YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel
ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmiﬂtir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden
oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün
kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de
hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu suretle,
inkarc› düﬂünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine
karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu
son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve
sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n
daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r.
‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,
Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli,
S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen

eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaﬂ›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklaﬂ›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düﬂünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir,
yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise,
emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden
anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya
konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve
etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n
izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›ﬂa, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya bir vesile olacakt›r.

OKUYUCUYA
●

Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluﬂturmas›d›r. Yarat›l›ﬂ› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuﬂkuya düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli
bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaﬂt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya
özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.

●

Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaﬂamaya
davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir ﬂüphe veya soru iﬂareti b›rakmayacak ﬂekilde aç›klanmaktad›r.

●

Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmiﬂe herkes taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta
okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen
insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar
edememektedirler.

●

Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karﬂ›l›kl› bir sohbet
ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan
yararl› olacakt›r.

●

Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön
son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teﬂvik edilmesidir.

●

Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu
sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri taﬂ›yan ve okumaktan hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.

●

Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine, ﬂüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.

Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›ﬂt›r.
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ir konuda bilgisi az olan veya onun üzerinde fazla düﬂünmemiﬂ
insanlar, o konuda pek çok yan›lg›ya sahip olabilirler. Ya da baﬂkalar› taraf›ndan kas›tl› olarak yan›lt›labilirler. Örne¤in bir televizyonun nas›l çal›ﬂt›¤›, mekanizmas›n›n hangi parçalardan oluﬂtu¤u
hakk›nda pek fazla bilgisi olmayan veya bu konuyla ilgilenmeyen bir insan için televizyon sadece film izledi¤i, haberleri takip etti¤i bir araçt›r.
Televizyona görüntü ve sesin nas›l ulaﬂt›¤›, görüntünün ekranda nas›l
meydana getirildi¤i, uydu ba¤lant›lar›n›n nas›l sa¤land›¤›, bir baﬂka ülkeden yola ç›kan bir görüntünün önce uzaya ç›k›p, sonra evindeki televizyon aletinin içine hiçbir engele tak›lmadan, sesi ve rengiyle birlikte nas›l
ulaﬂt›¤›, içindeki aletlerin, yap›m›nda kullan›lan malzemelerin ne iﬂe yarad›¤›, uzaktan kumandas›n›n nas›l bir mant›kla iﬂledi¤i gibi detayl› ko-
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nular› bilmedi¤i ve bunlar›n üzerinde düﬂünmedi¤i zaman, bu aletteki
teknolojik harikal›¤› da takdir edip anlayamaz. Televizyonu sadece istedi¤i programlar› izleyebildi¤i elektronik bir alet olarak görür.
Proteinlerle ilgili bir kitab›n giriﬂinde, "televizyonla ilgili örne¤in
amac› ne?" diye düﬂünenler olabilir. Buradaki amaç, insanlar›n baz› konulardaki bilgi veya düﬂünce eksikliklerinin, önemli yan›lg›lara veya yüzeyselli¤e yol açabilece¤ini, insanlar›n baz› konular üzerinde düﬂünmedikleri zaman en hayati konulardan dahi habersiz yaﬂayabileceklerini vurgulamakt›r. Belki televizyonun nas›l çal›ﬂt›¤› ile ilgili bilgilerden mahrum olmak veya bu konu üzerinde pek düﬂünmemiﬂ olmak insana fazla birﬂey
kaybettirmeyebilir. Ancak yeryüzünde hayat›n nas›l baﬂlad›¤› ve nas›l devam etti¤i sorusu üzerinde düﬂünmemek, bu konuda ortaya at›lan gerçek
d›ﬂ› iddialara gözü kapal› inanmak, bir insan›n en büyük kay›p ve yan›lg›lar›ndan biri olabilir. Bu nedenle insanlar›n, hayat›n nas›l baﬂlad›¤› sorusu üzerinde düﬂünmeleri gerekir.
Bu kitapta, hayat›n temel taﬂ› olan proteinlerin baz› özellikleri anlat›larak, insanlara hayat›n nas›l baﬂlad›¤› sorusunun tek geçerli cevab› verilecektir. Bu cevap ﬂöyledir: Hayat, üstün ve güçlü bir Yarat›c› olan
Allah'›n yarat›ﬂ› ile baﬂlam›ﬂt›r.
Bu aç›k gerçekten habersiz olanlara Kuran'da ﬂöyle seslenilir:
‹nsan önceden, hiçbir ﬂey de¤ilken, gerçekten bizim onu yaratm›ﬂ bulundu¤umuzu (hiç) düﬂünmüyor mu? (Meryem Suresi, 67)

