ye ter li de ğil dir. Bu yön tem ler den baş ka kim ya sal sin yal ler de kull anı lır. Pla -

sen ta, bir di zi kim ya sal sin yal üre te rek, an ne nin sa vun ma sis te mi ne et ki eder.

İşte bu se bep ten do la yı an ne ha mi le lik dö ne min de en fek si yon la ra kar şı da da ha

sa vun ma sız olur. 

Kuşkusuz ceninin annenin savunma hücreleri tarafından düşman olarak tanın-

mayacak bir sistemle yaratılmış olması çok büyük bir mucizedir. Eğer bu istisna

vücuda giren bir başka madde için yapılmış olsaydı, vücut hayati tehlikelerle karşı

karşıya olurdu. Diğer taraftan eğer cenin için bu istisnai sistem olmasaydı, kuşkusuz

canlılığın devamı mümkün olmazdı. "O Allah ki, Yaratan'dır, (en güzel bir biçimde)

kusursuzca var edendir..." (Haşr Suresi, 24) ayetiyle haber verildiği gibi, her detay

Rabbimiz'in yaratma sanatındaki kusursuzluğu ortaya koymaktadır.

(Bea Perks, And rew Co ul ton, "The Gre at Es ca pe", New Sci en tist, vol. 171, no. 2308, 15 Ey lül 2001.)



tün bir ye te nek le donatarak ör nek siz ya rat ma gü cü nü

bizlere göstermiştir.

Rahmin içi, ce ni ni ko ru yan am ni yon sı vı sı ile kap lı -

dır. Am ni yon sı vı sı ol ma dan bir be be ğin an ne kar nın da

ge liş me si müm kün de ğil dir. Bu sı vı sa ye sin de, hem an ne

ve ço cuk bir bir le rin den fay da la nır lar hem de ko run muş

olur lar. 12 haf ta lık ol du ğun da ce ni nin ken di kan do la şım

sis te mi ge liş miş tir. An cak ok si jen ve be sin le rin alı mı, kar -

bon di ok sit ve atık la rın gön de ril me si için halen an ne si ne

ba ğım lı dır. İki do la şım sis te mi ara sın da ki de ğiş to kuş

kan lar ka rış ma dan ger çek leş me li dir, yok sa so nuç ölüm -

cül ola bi lir. 

Pla sen ta an ne ve ce ni ne ait iki do la şım sis te mi ni ku -

sur suz ca ayı rır. Gaz lar, be sin mad de le ri ve atık lar an ne

ve ce ni nin kan la rı ara sın da de ğiş to kuş edi lir. Fa kat am -

ni yon sı vı sı ve ay rı do la şım sis te min den olu şan bu fi zik -

sel ba ri yer ler be be ğin ha yat ta kal ma sı için ye ter li de ğil -

dir. Bun lar an cak kıs men ba şa rı lı ola bi lir.61

"Pla sen ta"nın ya pı sı na da ha ya kın dan bakıldığın da,

bu du va rı oluş tu ran tro fob last hüc re le ri nin kan için özel

ola rak ta sar lan mış bir ba ri yer oluş tur duk la rı gö rü lür.

Emb ri yo, an ne nin do ku la rıy la çok ya kın bir bağ lan tı için -

de dir. Bir yan dan an ne den ge len ka nın için de ki mad de -

ler le bes le nir ken, bir yan dan da an ne nin sa vun ma hüc re -

le ri nin teh di di al tın da dır. Çün kü emb ri yo an ne nin vü cu -

dun da düş man ka bul edi le bi le cek ya ban cı bir mad de gi -

bi dir. Do la yı sıy la be sin ler le bir lik te an ne ka nın da ki sa -

vun ma hüc re le ri nin emb ri yo ya ulaş ma ma sı son de re ce

önem li dir. Ancak pla sen ta, an ne nin ka nın da bu lu nan sa -

vun ma hüc re le ri nin emb ri yo nun ta ra fı na geç me si ni en -
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gel le yen özel bir yapıya sa hip tir. An ne nin ka nın dan alı -

nan ok si jen, be sin mad de le ri ve mi ne ral ler bu in ce ara lık -

lar dan ge çe rek emb ri yo ya ula şır. Ama sa vun ma hüc re le ri

da ha bü yük ol duk la rı için bu ara lık lar dan geç me yi ba şa -

ra maz lar.

Pe ki pla sen ta hüc re le ri, be be ğin an ne nin ka nın da ki bu

mad de le re ih ti ya cı ol du ğu nu ne re den bil mek te dir? An ne -

nin ka nın dan bu mad de le ri na sıl se çip ayırt et mek te dir?

Be be ğin sa vun ma hüc re le rin den ko run ma sı ge rek ti ği ni ne -

re den bil mek te ve na sıl olup da bun la rın ge çi şi ne en gel ola -

cak bir ya pı oluş tur mak ta dır? Açıktır ki an ne nin kar nın da -

ki be bek özel ola rak ko run mak ta dır. Al lah'ın il ha mıy la pla -

sen ta hücr ele ri de bu gö re vi üst len miş ler dir.

Ha yat kur tar mak için öl me yi 
se çen mak ro faj lar
Her han gi bir ye ri ni zi kes ti ği niz de si zi is ti la cı bak te ri -

ler den ko ru mak için, ak yu var hüc re le ri ken di le ri ni fe da

eder ler. Ken di le ri ni yok eden bu mak ro faj lar, hız la ve

çok faz la mik tar lar da alarm ve ri ci kim ya sal lar sal gı la ya -

rak, sa vun ma sis te mi ne des tek çağ rı sın da bu lu nur lar.

Ba ğı şık lık sis te mi uz man la rı mak ro faj la rın sal dır gan -

la rı na sıl ta nı dı ğı nı yıl lar dır araş tır mak ta dır. New York

Üni ver si te si Tıp Oku lu'ndan Ar tu ro Zychlinsky ve ça lış -

ma ar ka daş la rı bu nun sır rı nın bak te ri hüc re le ri nin za rın da

bu lu nan li pop ro te in ler ol du ğu nu söy le mek te dir ler. Ar tu -

ro Zychlinksy, mak ro faj la rı bak te ri li pop ro te in le riy le kar -

şı laş tır dı ğın da, sa vun ma hüc re le ri nin zar la rın da bu li pop -

ro te in le ri ta nı yan "ölüm alı cı la rı" ol du ğu nu keş fet ti. Bun -
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lar bir alı cı ya bağ lan dık la rın da hüc re için de anın da bir in -

ti har ta li ma tı ve ri lir ve prog ram lan mış hüc re ölü mü ger -

çek le şir. Bu alı cı lar hüc re ken di ni yok et me den ön ce çe şit -

li ara sin yal ler ve rir. Bu ölüm alı cı sı hız la in ti ha ra gi der ve

bak te ri yer leş me den ön ce en fek si yo nu hız lan dı rır.62

İn ti har eden hüc re le rin ar tık la rı ise der hal çev re de ki

di ğer hüc re ler ta ra fın dan yok edi lir. Da ha da hayranlık

verici olan ise, ölü hüc re le rin hep si nin di ğer hüc re ler ta ra -

fın dan te miz len me me si dir. Gö zün len s kıs mı, de ri, tır nak

gi bi do ku lar da ölü hüc re ler den olu şur, ama bun lar be den

için ge rek li ol du ğu için yok edil mez ler. Ba zı ölü hüc re ler

özel lik le bı ra kı lır, çün kü bun la rın vü cut ta ki gö rev le ri ha la

bit me miş tir. Hüc re le rin, han gi ölü hüc re le ri yok ede rek

han gi le ri ni bı ra ka cak la rı na ka rar ver me le ri ve bu ka ra ra

vü cut ta ki tril yon lar ca hüc re nin uyum gös ter me si, üze rin -

de dü şü nül me si ge re ken çok önem li bir ko nu dur.

Bir hüc re ye böy le si ne ha ya ti bir ka ra rı ve re cek ve uy -

gu la ya cak şu uru ka zan dı ran ne dir? Bu so ru nun ce va bı,

tüm hüc re le rin, can lı nın ya şa mı nı sür dü re bil me si için en

ide al şe kil de prog ram lan mış  ol ma sı dır. Bu prog ra mın sa -

hi bi ise hiç kuş ku suz can lı lı ğın her de ta yın da eş siz ya ra -

tı şı nı ve son suz il mi ni gör dü ğü müz Rab bi miz'dir.

Ölü Hüc re le rin ve Za rar lı Mad de le rin
Se çi lip Atıl ma sı 
Hüc re le rin çok iyi te miz len me si -fay da sı ol ma yan hat -

ta za ra rı olan pro te in le rin se çil me si, ayırt edil me si ve te -

miz le nme si- ge rek li dir. Ör ne ğin, hüc re le rin, bö lün me yi

dur dur ma la rı ge rek ti ğin de, bu bü yü me yi te tik le yen pro te -
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in le ri yok et me le ri ge re kir. Eğer bu nu yap maz lar sa, kont -

rol süz hüc re bö lün me si kan se re yol açar. Bu, doğ ru pro te -

in le rin doğ ru za man da te miz len me si ni ge rek ti rir. Bu sü -

reç, ce ni nin ge liş me sü re cin den sa vun ma sis te mi nin mik -

rop la ra kar şı ya pa ca ğı sa vun ma ya ka dar her alan da çok

önem li dir. Ay rı ca ne re dey se vü cu dun her ye rin de pro te in

bo zul ma sı ger çek le şir ki, bu bo zuk pro te in le rin de te miz -

len me si ge re kir. 

Bi yo log lar, ka za ge çi ren pro te in ler de be lir li ayırt edi ci

şek le sa hip cep ler oluş tu ğu nu tes pit et ti ler. On yıl dan faz -

la bir sü re dir de, pro te in le rin par ça lan ma sı nın hüc re nin

ya şam dön gü sün de ha ya ti bir rol oy na dı ğı bi lin mek te dir. 

Bir hüc re her han gi bir pro te ini yok et me ye ka rar ver -

di ğin de, bu nu ubi ku tin de ni len kü çük bir mo le kül ile eti -

ket ler. Hüc re me ka niz ma sı da ha son ra bu eti ket le nen

pro te ini ye de ğe alır ve par ça la ra ayı rır. Yan lış pro te in le -

rin eti ket len me si ni ön le mek için ubi ku ti ni doğ ru he de fe

ka dar gö tü re rek eş lik eder. Bu eti ket ya pış tı rıl dık tan son -

ra he def yok edi lir: Ar tık ge ri ye dö nüş yok tur. Doğ ru

pro te in le rin doğ ru za man da yok edil di ğin den emin ol -

mak için hüc re ler fark lı en zim ler kul la nır.63

Bir pro te inin bo zuk bir ya pı ya sa hip ol du ğu na ya da

hüc re ye za rar lı yön le ri ol du ğu na kim, na sıl ka rar ver mek -

te dir? Bu pro te in le rin te miz len me si em ri ni ve ren bi linç ki -

me ait tir? Bu ka ra ra uy ma dı ğın da hüc re için teh li ke li so -

nuç lar do ğu ra bi le ce ği  na sıl bi lin mek te dir? Hüc re hiç bir

ha ta ol ma ma sı için pro te in le ri eti ket le me yi ne re den ak let -

mek te dir? Tüm bu so ru ların cevabı olan üstün akıl gökleri

ve yeri yaratan Rabbimiz'e aittir.







a nın ha ya ti özel lik le rin den bi ri, için de ba -

rın dır dı ğı pro te in ler dir. Vü cu dun her nok -

ta sı na ula şa bi len da mar sis te mi sa ye sin de,

ka nın için de ki pro te in ler de vü cut ta ih ti yaç

du yu lan her böl ge ye ulaş ma im ka nı na sa hip

olur. Ör ne ğin he mog lo bin adın da ki pro te in, kan da ki ok -

si je ni do ku la ra ta şır ken, trans fe rin isim li pro te in ise kan -

da bu lu nan de mi ri ta şır. İm mu nog lo bü lin ler bak te ri ve

vi rüs le re kar şı vü cu du sa vu nan pro te in ler dir. Fib ri no jen

ve trom bin ka nın pıh tı laş ma sı nı sağ lar. İn sü lin, vü cut ta -

ki şe ker me ta bo liz ma sı nı dü zen le yen bir pro te in çe şi di -

dir. Hep si bir bi rin den önem li olan bu pro te in ler kan va -

sı ta sıy la il gi li do ku la ra ulaş tı rı lır.

Di ğer ta raf tan kan da ki ta şı yı cı pro te in ler den bi ri olan

al bu min, ko les te rol gi bi yağ la rı, hor mon la rı, ze hir li saf ra

ke se si mad de si ni ve pe ni si lin gi bi ilaç la rı ken di ne bağ lar.

Da ha son ra kan la bir lik te vü cut ta ge ze rek, top la dı ğı ze -

hir le ri za rar sız ha le ge ti ril me si için ka ra ci ğer de bı ra kır;

be sin mad de le ri ni ve hor mon la rı ise ge rek li ol duk la rı

yer le re gö tü rür. Al bu min gi bi atom lar dan oluş muş, hiç -

bir bil gi si ya da şu uru ol ma yan bir mo le kül na sıl olur da,

yağ la rı, ze hir le ri, ilaç la rı, be sin mad de le ri ni bir bi rin den

ayırt ede bi lir? Da ha sı, na sıl olur da ka ra ci ğe ri, saf ra yı,

mi de yi ta nı yıp, ta şı dı ğı mad de le ri şa şır ma dan, ya nıl ma -
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dan, hiç ha ta yap ma dan her se fe rin de doğ ru ye re ve ih ti -

yaç ora nın da bı ra ka bi lir? Kan da ta şı nan ze hir li mad de le -

ri, ilaç ve be sin mad de le ri ni mik ros kop ta gör se niz –tıp

eği ti mi al ma dıy sa nız- bun la rı bir bi rin den ayı ra maz sı nız.

Han gi or ga na han gi si nin ne ka dar mik tar da bı ra kıl ma sı

ge rek ti ği ni ise ke sin lik le tes pit ede mez si niz.

Pek çok in san ın, özel bir eği tim al ma dık ça bi le me ye -

cek le ri bu bil gi le ri, şu ur suz atomların bir le şi min den olu -

şan al bu min mo le kü lü bil mek te ve ilk insandan bu yana

bü tün in san la rın vü cu dun da gö re vi ni ku sur suz ca ye ri ne

ge tir mek te dir. Kuş ku suz bir "atom top lu lu ğu "nun böy le

bir şu ur gös te re bil me si, Al lah'ın son suz kud re ti ve il mi

ile müm kün ol mak ta dır.
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Kan hüc re le ri, eği tim li kim ya ger ler den, bi yo log lar dan çok da ha ku sur -
suz bir şe kil de ana liz ya par ve hüc re le rin ih ti yaç duy du ğu mad de le ri,
bü yük bir ti tiz lik le vü cu dun her nok ta sı na ul aş tı rır lar. Şu ur suz kan hüc -
re le ri nin ha ya ti önem ta şı yan böy le bir ka ra rı ken di le ri nin al ma sı kuş -
kusuz müm kün değil dir. Bu karar on lara Yüce Rab bimiz'in il hamıdır.



He mog lo bi nin ok si jen se çi mi

Kan da ki al yu var hüc re le rin de bu lu nan he mog lo bin

ad lı pro te inin en önem li özel li ği, ok si jen atom la rı nı ya ka -

la ma ye te ne ği dir. He mog lo bin, kan da ki mil yon lar ca mo -

le kül için den özel lik le ok si jen mo le kül le ri ni se çer ve on la -

rı ya ka lar. An cak bu ra da ki ya ka la ma sı ra dan bir du rum

de ğil dir. Çün kü ok si jen mo le kü lü ne bağ la nan bir mo le kül

ok si de olur ve iş lev gö re mez ha le ge lir. Bu ne den le he -

mog lo bin, çok özel bir ye te nek le ok si jen mo le kü lü ne hiç

do kun ma dan, onu san ki bir ma şa ile tu tar gi bi ya ka lar.

He mog lo bi nin bu ye te ne ği yaratılışın açık delillerinden

biridir.

He mog lo bin dört fark lı pro te inin bir leş me sin den

mey da na ge lir ve bu dört pro te in de de mir ato mu ta şı yan

özel bö lüm ler var dır. De mir atom la rı nı ta şı yan bö lüm ler

"he me grup la rı" ola rak ad lan dı rı lır. İş te bu he me grup la -

rın da ki de mir ato mu, he mog lo bin de ok si je nin tu tul du ğu

özel ma şa lar dır. Her he me gru bu bir ok si jen tu ta bi lir.64

He me grup la rı nın te mas et me den, de mi ri bir ma şa gi bi
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Resimde görülen hemoglobin molekülü bilim
adamlarının hayranlıkla bahsettiği vücuda
oksijen taşımak için var edilmiş çok özel bir
yapıya sahiptir: 
"... oksijen taşıyan bir molekülü en baştan

tasarlamak istesek, kaçınılmaz olarak hemoglo-

bine çok benzeyen bir molekülü... tercih etmek

durumunda kalırız... deliller hemoglobinin bizim

gibi metabolizma olarak aktif hava soluyan canlılar

için en ideal ve tek solunum pigmenti olduğu olasılığını destek-

lemektedir... Hemoglobin sisteminin işlevindeki kusursuzluk en basit şekliyle hayret

vericidir ve bu hassas ustalığı tanıyan herkes için hayranlık kaynağıdır." (Michael J.

Denton, Nature's Destiny, The Free Press, 1998, s. 202)



kul la na rak ok si je ni ya ka la yıp, do ku la ra gö tü rüp bı rak -

ma la rı için mo le kü lün için de özel kat lan ma lar ve açı lar

da mev cut tur. Söz ko nu su özel bağ lan ma sı ra sın da bu

açı lar be lir li oran lar da de ği şir.65

İlk he me gru bu, ok si je ni ya ka la dık tan son ra he mog lo -

bi nin ya pı sın da de ği şik lik ler olur ve bu di ğer he me grup la -

rı nın ok si je ni ya ka la ma sı nı kat la ma lı ola rak ko lay laş tı rır.66

Bu ya ka la ma iş le min de he mog lo bin eğer ok si jen le doğ ru -

dan bir le şir se ya ni ok si de olur sa "met he mog lo bi ne mia"

ola rak anı lan bir has ta lık mey da na ge lir.67 Bu has ta lık cil din

ren gi ni kay be de rek ma vi ye doğ ru dön me si ne, ne fes dar lı -

ğı na ve mu kus zar la rı nın za yıf la ma sı na ne den olur.

An cak he mog lo bin mo le kü lü nün özel yapısı sa ye sin -

de, bu moleküller vü cu du muz da ki yak la şık 100 tril yon
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Hemoglobin molekülü oksijeni hücrelere taşırken ona tam olarak bağlan-
maz, oksijeni tıpkı bir maşa ile tutar gibi bir ucundan yakalar. Çünkü oksi-
jen, bağlandığı molekülleri adeta zehirleyerek tüm işlevlerini yitirmesine
neden olur. Hemoglobin, oksijenin bu tehlikesini ortadan kaldırabilmek
için çok özel bir yöntem uygulamaktadır. Ancak bir molekülün, ne
tehlikeyi fark edecek şuuru, ne de tedbir alacak aklı vardır. Tüm bu detay-
lar bizlere Rabbimiz'in üstün ilmini sergilemektedir.
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hüc re ye gün de 600 lit re ok si je ni dü zen li ola rak ta şır lar.68

He mog lo bi nin ok si jen den za rar gö re ce ği ni bi le rek, ken -

di si ne ted bir al ma sı, ya pı sın da özel bir dü zen le me yap -

ma sı ve bu nu vü cu dun tüm hüc re le ri ne ta şı ma sı ge rek ti -

ği ni bi li yor ol ma sı im kan sız dır. Söz ko nu su mo le kül, şu -

ur suz atom yı ğı nın dan baş ka bir şey de ğil dir. An cak her -

şe yin bil gi si ne sa hip, her şe yin Ya ra tı cı sı olan Rab bi miz

he mog lo bin mo le kü lü nü ok si je nin olum suz et ki le rin den

ko ru na cak şe kil de ya rat mış, bi ze ya ra tı lış ta ki in ce lik le ri

gös ter miş tir. Dün ya ca ün lü mik ro bi yo log Mic ha el Den -

ton, Na tu re's Des tiny (Do ğa nın Ka de ri) isim li ki ta bın da

he mog lo bin le rin ku sur suz yapılarından şöy le söz eder:

Yük sek me ta bo lik se vi ye si olan or ga niz ma lar için et kin bir ok -

si jen ta şı ma sis te mi ge re kir. Bu ne den le he mog lo bin gi bi özel -

lik le re sa hip bir mo le kül, or ga niz ma için son de re ce önem li dir.

He mog lo bi nin ye ri ne baş ka al ter na tif ler ola bi lir mi? Bi li nen

ok si jen ta şı yan sis tem le rin hiç bi ri he mog lo bi nin ok si jen ta şı -

ma da ki et kin li ği ne yak la şa ma mış lar dır bi le. Er nest Bald win

"Me me li le rin he mog lo bin le ri bu açı dan en ba şa rı lı so lu num

pro te in le ri dir" yo ru mu nu ya par...69

M. Den ton'un da yu ka rı da ki sa tır lar da ifa de et ti ği gi -

bi, he mog lo bi nin bu ta şı ma şek li ola bi le cek en ide al ta şı -

ma şek li dir. Bir mo le kül yı ğı nı nın vü cut gi bi ka ran lık,

ken di bo yut la rı ile kı yas lan dı ğın da ise son de re ce bü yük

bir ye rin için de, ok si jen mo le kü lü nü di ğer mo le kül ler den

ayırt etmesi, ona en uy gun şe kil de bağ la na bil me si, Yüce

Allah'ın sonsuz ilminin delillerinden birini ortaya koy-

maktadır.

Hücrelerin seçici olarak birbirlerine yapışmaları,

HÜCRE ZARINDAKİ MUCİZE

216



Harun Yahya (Adnan Oktar)

217217

hücrenin en önemli özelliklerinden biridir. Konunun

uzmanlarından biyolog John P. Trinkaus'a göre,

"hücrelerin birbirleriyle yapışmaları çok hücreliliğin

temelidir. Birden fazla hücreden oluşan tüm canlıların

yapısı ve işlevleri hücrelerinin birbirlerine ve hücre dışı

maddelere sıkıca yapışmalarına bağlıdır."70

Hücrelerin çevrelerindeki hücrelere seçici olarak

yapışmaları da hücre zarının sahip olduğu özelliklere

bağlıdır. Bu bakımdan çift katlı fosfolipit hücre zarı,

hücrenin akışkanlık, yoğunluk, elektriksel faaliyetler gibi

yaşamı mümkün kılan özelliklerine en uygun yapıdır.

Hücre zarındaki yapısındaki mükemmelliğin yanı sıra

zarda gerçekleşen olayların şuur ve akıl gerektirmesi de

son derece düşündürücüdür. Şuursuz moleküllerin

biraraya gelmesi ile oluşan bir hücre zarı, bir başka

hücreyi nasıl tanır, bir organ oluşturmak için ona yapış-

ması gerektiğini nereden bilir ve bunu nasıl yapabilir?

Hücrenin bu özelliği de Rabbimiz'in canlılar üzerindeki

hakimiyetinin örneklerindendir. 







Hüc re, Ya pış ma sı Ge re ken 
Hüc re yi Na sıl Se çer?
Ti pik bir hüc re nin yü ze yi, düz de ğil pü rüz lü dür. Ço -

ğu hüc re, yü zey le rin de ki fi lo pod ola rak ad lan dı rı lan mik -

ro-çı kın tı lar yo luy la bir bir le ri ne te mas eder ler. Bun la rın

uzun lu ğu ço ğu za man 0,1 mik ron ka dar dır ve bir mik ron

ka re lik ala nın yüz de bi ri ka da rı nı kap lar lar. Bu mik ro-çı -

kın tı la rı in sa nın par mak la rı gi bi kul la nan hüc re, bu lun du -

ğu or ta mı keş fe der ve ya kın çev re sin de ki di ğer hüc re le rin

yü zey le ri ni "his se der". 

Bir baş ka hüc re ye ya pış ma, mik ro-çı kın tı la rın üze rin -

de bu lu nan özel mo le kül ler sa ye sin de ger çek le şir. Çift ler

ha lin de ki ya pış ma mo le kül le ri, bir bir le ri ni ta mam la yan

yü zey le riy le bağ la nır lar. Pro te in le rin, mad de le ri ta nı mak

için kul lan dık la rı anah tar-ki lit ta nı ma pren si bi ni uy gu -

lar lar. İki ya pış ma mo le kü lü ara sın da ki ba ğa "ya kın lık"

(af fi nity) ba ğı de nir. İki hüc re ara sın da ki her ya kın lık ba -

ğı nın kuv ve ti, iki ya pış kan mo le kü lü bir bi ri ne bağ la yan

çe şit li za yıf kim ya sal bağ la rın top la mın dan olu şur.

Hüc re le rin dış yü zey le ri ne ga tif yük lü dür, bu ne den -

le hüc re ler bir bir le ri ni elekt ros ta tik ola rak iter ler. Bu ko -

şul lar al tın da hüc re le rin bir bi ri ne te mas et me si im kan sız

gi bi gö rü nür. An cak hüc re za rı nın özel yapısı sa ye sin de

hüc re ler bir bi ri ne te mas et me im ka nı bu lur. Hüc re za rın -
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da ki bu mik ro-çı kın tı lar da, te mas ala nı nın azal ma sıy la

bir lik te, bu ra da ki iti ci gü cün et ki si de aza lır ve ar tık en -

gel le yi ci ol mak tan çı kar. 

Mik ro-çı kın tı lar yo luy la hüc re le rin ya pış ma sı, hüc re -

nin yön bul ma sın da da önem li rol oy nar. Ör ne ğin ge liş -

mek te olan emb ri yo be de nin de göç eden hüc re ler, yol la rı -

nı bu me ka niz ma sa ye sin de bu lur lar. Bu hüc re ler gö rev -

len di ril dik le ri ye re ula şa na ka dar bir di zi hüc re ye sı ra sıy -

la ya pı şır lar; böy le ce di ğer hüc re le ri ite rek yol la rı nı aç mış

olur lar. Doğ ru te mas ger çek le şe ne ka dar bir çok yö ne bu

çı kın tı la rı nı uzat ma ya de vam eder ler. Eğer hüc re bu çı -

kın tı la rı uzat ma im ka nı na sa hip ol ma say dı, ka ran lık ta bir

ki şi nin el le ri ni kul lan ma dan yön bul ma ya ça lış ma sı gi bi

hüc re nin yön bul ma sı  da im kan sız ola cak tı. An cak Al lah

bu ra da da il min de ki zen gin li ği, ya rat tı ğı var lık lar da ki

mü kem me lli ği  bir kez da ha gös ter mek te dir. 

Hüc re ler ara sı ya kın lık ba ğı nın ku ru la bil me si için, ya -

pış ma mo le kül le ri nin bir bi ri ni ta mam la yan iki yü ze yi ara -

Hüc re le rin bir bi ri ne ya pış ma sı, yön
bul ma la rı fi lo pod de nen mik ro-çı kın -
tı lar sa ye sin de olur. Bir hüc re nin bir
baş ka hüc re yi ta nı ma sı, ona ya pış -
mak üze re se çim ya pa bil me si mu ci -
ze vi bir olay dır. Ör ne ğin bir böb rek
hüc re si böb rek oluş tur mak üze re di -
ğer böb rek hüc re le ri ile bi ra ra ya gel -
mek, bir bi ri ne ya pış mak du ru mun da -
dır. An cak bir böb rek hüc re si hiç bir
za man gi dip de kan hüc re si ne ya da
ka ra ci ğer hüc re si ne ya pış maz. Pe ki
gö zü bey ni ol ma yan bu kü çük ya pı

ki min le bi ra ra ya ge lir se böb rek ola ca ğı nı ne re den bil mek te, da ha sı böb rek gi bi
ha ya ti bir or ga nın par ça sı ol ma bi lin cine ne re den sa hip ol mak ta dır? Al lah'ın
hüc re de te cel li eden il min de ki bu de tay lar, bin ler ce cilt ki tap ta da an la tıl sa bit -
meyecek tir.

Filopod

Elektron mikrografiği ile

görüntülenmiş bir fibroplast

Kuyruk



sın da ki me sa fe nin bir na no met re den az

ol ma sı ve ay nı hi za da ol ma la rı ge re kir.

Bu şart la rın ger çek leş me si son de re ce

zor dur. An cak hücre zarındaki ya kın lık

ba ğları gerektiği kadar yakınlaşamasa

da yapışma gerçekleşebilir. Bunu

mümkün kılan bağlar arasındaki

güçtür. Bu bağ lar or ta la ma 40 na nog -

ram ağır lı ğı (Bir gram 1 mil yar na nog -

ram dır.) kal dır ma ya ye te cek güç te dir.

Eğer hücreler arası yakınlık bağları bu

derece kuvvetli olmasalardı, hüc re nin

bir başka hücreye ya pış ma sı son derece

zor la şa cak tı.

Pek çok hücre tek bir çı kın tı yo luy la

çev re sin de ki hüc re ler le bağ lan tı ku ra bi -

lir; iki ya kın lık ba ğı sa ye sin de de ka lı cı

bir bağ oluş tu ra bi lir. Bu ya pış ma sis te -

min de ya kın lık bağ la rı nın kuv ve ti bir -

kaç kat da ha za yıf ol say dı, hüc re nin

hüc re ye bağ lan ma sı müm kün ol maz dı.

Ay rı ca pro te in ler ka rar lı ol maz ya da

en zim ler ilgili mad de le re bağ la na maz -

dı. Bu yaşamsal faailiyetler açıısndan

son de re ce önem li dir. Bu bağ la rın da ha

kuv vet li ol ma sı du ru mun da ise, bağ

oluş tuk tan son ra hüc re le rin bir bir le rin -

den ay rıl ma la rı çok zor olur du.

Görüldüğü gibi hücrenin bir başka

hücreye yapışabilmesi için son derece
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hassas bir denge söz konusudur. Bu dengenin tesadüf

eseri tam olması gerektiği şekilde olması ise imkansızdır.

Hüc re nin Ha ya ti Ye te nek le rin den
Bir Di ğe ri: Emek le me 
Hüc re le rin ha ya ti özel lik le rin den bir di ğe ri de "emek -

le me" ye te ne kle ri dir. Eğer hüc re ler emek le ye me sey di,

can lı lık için ya şam müm kün ol maz dı. Emek le me sı ra sın -

da hüc re la mel lae adın da per va ne ben ze ri uzan tı lar çı kar -

tır. Bun lar alt ta ki yü zey ile ge çi ci şe kil de bağ lan tı sağ lar

ve ile ri doğ ru ka ya rak hüc re nin göv de si ni ar ka la rın dan

sü rük ler ler. Bu sü reç hüc re nin şek li nin sü rek li de ğiş me si

ile müm kün olur. Bu da hüc re nin için de ki mal ze me nin

(si top laz ma) dı şa rı uza yan çı kın tı la ra dö nü şe bi le ce ği şe -

kil de ol duk ça ağ da lı ve ya pış kan bir mad de özel li ği ne sa -

hip ol ma sı nı ge rek ti rir. Fa kat hüc re nin içi, ay nı za man da

sert bir ya pı is ke le si oluş tu ra cak gi bi sağ lam ya pı sal un -

sur la ra da sa hip ol ma lı dır. 

Açık ça gö rün mek te dir ki, hüc re nin emek le me ye te ne ği

bel li ko şul la rın sağ lan ma sı na bağ lı dır. Si top laz ma, ya pı sı

de ği şe bi le cek ve ke nar la rın dan uza ya cak şe kil de tam ol -

ma sı ge re ken akış kan lık ta ol ma lı dır. Eğer si top laz ma faz la

ko yu olur sa, hüc re içe ri ği ha re ket siz ka lır dı. Ay rı ca hüc re -

nin ya pı şa bil me si için daha evvel de belirttiğimiz gibi za yıf

kim ya sal bağ la rın ye te rli kuv vet te ol ma sı ge re kir. Bu bağ -

la rı ko pa ra bil me si de hüc re si top laz ma sı nın ye ter li çe kim

kuv ve ti ni üre te bil me si ne bağ lı dır. Gö rül dü ğü gi bi hüc re -

nin ha re ke ti has sas den ge le re bağ lı dır. Bu de ğer ler -çe kim

kuv ve ti, kim ya sal bağ la rın kuv ve ti, akış kan lık de re ce si- ol -
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duk la rın dan bi raz da ha fark lı ol sa lar dı, hüc re nin emek le -

me si, ne olur sa ol sun müm kün ol maz dı.71 Bu ra da unu tul -

ma ma sı ge re ken; hüc re nin emek le me ye te ne ği nin vü cu -

dun tüm ge liş me aşamalarında ha ya ti bir rol oy na dı ğı dır.

De ği nil me si ge re ken bir baş ka yön de hüc re emek le -

me si nin ve ya pış ma sı nın ay nı za man da hüc re nin bo yut -

la rı na bağ lı ol ma sı dır. Eğer hüc re le rin bo yu tu ol duk la -

rın dan on kat daha küçük ol say dı, bu du rum da emek le -

me im kan sız ola cak tı. Çün kü hücre içindeki sistemlerin,

hüc re den bin kat ka dar kü çük bir hac me pa ket len me si

çok zor olur du. Ayrıca hüc re nin yü zey ala nı yüz kat ka -

dar az ola ca ğı için, hüc re yü ze yin de ki ya pış ma mo le kül -

Yukarıdaki mikro-grafiklerde bir fibroplast hücresinin cam üzerindeki hareketi
görülmektedir. Şu an bu kitabı okuyabiliyor olmanızın sebeplerinden biri,
hücrelerinizdeki bu emekleme yeteneğidir. Eğer hücreleriniz belirli hedeflere
doğru hareket edemeselerdi, hücrelerin bir organı birleştirmek üzere biraraya
gelmeleri mümkün olmaz, dolayısıyla yaşamak imkansız olurdu. Hücrelerin
emekleyebilmesini sağlayan hücre içindeki sıvının yoğunluğu, hücre zarının
esnekliği gibi pek çok detay çok yönlü olarak yaratılmıştır. Bir parçanın hem
kendi içinde kompleks bir yapısının olması, hem de bir bütünü oluşturmak üzere
var edilmiş olması buradaki mükemmelliği kat kat artırmaktadır. Bu, derin
düşünebilen kimseler için, Allah'ın detaylarda tecelli eden ilminden bir örnektir.

0 dakika 8 dakika 20 dakika 28 dakika 34 dakika

50 μm



le ri nin sa yı sı aza lır dı. Aynı zamanda bu kadar küçük

hücrelerin yollarını hissedebilmeleri için kompleks çıkın-

tılar oluşturması da son derece zor olurdu. Böyle bir

durumda hücrenin hayati özellikleri olan yapışma ve

emekleme yeteneklerine sahip olması mümkün olmazdı.

Con nec ti cut Üni ver si te si'nde Mo le kü ler ve Hüc re Bi yo -

lo ji si bölümünden Dr. Ju li et Lee, Na tu re der gi si nin 22 Tem -

muz sa yı sın da ya yın la dı ğı ça lış ma la rı nın ar dın dan hüc re -

nin ha re ket ka bi li ye ti ile il gi li şun la rı ifa de et miş tir:

Ço ğu in san bir çok hüc re nin sa bit ol ma dı ğı nın far kın da de ğil,

ama hüc re ler bir yer den bir baş ka ye re gi de bi li yor lar... Eğer

hüc re ler ha re ket ede me sey di, hiç bi ri miz var ol maz dık. Emb ri yo -

lar ge liş mez di, ya ra lar hiç bir za man iyi leş mez di... Hüc re ler ge -

ril di ğin de, -ile ri gi der ler ken ar ka la rı ta kıl dı ğın da ge ril me le ri gi -

bi-, kal si yum ka nal la rı da ha faz la kal si yum iyo nu nu içi ne al -

mak için iki yan dan açı lır. Bu hüc re nin ha re ket li li ği ni ar tı rır ki,

ar ka kı sım ta kıl dı ğı yer den çe ki lir ve ye ni den ile ri ye ha re ket ede -

bi lir... hüc re le rin kal si yum uya rı la rı nı gös ter me le ri ni ön le di ği -

miz de, hüc re le rin ta kıl dık la rı nı, böy le ce ile ri ha re ket için ge rek -

li olan ar ka kı sım la rı nı ar tık çe ke me dik le ri ni bul duk... Hüc re -

nin ar ka sı ge ri gi der git mez, ge ril me ser best bı ra kı lır, kal si yum

ka nal la rı ka pa nır ve kal si yum dü ze yi ye ni den dü şer.72

Hüc re nin se çi ci ola rak ya pış ma ve emek le me  ye te nek -

le ri, hüc re nin si top laz ma özel lik le ri ne ve hüc re za rı nın ya -

pı sı na da bağ lı dır. Si top laz ma nın emek le me ve se çi ci ya -

pış ma için son de re ce uy gun plas tik ve ha re ket li ya pı sı

var dır. Hüc re nin emek le me ve ya pış ma ye te nek le ri, si top -

laz ma tam ol ma sı ge re ken özel ya pı ya sa hip ol du ğun da
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müm kün olur. Can lı lı ğın te mel bi le şen le ri olan DNA, pro -

te in, şe ker ve li pit ler de en ide al ya pı ya sa hip tir ler ve hüc -

re nin fa ali yet le ri ni sür dü re bil me si, ken di ni ço ğalt ma sı için

bu mad de le rin tam doğ ru oran da bu lun ma la rı ge re kir.

An cak bu sa ye de hüc re ler emek le me ve se çi ci ola rak bir -

bir le ri ne ya pış ma ye tek le ri ne sa hip olur lar ve do la yı sıy la

da ha bü yük can lı la rın oluş ma sı na im kan ve rir ler. Kı sa ca sı

ev rim ci le rin id dia et ti ği gi bi, hüc re nin ya pı sın da te sa düf -

le re, aşa ma aşa ma olu şum la ra yer yok tur. Tam ter si ne

hüc re tüm par ça la rı, tüm özel lik le ri ile bir bü tün dür ve

can lı lı ğın olu şu mu için çok özel bir yapıya sa hip tir. 

Ün lü İn gi liz ma te ma tik çi ve ast ro nom Sir Fred Hoy le

te sa düf id di ala rı nın im kan sız lı ğı nı şöy le ifa de et miş tir:

Can lı hüc re nin sa de ce bi yo-po li mer ya pı sı nın de ğil, iş le tim

prog ra mı nın da dün ya üze rin de il kel bir çor ba dan te sa düf ese -

ri olu şa bi le ce ği (id di ası), açık ça ile ri de re ce de saç ma lık tır. 73
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Şu anda bedeninizi oluşturan yaklaşık 100 trilyon hücre, yumurta
hücresi ile sperm hücresinin birleşimiyle ortaya çıkan, tek bir hücre-
den çoğalarak meydana gelmiştir. Tek hücreden başlayarak, mükem-
mel bir sistemle çalışan bedeninizin inşa edilmesi Allah'ın yaratış
harikalarından biridir. İnsan bedeni bugün parçalarının dahi taklidi
mümkün olmayan mükemmellikte kompleks bir yapıya sahiptir.







üc re ken di içi ne ala ca ğı mal ze me le rin se çi -

min de ola ğa nüs tü has sas tır. Hüc re an cak

önü ne ge len bir mad de nin ken di si ne fay -

da lı mı za rar lı mı ola ca ğı nı tes pit et tik ten

son ra bu mad de yi içe ri si ne alır. An cak bu -

ra da so rul ma sı ge re ken so ru, bu se çi mi ki min yap tı ğı dır.

Ce va bı te sa düf gi bi akıl ve man tık dı şı bir açık la ma ya sığ -

dır ma ya ça lış mak ise kuş ku suz ger çek ler den ka çış tır. 