9

anl›l›¤›n en temel birimi olan hücrenin sadece ›ﬂ›n mikroskobu
ile incelenebildi¤i 19. yüzy›lda, bilim adamlar› hücreyi, kara
bir leke gibi görüyorlard›. Kimi ise hücrenin içi s›v› dolu bir
plazma oldu¤unu, kimi de jöle benzeri bir madde oldu¤unu san›yordu. O
dönemde kullan›lan ve günümüz imkanlar› ile k›yasland›¤›nda oldukça
ilkel bir alet say›lan ›ﬂ›n mikroskobunda gördükleri görüntüden dolay›
hücreyi çok basit bir madde zanneden 19. yüzy›l bilim adamlar›, hücrenin
tesadüfen ve kendili¤inden oluﬂtu¤unu iddia eden bir teori ortaya at›ld›¤›nda bu teoriyi hemen kabul ettiler.
1859 y›l›nda Türlerin Kökeni isimli kitab›yla evrim teorisini ortaya
atan Charles Darwin, canl›l›¤›n ilkel dünya ﬂartlar›nda kendili¤inden ve
tesadüfen oluﬂan basit bir hücreden evrimleﬂerek geliﬂti¤ini iddia etti. Bu
iddiaya göre, ﬂuursuz ve cans›z atomlar kör tesadüfler sonucunda birara-
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ya gelerek, kusursuz bir tasar›ma ve canl›l›k için gereken tüm özelliklere
sahip hücreyi oluﬂturmuﬂlard›. Ayn› kör tesadüfler bu ilk hücreyi nas›l olduysa evrimleﬂtirmiﬂ ve zaman içinde bilgisayar mühendislerini, profesörleri, sanatç›lar›, dahileri meydana getirmiﬂlerdi.
Hücrenin ve içerdi¤i maddelerin ne kadar kompleks, ayr›nt›l› ve üstün bir tasar›ma sahip oldu¤undan habersiz olan bilim adamlar›n›n birço¤u, bu kadar mant›ks›z ve cahilce iddialar içeren evrim teorisine körü körüne inand›lar. Çünkü bu teori bir yandan da 19. yüzy›lda güçlenen materyalist düﬂünceye, bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› inkar ederek ve ortaya "tesadüf teorisi"ni atarak önemli bir destek sa¤l›yordu.
Ne var ki, 20. yüzy›l›n özellikle ikinci yar›s›ndan sonra h›zla geliﬂen
bilim ve teknoloji, evrim teorisinin bilimsel gerçeklerle taban tabana z›t,
hiçbir geçerlili¤i ve bilimsel delili olmayan, hayali bir senaryodan veya
ilkça¤ mitolojilerini and›ran bir aldatmaca oldu¤unun anlaﬂ›lmas›na neden oldu. Ancak materyalist düﬂüncelerine ve bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› inkarlar›na destek olan bu teoriden kopamayan baz› bilim adamlar›, büyük
bir tutuculuk ve ba¤l›l›kla evrim teorisini savunmaya ve hayat›n kökenini aç›klayan tek bilimsel gerçekmiﬂ gibi insanlara telkinde bulunmaya devam ettiler.
Evrimciler halk›n büyük bir ço¤unlu¤unun bilimsel konularda detayl› bir bilgiye sahip olmamas›n› ve hayat›n ak›ﬂ› içinde bu tür konular
üzerinde pek fazla düﬂünme imkanlar›n›n da bulunmay›ﬂ›n› bir koz olarak kullanarak, bir nevi evrim hipnozu yapt›lar. En ak›l almaz iddialar›n›,
en inan›lmaz teorilerini, sahtekarl›k yap›larak üretilmiﬂ sahte delillerini,
bol latince kelimelerle süsledikleri kendilerince "çok bilimsel" ama içi
bomboﬂ makalelerini, kitaplar›n› evrimin kesin bir gerçek oldu¤u yalan›na insanlar› inand›rmak için kulland›lar.
Bugün insanlar›n birço¤u evrim teorisinin ispatlanm›ﬂ bilimsel bir
teori oldu¤unu zanneder. Evrim teorisinin iddialar›n›n ne kadar mant›ks›z ve ak›l d›ﬂ› oldu¤unu ise farketmez. Oysa de¤il hücrenin, hücreyi oluﬂturan tek bir protein molekülünün dahi ne kadar kompleks bir tasar›ma,
ne kadar detayl› ve ince hesaplanm›ﬂ bir plana sahip oldu¤unu, tek bir
proteinin meydana gelmesi için ayn› anda yüzlerce koﬂulun, yüzlerce mo11