Bir yı ğın toz me ta li önü nü ze koy sa lar, han gi si nin de -

mir ya da bir baş ka fay da lı me tal ol du ğu nu an la ma nız ne

de re ce müm kün olur du? Üs te lik bu ay rı mı ara lık sız bir şe -

kil de hız la yap tı ğı nı zı ve en ufak bir ha ta da ha ya ti so nuç -

lar la kar şı la şa ca ğı nı zı dü şü nür se niz, hüc re de ser gi le nen bu

ye te ne ğin öne mi da ha da iyi an la şı la cak tır. Ör ne ğin be yin,

ih ti yaç du ru mun da ba ğır sa ğa de mir em me si ya da fos for

ek sik li ği du ru mun da fos for em me si em ri ni ve rir ve ba ğır -

sa ğı oluş tu ran hüc re ler he men de mir ya da fos fo ru emer -

ler. Ay nı du rum ter si için de ge çer li dir. Bu gi bi me tal le rin

faz la lı ğı du ru mun da da, be yin den ge len at ma em ri üze ri ne

de mir hüc re den dı şa rı atı lır. Ben zer şe kil de böb re ği oluş tu -

ran hüc re ler de kan da ki kal si yum faz la lı ğı nın mik ta rı nı

tes pit edip bu na gö re faz la sı nı hüc re dı şı na atar lar. Pe ki şu -

ur suz atom ve moleküllerin bi ra ra ya ge lme siy le oluş an

hüc re ler na sıl olup da mi ne ral le ri ta nı ma ve vü cut ta ki mik -

ta rı ih ti ya ca gö re ayar la ma ye te ne ği ne sa hip tir ler? Öte yan -
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dan be yin hüc re le ri nin, ih ti yaç olan mad de le rin emil me si

için emir ver me si de baş lı ba şı na te sa düf id di ala rı nı ya lan -

la yan bir ko nu dur. Bu hüc re ler so rum lu lu kla rı nı bi l mek te,

emir ler ver mek te ve bu emir ler, özel ha ber ci sı vı lar ara cı lı -

ğıy la örneğin ba ğır sak hüc re le ri ne ula ştı rıl mak ta dır. Bu ra -

da ki hüc re ler de em ri an la mak ta ve ku sur suz bir şe kil de

gö rev le ri ni ya pmak ta dır lar. Ya ni ön le ri ne ge len de mir ato -

mu nu ta nı mak ta, "bu de mir" di ye rek se çip iç le ri ne al mak -

Kırmızı kan 

hücreleri

Karaciğer hücreleri

Böbrek hücresi

Sin di rim yo lu üze rin -

de ki çe per hüc re leri

Besin ler le vü cu du mu za
gi ren vi ta min ve mi ne ral -
le rin her bi ri fark lı or -
gan lar ta ra fın dan de ğer -
len di ri lir. Ör ne ğin kır mı -
zı kan hüc re le ri, di ğer
hüc re lere ok si jen ta şın -
ma sı için ge rek li olan de -
mi ri, vü cu da gi ren o me -
tal yı ğı nı içe ri sin den se -
çip alır. Ka ra ci ğer hüc re -
si, böb rek hüc re si vs. her
bi ri nin seç tik le ri mad de -
ler ise ih ti ya ca yö ne lik
ola rak fark lı dır. Hüc re le -
ri niz de ku sur suz ca iş le -
yen bu se çim me ka niz -
ma sı Al lah'ın in san lar
üze rin de ki rah me ti nin
açık bir gös ter ge si dir.





ta dır lar.  Pe ki bu hüc re le rin böy le si ne şu ur lu bir ha re ket için -

de ol ma la rı na sıl müm kün ol mak ta dır? Ait ol duk la rı be de -

nin can lı lı ğı için se fer ber ola cak yük sek so rum lu luk bi lin ci ni

ne re den ka zan mış lar dır? Böy le sine or ga ni ze ha re ket le ri hüc -

re le rin ken di ken di ne edin di ği ni ka bul et mek an cak bir man -

tık he zi me ti dir. Elekt ron mik ros ko bu yar dı mı ol mak sı zın

göz le gör me nin müm kün ol ma dı ğı hüc re le ri ku sur suz luk

için de var eden ve bir dü zen için de ya ra tan Al lah'tır. Rab bi -

miz'in ben zer siz ya ra tı şı ve son suz il mi, can lı lı ğın her de ta -

yın da hiç kim se nin giz le ye me ye ce ği ka dar açık tır.

Hüc re içi me tal-mi ne ral den ge si
Mi ne ral ler, ya şam için ge rek li olan tüm inor ga nik ele -

ment ler ya da mo le kül ler dir. Vü cu du muz nor mal hüc re

fonk si yon la rı ve hüc re ya pı sı nın de va mı nı sağ la ya bil mek

için 15 mi ne ra le ih ti yaç du yar. Vü cu du mu zun en çok ih -

ti yaç duy du ğu mi ne ral ler kal si yum, mag nez yum ve fos -

for dur. Bun la rın ya nı sı ra da ha az mik tar lar da ol mak

üze re krom, de mir, se len yum, çin ko, ba kır, flor, iyot,

man ga nez, mo lib den, klor, po tas yum ve sod yum gi bi

mi ne ral ler de vü cu du mu zun ge rek si nim le ri ara sın -

da dır.

Mi ne ral ler ke mik le rin, diş le rin, yu mu şak do ku la -

rın, kas la rın, kan ve si nir hüc re le ri nin par ça sı nı oluş -

tur ma la rı ba kı mın dan, vü cut için son de re ce önem ta şır -

lar. Ay rı ca mi ne ral ler kas tep ki le ri ver me ye, si nir uya rı la -

rı nın ile til me si ne, sin di ri me, me ta bo liz ma nın ça lış ma sı na

ve hor mon üre ti mi ne de yar dım eder ler.74 İn sa nın bes len -

me si ile bağ lan tı lı ola rak inor ga nik be sin mad de le ri ara -
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sın da su, sod yum, po tas yum, klo rid, kal si yum, fos fat, sül fat,

mag nez yum, de mir, ba kır, çin ko, man ga nez bu lu nur. An cak

vü cut ta ol ma sı ge re ken mi ne ral ler den her han gi bi ri nin mik -

ta rı nın az lı ğı, mi ne ral le bağ lan tı lı bir iş le vin ye ri ne ge ti ri le -

me me si ne ne den olur. 

Me tal ler, bi yo lo jik sis tem ler de önem li bir rol oy na mak la

be ra ber, bi rik me le ri du ru mun da tok sik özel lik ler ta şır lar. Bu

ne den le söz ko nu su me tal le ri n zen gin kim ya sı nı kul la na bil -

mek ama cıy la hüc re le re be lir li me tal le rin alın ma sı, hüc re içi -

ne ta şın ma sı, sak lan ma sı ve ze hir le rin den arın dı rı la rak ih raç

edil me si ti tiz lik le ger çek leş ti ri lir. Doğ ru me tal le rin ge rek li

ol du ğun da ko lay lık la te min edil me si, ay nı za man da po tan -

si yel ola rak ze hir li olan bu mad de le rin bi rik me si nin ön len -

me si son de re ce önem li dir. Has ta lık la rın bir ço ğu  me tal iyon

den ge si nin bo zul ma sın dan kay nak la nır. Ör ne ğin ane mi , he -

mek ro ma toz, Men kes has ta lı ğı, Wil son has ta lı ğı ve Alz he -

imer, Fri ed re ich atak si si ve Par kin son gi bi si nir sel ra hat sız -

lık lar bun la rın ara sın da dır. Ay nı za man da mi kro bak te ri yel

en fek si yon la rın ko lay lık la oluş ma sı da me tal iyon ta şı ma sın -

da ki bo zuk luk lar dan mey da na ge lir. 

Me tal den ge si nin de ne ti mi, be lir li me tal le rin ta nın ma -

sı ve ta şın ma sı için kul la nı lan pro te in ler ara cı lı ğıy la sağ la -

nır. Me tal den ge si ni dü zen le yen bu pro te in ler, hüc re or ta -

mın da da ha yük sek oran da bu lu nan pek çok me tal

ara sın dan doğ ru olan me ta li ayırt ede bi lir ler, ek -

si len ya da bi ri ken me ta li tes pit ede bi lir ler.75

Tüm mi ne ral ler vü cut ta şa şır tı cı de re ce de

fark lı gö rev le re ve et ki le re sa hip tir. Vü cut ta ki

hüc re ler de her tür lü mi ne ra li ta nır ve ih ti ya cı
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olan mi ne ra lin hüc re za rın dan ge çi şi ne izin ve rirler. Üs te -

lik bu nu ya par ken bu mi ne ral ler den ge rek ti ği mik tar da

alın ma sı nı da ta kip ederler. Ör ne ğin vü cu dun iyot ih ti ya -

cı var sa, onu bir tek ti ro it be zi ta nır ve ko balt, fos for gi bi

pek çok me tal ara sın dan sa de ce iyo tu hüc re içi ne alır. Ya

da hüc re için de bu lu nan ve ken di si ne ge rek li olan iyo tu

yan lış lık la hüc re dı şı na at maz. Son de re ce yük sek bir şu -

ur ser gi le ye rek in sa nı hay ran lık için de bı ra kan bir se çim

ve de ne tim uy gu lar. İn sa nın ise tüm bu olup bi ten ler den

ha be ri ol maz. Kal dı ki ken di de ne ti mi ne bı ra kıl acak ol sa,

in sa nın bu sis te mi de ğil ömür bo yu, kı sa bir sü re için da -

hi de net le me si müm kün de ğil dir. Üs te lik hiç bir ha ta yap -

ma dan, sü rat le, has sas den ge le ri ko ru ya rak yap ma sı ve

bu sis te mi vü cu dun da ki mil yon lar ca hüc re için ta kip et -

me si ge rek ti ği  dü şü nü lür se, bun da ba şa rı lı ola ma ya ca ğı

çok açık tır.

İler le yen say fa lar da vü cu dun ih ti ya cı olan mi ne ral le rin

lis te si yer al mak ta dır. Bu mi ne ral ler vü cut ta mi lig ram  dü -

ze yin de (ba zı la rı da ha da az mik tar lar da) bu lun ma sı na

rağ men, vü cut sağ lı ğı açı sın dan son de re ce bü yük önem ta -

şır lar. An cak bu mad de le rin, tam ol ma la rı ge rek ti ği mik tar -
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VÜCU DU MU ZUN HER BİR NOK TA SIN DA GER ÇEK LE ŞEN KU SUR SUZ 

SE ÇİM LER HER YE Rİ SA RIP KU ŞA TAN AL LAH'A AİT TİR...

İyot mad de si, be den de ön ce lik le ti ro it hor mon la rı nın üre til me sin de kul la nı lır.
Bu hor mon lar vü cu dun me ta bo liz ma den ge sin de, be de ni miz de ki tüm bi yo -
kim ya sal iş lem le rin dü zen li li ğin de ve de vam lı lı ğın da çok önem li rol oy nar lar.

Bu yüz den iyot ek sik li ği di rekt ola rak ti ro it be zi ni, do la yı sıy la vü cut hüc re le ri nin
ça lış ma tem po su nu et ki ler. Be sin ler den ve su dan ye te rin ce iyot alı na ma ma sı du -

ru mun da ise, gu atr ola rak bi li nen ra hat sız lık or ta ya çı kar. Bu has ta lık ge nel
ola rak bes len me de ki iyot ye ter siz li ği ne bağ lı ola rak or ta ya çı kar. An cak ti ro it

hüc re le ri iyo tu ta nı ma sa lar ya da ta nı dık la rı hal de onu vü cu da gi ren be sin -
ler den top la ya ma sa lar dı, bu ra hat sız lık her ke sin kar şı kar şı ya ola ca ğı

bir du rum olur du. An cak in san -Al lah'ın rah me tiy le-
iyo tu se çip ayı ra bi len, son ra bu nu, vü cut me ta bo liz ma sı nın den -
ge li ça lış ma sı için kul la nı la bi len bir sis tem le ya ra tıl mış tır.
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lar da -faz la ya da ek sik ol ma ma la rı ko şu luy la- bu lun ma la -

rı da şart tır. Bu önem li gö re vi yi ne hüc re za rı üst len miş tir:

Kal si yum

Sağ lık lı vü cut ya pı sı için ge rek li olan mi ne ral ler den

bi ri kal si yum dur. Bu mi ne ral bü yük oran da vü cu du muz -

da ki ke mik ler de bu lu nur. Ek sik li ği yük sek oran la ra var -

dı ğın da ise diş ve sırt ta ağ rı lar, ke mik ler de za yıf la ma,

çat la ma ve ko lay kı rıl ma gö rü lür. Vü cut ta ki kal si yum

mik ta rı sa de ce ke mik ler için önem li de ğil dir. Ay nı za -

man da vü cut ta ki bü tün fonk si yon lar da gö rev alır. Özel -

lik le vü cut ta ki de mi rin kul la nı mı ve alı nan gı da la rın hüc -

re za rın dan ge çe bil me si için ge rek li olan bir mi ne ral dir.

Hüc re le rin iş lev le ri ni ye ri ne ge ti re bil me si, si nir ile ti -

le ri nin ak ta rıl ma sı, kas ge li şi mi ve ka sıl ma sı, kan pıh tı -

laş ma sı, ha mi le lik sı ra sın da be be ğin ke mik ge li şi mi için

önem li dir. Ay rı ca be be ği kur şun ze hir len me sin den ko -

rur, böb rek taş la rı nı ön ler, kan ser, kalp kri zi risk le ri ni

azal tır, ener ji sağ lar, çe şit li en zim le ri ha re ke te geç irir,

yağ la rı vü cut ta ra fın dan kul la nım için par ça lar, cil din

sağ lık lı kal ma sı na yar dım eder.

Ün lü mik ro bi yo log Mic ha el Den ton, kal si yu mun vü -

cut açı sın dan öne mi ne Na tu re's Des tiny (Do ğa nın Ka de ri)

ad lı ki ta bın da şöy le de ğin mek te dir:

Bi yo lo jik sis tem ler de kim ya sal bil gi nin yük sek hız da ile til me -

si ge re ki yor sa, kal si yum yük sek oran da kul la nı lır. Kas la rın

ka sıl ma sı için te tik len me si, si nir uya rı la rı nın si naps bo yun ca

ile til me si, hor mon sal gı lan ma sı, döl le nme son ra sı de ği şik lik ler

vb. fa ali yet ler sa yı la bi lir. Wil li ams'ın ya zı sın da be lirt ti ği gi bi



"Bi yo lo ji nin kul la na bil di ği me tal iyon la rı için de sa de ce kal si yum

yük sek kon sant ras yon da bu lu na bi lir, hız la di füz yo na uğ ra ya bi -

lir, kuv vet le bağ la nıp ay rı la bi lir." "Hüc re nin cı va sı" sı fa tıy la

yap tı ğı gö rev ile bağ lan tı lı ola rak, kal si yum iyo nu nun kim ya sal

özel lik le ri pro te in ler ile özel iliş ki ler kur ma ya tam uy gun dur...

İkin ci si kal si yum iyon la rı nın özel lik le pro te in ler de ki ami no asit -

ler ta ra fın dan he men sağ la nan ok si jen atom la rı na ya kın ol ma sı -

dır. Pro te in ler mo le kü ler dü zen siz lik le ri ve ko lay lık la eri şi le bi lir

ok si jen atom la rı ne de niy le kal si yum bağ lan ma sa ha la rı için ide al

bir mo le kü ler or tam sağ lar lar.76

Ba kır 

Ba kır vü cu du mu zun ko ru yu cu ve yaş lanma yı ön le yen

me ta li dir. Do ku ye ni len me si ni ve de ri ona rı mı nı ha re ke te

ge çir me si ba kı mın dan te da vi sü reç le rin de bü yük önem ta -

şır. Ay rı ca ke mik olu şu mu, saç ve cilt ren gi, he mog lo bin ve

al yu var olu şu mu gi bi pek çok alan da et ki le ri var dır. Vü cut -

ta ki ba kı rın ço ğu, pro te in le re bağ la nır ve an ti ok si dan et ki -

ler, ener ji üre ti mi, do ku ye ni le me si gi bi bi yo lo jik fa ali yet -

ler de önem li rol oy nar. Yük sek ba kır alı mı çin ko emi li mi ni

azal tır, yük sek çin ko alı mı ise ba kır alı mı nı azal tır. Bu ne -

den le bu me tal ler ara sın da has sas bir den ge

söz ko nu su ol ma lı dır. 

Ya pı lan araş tır ma lar ba kır ek sik li ği nin

plaz ma da ki ko les te rol ve LDL-ko les te rol

(kö tü ko les te rol) se vi ye si ni ar tır dı ğı nı bu

ara da HDL-ko les te rol (iyi ko les te rol) se vi ye -

si ni dü şür dü ğü nü do la yı sıy la kalp has ta lık -

la rı ris ki ni ar tır dı ğı nı gös ter mek te dir.77 Ba -
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kır me ta bo liz ma sın da dü zen siz lik ler asıl ola rak iki ge ne tik

has ta lı ğa yol açar. Bun lar Wil son ve Men kes has ta lık la rı dır.

Her iki has ta lık da ba kır ta şı yan pro te in ler de bo zul ma ol -

ma sı ne de niy le mey da na ge lir. Ba kır iyon la rı nın hüc re za -

rın dan geç me si ne im kan ve ren özel ka nal lar bo zul ma ya

uğ rar. Bu da ka ra ci ğer ve be yin de ba kır se vi ye si nin düş me -

si ne ve ba ğır sak lar ile böb rek ler de ba kır mik ta rı nın art ma -

sı na yol açar. Bu du rum ge ri ze ka lı lık ve üç yaş ön ce si

ölüm le so nuç la nan Men kes has ta lı ğı na se bep olur. 

Ay rı ca ba kı rın vü cut ta ki ek sik li ği ya ra la rın geç iyi leş -

me si, ba cak ül ser le ri ve ağız lez yon la rı, eg za ma, ak ne, tır -

nak lar da çiz gi ler, bü yü me ge ri li ği, za yıf tat al gı la ma sı,

kro nik ba ğı şık lık bo zuk lu ğu ve sık sık bu la şı cı has ta lı ğa

ya ka lan ma şek lin de  ken di ni gös te rir.78

François Despartes (1661-1746)
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De mir

De mir hem bir mi ne ral hem de in san vü cu du ta ra fın -

dan kul la nı lan önem li bir be sin mad de si dir. De mir sağ lık -

lı bir ba ğı şık lık sis te mi, ener ji üre ti mi ve bü yü me için ge -

rek li dir. De mi rin vü cut için de ki bir baş ka öne mi de he -

mog lo bin üre ti mi ni ko lay laş tır mak ve al yu var la ra ye te ri

ka dar ok si jen ta şın ma sı nı sağ la mak tır. 70 ki log ram ağır lı -

ğın da ki bir in san da 3,7 gram de mir var dır. Ve vü cut ta ki

de mi rin üç te iki si he mog lo bi nin ya pı sı için de yer alır.79 Di -

ğer şe kil le ri ise da ha az mik tar da ol mak üze re ka ra ci ğer de

ve ke mik ili ğin de bu lu nur. 

Vü cu dun tüm hüc re le ri nin mi to kond ri le rin de de mir içe -

ren elekt ron ta şı yı cı la rı bu lu nur. Bun lar hüc re ler de gö rü len

ok si das yo nun ço ğu için ge rek li dir. Bu ne den le de mir hem

do ku la ra ok si jen ta şın ma sı, hem de do ku hüc re le rin de ki ok -

si das yon sis tem le ri nin ça lış ma sı için mut lak önem ta şı mak -

ta dır. De mir yok lu ğun da ha yat bir kaç sa ni ye için de so na er -

mek te dir. De mir ek sik li ği ge nel lik le be sin nok san lı ğın dan,

ça buk bü yü me den ve şid det li ka na ma lar dan kay nak la nır.

De mir ek sik li ği nin be lir ti si ise ge nel lik le kan sız lık tır. Ay rı -

ca yor gun luk, fi zik sel iş ya pa ma ma gi bi so nuç lar da do ğu -

rur.

De mir ay nı za man da çok ze hir li ola bi lir. Bu ne den le de -

mi rin vü cut ta sak lan ma sı nın çok kont rol lü ol ma sı ge re kir.

De mir kim ya sal ola rak çok ak tif tir ve ya pı la rı na za rar lı so -

nuç lar do ğu ra rak çe şit li tür ler de bir çok pro te ine bağ la nır.

Hüc re zar la rın da, ok si das yon re ak si yon la rın da ka ta li zör gö -

re vi gö rür. Her za man bağ lan mış hal de bu lun duk la rı için,

vü cut tan dı şa rı atıl maz. De mi rin vü cut tan kay bol ma sı sa de -
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ce ka na ma, hüc re le rin ye ni len me si ve ge liş mek -

te olan ce ni ne ak ta rım gi bi iş lem ler ile or ta ya çı -

kar.80

De mir ha ya ti bir mik ro-be sin dir. He mog -

lo bi nin ay rıl maz bir par ça sı ola rak, kan da ok -

si jen ve kar bon di ok si din ta şın ma sı için ge rek -

li dir. Mik ro bi yo log Mic ha el Den ton de mi rin

öne mi ne şöy le dik kat çek miş tir:

Tüm me tal ler için de de mir den da ha çok ha ya ti

önem ta şı ya nı yok tur… in san ka nın da ki he mog -

lo bin de bu lu nan ok si jen ile has sas iliş ki si sa ye sin -

de ses siz bi çim de, en ile ri de re ce de re ak tif olan, en

de ğer li ener ji kay na ğı olan bu ato mu ta şı ya bi len

de mir dir. De mir ato mu ol mak sı zın ev ren de kar -

bo na bağ lı ya şam ol ma sı müm kün ol maz dı… he -

mog lo bi ni mey da na ge ti re cek hiç bir me tal bu lun -

maz, ok si je nin re ak tif li ği ni ya tış tı ra cak me tal

oluş maz ve ok si das yo na da ya nan bir me ta bo liz ma

mey da na gel mez di. Ha yat ve de mir ile ka nın kır -

mı zı ren giy le uzak ta ki bir yıl dı zın ölü mü ara sın -

da ki bu gi zem li ve ya kın iliş ki sa de ce me tal le rin

bi yo lo ji açı sın dan önem li ol du ğu nu gös ter mek le

kal maz, ay nı za man da ev re nin bi yo lo jik yön den

öne mi ni vur gu lar... hiç bir me tal ato mu  he me de ki

de mi rin özel lik le ri ni tam ola rak tak lit ede me z.

De mir ile ya kın dan bağ lan tı lı hiç bir ge çiş li me tal

ato mu he mog lo bin de de mi rin ye ri ni ala maz, çün -

kü bun la rın hiç bi ri tam doğ ru bo yu ta sa hip de ğil -

dir ve ok si jen ile bağ lan tı lı ay nı has sas de ği şim le -

ri ge çir me le ri ne im kan ve ren tam ola rak ay nı

kim ya sal özel lik le re sa hip de ğil dir ler.81
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Mag nez yum

En zim fa ali yet le rin de ve

özel lik le ener ji üre ti min de ha -

ya ti bir ka ta li zör dür. Kal si -

yum ve po tas yum alı mı na yar -

dım cı olur. Ke mik olu şu mun -

da, kar bon hid rat ve mi ne ral

me ta bo liz ma sın da rol oy nar.

Mag nez yum ek sik li ği si nir ve

kas uya rı la rı nın ile til me si ni

en gel ler. Ay rı ca si nir li lik, akıl

ka rı şık lı ğı, uy ku suz luk, hu -

zur suz luk, kö tü sin di rim, hız lı

kalp çarp ma sı, ba yıl ma, hi per -

tan si yon, ani kalp dur ma sı, as -

tım, kro nik yor gun luk, kro nik

ağ rı send rom la rı gi bi ra hat sız -

lık la ra se bep olur. 

Man ga nez

Man ga nez, vü cut ta en zim

fa ali yet le ri, üre me ve bü yü me,

cin sel hor mon üre ti mi, do ku

so lu ma sı ile B1, E vi ta min le ri,

yağ ve kar bon hid rat me ta bo -

liz ma la rı nın ça lış ma la rın da

et ki li dir.

Fos for

Fos for önem li bir mi ne ral -

dir. İn san vü cu du fos fo ra ke -

mik ve diş olu şu mu, hüc re bü -

yü me si ve ona rı mı, ener ji üre -

ti mi, kalp ka sı nın ka sıl ma sı,

si nir ve kas ha re ket le ri, böb -

rek iş lev le ri açı sın dan ih ti yaç

du yar. Fos for ay rı ca vi ta min -

le rin kul la nı mı ile be sin le rin

ener ji ye dö nüş tü rül me sin de

yar dım cı ola rak vü cu da ya rar

sağ lar. Fos fat (Fos fo run %85

ka da rı ke mik te fos fat for mun -

da de po la nır.) hüc re içi sı vı la -

rın ana an yo nu dur. Fos fat lar

dö nüş tü rü le bi lir ol ma la rın -

dan ötü rü, bir çok ko en zim sis -

te mi nin ve me ta bo liz ma fonk -

si yon la rı nın iş le me si için ge -

rek li bi le şik ler le bir leş me ye -

te ne ği ne sa hip tir. Fos fat la rın

bir çok önem li re ak si yon la rı

özel lik le ATP, ADP ve fos fok -

re ati nin iş lev le ri ile iliş ki li dir. 



Po tas yum

Sağ lık lı si nir sis te mi ve

dü zen li kalp rit mi için önem li

bir mi ne ral dir. Kalp kriz le ri -

nin ön len me si ne yar dım eder,

kas ka sıl ma la rı nın dü zen len -

me si ni sağ lar, sod yum ile bir -

lik te vü cu dun su den ge si ni

kont rol eder. Hüc re ler için de -

ki kim ya sal tep ki me ler için

önem li dir ve kan ba sın cı nın

dü zen len me sin de, elekt ro-

kim ya sal uya rı la rın ile til me -

sin de yar dım cı olur. Ay nı za -

man da be sin mad de le ri nin

hüc re zar la rın dan ge çi şi ni dü -

zen ler. Po tas yum fonk si yo nu

yaş ile bir lik te aza lır. Bu do la -

şım bo zuk luk la rı na ve za yıf lı -

ğa yol açar.

Se len yum

Se len yum, an ti ok si dan dır;

DNA ve pro te in sen te zi, ba ğı -

şık lık tep ki le ri, hüc re za rı bü -

tün lü ğü, pank re as fonk si yon -

la rı, re ti na kan da ma rı üre ti -

mi, re ti na ışık alı mı, üre me

fonk si yon la rı, do ku es nek li ği

gi bi vü cut

fonk si yon la -

rın da et ki li dir.

Sod yum 

Si nir uya rı la rı nın ile ti mi,

hüc re sı vı se vi ye si nin ko run -

ma sı, hüc re zar la rı na be sin ta -

şın ma sı, düz kas ka sıl ma la rı

gi bi yön ler den vü cut açı sın -

dan önem ta şır. Sod yum ek -

sik li ği ve su ek sik li ği dün ya

üze rin de en yay gın ve en cid -

di ye ter siz lik ler dir. Vü cut tan

uzun sü re li su kay bın da, do la -

şım sis te min de ki sı vı la rı mey -

da na ge ti ren sod yum da kay -

be di lir. Bu sı vı lar kal bi, da -

mar la rı, atar da mar la rı ve kıl -

cal da mar la rı bes ler. Bun la rın

cid di de re ce de kay be dil me si

ise do la şım sis te min de şo ka

ne den olur. 



Vü cut ta çok az mik tar -

da bu lu nan ba zı ele ment -

le re "eser ele ment" de nir.

Bun la rın be sin ler de ki mik -

ta rı da çok az dır. An cak iç -

le rin den bi ri nin yok lu ğun -

da çe şit li be lir ti ler, ra hat -

sız lık lar or ta ya çı kar. En

önem li le rin den üçü iyot,

çin ko ve flor dur. 

İyot

En iyi bi li nen eser ele -

ment iyot tur. Bu ele ment

ti ro it hor mo nu nun olu şu -

mu ve fonk si yo nu ile iliş -

ki li dir. Tüm vü cut ta or ta -

la ma 14 mg ka dar bu lu -

nur. İyo tun vü cut ta ki tek

kul la nı mı ti ro it hor mon la -

rı nın -ti rok sin ve tri io do ti -

ro nin- üre til me si için dir.

Bu iki ti ro it hor mo nu vü -

cu dun tüm hüc re le rin de

me ta bo l iz  ma nın

nor mal hız da de va mı için

ge rek li dir. Ti ro it sal gı sı nın

yok lu ğu, ge nel lik le me ta -

bo liz ma hı zı nın nor ma lin

%40-50'si ka dar düş me si -

ne, ti ro it sal gı sı nın aşı rı

faz la lı ğı ise me ta bo liz ma

hı zı nın nor ma lin %60-

100'ü ka dar art ma sı na yol

açar. Ay rı ca ti ro it hor mo -

nu nun emb ri yo nun ge li şi -

min de çe şit li rol le ri ol du -

ğu için, ha mi le lik sı ra sın -

da iyot ek sik li ği bir çok do -

ğum ku sur la rı na ne den

ola bi lir.

İyot ek sik li ği gu atr

has ta lı ğı na ne den olur. Ti -

ro it be zi nin bü yü me si ile

so nuç la nan gu atr, ge ri ze -

ka lı lık, bü yük dil ve ba zen

sa ğır lık, ko nu şa ma ma ve

to pal lık ile so nuç la na bi lir.

Gün lük ola rak 0,10-0,15

mg iyot alı mı ye ter li sa yı -

lır ken, gün de 0,05 mg'in

Vücut taki Önem li Eser Element ler:



al tın da alı mı ise iyot ek -

sik li ği ne yol açar. Son de -

re ce az mik tar da ki iyot in -

sa nın sağ lık lı ya şa ma sı,

vü cut fonk si yon la rı nı tam

ola rak ye ri ne ge ti re bil me -

si açı sın dan çok bü yük

önem ta şır.

Çin ko

Çin ko vü cut ta ki 80 en -

zim den faz la sı nın bi le şe -

ni dir. Çin ko  ay nı za man -

da bir si nir ile ti ci si dir. Dü -

şük çin ko se vi ye si si nir

ha re ket le ri nin ya vaş la tıl -

ma sı nı azal tır ve anor mal

dav ra nış la ra yol açar.

Bun dan baş ka ya nık la rın

ve ya ra la rın iyi leş me si,

kar bon hid rat sin di ri mi,

pros tat be zi nin fons ki yo -

nu, üre me or gan la rı nın

bü yü me si ve ge liş me si, B1

vi ta mi ni ile fos for ve

pro te in me ta bo -

liz ma la rı nın ça lış ma sı açı -

sın dan da önem ta şır. 

Flor

Me ta bo liz ma için ge -

rek li bir ele ment gi bi gö -

zük me se de, diş le rin olu -

şu mu sı ra sın da vü cut ta

bu lu nan az mik tar da ki

flo rü rün da ha son ra ki

yaş lar da diş çü rü me le ri ni

ön le me yö nün den öne mi

var dır. Flor diş le ri kuv -

vet len dir mez an cak bi lin -

me yen bir şe kil de çü rü -

me yi bas kı lar. Flo run diş

mi ne le rin de ki kris tal ler

için de bu lun du ğu ve diş

çü rü me le ri ne ne den olan

bak te ri en zim le ri nin fa ali -

ye ti için ge rek li olan bir -

çok eser ele ment le bir leş -

ti ği ka bul edil mek te dir.

Böy le ce flor kar şı sın da en -

zim ler et ki siz ka lır ve diş

çü rü me le ri  en gel le nir.



Vü cut ta Vi ta min le rin Se çi li mi
Vi ta min ler, vü cu dun nor mal me ta bo liz ma sı için az

mik tar lar da ge rek li olan ve vü cu dun hüc re le rin de üre ti -

le me yen or ga nik bi le şik ler dir. Vi ta min ler be sin le ri miz de

bu lun ma dı ğı za man, me ta bo liz ma da bo zuk luk la ra yol

aça bi lir ler. Vi ta min ler vü cu dun sağ lık lı ge li şi mi, sin di -

rim fonk si yon la rı, en fek si yon la ra kar şı ba ğı şık lık ka zan -

ma sı açı sın dan ol duk ça ge rek li dir. Ay rı ca vü cu du mu zun

kar bon hid rat, yağ ve pro te ini kul lan ma sı nı da sağ lar lar. 

Vi ta min ler vü cut ta "ya kıl maz", ya ni vi ta min ler den

di rekt ener ji (ka lo ri) alın maz. Vü cut, her vi ta min den ge -

rek li olan mik tar ın kan dolaşımında sü rek li mevcut

olmasını sağ lar. Su da çö zü nen vi ta min le rin faz la sı vü cut

sı vı la rı ile atı lır ken, yağ da çö zü nen vi ta min le rin faz la sı

ise yağ do ku sun da de po la nır. De po lan dık la rı için yağ da

çö zü nen vi ta min le rin aşı rı do zu za rar lı ola bi lir. Özel lik le

vi ta min A ve D'nin tü ke ti min de dik kat li ol mak ge re kir.

Vi ta min ler bü tün hüc re ler de az mik tar da de po la nır. Ba zı

vi ta min ler ise bü yük öl çü de ka ra ci ğer de de po la nır. Ör -

ne ğin ka ra ci ğer de de po la nan A vi ta mi ni hiç vi ta min al -

ma yan bir ki şi ye 5-10 ay ka dar ye te bi lir ve ka ra ci ğe rin D

vi ta mi ni de po su dı şa rı dan hiç D vi ta mi ni al ma yan bir ki -

şi için ge nel lik le 2-4 ay ka dar ye ter li dir. 

Su da çö zü nen vi ta min le rin vü cut ta de po lan ma  ora nı

nis pe ten dü şük tür. Bu, özel lik le B vi ta min le ri nin bir ço ğu

için ge çer li dir. B komp leks vi ta min le ri ek sik alan bir ki şi -

de bu ek sik li ğin be lir ti le ri ba zen bir kaç gün de or ta ya çı -

kar. B12 vi ta mi ni bu nun dı şın da dır, çün kü B12'nin ka ra -

ci ğer de ki de po su ki şi ye bir yıl ve ya da ha uzun sü re ye te -
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bi lir. Su da çö zü nen bir baş ka vi ta min olan C vi ta mi ni nin

yok lu ğu bir kaç haf ta da be lir ti le rin or ta ya çı kma sı na yol

aça bi lir. C vi ta mi ni ek sik li ğin den kay nak la nan skor büt

has ta lı ğı ise 20-30 haf ta için de ölüm le so nuç la na bi lir.

Her kes ta ra fın dan bi li nen 13 vi ta min var dır. Bun la rın

dör dü -vi ta min A, D, E ve K- (yağ da çö zü nen vi ta min ler)

vü cu dun yağ do ku sun da de po la nır lar. Di ğer do kuz vi ta -

min ise su da çö zü nür ve pek ço ğu vü cut ta de po lan maz.

Su da çö zü nen vi ta min ler, vi ta min C ve se kiz B vi ta mi ni

çe şi di dir: Ti ya min (B1), ri bof la vin (B2), ni asin (B3), pan -

to te nik asit (B5), pi ri dok sin (B6), ko ba la min (B12), bi otin

ve fo lik asit (fo la cin). 
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A Vi ta mi ni

Göz prob lem le ri ni ve kör lü ğü ön ler. Ba ğı şık lık sis te -

mi ni kuv vet len di re rek cilt so run la rı nı en gel ler. Ay rı ca

sin di rim sis te min de  olu şan ül ser le ri te da vi eder; so ğuk

al gın lı ğı na ve böb rek ler de, me sa ne de, ak ci ğer ler de ve

mu kus zar la rın da en fek si yon la ra kar şı vü cu du ko rur. A

vi ta mi ni do ku la rın ba kım ve ona rı mı, ye ni hüc re le rin ge -

liş me si, ke mik le rin ve diş le rin olu şu mu için de son de re -

ce önem li dir. Bun lar dan baş ka A vi ta mi ni an ti ok si dan

ola rak fa ali yet ya pa rak hüc re le ri kan se re ve di ğer has ta -

lık la ra kar şı ko rur, yaş lan ma sü re ci ni ya vaş la tır, yağ de -

po lan ma sı na yar dım cı olur. A vi ta mi ni nin vü cut açı sın -

dan di ğer bir öne mi, pro te in le rin A vi ta mi ni ol ma dan

kul la nı la ma ma sı dır. 

A vi ta mi ni ek sik li ğin de de ri nin pul lan ma sı, ak ne gi bi

cilt so run la rı, is ke let ge li şi mi nin du rak la ma sı nı içe ren

bü yü me ek sik li ği, kor nea ile il gi li so run lar ve kör lük gö -

rü le bi lir. Ay rı ca A vi ta mi ni ek sik li ğin de vü cut en fe ksi yo -

na da ha açık ha le ge lir. Bu ne den le A vi ta mi ni ne "an ti-en -

fek si yon" vi ta mi ni de nil mek te dir.

B2 Vi ta mi ni (Ri bof la vin)

Göz yor gun lu ğu, ka ta rakt la rın ön len me si ve te da vi si

için B2 vi ta mi ni ge rek li dir; kar bon hid rat, yağ ve pro te in

me ta bo liz ma sı na yar dım cı olur. Ay rı ca de ri do ku la rı nın,

tır nak la rın ve saç la rın ok si jen kul la nı mı na des tek ve rir,

ke pek le ri gi de rir. Bun la rın ya nı sı ra de mir ve B6 vi ta mi -

ni alı mı na yar dım cı olur, ek sik li ği ise ha mi le lik te be be ğin

ge li şi mi ne za rar ve re bi lir. 
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B12 Vi ta mi ni 

Ane mi has ta lı ğı nı ön le mek için ge rek li dir, al yu var

üre ti min de fo lik asi tin dü zen len me si ne yar dım eder ve

de mir kul la nı mı na yar dım cı olur. Doğ ru sin di rim, be sin -

le rin alın ma sı, pro te in sen te zi, kar bon hid rat ve yağ me ta -

bo liz ma sı için ge rek li dir. Vü cut 5 yıl lık B12 vi ta mi ni de -

po la ya bi lir, fa kat bu vi ta min özel lik le hay van sal do ku -

lar da bu lu nur. Si nir tah ri ba tı nı ön ler, do ğur gan lı ğı sağ -

lar, hüc re olu şu mu nu ve uzun ya şa ma sı nı sağ lar, si nir

uç la rı nın nor mal ge li şi mi ni ko lay laş tı rır, ha fı za nın güç -

len me si ne ve öğ ren me ye yar dım eder.

Bu vi ta mi nin ek sik li ğin de yü rü me bo zuk lu ğu, kro nik

yor gun luk, dep res yon, sin di rim bo zuk luk la rı, baş dön -

me si, uy ku ha li, ka ra ci ğer bü yü me si, göz bo zuk luk la rı,

ha lü si nas yon lar, baş ağ rı la rı, dil en fek si yo nu, hu zur suz -

luk, zor ne fes al ma, ha fı za kay bı, si nir sel bo zul ma lar,

kalp çar pın tı sı, kan sız lık, ku lak lar da çın la ma, omurilik

yıp ran ma sı gi bi ra hat sız lık lar gö rü le bi lir. Vi ta min B12

ek sik li ği ço ğu kez ka lın si nir lif le ri nin mi ye lin kay bı dır.

Bu nun bir so nu cu ola rak bir çok in san da dış du yu kay bı

faz la dır ve şid det li va ka lar da felç ol ma sı bi le ola sı dır. 

B12 vi ta mi ni, bir hid ro jen alı cı sı ola rak ko en zim gö re -

vi ya par ve çe şit li me ta bo liz ma fa ali yet le ri yü rü tür. En

önem li iş le vi bel ki de gen kop ya lan ma sın da ko en zim

ola rak fonk si yon gös ter me si dir. Bu sa ye de B12 vi ta mi nin

iki önem li gö re vi ol du ğu söy le ne bi lir: bü yü me yi ve erit -

ro sit le rin olu şu mu nu hız lan dır ma.
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C Vi ta mi ni (As kor bik Asit)

C vi ta mi ni ya ban cı za rar lı mad de le rin ze hir le rin den

vü cu du arın dır ma nın ya nı sı ra te miz le yi ci bir vi ta min dir.

Do ğal ola rak üre ti len kor ti zo nun da ha iyi ça lış ma sı nı

sağ la ya rak bir an ti his ta min ola rak ha re ket ede bi lir. C vi -

ta mi ni ke mik ili ği için de he mog lo bi ne ve al yu var üre ti -

mi ne kat kı da bu lu nur, bağ lan tı do ku sun da ko la jen oluş -

tu rul ma sı na yar dım cı olur, ba ğır sak lar da de mir emi li mi -

ni ar tı rır ve ya ra la rın iyi leş me sin de yar dım cı olur.

Vü cut C vi ta mi ni ni ken di si üre te mez. Bu ne den le be -

sin ler le dı şa rı dan alın ma sı ge re kir. C vi ta mi ni ek sik li ği

ya ra la rın ya vaş iyi leş me si, ka -

na ma, ödem, aşı rı de re ce de za -

yıf lık, de ri al tın da ka na ma,

en fek si yon la ra açık lık, so ğuk

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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al gın lı ğı ve bron şit en fek si yon la rı, ek lem ağ rı la rı, ener ji

ek sik li ği, sin di rim de bo zuk luk, iyi leş me sü re si nin ge cik -

me si, ko lay lık la vü cut ta çü rü me ler oluş ma sı ve diş kay bı

ile so nuç la na bi lir. 

An ti-stres hor mon üre ti mi ni sağ lar, kan se rin ön len -

me si ne yar dım cı olur, en fek si yon la ra kar şı ko rur, ba ğı -

şık lı ğı kuv vet len di rir, de mir alı mı nı ar tı rır, ko lest rol se -

vi ye le ri ni ve yük sek tan si yo nu dü şü re bi lir, kan pıh tı laş -

ma sı ve çü rü me ye kar şı in san vü cu du nu ko rur.

As kor bik asit ol ma dan vü cu dun he men he men bü tün

do ku la rın da ya pı lan kol la jen lif le ri ku sur lu ve za yıf tır.