PROTE‹N MUC‹ZES‹

lekülün, enzimin birarada bulunmas› gerekti¤ini bilen bir insan için evrim teorisi inan›lmas› kesinlikle imkans›z bir safsatad›r. Bu kitapta üzerinde durulaca¤› gibi, tek bir protein molekülü dahi, tesadüfen meydana gelmesi kesinlikle imkans›z, ancak ak›l, bilinç, bilgi, irade sahibi bir güç taraf›ndan inﬂa edilebilecek kadar kusursuz bir yap›ya sahiptir.
Baz› insanlar, "proteini bizden daha iyi tan›yan bilim adamlar› nas›l
olup da hala evrim teorisini savunuyorlar?" diye hakl› olarak sorabilirler.
Daha önce de üzerinde duruldu¤u gibi, evrimciler evrimi bilimsel bir teori oldu¤u için de¤il, yarat›l›ﬂ› ve bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› inkar etti¤i ve
materyalist felsefelerine destek sa¤lad›¤› için savunmaktad›rlar. Ve bunu
da s›k s›k itiraf ederler. Örne¤in Sidney Üniversitesi'nden evrimci antropolog Dr. Michael Walker ﬂöyle der:
Birçok bilim adam› ve teknoloji uzman›n›n Darwin'in teorisine dilleriyle
hizmet ediyor olmalar›n›n tek nedeninin, bu teorinin bir Yarat›c› oldu¤unu
reddetmesi oldu¤unu kabul etmek zorunday›z. 1

Bir baﬂka dünyaca ünlü evrimci bilim adam› Fred Hoyle ise, hayat›n
tesadüfen baﬂlamas›n›n imkans›zl›¤›n› ﬂöyle itiraf eder:
Herﬂeyden önce hayat›n tesadüfler sonucu oluﬂmas› ihtimali o kadar küçüktür ki, bu iddiay› kabul etmek mant›k d›ﬂ›d›r. 2

Bu önde gelen evrimci bilim adamlar›n›n da itiraf ettikleri gibi, hayat›n tesadüfen ve kendili¤inden baﬂlad›¤›n› iddia etmek mant›k d›ﬂ›d›r ve
bu bilim adamlar› sadece Yarat›c›'n›n varl›¤›n› inkar etmek için bu mant›k
d›ﬂ› iddialar›n› sürdürürler.
Bu kitapta okuyaca¤›n›z bilgiler, canl›l›¤›n yap›taﬂlar› olan proteinler
hakk›ndaki bilginin sadece çok küçük bir bölümüdür. Ancak okuyaca¤›n›z bilgilerden herhangi biri, 150 y›ld›r süren evrim aldatmacas›n›n ne kadar mant›k d›ﬂ› ve inan›lmaz oldu¤unu göstermek için yeterlidir.
Her bir protein molekülündeki kusursuz tasar›m, her birinin son derece kompleks yap›s›, protein üretiminde kullan›lan ola¤anüstü organize
ve mükemmel yöntem, proteinlerin aralar›ndaki görev da¤›l›m› ve her birinin birbirinden farkl› yap›lar›n›n görevleri ile kusursuz uyumu, canl›l›¤›n en küçük parçalar›n›n dahi tesadüfen oluﬂamayacak kadar üstün bir
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yarat›l›ﬂa sahip olduklar›n› göstermektedir. Tüm evrende, en küçük bir
protein molekülünü oluﬂturan parçalardan en büyük galaksilere kadar,
herﬂey üstün bir yarat›ﬂ›n, sonsuz bir akl›n ve gücün eseridir. Tüm bu
eserlerin sahibi ise hepimizi yoktan vareden Yüce Rabbimiz'dir. E¤itimli
ve zeki olmalar›na ra¤men baz› insanlar›n bu kadar aç›k bir gerçe¤i anlamazdan gelerek, inkar etmeleri ise apayr› bir mucizedir. Kuran'da böyle
insanlara ﬂöyle seslenilmektedir:
Nas›l oluyor da Allah'› inkar ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O diriltti;
sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O'na döndürüleceksiniz. Sizin için yerde olanlar›n tümünü yaratan O'dur. Sonra gö¤e yönelip (istiva edip) de onlar› yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herﬂeyi bilendir. (Bakara Suresi, 28-29)