Bu ne den le C vi ta mi ni de ri  al tı do ku su, kı kır dak, ke mik

ve diş ler de lif le rin bü yü me si ve da ya nık lı lı ğı için ge rek -

li dir. C vi ta mi ni ek sik li ğin de ya ra lar da iyi leş me hı zı dü -

şer. Bu du rum hüc re ler de ko lla jen lif le rin bi ri ki mi nin ek -

sik li ği ve hüc re içi bağ la yı cı mad de le rin ye ter siz li ğin den

kay nak la nır. So nuç ta ge nel lik le bir kaç gün de iyi le şe bi len

bir ya ra nın iyi leş me si için ay la rın geç me si ge re kir. 

Ay rı ca, C vi ta mi ni yok lu ğu ke mik bü yü me si ni du -

rak la tır. Bü yü yen hüc re le rin ara sın da ye ni kol la jen bi ri -

ki mi bu lun ma dı ğın dan ke mik leş me ek sik ka lır ve ke mik -

ler bü yü me nok ta la rın dan ko lay lık la kı rı la bi lir ler. As kor -

bik asit ek sik li ği bu lu nan lar da ke mik leş me si ta mam la -

nan ke mik ler de ye ni ke mik mat rik si oluş tu ru la maz. Bu -

nun so nu cun da kı rı lan ke mik iyi leş mez.

Es ki dönemlerde özel lik le uzun sü re ka ra ya çık ma -

yan ve do la yı sıy la ta ze seb ze-mey ve tü ke te me yen de niz -

ci ler de C vi ta mi ni ek sik li ğin den kay nak la nan skor büt

has ta lı ğı na sık rast lan mak tay dı. Bu has ta lık ta en do tel
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hüc re ler, bir bir le ri ne uy gun şe kil de ya pış ma dık la rın dan,

da mar çe pe rin de bu lu nan ko lla jen lif ler ye ter siz ka lır.

Bu nun so nu cun da kan da mar la rı nın çe per le ri aşı rı de re -

ce de du yar lı ha le ge lir ve kıl cal da mar lar ko lay ca yır tı la -

bi lir. Bü tün vü cut ta pek çok iç ka na ma gö rü lür. De ri nin

al tın da ki bu ka na ma lar ba zen bü tün vü cu du kap lar ve

şid det li C vi ta mi ni ek sik li ğin de ön kol de ri sin de kır mı zı

le ke ler or ta ya çı ka bi lir. İle ri de re ce de skor büt has ta lı ğın -

da ba zen kas hüc re le ri ay rı lır, diş ler sal la nır ve ağız da en -

fek si yon ge li şir. 
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C vi ta mi ni ek sik li ği
ke mik bü yü me si ni du -

rak la tır. Bü yü yen hüc re -
le rin ara sın da ye ni kol la -

jen bi ri ki mi bu lun ma dı ğın -
dan ke mik leş me ye ter siz ka lır

ve ke mik ler bü yü me nok ta la rın dan
ko lay lık la kı rı la bi lir ler. Ye di ği miz mey ve ve seb ze ler den al dı ğı -

mız C vi ta mi ni, vü cu du mu za gir di ğin de 60-70 kg ağırlık ta şı ya bi len sağ lam ke mik -
le ri mi zin in şa sın da kul la nı lır. Ke mik hüc re le ri nin ke mik ler için ge rek li vi ta mi ni bil -
me si, kim ya sal ana liz ya pa rak bu vi ta mi ni ta nı ma sı, son ra da en ve rim li şe kil de kul -
lan ma sı hiç bir te sa dü fi olay la açık la na maz. Şu ur suz bir hüc re nin on lar ca mi ne ral,
vi ta min ara sın dan sa de ce ken di si ne fay da lı olan la rı ayık la ma sı, Al lah'ın be de ni miz -
de ya rat tı ğı sa yı sız mü kem mel lik ten biridir.

Yukarıdaki resimde görülen kemik

kırılmasında, kırık ön kol kemiği

deriyi zedelemektedir. 

Süngerimsi kemikteki

kırmızı ilik

Yoğun

kemik

Havers kanalındaki

kılcal damar

Havers

kanalı

Yoğun kemik

Sarı

kemik

iliği



D Vi ta mi ni

Kal si yum ve fos fo run sin di rim yol la rın da kul la nı mı

ve emi li mi ile özel lik le ço cuk lar da bü yü me için ge rek li

bir vi ta min dir. Kas za yıf lı ğı na kar şı vü cu du ko rur, kalp

atı şı nın dü zen len me sin de et ki li dir, ba ğı şık lık sis te mi ni

kuv vet len di rir, ti ro it fonk si yon la rı ve nor mal kan pıh tı -

laş ma sı için ge rek li dir.

D vi ta mi ni sin di rim sis te min den kal si yum emi li mi ni

ar tı rır ve ke mik ler de kal si yum bi ri ki mi ne yar dım eder. D

vi ta mi ni kal si yum emi li mi ni ve kal si yu mun ak tif ta şın -

ma sı nı hız lan dı ra rak ar tı rır. Özel lik le ba ğır sak do ku la -

rın da ki epi tel hüc re ler de kal si yum emi li mi ne yar dım

eden, kal si yum-bağ la yı cı pro te in le rin olu şu mu nu ar tı rır. 

E Vi ta mi ni

Kan ser ve atar da mar has ta lık la rı nın ön len me si için

önem li bir an ti ok si dan dır. Se kiz fark lı fa kat bir bir le riy le

bağ lan tı lı mo le kül ai le sin den olu şur. Kan do la şı mı nı güç -

len di rir, nor mal kan pıh tı laş ma sı nı güç len di rir. Do ku la rın

ona rı mı için ge rek li dir, ba zı ya ra lar et ra fın da iz oluş ma

ih ti ma li ni azal tır. Kan ba sın cı nı azal tır, ka ta rakt -

ı ön ler, at le tik per for man sı ge liş ti rir, ba cak lar da ki kramp -

la rı açar, kıl cal da mar du var la rı nı güç len di rir ken sağ lık lı

si nir ler ve kas lar oluş tu rur. Ay rı ca sağ lık lı bir de ri ve cilt

için ge rek li dir. Ane mi ve pre ma tür (er ken-do ğum) be bek -

ler de olu şan göz bo zuk lu luk la rı na kar şı vü cu du ko rur,

yaş lan ma yı ge cik ti rir ve yaş lı lık le ke le ri ni ön le ye bi lir.

Bir bi riy le il gi li bir çok bi le şik, E vi ta mi ni et ki si gös te -

rir. He men he men tüm vi ta min ler gi bi E vi ta mi ni ek sik li -
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ği de nor mal bü yü me yi en gel ler ve ba zen böb rek  hüc re -

le ri nin bo zul ma sı na ne den olur. E vi ta mi ni yok lu ğun da

hüc re ler de doy ma mış yağ asit le ri aza lır ve mi to kond ri -

ler, li zo zom lar ve hat ta hüc re za rı gi bi or ga nel ler de anor -

mal ya pı sal ve iş lev sel de ği şik lik ler gö rü lür.

Fo lik Asit 

Bey nin gı da sı ola rak de ğer len di ri lir, ener ji üre ti mi,

bü yü me nin hız lan dı rıl ma sı ve al yu var la rın üre ti mi için

ge rek li dir. Hüc re le rin doğ ru ola rak bö lün me si ve kop ya -

la nma sı açı sın dan da önem li dir. Dü şük fo lik asit du ru -

mun da, hüc re bö lün me sin de kont rol za yıf lar, bu da kan -

ser ris ki ni ar tı rır. Pro te in me ta bo liz ma sıy la iliş ki li dir.

Dep res yon, si nir bo zuk lu ğu na kar şı ko ru yu cu dur. Ha mi -

le lik sı ra sın da emb ri yo nun ve si nir hüc re le ri nin olu şu -

mu nun dü zen len me si ne yar dım eder, pre ma tür be bek

do ğum la rı nı ön le me ye yar dım cı olur. Fo lik asi tin vü cut -

ta ki en önem li gö re vi DNA sen te zin de ge rek li olan pü -

rin le rin ve ti mi nin sen te zi sa yı la bi lir.

B3 Vi ta mi ni (Ni asin)

B3 vi ta mi ni asıl ola rak kan do la şı mı nın ve

de ri nin sağ lık lı ol ma sı için ge rek li dir. Ay rı ca

bu vi ta min si nir sis te mi nin, kar bon hid rat, yağ

ve pro te in me ta bo liz ma la rı nın sağ lık lı ola rak

ça lış ma sın da, ko lest ro lün dü şü rül me sin de

ve ha fı za nın kuv vet len di ril me sin de de

et ki li dir.
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B1 Vi ta mi ni (Ti ya min)

Vü cut ta önem li fa ali yet ler de bu lu nur: Kan do la şı mı -

nı güç len di rir, kan olu şu mu na yar dım eder, kar bon hid -

rat me ta bo liz ma sı nın dü zen li ça lış ma sın da et ki li dir. Ay -

rı ca hid rok lo rik asit üre ti mi ne des tek ve rir, al gı la ma fa -

ali yet le ri ile be yin fonk si yon la rı nı ge liş ti rir ve iyi sin di -

rim için önem li dir. Ay nı za man da bu vi ta mi nin yaş lan -

ma dan kay nak la nan vü cut yıp ran ma la rı na kar şı da an ti -

ok si dan et ki si yap tı ğı bi lin mek te dir. 

İn san lar da B1 vi ta mi ni ek sik li ği sin di rim bo zuk luk la -

rı na, de ri de ve göz ler de yan ma his si ne, ağız kö şe le rin de

çat la ma ya, baş ağ rı la rı ve zi hin sel dep res yo na, unut kan -

lı ğa yol açar. Mer ke zi si nir sis te mi ener ji si nin he men he -

men ta ma mı kar bon hid rat me ta bo liz ma sı na ba ğım lı dır.

Ti ya min ek sik li ğin de, mer ke zi si nir sis te mi nin nö ron

hüc re le rin de kro ma to liz ve şiş me ye sık rast la nır. Kö tü

bes le nen nö ron hüc re le ri için ka rak te ris tik olan bu de ği -

şik lik ler, mer ke zi si nir sis te mi nin çe şit li bö lüm le ri ara sın -

da ki ile ti şi mi bo za bi lir. Ay rı ca ti ya min ek sik li ği si nir lif -

le ri nin mi ye lin kı lıf la rı nın da de je ne ras yo nu na yol aça bi -

lir. Bu du rum sık lık la si nir le rin aşı rı has sa si yet ka zan ma -

sı na se bep olur. Be yin cik ten omur ga ya gi den yol lar da ise

felç et ki si oluş tu ran de je ne ras yon lar gö rü le bi lir. Ba zen

felç et ki si ol ma sa da, kas lar ile ri de re ce de güç süz ka lır lar.

Ti ya min ek sik li ği kalp ka sı nı da za yıf la tır. Öy le ki şid det -

li bir ek sik lik te ki şi de kalp yet mez li ği ge li şir. Ti ya min ek -

sik li ğin de sin di rim le il gi li has ta lık lar da or ta ya çı kar. 
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Pi ri dok sin

Pi ri dok sin hüc re ler de ami no  asit ve pro te in me ta bo -

liz ma sıy la il gi li bir çok kim ya sal re ak si yon lar için ko en -

zim ola rak gö rev ya par. En önem li ro lü, ami no  asit le rin

sen te zin de ko en zim gö re vi dir. So nuç ola rak, pi ri dok sin

me ta bo liz ma sı özel lik le pro te in me ta bo liz ma sı nın bir çok

nok ta sın da ki lit rol oy nar. Ay nı za man da ba zı ami no

asit le rin hüc re zar la rın da ta şın ma sın da da gö rev yap tı ğı

bi lin mek te dir. 

Pan to te nik Asit 

Pan to te nik asit vü cut ta pek çok me ta bo liz ma da rol

alan ko en zim A (KoA) ile bağ la nır. Bu mad de nin yok lu -
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ğu kar bon hid rat ve yağ me ta bo liz ma la rı nın ça lış ma sı nı

bo za bi lir. Me ta bo liz ma açı sın dan di ğer vi ta min ler ka dar

ge rek li dir.

K Vi ta mi ni

K vi ta mi ni ka ra ci ğer de kan pıh tı laş ma sı için önem li

olan prot rom bin, fak tör VII, fak tör IX ve fak tör X'un olu -

şu mu için ge rek li dir. Bu ne den le K vi ta mi ni ek sik li ğin de

ka nın pıh tı laş ma sı ge ci kir. K vi ta mi ni ka lın ba ğır sak ta

bak te ri ler ta ra fın dan sen tez le nir. Bu nun la bir lik te ka lın

ba ğır sak bak te ri le ri bü yük mik tar da an ti bi yo tik le rin alın -

ma sıy la bo zul ma ya uğ rar sa, K vi ta mi ni ek sik li ği ge li şir.

Çün kü bu bi le şik be sin ler de çok az mik tar da bu lu nur.
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Bir ye ri miz ke si lip ka na ma ya baş la dı ğın -
da, pıh tı laş ma me ka niz ma sı nın en önem -
li ele man la rın dan bir ta ne si  olan trom bo -
sit ler dev re ye gi rer. Çe şit li en zim ve pro -
te in ler in et ki siy le mey da na ge len ilk tı -
kaç, ha ya ti de re ce de önem ta şır. Çün kü
kan eğer pıh tı la şa rak bu akı şı dur dur maz -
sa, bi zim bu nu dur dur mak için ya pa bi le -
ce ği miz bir şey yok tur. Ka nın nor mal sü -
re sin de pıh tı laş ma sı ise esa sen K vi ta mi -
ni ne bağ lı dır. Bir ye ri mi zi kes ti ği miz de
kan dur mu yor sa be den K vi ta mi nin den
yok sun de mek tir. K vi ta mi ni vü cut ta ol -
sa, an cak kan hüc re le ri bu vi ta mi ni ta nı -
ma sa ya da hüc re içi ne ala cak se çi mi ya -
pa ma sa, pıh tı laş ma sis te mi iş le me ye cek -
tir. Göz le gö rül me yen bir se vi ye de, sa yı -
sız de ta yın bu sis te mi ku sur suz ca iş le te -
cek mü kem mel lik te ol ma sı, de ğil te sa -
düf le rin bi linç sa hi bi in san la rın ça ba sıy la
da hi müm kün ol maz. Çün kü bu dü zen
"ku sur suz ca var eden" Al lah'a ait tir.
(Haşr Suresi, 24) 

Kırmızı kan hücresi
Trombosit

Hasar
gören
deride
kolajen

Trombosit
tıkacı

a) Trombosit tıkacı

b) Trombosit hareketi

c) Trombositlerin biraraya toplanmaları
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Haya tın Baş lan gı cı Hak kın da ki 
Ev rim Ma sal la rı
Ev rim ci le rin, ilk can lı hüc re si nin kö ke ni ni an la tan se -

nar yo la rı na gö re, can lı lık "il kel bir çor ba"da, ya ni or ga nik

ba zı mo le kül le rin bi ra ra da bu lun du ğu sı vı bir or tam da

baş la mış tı. Bir çok ev rim ci bu il kel çor ba nın, ok ya nus lar

ve ya göl ler ol du ğu nu öne sür mek te dir. Söz ko nu su se -

nar yo da, il kel çor ba nın için de ki ba sit or ga nik mo le kül ler,

ami no asit le ri oluş tur muş lar, da ha son ra bun lar pro te in -

le ri oluş tu ra rak ken di ken di ni kop ya la ya bi len mo le kül le -

re dö nüş müş ler dir. Yak la şık 100 yıl dır sa vu nu lan ve

fark lı ver si yon lar la tek rar edi len bu "kim ya sal ev rim" hi -

ka ye si nin hiç bir ka nı tı yok tur. Hiç bir za man böy le bir sü -

reç göz lem len me miş tir. Da ha sı, en ba sit ya pı  taş la rı olan

ami no asit le rin olu şu mu na at mos fe rin ge nel ya pı sı nın

uy gun ol ma dı ğı, pro te in le rin rast lan tı sal olu şu mu nun ise

ma te ma tik sel ola rak im kan sız ol du ğu bi lin mek te dir.

Ama, ya ra tı lı şı ka bul et me k is te me yen ev rim ci ler ha len

"kim ya sal ev rim"e inan ma ya de vam et mek te dir ler. 

Ev rim ci le rin hiç bir bi lim sel da ya na ğı ol ma yan bu se -

nar yo su na gö re, il kel hüc re nin te me li ni oluş tu ran ilk mo -

le kül le ri içi ne ala rak ko ru ya bi le cek bir za rın, ya ni hüc re

za rı nın da, di ğer hüc re or ga nel le ri ve mo le kül le ri ile eş

za man lı ola rak te sa dü fen oluş ma sı ge rek mek te dir. Ev -

rim ci le rin bu ko nu da ki ta raf lı yo rum la rı na bir ör nek ola -

rak ün lü ev rim ci bi yo log Ho imar Von Dit furth'un ifa de -

le ri ne ba ka bi li riz:

... hüc re nin bir yan da ken di si ni dış dün ya ya ka pa ma ama öte

yan da ge ne bu dün ya ya açık tut ma zo run lu lu ğu bu lun mak ta -
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dır... Dı şa hem açık hem ka pa lı bir sı nır oluş tu ra bil me nin yo -

lu, ala bil di ği ne "uz man laş mış", üs tün ye te nek ler le do nan mış

bir bağ lan tı oluş tu ra bil mek ten ge çer. Se çi ci, ayık la yı cı iş lev le -

ri çok iyi ye ri ne ge ti re bi len bir bağ lan tı ol ma lı dır bu. Hüc re

için ge rek li mad de ler ve ener ji mik ta rı hüc re ye ko lay lık la ula -

şa bil me li, ama ay nı za man da can sız dış dün ya nın is tik rar sız -

lık la rı, dal ga lan ma la rı, hüc re için de ki bi yo kim ya sal sü reç le ri

hiç bir şe kil de et ki le me me li, bun la rı bas tı rıp bo za cak bo yut la ra

ulaş ma ma lı dır. Baş ka de yiş le: Hüc re, dış dün ya nın ve do ğal

çev re nin de ği şik ve çe şit li özel lik le ri ni her han gi bir yol dan

ayırt ede bi le cek ve on la rı se çe bi le cek du rum da ol ma lı dır. Dış

dün ya nın et men le ri, is ter doğ ru dan mad de, is ter se de ener ji

bi çi min de ol sun lar, hüc re nin ayak ta kal ma sı için ge rek li olan

ih ti yaç lar lis te sin de yer al ma dık la rı sü re ce, dış ta bı ra kı la bil -

me li dir ler... Ger çek ten de hüc re nin (da ha doğ ru su ev ri min)

bu ra da çöz mek üze re önü ne koy muş ol du ğu gö rev, pa ra doks

bir iliş ki yi ta nım la mak ta dır. Ama bu gö rev hal le dil me den de

bil di ği miz kim ya sal ve fi zik sel ne den ler den ötü rü, ha yat di ye

bir şe yin var ol ma sı söz ko nu su ola maz dı. Eh, bu gün ha yat ta
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Hücre zarı

Hücre zarının dış ortamı tanıması,
hücrenin ihtiyaçlarını saptaması,
hücreye girecek maddelerin
zararlı olup olmadığını ayırt ede-
bilmesi ve bu seçimlerde hiçbir
hata yapmaması canlılık açısından
bir zorunluluktur. Kimyasal reak-
siyonların, fizik kanunlarının
tesadüf eseri, şuursuz yağ ve pro-
teinlerden oluşan bu incecik zara,
böyle şuurlu bir seçicilik kazandır-
mayacağı açıktır. 

HÜCRE ZARININ SEÇİCİ-GEÇİRGEN ÖZELLİĞİ, HİÇBİR TESADÜFİ
SÜREÇLE AÇIKLANAMAZ. BU ÖZELLİK SONSUZ AKIL VE İLİM SAHİBİ
RABBİMİZ'İN HER VARLIKTA TECELLİ EDEN KUSURSUZ SANATIDIR.



ol du ğu mu za ve iş bu ra la ra ka dar var dı ğı na gö re, de mek ki ev -

rim bu çe li şik du ru mun da için den çık ma yı be cer miş tir... Ev -

ri min bu ra da baş vur du ğu çö züm ya da da ha doğ ru su uz laş -

ma yo lu, ya rı -ge çir gen di ye çe vi re bi le ce ği miz "se mi per me ab -

le" za rı, hüc re ka bu ğu ola rak ge liş tir mek ol muş tur. Ger çi

yarı-geçirgen te ri mi nin, in ce cik hüc re za rı nın o şa şır tı cı ye te -

nek ve be ce ri le ri ni yan sıt mak ta o lduk ça za yıf kal dı ğı nı da bu -

ra dan söy le me den ede mi yo ruz...82

Ün lü ev rim ci bir yan dan hüc re za rın da ki komp leks,
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Tesa düf id di ala rı nı bi lim sel yak la şı mın te me li ka bul ede rek, bi li min ro ta sı nı yan -
lış yön de be lir le yen bi lim adam la rı, bi li min in san lı ğa ge ti re ce ği ni ce fay da la rın ge -
cik me si ne, bil gi, va kit ve mad di im kan la rın ise boş amaç lar uğ ru na har can ma sı na
se bep ol muş lar dır. Yıl lar ca mil li ser vet le ri akı ta rak "ev ren de ki mü kem mel dü zen
te sa dü fen olu şa bi lir mi?" so ru su na ya nıt ara mış, fa kat her de fa sın da te sa düf id di -
ala rı nın im kan sız lı ğı nı pe kiş ti re cek yeni bir delil el de ederek Al lah'ın yarat ma
sanatın daki harikalık lara daha yakın dan şahit ol muş lar dır. 
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ETME ÇABALARI, BOŞ BİR

UĞRAŞIDAN, VAKİT KAYBIN-

DAN BAŞKA BİR ŞEY

DEĞİLDİR...