AKILLI TASARIM YAN‹ YARATILIﬁ
Allah'›n yaratmak için tasar›m yapmaya ihtiyac› yoktur
Kitap boyunca yer yer kullan›lan 'tasar›m' ifadesinin do¤ru anlaﬂ›lmas› önemlidir. Allah'›n kusursuz bir tasar›m yaratm›ﬂ olmas›, Rabbimiz’in önce plan yapt›¤› daha sonra yaratt›¤› anlam›na gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah’›n yaratmak için herhangi
bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve yaratmas›
ayn› anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir.
Allah'›n, bir ﬂeyin ya da bir iﬂin olmas›n› diledi¤inde, onun olmas›
için yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde ﬂöyle buyurulmaktad›r:
Bir ﬂeyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o da hemen
oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iﬂin olmas›na
karar verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi,
117)
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ilindi¤i gibi, bütün canl›lar hücrelerden oluﬂur. Örne¤in insan
vücudunu oluﬂturan yaklaﬂ›k 100 trilyon hücre vard›r. Her hücre ise, aral›ks›z olarak, canl›n›n hayat› boyunca ihtiyaç duyaca¤›
ﬂeyleri üretir. Canl›lar›n hücrelerini yüksek teknoloji ile donat›lm›ﬂ birer
fabrika olarak kabul edersek, bu kitab›n konusu olan proteinler de bu fabrikan›n makinalar›, duvarlar›, tavan›, merdivenleri, kap›lar› ve hatta vidalar›d›r. K›sacas› proteinler, hücrelerin hem inﬂaat malzemesini hem de çok
karmaﬂ›k makinelerini oluﬂtururlar. Birbirinden farkl› birçok görevi üstlenen proteinler bu nedenle canl›l›¤›n yap›taﬂlar› olarak kabul edilirler.
Örne¤in saç, t›rnak ve tüylerde bulunan sert yap›y› oluﬂturan keratin isimli madde bir proteindir. Baz› proteinler, kaslar› kemi¤e ba¤layan
tendonlarda bulunan dayan›kl› naylon benzeri bir maddeyi oluﬂtururlar.
Derinin pürüzsüz elastikiyetini ve kemiklerin dayan›kl›l›¤›n› sa¤layan ise
14
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kolajen isimli bir baﬂka proteindir. Atardamarlar› çevreleyen kauçuk benzeri elastik maddeyi oluﬂturan da yine baﬂka bir proteindir. Retinaya ›ﬂ›k
çarpt›¤›nda görme etkisini baﬂlatan ise rodopsin isimli proteindir. Bu arada baﬂka proteinler de gözün lensini oluﬂturan saydam maddeyi yaparlar.
Hücrelerin içine moleküllerin giriﬂ ç›k›ﬂ›nda yine özel taﬂ›y›c› proteinler
görev yapar. Tüm canl›l›¤›n bilgisini taﬂ›yan DNA molekülü proteinler olmadan kopyalanamaz ve bilgi üretemez, hücre bölünmesini sa¤layamaz.
Yani proteinler canl›lardaki en küçük yaﬂam birimi olan hücrelerin hem
yap›lar›nda hem de say›s›z iﬂlevlerinde çok çeﬂitli görevler al›rlar. Di¤er
baz› proteinler de hücredeki kimyasal reaksiyonlar›n h›z›n› milyarlarca
kez art›rmak için katalizör görevi görürler. Tak›mlar halinde çal›ﬂarak,
hücrenin tüm kimyasal parçalar›n› inﬂa ederler. ‹nﬂa etme özelliklerinin
yan›s›ra, parçalama özellikleri de bulunmaktad›r. Bu özelliklerini kullanarak hücrelerde bulunan büyük molekülleri, hücrenin kullanabilece¤i basit bileﬂiklere ay›r›rlar. Hücreye enerji sa¤lanmas› için gereken reaksiyonlar›n oluﬂmas›n› sa¤larlar. Kaslardaki kas›lma hareketi için gereken unsurlar› oluﬂturanlar da yine kas hücrelerindeki özel proteinlerdir.
Yukar›da say›lanlar, binlerce protein çeﬂidinden sadece birkaç tanesine ait özelliklerdir. Siz bu sat›rlar› okurken dahi vücudunuzdaki her protein çeﬂidi yaﬂam›n›z› sa¤l›kl› bir ﬂekilde sürdürebilmeniz için aral›ks›z
olarak faaliyet göstermeye devam etmektedir. Bakt›¤›n›z sat›rlar› okuyabilmenizden yeme¤inizi yiyebilmenize, vücudunuzun geliﬂiminden hastal›klara karﬂ› dirençli olman›za kadar birçok ihtiyac›n›z hücrelerinizde
durmadan çal›ﬂan proteinler sayesinde giderilmektedir. Sadece insan vücudunda de¤il, bitkilerden tüm hayvan türlerine, en basit bakteriye kadar,
tüm canl›lar›n yaﬂamsal faaliyetlerinin tamam› proteinler üzerine kuruludur.
Kitap boyunca da üzerinde durulaca¤› gibi, belirli say›da atomun
birleﬂmesinden meydana gelmiﬂ bu mucize moleküller, birbirleriyle kusursuz bir uyum içinde, çok büyük bir ak›l ve ﬂuur göstererek, inan›lmaz
sorumluluklar› yerine getirirler. Bundan sonra anlat›lacak her konuda,
ak›l ve vicdan sahibi her insan›n kendisine sormas› gereken önemli bir soru vard›r: Cans›z atomlar›n birleﬂmesinden meydana gelen ﬂuursuz, bilgi
15
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(A)