şu ur lu se çim me ka niz ma sın dan bah se der ken, bir yan dan

da zor la ma ev rim açık la ma la rı yap mak ta dır. Hiç bir bi -

lim sel de lil öne sür me den, "Eh, bu gün ha yat ta ol du ğu mu za

ve iş bu ra la ra ka dar var dı ğı na gö re, de mek ki ev rim bu çe li şik

du ru mun da için den çık ma yı be cer miş tir..." gi bi dog ma tik

bir yak la şım ser gi le mek te dir. Bu ra da ki ifa de ler ev rim ci -

le rin bi lim an la yış la rı açı sın dan da bir ör nek teş kil et -

mek te dir. Çün kü ev rim ci ler bi lim sel bul gu lar doğ rul tu -

sun da so nuç çı kar mak ye ri ne, ev ri mi tar tı şıl maz bir dog -

ma ka bul ede rek yo rum lar da bu lun mak ta dır lar. Eğer

Dit furth'un söy le dik le ri ni da ha açık bir dil le yaz mak is -

ter sek, "eh, bu gün ha yat ta ol du ğu mu za ve ev rim te ori si dı şın -

da da hiç bir açık la ma yı ka bul et me ye ce ği mi zi baş tan be lir le miş

ol du ğu mu za gö re" gi bi bir cüm le kur ma mız ge re kir. Bir

kez da ha or ta ya çık mak ta dır ki, ev rim te ori si nin tek da -

ya na ğı, -bi lim sel de lil ler de ğil- bu te ori ye fel se fi ne den -

ler den do la yı du yu lan inanç tır. 

Ev rim ci ler hüc re za rı ile il gi li yap tık la rı de ney ler de

de hüc re za rı nın te sa düf ese ri olu şa bi le ce ği ha ya li ni ta şı -

mak ta dır lar. Bi lim sel ve ri ler le uyuş ma yan ge çer siz de -

ney le re rağ men, yi ne de ev rim ci yo rum lar yap mak tan çe -

kin me mek te dir ler. Bu amaç la ya pı lan de ney ler den bi rin -

de, Char les Apel ad lı üni ver si te me zu nu bir öğ ren ci ta ra -

fın dan yön len di ri len San ta Cruz Ca li fo nia Üni ver si te -

si'nden bir grup araş tır ma cı la bo ra tu var or ta mın da, tat lı

su için de, zar ya pı lı ka bar cık lar el de et ti ler ve bu ya pı la -

rın, ha ya tın tat lı su lar da ken di li ğin den baş la dı ğı na bir

de lil oluş tur du ğu nu öne sür dü ler.83 An cak bu id di alar bi -

lim dı şı dır ve ev rim ci le rin ön yar gı la rı ile öne sür dük le ri
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ta raf lı yo rum lar dan baş ka bir şey de ğil dir. İler le yen say -

fa lar da bu nun ne den le ri ni da ha de tay lı açık la ya ca ğız.

La bo ra tu var da Üre ti len Zar, Hüc re Za rı
Gi bi Komp leks Bir Ya pı De ğil dir
Bu gü ne ka dar ev rim ci ler ha ya tın ok ya nus lar da, ya ni

tuz lu su da oluş tu ğu nu öne sü rü yor lar dı. Ne var ki, tuz lu

su lar da ya pı lan de ney ler de bu zar oluş mu yor du. Söz ko -

nu su de ney de ise, tat lı su kul la nıl dı ve za rım sı bir ya pı sı

olan ke se cik ler el de edil di. 

Ön ce lik le, bu ke se cik le rin la bo ra tu var da el de edil miş

ol ma sı nın, DNA'nın, hüc re nin, hüc re için de ki or ga nel le -

rin ve pro te in le rin bir su bi ri kin ti sin de, ken di  li ğin den

oluş tu ğu te zi ne bir des tek sağ la ma ya ca ğı açık tır. Bu nun

ne den le ri ni kı sa ca şöy le özet le ye bi li riz:

1. La bo ra tu var da el de edi len zar, hüc re za rı nın özel -

lik le ri ne sa hip de ğil dir. El bet te kim ya sal ve fi zik sel et ki -

ler ba zı mo le kül le ri (hid ro fo bik ve ya hid ro fi lik ol ma la rı -

na gö re) su için de yan  ya na ge ti re bi lir. Ama bu za rın hüc -

re za rıy la ben zer li ği yok tur. Çün kü hüc re za rı nın ha ya ti

olan yö nü, -ki tap bo yun ca çok de tay lı in ce le di ği miz gi bi-

hüc re nin içi ile dı şı ara sın da se çi ci bir ge çir gen lik yü rüt -

me si, bu na im kan sağ la yan komp leks ka pı sis tem le ri ne

sa hip ol ma sı dır. 

Ev rim ci ler ise, hüc re za rı nı ve DNA gi bi mo le kül le ri

özel lik le ba sit ya pı lar gi bi gös ter mek te dir ler. Böy le ce bu

ya pı la rın te sa dü fen oluş tu ğu nu öne sü re bi le cek le ri ni dü -

şü nür ler. Bu ne den le la bo ra tu var da oluş tur duk la rı son

de re ce ba sit bir za rı da, bu çok komp leks ya pı la rın ilk
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aşa ma sı gi bi gös ter me ye ça lış mak ta dır lar. Oy sa, la bo ra -

tu var da el de edi len za rın, hüc re za rı na ev rim leş me si,

hüc re za rı nın sa hip ol du ğu özel lik le ri za man için de, te sa -

düf ler so nu cun da el de et me si im kan sız dır. Bu im kan sız -

lı ğı gö re bil mek için, hüc re za rı nın sa hip ol du ğu özel lik -

ler den sa de ce bir ka çı nı düşünmek bi le ye ter li dir. 

- 1 mm'nin yüz  bin de bi ri ka lın lı ğın da ki hüc re za rı,

or ga nel ler de ki iş lem le rin ve hüc re nin ya şa mı nın de vam

ede bil me si için hüc re nin dı şın da ki or tam da bu lu nan sa -

yı sız kim ya sal mad de nin için den, hüc re nin ih ti yaç duy -

duk la rı nı ta nır ve yal nız ca on la rı içe ri alır. Ya ni ola ğa -

nüs tü bir ta nı ma ye te ne ği var dır.

- Son de re ce eko no mik tir; hüc re nin ih ti yaç duy du ğu

mik tar dan faz la sı nı ke sin lik le içe ri al maz. 
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- Bu ka dar la da kal maz; bir yan dan da hüc re nin için -

de ki za rar lı ar tık la rı anın da tes pit eder ve hiç za man kay -

bet me den dı şa rı atar. 

- Hüc re za rın dan içe ri ye ve dı şa rı ya ba zen çok bü yük

mo le kül le rin trans fe ri ger çek le şir. Böy le bir du rum da,

hüc re za rı hiç bir za ra ra uğ ra ma dan bu ge çi şi sağ lar. Hüc -

re, ken di za rın dan ke se cik ler oluş tu rur. Bu ke se cik ler sa -

ye sin de de po la ma ve ulaş tır ma iş le ri ya pı lır. Ör ne ğin pi -

no si toz de ni len iş lem de hüc re za rı bir mik tar içe ri gö mü -

lür, olu şan çu ku run içi ne hüc re dı şın da bu lu nan mo le -

kül ler gi rer. Bu çu kur içe ri doğ ru iyi ce çe ki le rek hüc re

içi ne alı nır ve bir ke se cik oluş tu ru lur. Bir an lam da hüc re

ih ti ya cı olan mad de le ri yu tar. 

- Ek zo si toz de ni len iş lem de ise hüc re, ken di için de bir

ke se cik oluş tu rur. Ar tık mad de ler le dol dur du ğu bu ke se -

ci ği hüc re za rın dan dı şa rı atar. Böy le ce ke se ci ğin ta şı dı ğı

mad de ler dış or ta ma bı ra kıl mış olur. 

Yağ mo le kül le rin den olu şan hüc re za rı nın bu iş lem le -

rin hep si ni ya pa bil me si için, hüc re için de ki bü tün fa ali -

yet le ri ve ge liş me le ri bil me si, ge rek li ve ya faz la olan

mad de le rin lis te si ni çı kar ma sı, stok la rı kont rol al tın da

tu tup, üs tün bir ha fı za ve ka rar ver me ye te ne ği ne sa hip

ol ma sı ge re kir. Ay rı ca, za rar gör me den bü yük mo le kül -

le rin na sıl trans fer edi le ce ği ile il gi li yön tem ge liş tir me si

ve ken di si ni bu na gö re di zayn et me si de ge re kir. Te sa -

düf le rin, şu ur suz mo le kül le ri bu şe kil de ku sur suz ca or -

ga ni ze et me le ri, ola ğa nüs tü komp leks bir sis tem kur ma -

la rı ise im kan sız dır. Bi linç ve bil gi sa hi bi bi lim adam la rı

da hi, mil yon lar ca do lar lık ya tı rım lar la ve son de re ce ile ri
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bir tek no lo ji ile, hiç bir fonk si yo nu ol ma yan, sa de ce için -

de ki mo le kül le ri bir kı lıf gi bi sar ma özel li ği ne sa hip olan

bir zar üre te bil mek te dir ler. Bi lim adam la rı nın ba şa ra ma -

dı ğı nı, şu ur suz mo le kül le rin ve te sa düf le rin ba şar dı ğı nı

id dia et mek ise son de re ce man tık sız dır. 

2. Ev rim ci le rin ke sin lik le açık la ma ge ti re me dik le ri

ko nu, sa de ce hüc re za rı nın olu şu mu de ğil dir. Ev rim ci ler,

il kel çor ba da ilk ola rak söz de il kel hüc re za rı nın oluş tu -

ğu nu, ar dın dan da bu za rın için de ki mo le kül le rin, ken di

ken di ni kop ya la ya bi len son de re ce komp leks mo le kül le -

re dö nüş tü ğü nü id dia et mek te dir ler. An cak bu nun na sıl

ger çek leş ti ği ne da ir tek bir açık la ma la rı da hi bu lun ma -
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mak ta dır. Hat ta ön de ge len ev rim ci ler da hi böy le bir ev -

ri min müm kün ol ma dı ğı nı iti raf et mek te dir ler. Bun lar -

dan bi ri olan Ca li for nia Salk Ens ti tü sü'nden ev rim ci bi -

yo kim ya cı Dr. Les lie Or gel, şöy le de mek te dir: 

İl kel çor ba yı el de et mek ko lay dır. Bi zim bir son ra ki aşa ma da,

or ga nik mo le kül ler den olu şan, için de ami no  asit le ri ve nük le -

otid le ri oluş tu ran or ga nik mad de le ri içe ren il kel çor ba nın na -

sıl olup da ken di ken di ni kop ya la ya bi len or ga niz ma la ra ev -

rim leş ti ği ni açık la ma mız ge re kir. ... iti raf et me li yim ki, bu
ev rim sel sü re ci tek rar oluş tur mak için ya pı lan gi ri şim -
ler, hiç bir şe kil de ke sin so nuç ver me mek te dir.84

Hüc re yi oluş tu ran ya pı la rın ve or ga nel le rin her bi ri

tek ba şı na son de re ce komp leks özel lik le re ve di zay na sa -

hip tir. Bun lar dan her han gi bi ri nin te sa dü fen oluş ma sı ih -

ti ma li sı fır dır. Ni te kim, bi lim adam la rı nın on yıl lar dır sü -

ren ça lış ma la rı ba şa rı sız lık la so nuç lan mak ta, hüc re nin en

kü çük bir par ça sı da hi la bo ra tu var da tak lit edi le rek in şa

edi le me mek te dir.

Ev rim ci le rin, Hüc re Za rı nı Sa bun 
Kö püğü Gi bi Ba sit Bir Yapı Ola rak
Gös ter me Ça ba sı 
"Hüc re za rı üre til di" ya nıl gı sı na ne den olan bir baş ka

ça lış ma ise, NA SA'nın AMES Araş tır ma Mer ke zi'nde bir

grup araş tır ma cı nın yap tı ğı de ney dir. NA SA'da ger çek -

leş ti ri len araş tır ma nın so nu cu na gö re, bu ya pı la rın "tüm

can lı lar da bu lu nan zar lı ya pı la rın özel lik le ri ne sa hip" ol -

duk la rı id dia edil miş tir. An cak de ne yin içe ri ği in ce len di -

ğin de, olu şan ya pı la rın can lı hüc re nin za rı ile hiç bir şe kil -
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de ay nı özel lik le re sa hip ol ma dı ğı gö rül mek te dir. De ney

so nun da or ta ya çı kan mik ros ko bik ba lon la rın, ben zer siz

bir ta sa rım ürü nü olan hüc re za rıy la, fi zi ki ola rak çok

fark lı ya pı lar ol du ğu he men fark edil mek te dir. 

Ön ce lik le, üre ti len ba lon lar tek ta ba ka dan olu şan yağ

ya pı sın da dır. Oy sa her can lı hüc re nin za rı, or tak bir ta sa -

rım ürü nü ola rak hep çift kat man dan olu şan li pit ya pı -

sın da olur. ABD Ulu sal Bi lim ler Aka de mi si'nin PNAS ad -

lı ya yın or ga nın da ya yın la nan, 30 Ocak 2001 ta rih li ma -

ka le nin ori ji na lin de üre ti len kim ya sal ya pı lar "tek kat -

man dan olu şan sa bun kö pük le ri" ola rak ta nım lan mış lar -

dır.85 "Am fi fi lik" (iki farklı ortamı da seven) özel lik le rin -

Dar wi nist ler, hüc re za rı nın te sa düf ese ri ken di li ğin den olu şa bi le cek bir ya pı ol -
du ğu id di asıy la or ta ya çık tı lar. An cak hüc re nin za rı öy le si ne komp leks tir ki, te -
sa dü fen oluş mak bir ya na, tüm ça ba la rı na ve ge liş miş tek no lo jik im kan la rı na
rağ men, se çi ci-ge çir gen hüc re za rı ben ze ri bir ya pı yı tak lit da hi ede me mek te -
dir ler. Do la yı sıy la bi lim adam la rı nın yap tık la rı tüm ça lış ma lar, bir yan dan te -
sa düf id di larını geçer siz kılar ken, bir yan dan da hüc redeki yaratılışı göz ler
önüne ser mek tedir.
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den do la yı bu şe kil de ta rif edi len de ney ürün le ri nin, can -

lı ol duk la rı na da ir bir id di ada da hi bu lu nu la ma mış tır.

Çün kü hüc re nin can lı lı ğı nı sağ la yan fonk si yon la rı ve or -

ga nel le ri, hüc re yi ya kın dan ta nı yan her bi yo lo ğun bil di -

ği gi bi, ola ğa nüs tü de re ce de komp leks tir ve in san lar ta -

ra fın dan üre til me le ri bir ya na tak lit edil me le ri da hi he -

nüz müm kün de ğil dir. Ni te kim bu de ney sa ye sin de de,

hüc re za rı nın eş siz ya pı sı bir kez da ha göz ler önü ne se ril -

miş tir. Hüc re za rı nın, çift ta ba ka dan olu şan li pit özel li ği -

nin, on lar ca bi lim ada mı nın bil gi si ve ça ba sıy la da hi tak -

lit edi le me di ği or ta ya çık mış tır. Ya kın bir za ma na ka dar

Fe de ral Al man Fi zik ve Tek no lo ji Ens ti tü sü'nde pro fe sör

ve Bil gi Tek no lo ji si Bö lüm Baş ka nı olan Prof. Wer ner Gitt

hüc re de ki ta sa rım kar şı sın da şun la rı ifa de et miş tir:

Bi yo lo jik ener ji dö nü şüm sis te mi öy le si ne hay ran lık ve ri ci ve

akıl lı ca ta sar lan mış tır ki, ener ji mü hen dis le ri bu nu sa de ce bü -

yü len miş bi çim de sey re der ler. Şim di ye dek hiç kim se bu
ile ri de re ce de min ya tür ve son de re ce ve rim li me ka niz -
ma yı tak lit ede me miş tir.86

Bir mo le kül zin ci ri ne "can lı lar da bu lu nan zar lı ya pı la -

rın özel lik le ri ne sa hip" de ne bil me si için, ön ce lik le hüc re -

nin se çi ci-ge çir gen fonk si yon la rı nı ye ri ne ge ti ri yor ol ma sı

şart tır. An cak la bo ra tu var ko şul la rı al tın da bü yük bir büt -

çe har ca na rak, in san gü cü ve bil gi si kul la nı la rak el de edi -

len so nuç yal nız ca "ke se ci ğe ben zer ba lon" ya pı lar dır.

Ev rim ci ler, kö ke ni ni hiç bir şe kil de açık la ya ma dık la rı

hüc re nin ta sa rı mı kar şı sın da, bu komp leks li ği gün dem -

den çı kar mak ve hüc re yi el den gel di ğin ce "ba sit" gös ter -

mek ça ba sın da dır lar. Ama bu çabalar sonuçsuzdur. W. H.

Thor pe, ta nın mış bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, "can lı hüc -
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re le ri nin en ba si ti nin sa hip ol du ğu me ka niz ma bi le, in sa noğ lu -

nun şim di ye ka dar yap tı ğı, hat ta ha yal et ti ği bü tün ma ki ne ler -

den çok da ha komp leks tir" di ye rek hüc re nin ba sit ol ma dı ğı nı

iti raf et mek zo run da kal mış tır.87

Hüc re za rı nın gö re vi sa de ce hüc re yi sa rıp ku şat mak

de ğil dir. Ben zer siz ha ya ti fonk si yon la rıy la hüc re ye can -

lı özel li ği ka zan dı ran bu zar, sa hip ol du ğu üs tün ye te -

nek, ha fı za ve ser gi le di ği akıl yü zün den hüc re nin bey ni

ola rak ka bul edi lir. Ön ce ki bö lüm ler de de tay lı de ğin di -
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ği miz gi bi bu zar çift ta raf lı, hem içe hem dı şa doğ ru dö -

nük yağ mo le kül le rin den olu şan bir du va ra ben zer. Bu

yağ par ça cık la rı nın ara sın da hüc re ye gi ri şi ve çı kı şı sağ -

la yan ka pı lar ve za rın dış or ta mı ta nı ma sı nı sağ la yan al -

gı la yı cı lar var dır. Bu ka pı lar ve al gı la yı cı lar pro te in mo -

le kül le rin den ya pıl mış tır. Hüc re du va rı nın için de yer

alır lar ve hüc re ye ya pı lan tüm gi riş ve çı kış la rı ti tiz bir

bi çim de de net ler ler. 

Ev rim ci ler, can lı ya pı la rın te sa dü fen oluş tu ğu nu id -



dia ede bil mek için, can lı lı ğı ön ce ba sit gös ter mek du ru -

mun da dır lar. Oy sa can lı lık bi li min gös ter di ği ve ri ler ışı -

ğın da son derece komplekstir; basitlikle hiç ilgisi yoktur.

Yap tık la rı de ney ler can lı lı ğın, de ğil te sa dü fen oluş ma sı,

bi linç li ola rak ve en üs tün tek no lo ji kul la nı la rak bi le tak -

lit edi le me ye ce ği ni or ta ya koy mak ta dır. NA SA la bo ra tu -

var la rın da ya pı lan bu de ney de da hil ol mak üze re, bi lim -

sel bul gu lar, ha ya tı bir te sa düf ürü nü sa yan ev rim te ori -

si ni ya lan la mak ta ve ya ra tı lı şı doğ ru la mak ta dır: Kü çük

bir hüc re den in sa na ka dar, var olan tüm can lı la rı, son suz

bir güç, akıl ve bil gi sa hi bi olan Yü ce Al lah ya rat mış tır.

Allah bir ayetinde şöyle bildirir:

De ki: "Gör dü nüz mü ha ber ve rin; Al lah'tan baş ka

tap tık la rı nız, yer den ne yi ya rat mış lar, ba na gös te rin?..