KOLAJEN, GÜÇLÜ L‹FL‹
B‹R PROTE‹N

(B)

KERAT‹N, SAÇIN
L‹FL‹ PROTE‹N‹

tendon

keratin mikrofibrili

mikrofibril

keratin
polipeptid
saç
hücreleri

kolajen lif
saç
tropokollajen üçlü
heliks

kolajen polipeptid
keratin üçlü
heliks

300 mm. uzunlu¤undaki molekül

sa¤-elli üçlü
heliks

Glisin

sol-elli kolajen
heliksinde tipik
bir zincir

Yukar›da kemiklerin dayan›kl›l›¤›n› sa¤layan kolajen proteininin ve saçlarda
bulunan keratin proteininin yap›s› görülmektedir. Altta ise kolajen lifinin
aç›l›m› yer almaktad›r.
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Belli atomlar›n belli s›ralarda ve belli ba¤larla birbirlerine
ba¤lanmalar›, onlar› proteinler gibi özel iﬂlevleri olan mucize
moleküllere dönüﬂtürür. Yanda bir molekülü oluﬂturan atomlar›n
iç yap›lar› görülmektedir.

ve beceriden yoksun olmas› beklenen protein molekülmolekül

leri nas›l olup da inan›lmaz bir ak›l, organizasyon yetene¤i ve sorumluluk hissi göstererek tüm bu faaliyetleri gerçekleﬂtirebilmektedir? Samimi düﬂünen her insan, cevab›n, sonsuz bir güç ve ilim sahibi olan Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ› oldu¤unu görecek, en küçü¤ünden en büyü¤üne kadar evrendeki tüm varl›klar›n

atom

Allah'›n kontrolü ve emri alt›nda oldu¤unu kavrayacakt›r. Allah'›n tüm varl›klar›n
nötron
proton

hakimi oldu¤u bir ayette ﬂöyle haber verilir:
Ben gerçekten, benim de Rabbim,
sizin de Rabbiniz olan Allah'a
tevekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur.
Muhakkak benim Rab-

kuarklar

bim, dosdo¤ru bir yol üzerinedir (dosdo¤ru yolda olan›
korumaktad›r.) (Hud Suresi, 56)

ﬁuursuz Atomlar›n ‹nﬂa Etti¤i Yetenekli Proteinler
Arka sayfada gördü¤ünüz ﬂekil, sitokrom-c isimli bir proteinin atom
yap›s›n› göstermektedir. Milimetrenin milyonda beﬂi kadar küçük olan bu
protein yaklaﬂ›k 1000 atomun birleﬂmesinden meydana gelmektedir. Resimde de görüldü¤ü gibi, bu atomlar›n aralar›ndaki organizasyon ve birbirleriyle birleﬂme ﬂekilleri son derece komplekstir.

17

PROTE‹N MUC‹ZES‹

sitokrom-c proteininin üç boyutlu
yap›s›

ﬁimdi bu resme bakarak düﬂünelim. Evrimciler bu 1000 atomun tesadüfen biraraya gelerek, bu ﬂekilde görüldü¤ü gibi birbirlerine ba¤land›klar›n› iddia ederler. Ve bu rastgele birleﬂmelerin sonucunda "tesadüfen" canl›n›n yaﬂam› için son derece önemli görevlere sahip sitokrom-c
proteininin meydana geldi¤ini söylerler. Üstelik bu 1000 atomun içinde,
demir, karbon, nitrojen gibi birçok çeﬂit atom bulunmaktad›r. Yani sitokrom-c'yi oluﬂturabilmek için gerekli olan farkl› atomlar, belirli bir say›da,
18

Cans›z Atomlar› Proteinlere Dönüﬂtüren Kusursuz Tasar›m

belirli bir zamanda, belirli bir yerde bulunmal›, sonra gerekli yerlerden
birbirleriyle ayr› ayr›, resimde görüldü¤ü gibi, en uygun kimyasal ba¤larla ba¤lanmal›d›rlar. ‹ﬂte evrimcilerin son derece mant›ks›z ve ak›l almaz
iddialar›na göre bunlar›n hepsi rastgele gerçekleﬂmeli, ama canl›l›k için
son derece önemli olan bir protein buna ra¤men oluﬂmuﬂ olmal›d›r.
Dahas› evrimciler, sadece sitokrom-c proteininin oluﬂmas› için de¤il,
canl›l›k için gereken binlerce proteinin oluﬂmas› için ayn› tesadüf masal›n› iddia ederler. Karbon, nitrojen, demir, fosfor gibi ﬂuursuz, cans›z, hiçbir ﬂeyden habersiz atomlar›n, farkl› oranlarda ve farkl› düzenlerde birleﬂerek canl›l›k için gerekli olan tüm proteinleri meydana getirdiklerini iddia etmek akla ve mant›¤a kesinlikle ayk›r›d›r.
Milimetrenin milyonda beﬂi kadar yer kaplayan bu küçücük yap›lar›n canl› vücudunda üstlendikleri görevler görüldü¤ünde ise, ﬂuursuz
atomlar›n bu kadar önemli yap›lar› tesadüfen inﬂa ettiklerini iddia etmenin daha da büyük bir mant›ks›zl›k ve ak›ls›zl›k oldu¤u anlaﬂ›lacakt›r.
Örne¤in baz› proteinler saçlar›, t›rnaklar› ve hayvan tüylerini oluﬂturan teflon benzeri maddeyi oluﬂturur. Baz›lar› kaslar› kemiklere ba¤layan
tendonlar› oluﬂturur. Ayr›ca hücreye gelen mesajlar› getirenler de, mesajlar› alan ve de¤erlendirenler de proteinlerdir. Hücrenin içine giriﬂ ç›k›ﬂlar› kontrol eden kap›lar ve pompa sistemleri de proteinlerdir. Kimyasal reaksiyonlar› h›zland›ranlar yine proteinlerdir. Hemoglobin ad›ndaki protein kandaki oksijeni dokulara taﬂ›r. Transferin isimli protein ise kanda bulunan demiri taﬂ›r. ‹mmunoglobülinler bakteri ve virüslere karﬂ› vücudu
savunan proteinlerdir. Fibrinojen ve trombin ise kan›n p›ht›laﬂmas›n› sa¤lar. ‹nsülin, vücuttaki ﬂeker metabolizmas›n› düzenleyen bir protein çeﬂididir.
Baz› canl›larda insan vücudunda bulunmayan, ancak o canl›n›n hayat› için son derece büyük önemi olan baﬂka proteinler de bulunur. Örne¤in baz› bal›klar›n kan›nda bulunan antifriz proteini bu bal›klar›n kan›n›
donmaya karﬂ› korumaktad›r. Böcek kanatlar›n›n hareketini sa¤layan rezilin proteini hemen hemen mükemmel bir elastik özelli¤e sahiptir. Sadece 20 amino asitin, di¤er bir deyiﬂle birkaç yüz atomun birleﬂmesinden
meydana gelen bu moleküllerin bu kadar farkl› özelliklere sahip olmalar›
19