(Ahkaf Suresi, 4)

Can lı lı ğın Kö ke ni ni Açık la ya ma yan 
Ev rim ci ler, Çö zü mü Uzay dan 
Bek le mek te dir ler
Hüc re za rı nı ya pay ola rak el de ede me yen ev rim ci bi -

lim adam la rı, ça re yi uza ya baş vur mak ta gör müş ler dir.

Bir kı sım ev rim ci ler hüc re za rı nın ya pı sı nı oluş tu ran çift

kat lı bi le şik le rin kay na ğı nı açık la mak için "dün ya dı şın -

dan mad de le rin gel di ği" gö rü şü nü or ta ya at mış lar dır.88

Baş lan gıç ta gök  ta şı gi bi kar bon içe rik li me te or la rın uzun

hid ro kar bon zin cir le rin den olu şan bi le şik le re sa hip ol -

duk la rı tes pit edil miş ti. Söz ko nu su id di ala rın sa hip le ri

bu nun id di ala rı na bir de lil ola bi le ce ği ni dü şün müş ler di.

An cak da ha son ra ya pı lan ana liz ler so nu cun da bu bi le -
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şik le rin dün ya ile

te mas ne ti ce sin de oluş tu ğu or ta ya çık mış tır. Ya kın za -

man da ya pı lan la bo ra tu var de ney le ri de yer yü zün de ki

am fi fi lik mad de le rin dün ya kay nak lı ol du ğu gö rü şü ne

des tek ver mek te dir.89

Ev rim ci araş tır ma cı lar bu bi le şik le rin ilk hüc re za rı

bi le şen le ri ola bi le ce ği ni ve doğ ru bi le şen ler or ta ya çık tı -

ğın da çift kat lı zar la rın ken di li ğin den bir an da olu şa bi le -

ce ği ni id dia eder ler. Söz de il kel zar lar oluş tuk tan son ra

da, bun la rın fos fo li pit ler den olu şan çift kat lı zar la ra dö -
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nüş tü ğü nü farz eder ler. Bi yo lo jik zar la rın kö ke ni hak kın -

da or ta ya atı lan bu ev rim ci mo del ler abar tı lı şe kil de ba -

sit leş ti ril miş an la tım lar içer mek te dir. Ev rim ci araş tır ma -

cı lar, sözde ilk hüc re le re ait il kel hüc re zar la rı nın ok ta no -

ik ve no na no ik asit ler le ka rış mış aro ma tik hid ro kar bon -

lar dan oluş tu ğu nu iddia ederler. Fa kat bu gö rüş ler ya nıl -

tı cı dır. Çün kü ok ta no ik ve no na no ik asit ler yal nız ca ol -

duk ça yük sek yo ğun luk ta bu lun duk la rın da çift kat lı ta -

ba ka lar oluş tu ra bi lir ler.90 Fa kat bu, ev rim ci le rin var say dı -

ğı il kel or tam se nar yo la rı ile bağ daş ma yan bir du rum -

dur. Kal dı ki, ok ta no ik ve no na no ik asit le rin çift kat lı zar -

la rı oluş tu ra bil me le ri için güç çev re ko şul la rı na ge rek

var dır. Her iki bi le şik sa de ce be lir li pH se vi ye le rin de çift

kat lı zar lar oluş tu ra bi lir ler.91 Eğer çö zel ti nin pH se vi ye si

nötr de ğer ler den sa par sa ok ta no ik ve no na no ik çift kat lı

zar lar ka rar sız olur. Çö zel ti nin sı cak lı ğı da çift kat lı ta ba -

ka nın ka rar lı ol ma sı için bü yük önem ta şır.92 Bun lar dan

baş ka ok ta no ik ve no na no ik çift kat lı ta ba ka nın ka rar lı lı -

ğı, doğ ru mo le kü ler yapıdaki maddelerin var lı ğı na da

bağ lı dır. Ör ne ğin no na nol mad de si nin belirli bir aşama-

da da hil edil me si du ru mun da, no na no ik asit çift kat lı za -

rı kararlı hale getirir.93

Çift kat lı za rın olu şu mu için ih ti yaç du yu lan bu ka tı

ge rek li lik ler, me te or lar ya da kuy ruk lu yıl dız lar yo luy la

yer yü zü ne gel di ği id dia edi len am fi fi lik bi le şik le rin ilk

hüc re za rı nı oluş tur du ğu yö nün de ki bek len ti le ri bir ha yal

kıl mak ta dır. No na no ik asit ten çift kat lı zar la rın olu şu mu

(ya da her han gi bir am fi fil ile tek hid ro kar bon zin ci rin den

olu şan çift kat lı zar lar) da ğın te pe si ne doğ ru akan bir ne -
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hir ka dar im kan sız dır. Bu nun ne de ni çe şit li ko şul la rın ay -

nı an da bu lun ma sı ge rek li li ği dir. Eğer çift kat lı bir ya pı

olu şur sa, çev re ko şul la rın da ki çok kü çük de ği şik lik ler on -

la rın ka rar lı lıklarını yi tir me le ri ne ve bi yo lo jik açı dan hiç -

bir öne mi ol ma yan mi sel le re (çözeltide dağılmış en küçük

molekül kümesi) dön me le ri ne ne den ola bi lir. 

Kal dı ki ilk fos fo li pit or ta ya çık tık tan son ra, hüc re za rı

sis tem le ri mut la ka ken di li ğin den bi ra ra ya gel mez ler. Ba zı

fos fo li pit ler la bo ra tu var ko şul la rı al tın da yal nız araş tır ma -

cı la rın mü da ha le si ve de ne ti mi ile çift kat lı tek bir zar dan

olu şan ya pı lar mey da na ge ti rir ler. Bu şe kil de oluş tu rul -

duk la rın da çift kat lı tek li zar yı ğın la rı li po zom adı ve ri len

içi boş kü re sel ya pı lar şek lin de dü zen le nir ler. Li po zom lar

ise sa de ce kı sa bir sü re var lık la rı nı de vam et ti rir ler. Bun la -

rın ka rar lı lı ğı ge çi ci dir ve za man la eri ye rek bir le şir ler.94

Ör ne ğin in san lar da ki al yu var hüc re le ri 37° C (nor mal

in san vü cut ısı sı) üze rin de tu tul du ğun da bo zul ma ya uğ -

rar lar. Hüc re za rın da ki fos fo li pit bi le şi min de ğiş me si so -

Hüc re za rı nın fos fo li pit ya pı sı bir kaç de re ce lik ısı de ği şik li ğin de da hi he -
men de ği şi me uğ rar. Bu de ği şim bir kı sım hüc re ler için bo zul ma an la mı na
ge lir. Hüc re nin can lı lı ğı nın de va mı için, ısı, sa yı sız ko şul dan sa de ce bir ta -
ne si dir. Can lı lık için böy le si ne has sas ayar la rın söz ko nu su ol du ğu dü şü nü -
lür se, te sa düf id di ala rı nın man tık sız lı ğı da ha da net gö rü lecek tir.

Jölemsi yoğunluk

ISI

Sıvımsı yoğunluk



nu cun da da has ta lık lı do ku lar mey da -

na ge lir. 1980'li ve 90'lı yıl lar da Mil li

Sağ lık Ens ti tü sü'nde (NIH) araş tır ma cı

olan Prof. Nor man Gersh feld, hüc re

zar la rı nın oluş ma sı ve ya pı la rı nı ko ru -

ma la rı nın sa de ce be lir li ko şul lar al tın -

da müm kün ol du ğu nu, söz ko nu su fi -

zik sel ve kim ya sal ko şul la rın son de re -

ce has sa si yet le ayar lan ma sı ge rek ti ği ni

keş fet miş tir.95 Dün ya nın ilk oluş tu ğu

dö nem ler de fa ali yet gös te ren kim ya sal

ve fi zik sel sü reç le rin, hüc re za rı nın ka -

rar lı ya pı sı nı oluş tu ra bil me si müm kün

de ğil dir. Te sa dü fi et ki ler "doğ ru" fos -

fo li pit bi le şi mi oluş tur sa lar bi le, sı cak -

lık ya da hüc re za rı bi le şi min de ki her -

han gi bir dal ga lan ma bu zar ya pı sı nı

bo za cak tır. Bu ya pı nın kay be dil me siy -

le de ilk hüc re or ta dan kay bo la cak tır.

Gö rül dü ğü gi bi hüc re za rı ya pı sı -

nın has sa si ye ti, ha ya tın baş lan gı cı

hak kın da or ta ya atı lan se nar yo la rı ge -

çer siz kıl mak ta ve can lı lı ğın her aşa -

ma sın da Al lah'ın ya ra tış de lil le ri göz -

ler önü ne se ril mek te dir. Bi yo lo jik zar -

la rın oluş ma sı ve ko run ma sı için ih ti -

yaç du yu lan mut lak ko şul lar, bu ya pı -

la rın do ğal sü reç ler le mey da na gel me -

si nin im kan sız ol du ğu so nu cu nu ver -

mek te dir. 
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Hiç bir bi lim ada mı ilk hüc re yi can sız mad de ler den

üre te bi le cek her han gi bir yol bul muş de ğil dir. Ha ya tın

kö ke ni hak kın da araş tır ma la rı olan Jo han nes Gu ten berg

Üni ver si te si Bi yo kim ya Ens ti tü sü Baş ka nı Prof. Dr. Kla us

Do se de bu so ru nu şöy le ifa de et miş tir:

Ya şa mın kö ke ni ko nu sun da kim ya sal ve mo le kü ler ev rim alan -

la rın da otuz yı lı aş kın bir sü re dir yü rü tü len tüm de ney ler, ya -

şa mın kö ke ni so ru nu na ce vap bul mak tan sa, so ru nun ne ka dar

bü yük ol du ğu nun kav ran ma sı na ne den ol du. Şu an da bu ko nu -

da ki bü tün te ori ler ve de ney ler ya bir açmaz için de bi ti yor lar ya

da bil gi siz lik iti raf la rıy la so nuç la nı yor lar. Ye ni dü şün ce ve de -

ney sel ha re ket tarz la rı de nen me li dir... Bi lim adam la rı ara sın da

de tay lı ev rim sel aşa ma la ra iliş kin ol duk ça bü yük an laş maz lık -

lar çık mış tır. Prob lem, pre bi yo tik (ya şam ön ce si) mo le kül ler den

pro ge not la ra ge çi şi sağ la yan te mel ev rim sel sü reç le rin de lil ler -

le is pat lan ma mış ol ma la rı ve bu sü reç le rin oluş tu ğu çev re sel

ko şul la rın bi lin me me si dir. Da ha sı, tüm can lı hüc re le rin olu şu -

mu na ne den olan ge ne tik bil gi nin ne re de ol du ğu nu, ilk kop ya -

la na bi lir po li nük le otid le rin (çok lu nük le ik asit ler, ilk

DNA) na sıl ev rim leş ti ği ni ya da mo dern hüc re ler içe -

ri sin de ki aşı rı de re ce kar ma şık lık ta ki ya pı sal iş lev iliş -

ki le ri nin na sıl oluş tu ğu nu ger çek te bil mi yo ruz... Öy le

gö rü nü yor ki bu alan ar tık bir aç ma za, var sa yım la rın

de ney ler ya da göz lem ler le te mel len di ril miş ol gu lar üze rin de

bas kın ol duk la rı bir ko nu ma ulaş mış tır.96

"Dün ya ko şul la rı el ve riş siz se, ilk hüc re uzay dan gel -

miş tir" id di ası da hiç bir an lam ta şı ma mak ta dır. Çün kü,

ilk hüc re nin ken di ken di ne, rast ge le ko şul lar da olu şu mu -

nu im kan sız kı lan asıl nok ta hüc re nin sa hip ol du ğu ola -

ğa nüs tü komp leks ya pı ve üs tün or ga ni zas yon dur. Uza -
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yın baş ka ne re si ne gi di lir se gi dil sin, bir hüc re -

nin te sa dü fen oluş ma sı nı im kan sız kı lan fi zik sel,

kim ya sal ve ma te ma tik sel ger çek ler de ğiş me ye cek -

tir. Taş la rın te sa dü fen bir bi ri ne ek le nip 10 kat lı bir bi -

na oluş tur ma la rı Dün ya üze rin de ne ka dar im kan sız sa,

bir baş ka ge ze ge nin üze rin de de o ka dar im kan sız dır.

Hüc re nin rast lan tı sal olu şu mu se nar yo su da, ev -

ren de ki her ge ze gen üze rin de ay nı de re ce -

de im kan sız dır. 

Hüc re, komp -

leks ya pı la ra sa hip bir -

çok or ga ne lin bi ra ra ya gel -

me sin den olu şur: Hüc re za rı, bel -

li bi le şik le rin hüc re nin içi ne alın ma sı -

nı ve ya hüc re den dı şa rı çık ma la rı nı sağ lar.

Hüc re için za rar lı olan mad de le ri ta nır ve içe ri

al maz. Hüc re le rin için de can lı ile il gi li tüm bil gi nin

sak lan dı ğı nük le ik asit ler (DNA ve RNA) bu lun mak ta -

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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dır. Bu ya pı lar, çok bü yük bir kü -

tüp ha ne ile kı yas la na ma ya cak ka -

dar bil gi içer mek te dir ler. Ay rı ca

hüc re de pro te in üre ten ri bo zom lar

bu lu nur. Ri bo zom lar pro te in üre ti -

mi için, her bi ri fark lı bir gö re ve sa -

hip yüz ler ce pro te in kul la nır lar.

Her bir par ça nın komp leks li ği ise

ola ğa nüs tü dür. Bu par ça la rın hiç -

bi ri tek ba şı na var ola maz, bun lar -

dan bi ri nin ek sik li ğin de ise hüc re

mey da na ge le mez. Bu ne den le

hüc re nin, en ba şın dan iti ba ren tüm

or ga nel le ri ve par ça la rı ile bir lik te

var ol ma sı ge re kir. Ev rim te ori si -

nin id dia et ti ği gi bi, kü çük par ça la -

rın mil yon lar ca yıl için de aşa ma

aşa ma bi ra ra ya gel me si ise im kan -

sız dır.

Gö rül dü ğü gi bi, ilk hüc re nin

olu şu mu nu im kan sız kı lan tek

nok ta Dün ya'nın ilk ha lin de ki ko -

şul la rın ye ter siz li ği de ğil, hüc re -

nin son de re ce komp leks bir ya pı -

ya sa hip ol ma sı ve böy le bir ya pı -

nın te sa düf ler so nu cun da oluş ma -

sı nın im kan sız olu şu dur. Do la yı -

sıy la, dün ya da ger çek le şe me yen

bir im kan sız lı ğın, uzay da ger çek -

leş me si için hiç bir ne den yok tur.
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ek çok ki şi nin ken di vü cu dun da olup bi ten -

ler hak kın da bil gi si son de re ce az dır. Has ta -

la nıp te da vi gör me si ge re kin ce ye ka dar, ne

ka dar çok şe yin ken di si için ön ce den dü şü -

nül müş ol du ğu nun far kın da ol ma dan ya şa -

mı nı sür dü rür. Bir gün bir ra hat sız lık his se de ne ka dar,

be de nin de ki hiç bir şe yin ta ki bi ni yap ma sı, ça lı şıp ça lış -

ma dı ğın dan en di şe et me si ge rek mez.

Hüc re za rı, in sa nın ya şa mı nı sür dü re bil me si için ya -

ra tıl mış sa yı sız de tay dan sa de ce bir ta ne si dir. An cak in -

san bu in ce cik yağ ta ba ka sı nın hiç yo rul ma dan, ya nıl ma -

dan ça lış ma sı na muh taç tır. Çün kü hüc re za rı nın ek sik -

siz ce ye ri ne ge tir di ği us ta lık is te yen gö rev le rin hiç bi ri ni

in sa nın be lir le yip ye ri ne ge tir me si, hat ta bu gö rev le rin

sa de ce ta ki bi ni yap ma sı da hi müm kün de ğil dir. Hiç kim -

se 100 tril yon hüc re si nin ay nı an da ih ti yaç la rı nı gi der me -

yi, bu hüc re le re han gi mad de le rin, ne za man, ne mik tar -

da gi riş-çı kış yap ma sı ge rek ti ği ni be lir le me yi ba şa ra maz.

Al lah bu in ce cik yağ ta ba ka sın dan olu şan hüc re za rı nı,

in san da ha öne mi nin şu uru na var ma dan, her hüc re sin de

var ede rek ken di si ne can lı lık ver miş tir.

Hüc re za rı mev cut ta sa rı mı na sa hip ol ma say dı, hüc -

re nin var lı ğın dan do la yı sıy la da can lı lık tan söz et me miz

müm kün ol maz dı. Akıl ve bi linç sa hi bi ol ma sı na rağ men,

in sa nın ya pa ma dı ğı bu gö re vi te sa düf le rin yap ma sı nı

bek le mek, üs te lik bu nun ku sur suz ca, bir ömür bo yu, bir



bi yo log dan, bir kim ya ger den çok da ha pro fes yo nel ça lış -

ma sı nı bek le mek ne de re ce ak la uy gun dur? El bet te ki

böy le bir man tık sız lı ğı, akıl cı dü şü nen hiç kim se ka bul

et me ye cek tir. Do la yı sıy la te sa düf ler in mu ci ze ler ya rat -

ma sı nı bek le yen ev rim ci le re -vic dan ve akıl la rı na baş vu -

ra rak, her tür lü ön yar gı dan, top lu m bas kı sın dan, ya nıl -

mış ol ma nın ver di ği piş man lık ve utan ma duy gu la rın -

dan uzak la şa rak- ken di le ri ne şu so ru la rı sor ma la rı nı öne -

ri yo ruz:

Şu ur, akıl ve ha fı za dan yok sun yağ ve pro te in hüc re -

le ri se çim ya pa bi lir mi? Bir mad de nin fay da lı ya da za rar -

lı olup ol ma dı ğı nı ayırt ede bi lir mi? Bu mad de den na sıl

fay da la na ca ğı nı bi le bi lir mi? Fay da sız sa, ken di si ne za rar

ver me den bu mad de yi na sıl yok ede ce ği ni dü şü ne bi lir

mi? Bir bi ri ile ko or di nas yon için de ve bir amaç doğ rul tu -

sun da ha re ket ede bi lir mi? Bir bi ri ile ha ber le şe rek yar -

dım la şa bi lir mi? Plan ya pıp ted bir ala bi lir mi?...

Sa yı sı nı çok ça ar tı ra bi le ce ği miz bu so ru la rın hiç bi ri -

ni, hüc re za rı nın ken di sin den bek le mek müm kün de ğil -

dir. Bu ra da kim se nin red de de me ye ce ği bir akıl ve ta sa -

rım mü kem mel li ği gö rül mek te dir. Al lah'ın var lı ğı nın de -

lil le ri ni gör mez den gel mek is te yen ler ise, ger çek ler den

ne ka dar ka çar lar sa kaç sın lar, bir ömür bo yu ken di be -

den le ri nin her hüc re sin de, Al lah'ın gü cü, il mi, sa na tı ile

ku şa tıl mış ola rak ya şa ya cak lar dır.

Ku ran'da Al lah şu şe kil de bil dir mek te dir:

Si zi ya ra tan O'dur; bu na rağ men siz den ki mi niz ka fir -

dir, ki mi niz mü'min, Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.

Gök le ri ve ye ri hak ol mak üze re ya rat tı ve si ze dü zen -

li bir bi çim (su ret) ver di; su ret le ri ni zi de gü zel yap tı.

Dö nüş O'na dır. (Te ğa bün Su re si, 2-3)
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arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçe-

ğini reddetmek amacıyla ortaya atılmış,

ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsa-

tadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddeler-

den tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende

ve canlılarda çok mucizevi bir düzen bulunduğunun

bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir

zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300 milyona yakın

fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm

evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafın-

dan da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tut-

mak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece

bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanma-

sına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapı-

lan sahtekarlıklara dayalıdır.

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir.

Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı oldu-

ğu, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yük-

sek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra

yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yan-

lış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim

adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de,

biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan
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gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliği-

ni görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açık-

lamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve yaratılışın delillerini

diğer pek çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla

ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taşı-

dığı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar

vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan

pagan bir öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19.

yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının günde-

mine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859

yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin
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bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın

ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan

geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklı-

laşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya

dayanmıyordu; kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir

"mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitabındaki

"Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği

gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen

bilim tarafından aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teo-

risini güçlendireceğini umuyordu. Bunu kitabında sık sık

belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in umutlarının

tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer daya-

naksız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel

başlıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çık-

tığını asla açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın,

gerçekte evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu göste-

ren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam

aksine bir tablo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile ince-

leyeceğiz.
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Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık

3.8 milyar yıl önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir

canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hüc-

renin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü

oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçek-

leşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında buluna-

madığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak

tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk

basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk

hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk

hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa

kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana

geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde

tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış

olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunları-

na aykırı bir iddiadır.  