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ola¤anüstü bir olayd›r. Atomlar›n biraraya gelerek bu kadar çok önemli iﬂ
baﬂaran, ak›l gösteren, organize olabilen, en gerekli yerde en gerekli karar› verip, bunu uygulayabilen yap›lar› tesadüfen inﬂa etmiﬂ olmalar› kesinlikle imkans›zd›r. Üzerinde düﬂünülmesi gereken bir konu da, aﬂa¤› yukar› benzer atomlardan oluﬂan proteinlerin görev ve iﬂlevlerinin bu kadar
çeﬂitlilik göstermesidir. Proteinler ço¤u zaman benzer atomlardan oluﬂurlar. Ancak bu atomlar›n farkl› say›larda ve farkl› dizilimlerde olmas› o
protein molekülüne farkl› görev ve yetenekler yükler. Bu gerçekleri tesadüflerle aç›klamak kesinlikle imkans›zd›r. Asl›nda evrimciler de bunu itiraf ederler. Örne¤in ülkemizin önde gelen evrimcilerinden Prof. Ali Demirsoy, sitokrom-c proteininin oluﬂumu için ﬂöyle der:
"Bir Sitokrom-C'nin dizilimini oluﬂturmak için olas›l›k s›f›r denilecek
kadar azd›r... Ya da oluﬂumunda bizim tan›mlayamayaca¤›m›z do¤aüstü
güçler görev yapm›ﬂt›r. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun de¤ildir. O halde birinci varsay›m› irdelemek gerekiyor."3

Demirsoy kitab›n›n baﬂka bir bölümünde ise, sitokrom-c'nin tesadüfen oluﬂmas› ihtimali için "bir maymunun daktiloda hiç yanl›ﬂ yapmadan
insanl›k tarihini yazma olas›l›¤› kadar azd›r" der. 4
Bir maymun daktiloda hiç yanl›ﬂ yapmadan insanl›k tarihini yazamayaca¤›na göre, sitokrom-c proteini de kesinlikle tesadüfen oluﬂamaz.
Ancak Demirsoy'un ilk al›nt›s›nda belirtti¤i gibi, evrimciler için do¤aüstü
güçlerin varl›¤›n› kabul etmek "bilimsel amaca uygun" de¤ildir. Yani evrimci bilim adamlar›n›n "bilimsel amaç"lar› (!) Allah'›n varl›¤›n› inkar etmek ve materyalizmi savunmak oldu¤u için, sitokrom-c proteininin tesadüfen oluﬂtu¤unu kabul etmek zorunda olduklar›n› öne sürmektedir. Bu
o kadar mant›ks›z bir iddiad›r ki, üzerinde biraz düﬂünüldü¤ünde evrimcilerin ne kadar büyük bir yan›lg› içinde olduklar›n› görmek için tek baﬂ›na yeterlidir. Örne¤in biri size gelse ve Taksim Meydan›'ndaki bir taﬂ
y›¤›n›n›n ﬂiddetli rüzgar›n etkisiyle muhteﬂem bir insan heykeline
dönüﬂtü¤ünü söylese... Veya bir kayal›¤a çarpan dev dalgalar›n bu kayal›kta tesadüfen Ürdün-Petra'daki taﬂ iﬂçili¤inin en güzel örnekleri olan yap›lar› oluﬂturdu¤unu söylese, o kiﬂinin akl› ve samimiyeti hakk›nda ne
düﬂünürdünüz? Görüldü¤ü gibi evrimciler, tüm bu olanaks›zl›klardan
20