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç

söz etmemişti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim

anlayışı, canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını

varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spontane jene-

rasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine ina-

nılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından,



farelerin de buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşünceydi.

Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli

bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş ve biraz

beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşacağı sanıl-

mıştı. Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden

türeyebildiğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra

anlaşılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerin-

den oluşmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle

görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı

dönemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikle-

ri inancı, bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu.

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl

sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel

oluşturan bu inancı kesin   olarak çürüttü. Pasteur yaptığı

uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu

şöyle özetlemişti: "Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği

iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür."97

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulguları-

na karşı uzun süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı

hücresinin karmaşık yapısını ortaya çıkardıkça, hayatın

kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçersizliği daha

da açık hale geldi.
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Dar win'in dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı ve tek no lo ji hüc re nin te sa düf
ese ri olu şa bi le cek ka dar ba sit ol du ğu ya nıl gı sı na se bep ol du. Hal bu ki bu -
gün ge li nen bi lim ve tek no lo ji se vi ye si, hüc re nin son de re ce komp leks
bir ya pı ya sa hip ol du ğu nu ve Dar win'in ce ha letiy le öne sür dü ğü bu id di -
ala rı nın ge çer siz li ği ni or ta ya koy muş tur.



20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk

evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu.

Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attığı birtakım tezlerle,

canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebileceğini ispat

etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçla-

nacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı:

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan

en karanlık noktayı oluşturmaktadır."98

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni

konusunu çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya

çalıştılar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı

Stanley Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi. Miller,

ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği gazları

bir deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karışıma ener-

ji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç

organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtı-

lan bu deneyin geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan

atmosferin gerçek dünya koşullarından çok farklı

olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.99
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Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi

de kullandığı atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını iti-

raf etti.100

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl

boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla

sonuçlandı. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeo-

kimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 yılın-

da yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla gir-

diğimizde sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş prob-

lemle karşı karşıyayız: Hayat yeryüzünde nasıl başladı?101

Bugün ta raf sız bi lim adam la rı nın ifa de et ti ği gi bi ha yat te sa dü fi bir
şe kil de olu şa ma ya cak ka dar ile ri de re ce de komp leks tir. En küçük bir
can lı nın bi le bir lik te ça lı şan mil yar lar ca par ça sı var dır ve can lı nın te -
mel fonk si yon la rı nı ye ri ne ge ti re bil me si için, bu par ça la ra mut lak bir
ge rek si ni mi var dır. 



Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli

büyük bir açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit

sanılan canlı yapıların bile olağanüstü derecede kom-

pleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlu-

nun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha kompleks-

tir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarla-

rında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir

hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar,

asla rastlantılarla açıklanamayacak kadar fazladır.

Hücrenin en temel yapı taşı olan proteinlerin rastlantısal

olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama

bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de

1'den küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır.

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi sakla-

yan DNA molekülü ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır.

İnsan DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağıda dökülme-

ye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kütüp-

hane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA,

yalnız birtakım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardı-

mı ile eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak

DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir. Birbirine

bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi

için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise,

hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu çıkmaza

sokmaktadır. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü

evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin

Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder:
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Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve

nükleik asitlerin (RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı

zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihti-

mal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde

etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın

kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olma-

dığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.102

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde

kendi kendine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda

hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en

temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini

açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük

nokta, teorinin "evrim mekanizmaları" olarak öne sürdü-

ğü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleştirici güce

sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. 

Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal

seleksiyon" mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya

verdiği önem, kitabının isminden de açıkça anlaşılıyordu:

Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki

yaşam mücadelesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü

canlıların hayatta kalacağı düşüncesine dayanır. Örneğin

yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürü-

sünde, daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır.

Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşa-

caktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleştir-
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mez, onları başka bir canlı türüne, örneğin atlara dönüş-

türmez. Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir

evrimleştirici güce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin

farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı

değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey

yapamaz" demek zorunda kalmıştı.103

La marck'ın Et ki si
Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi?

Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlayışı içinde, bu

soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalışmıştı.

Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog

Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri

fiziksel değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden

nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya

çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a göre zürafalar ceylanlar-
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dan türemişlerdi, yüksek ağaç-

ların yapraklarını yemek için

çabalarken nesilden nesile

boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnek-

ler vermiş, örneğin Türlerin

Kökeni adlı kitabında, yiyecek

bulmak için suya giren bazı

ayıların zamanla balinalara

dönüştüğünü iddia etmişti.104

Ama Mendel'in keşfettiği

ve 20. yüzyılda gelişen genetik

bilimiyle kesinleşen kalıtım

kanunları, kazanılmış özellik-

lerin sonraki nesillere aktarıl-

ması efsanesini kesin olarak

yıktı. Böylece doğal seleksiyon

"tek başına" ve dolayısıyla

tümüyle etkisiz bir mekanizma

olarak kalmış oluyordu.

Neo-Dar wi nizm ve   
Mu tas yon lar
Darwinistler ise bu duru-

ma bir çözüm bulabilmek için

1930'ların sonlarında, "Modern

Sentetik Teori"yi ya da daha

yaygın ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya attılar.
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Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanına "faydalı

değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların

genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama

hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu

bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyon-

larca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer,

kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara",

yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda

oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bıra-

kan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları

geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar

verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir

düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi

bir tesadüfi etki ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B.

G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender

olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler.

Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir gelişme meyda-

na getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özel-

leşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal

bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saa-

tinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini

geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek

veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir

şehri geliştirmez, ona yıkım getirir.105

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı,

yani genetik bilgiyi geliştiren mutasyon
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örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı oldu-

ğu görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim meka-

nizması" olarak gösterdiği mutasyonlar, gerçekte canlıla-

rı sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olaylardır.

(İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanser-

dir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekaniz-

ması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul

ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek biz-

lere doğada hiçbir "evrim mekanizması"

olmadığını göstermektedir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim denen

hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka yıt la rı: 
Ara Form lar dan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanma-

mış olduğunun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün can-

lılar birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir

canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün tür-

ler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönü-

şüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini

kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci

içinde sayısız "ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları

gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına

rağmen, bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış

olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır.

Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı

kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış

olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de,

sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmiş-

te yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara

"ara-geçiş formu" adını verirler.

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa

bunların sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta mil-

yarlarca olması gerekir. Ve bu garip canlıların kalıntıları-
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na mutlaka fosil kayıtlarında

rastlanması gerekir. Darwin,

Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle

açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri bir-

birine bağlayan sayısız ara-geçiş

çeşitleri mutlaka yaşamış olmalı-

dır... Bunların yaşamış oldukları-

nın kanıtları da sadece fosil kalın-

tıları arasında bulunabilir.106

Ancak bu satırları yazan

Darwin, bu ara formların fosil-

lerinin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun

teorisi için büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu.

Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin

Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle

yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle

türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyo-

ruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de,

tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara

geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamaya-

cak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyo-

ruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağ-

lantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir

süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teori-

me karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.107

Türlerin Kökeni kitabı
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YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR

Fosil ler, ev ri min hiç bir za man ya -

şan ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt la -

rı nın or ta ya koy du ğu gi bi, can lı lar

sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le bir

an da var ol muş lar ve soy la rı de vam

et ti ği müd det çe en kü çük bir de ği -

şik lik ge çir me miş ler dir. Ba lık lar hep

ba lık, bö cek ler hep bö cek, sü rün -

gen ler hep sü rün gen ola rak var ol -

muş tur. Tür le rin aşa ma aşa ma oluş -

tu ğu id di ası nın bi lim sel hiç bir ge -

çer li li ği yok tur. Tüm can lı la rı ya -

ratan Al lah'tır.

Güneş Balığı 
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Çayır Sivrisineği
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 48-37 milyon yıl

Deniz Kestanesi
Dönem: Paleozoik zaman,
Karbonifer dönemi
Yaş: 295 milyon yıl
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Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yılKöpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik
zaman, Eosen
dönemi
Yaş: 50 milyon yıl



Dar win'in Yı kı lan Umut la rı
Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın

dört bir yanında hummalı fosil araştırmaları yapıldığı

halde bu ara geçiş formlarına rastlanamamıştır. Yapılan

kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bulgular,

evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzün-

de birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya

çıktıklarını göstermiştir. Ünlü İngiliz paleontolog (fosil

bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmasına karşın bu

gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incele-

diğimizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli

olarak aynı gerçekle karşılaşırız; kademeli evrimle gelişen

değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.108

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında

hiçbir geçiş formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden

ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam

aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını göste-

ren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, ken-

disinden evrimleştiği hiçbir atası olmadan, bir anda ve

kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün

yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog

Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında

yapılabilecek yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üze-

rinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde

ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle

olmadıysa, bir değişim süreci sayesinde kendilerinden

önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meyda-
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na gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel

bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi

bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir.109

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve

mükemmel bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermekte-

dir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine,

evrim değil yaratılıştır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getir-

dikleri konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki

Darwinist iddia, insanın sözde maymunsu birtakım yara-

tıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladı-

ğı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında

bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte

tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori"

sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus

4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların

sözde ilk maymunsu

atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen

"Australopithecus"

ismini verirler. Bu can-
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lılar gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden

başka bir şey değildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof.

Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü

iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yap-

tıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sade-

ce soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve

insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.110

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da,

"homo" yani insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre

homo serisindeki canlılar, Australopithecuslar'dan daha

gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fosilleri

ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar.

Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların ara-

sında evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır.

Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucuların-

dan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir

gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 111
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Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis >

Homo erectus > Homo sapiens" sıralamasını yazarken,

bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası olduğu izleni-

mini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un

dünyanın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıkla-

rını göstermektedir.112

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir

bölümü çok modern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo

sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (günü-

müz insanı) ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır.113

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları

oldukları iddiasının geçersizliğini açıkça ortaya koymak-

tadır. Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen

Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın,

Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı homi-

nid (insanımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza

ne oldu? Açıktır ki, bunların biri diğerinden gelmiş ola-

maz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel

bir gelişme trendi göstermemektedirler.114

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan

hayali birtakım "yarı maymun, yarı insan" canlıların

çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla ayakta tutul-

maya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel

temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle

Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma

yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamların-
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dan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen,

ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir

soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmış-

tır. Bilimsel olarak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim

dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına kadar bir yelpaze

oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en

"bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları

kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji

bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en

ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda ise,

Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi

algılama" kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır!

Zuckerman, yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim

olarak varsayılan bu alanlara -yani duyum ötesi algılama-

ya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına- girdiğimiz-

de, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin müm-

kün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle ina-

nan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul

etmeleri bile mümkündür.115

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körü-

ne inanan birtakım insanların buldukları bazı fosilleri ön

yargılı bir biçimde yorumlamalarından ibarettir.
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Dar win For mü lü!
Şimdiye kadar ele aldığımız

tüm teknik delillerin yanında,

isterseniz evrimcilerin nasıl

saçma bir inanışa sahip oldukla-

rını bir de çocukların bile anlaya-

bileceği kadar açık bir örnekle

özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesa-

düfen oluştuğunu iddia etmek-

tedir. Dolayısıyla bu akıl dışı

iddiaya göre cansız ve şuursuz

atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluşturmuşlardır ve son-

rasında aynı atomlar bir şekilde

diğer canlıları ve insanı meyda-

na getirmişlerdir. şimdi düşüne-

lim; canlılığın yapıtaşı olan kar-

bon, fosfor, azot, potasyum gibi

elementleri biraraya getirdiği-

mizde bir yığın oluşur. Bu atom

yığını, hangi işlemden geçirilirse

geçirilsin, tek bir canlı oluştura-

maz. İsterseniz bu konuda bir

"deney" tasarlayalım ve evrimci-

lerin aslında savundukları, ama

yüksek sesle dile getiremedikleri

iddiayı onlar adına "Darwin

Formülü" adıyla inceleyelim:
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha -
yır. Bu nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Sol da ki ne ben zer bir va ri -
le can lı la rın olu şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro -
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lım. Ola bi le cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri
ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le -
nir se bek len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 



Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın

yapısında bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir,

magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar.

Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın

içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu

varillere eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar

amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal

oluşma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu karı-

şımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları

istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başı-

na da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar.

Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak

nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varil-

lerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi

şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kul-

lanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o

varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları,

aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atla-

rı, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri,

muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri,

kavunları,  karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şefta-

lileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve

bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluştura-

mazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlık-

ları, bunların tek bir hücresini bile elde edemezler.

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluştu-

ramazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye

bölüp, sonra art arda başka kararlar alıp, elektron mikros-

kobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop
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altında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak

Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tama-

men aykırı bir safsatadır.  Evrimcilerin ortaya attığı

iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki örnekte

olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji
Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği

bir diğer konu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalite-

sidir. Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görü-

rüz?" sorusuna kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen

ışınlar, gözde retinaya ters olarak düşer. Bu ışınlar, bura-

daki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürü-

lür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen

küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi

işlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak

algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır,

ışık beynin bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü

merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın asla ulaşmadığı,

belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir.

Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı

seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki

21. yüzyıl teknolojisi bile her türlü imkana rağmen bu net-

liği sağlayamamıştır. Örneğin şu anda okuduğunuz kita-

ba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı kaldırın ve

çevrenize bakın. şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki
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bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar

net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon

şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi vere-

mez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netliğe ulaşmak için

çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurul-

makta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar

geliştirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de şu

anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba. Arada büyük bir net-

lik ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV

ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç

boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV

yapmaya, gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmakta-

dırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildi-
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ler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek

mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka

taraf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur.

Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir

görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da mutla-

ka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluştu-

ran mekanizmanın tesadüfen oluştuğunu iddia etmekte-

dirler. şimdi biri size, odanızda duran televizyon tesa-

düfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu

görüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşü-

nürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını

şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü

oluşturan alet tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün

gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşamayacağı çok

açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dış kulak,

çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta

kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendi-

rerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik

sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görme-

de olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma mer-

kezinde gerçekleşir. Gözdeki durum kulak için de geçer-

lidir, yani beyin, ışık gibi sese de kapalıdır, ses geçirmez.

Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi

tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde

algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın sen-

fonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültü-

sünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beynini-

zin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessiz-

HÜCRE ZARINDAKİ MUCİZE

320



liğin hakim olduğu görüle-

cektir.

Net bir görüntü elde

edebilmek ümidiyle tekno-

loji nasıl kullanılıyorsa, ses

için de aynı çabalar onlarca

yıldır sürdürülmektedir.

Ses kayıt cihazları, müzik

setleri, birçok elektronik

alet, sesi algılayan müzik

sistemleri bu çalışmalardan

bazılarıdır. Ancak, tüm tek-

nolojiye, bu teknolojide

çalışan binlerce mühendise

ve uzmana rağmen kulağın

oluşturduğu netlik ve kali-

tede bir sese ulaşılamamış-

tır. En büyük müzik sistemi

şirketinin ürettiği en kalite-

li müzik setini düşünün.

Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya

az da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtı-

ğınızda daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka

duyarsınız. Ancak insan vücudundaki teknolojinin

ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir

insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi

cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir

biçimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldığı günden

bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı

hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve
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başarılı birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme ve işit-

me olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir ger-

çek daha vardır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan 
Şu ur Ki me Ait tir?
Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden,

senfonileri, kuşların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan

kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen

uyarılar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyo-

loji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün beyinde

nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu

konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlaya-

mazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses,

koku ve his olarak algılayan kimdir?

Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duyma-

dan tüm bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu

şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabaka-

sı ve sinir hücrelerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşe-

yin maddeden ibaret olduğunu zanneden Darwinist-

materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedir-

ler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur.

Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için

kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek

için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin

içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranlık mekana
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tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ışıklı olarak sığ-

dıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup, O'na sığın-

ması gerekir. 

Ma ter ya list Bir İnanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin

bilimsel bulgularla açıkça çelişen bir iddia olduğunu gös-

termektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası

bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekanizmalarının

hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin

gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermekte-

dir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı

bir düşünce olarak bir kenara atılması gerekir. Nitekim

tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok
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düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim

teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta

bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime saldırı" ola-

rak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?.. Bu

durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, ken-

disinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış olu-

şudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne bağ-

lıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirilebilecek yegane

materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üni-

versitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde

gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materya-

list, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:
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Gözü ve kulağı, kamera ve ses kayıt cihazları ile kıyasladığımızda bu organ-
larımızın söz konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha
başarılı, çok  daha kusursuz tasarımlara sahip olduklarını görürüz.



Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden

kabul edilmiş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dün-

yaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey,

bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materyaliz-

me olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya mater-

yalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kav-

ramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru oldu-

ğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine

izin veremeyiz.116

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlı-

lık uğruna yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleri-

dir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir varlık olmadığını

varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin,

hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türü-

nün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanla-

rın, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insan-

ların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan

yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden

oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem

bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerin-

ce Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu

akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam

etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bak-

mayan insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlı-

lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının

eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en

kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp

şekillendiren Allah'tır.
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Ev rim Te ori si 
Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür
Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız,

hiçbir ideolojinin etkisi altında kalmadan, sadece aklını

ve mantığını kullanan her insan, bilim ve medeniyetten

uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Bütün hayatımızı beynimizin içinde yaşarız. Gördüğümüz insanlar,
bindiğimiz araba, içinde çalıştığımız iş yeri, çevremizdeki herşey beyni-
mizde oluşur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de
görüntüler vardır. Beyinde bulunabilecek tek şey elektrik sinyalleridir.



inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anla-

yacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inanan-

lar, büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, can-

sız maddeyi dolduran ve bunların karışımından zaman

içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin,

üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim

adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçı-

ların, bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının,

karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik, bu

saçma iddiaya inananlar bilim adamları, pofesörler, kül-

türlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için

"dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini

kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde

insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantık-

la düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne

sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmeleri-

ne engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. 

Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının

Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elle-

ri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin için-

den bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tapma-

larından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir

akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapana-

cağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşecekleri-

ni birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları

şöyledir:
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Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da,

onlar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onların

kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin

üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır.

(Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, göz-

leri vardır bununla görmezler, kulakları vardır

bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta

daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf

Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi’nde ise bu insanların mucizeler

görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle

bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak,

ordan yukarı yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz

döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz"

diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün

etkili olması, insanların gerçeklerden bu kadar uzak

tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bozulmaması ise,

kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir

durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız

senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara

inanmaları anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanın-

daki insanların, şuursuz ve cansız atomların ani bir

kararla biraraya gelip; olağanüstü bir organizasyon,

disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle işle-

yen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelliğe
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sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sis-

temle donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanması-

nın, "büyü"den başka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunu-

cusu olan bazı kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları

etkilediklerini Hz. Musa (as) ve Firavun arasında geçen

bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa (as),

Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a,

kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların toplandığı bir

yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa (as), büyücülerle

karşılaştığında, büyücülere önce onların marifetlerini

sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı bir ayet

şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insan-

ların gözlerini büyüleyiverdiler, onları dehşete

düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldu-

lar. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları

"aldatmacalar"la  -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışın-

da- insanların hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onla-

rın attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu

delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi

"uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O

da fırlatıverince) bir de baktılar ki, o bütün uydur-

duklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. Böylece hak

yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları

geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düş-

müşler olarak tersyüz çevrildiler.  (Araf Suresi, 117-

119)
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Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları

büyüleyerek etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sah-

tekarlık olduğunun anlaşılması ile, söz konusu insanlar

küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etki-

siyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara

inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer

bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla

açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük duruma

düşeceklerdir. 

Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan

ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri

gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gele-

cekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alan-

larda, geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri mal-

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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zemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak,

bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saf-

lıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.117

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir

gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını

anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük

aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacak-

tır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir

yanında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır.

Evrim aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan, bu

aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşün-

mektedir.

Sen yücesin, bize 

öğrettiğinden başka bizim 

hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten 

Sen, herşeyi bilen, hüküm ve 

hikmet sahibi olansın. 

(Bakara Suresi, 32)
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