Cans›z Atomlar› Proteinlere Dönüﬂtüren Kusursuz Tasar›m

Tesadüfler hiçbir
zaman kompleks bir tasar›m
meydana getiremezler. Proteinler gibi üstün bir
tasar›ma sahip
moleküllerin tesadüfen oluﬂtu¤unu söylemek,
taﬂ y›¤›nlar›n›n
rüzgarlar sayesinde bir heykele veya kayalara
vuran dalgalar
sayesinde tesadüfen mimari bir
harikaya dönüﬂtü¤ünü iddia etmekten çok daha mant›ks›z ve
ak›l d›ﬂ›d›r.
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daha da olanaks›z›n› kabul edebilecek kadar büyük bir mant›k ve ak›l çöküntüsü içindedirler. Çok aç›k gerçeklere gözlerini kapat›yor olmalar›,
büyük bir bölümünün anlay›ﬂ›n› ve kavray›ﬂ›n› kapatm›ﬂt›r. Protein moleküllerinin canl›l›k için, üstün bir akla, bilgiye ve güce sahip olan Allah
taraf›ndan tasarland›klar› ve yarat›ld›klar› çok aç›k bir gerçektir.

Proteinlerin Görevlerine Uygun
Kusursuz Tasar›mlar›
Maddelere özelliklerini veren, atomlar›ndaki düzendir. Her maddeyi meydana getiren atomlar "molekül" ad› verilen özel gruplar halinde
düzenlenmiﬂtir. Canl›lar›n yap›lar›n› ve sistemlerini oluﬂturan moleküllerin atomlar› da canl›l›k için özel olarak düzenlenmiﬂtir. Bu, son derece
önemli bir konudur. Çünkü elinizdeki kitaptan oturdu¤unuz koltu¤a,
kendi bedeninizden çiçeklerinize kadar her varl›k atomlardan oluﬂur. Ancak atomlar›n farkl› ﬂekillerde gruplanmalar› ve organize olmalar› ile,
canl› ve cans›z maddeler birbirlerinden tamamen ayr›l›rlar.
Proteinler, canl›l›¤› oluﬂturan dört büyük ana molekül grubundan biridir. (Di¤erleri nükleik asitler, lipidler ve karbonhidratlard›r.) Her molekül grubunda atomlar farkl› ﬂekillerde dizilmiﬂlerdir. Bu sayede farkl›
özellikler kazan›rlar ve bu özelliklerine göre görevler üstlenirler.
Moleküllerdeki atomlar›n düzeni o kadar hassas ve önemlidir ki, çok
k›sa bir anda, tek bir protein molekülünün atomlar›n›n gerekti¤i gibi düzenlenmemesi durumunda vücutta onar›lmaz hasarlar oluﬂabilir. Örnek
olarak görme olay›n› ele alabiliriz. En geliﬂmiﬂ kameradan bile çok daha
üstün bir teknolojiye sahip olan gözde, görme olay›n›n gerçekleﬂmesi için
birçok protein görev yapar. T›pk› kamerada görüntünün oluﬂmas›ndan
sorumlu olan birçok parçan›n görev yapmas› gibi. (Ancak burada ﬂunu da
belirtmeliyiz ki, göz ve kamera sistemleri aras›nda bir k›yas mümkün olmakla birlikte, kameran›n parçalar› hiçbir zaman gözdeki proteinlerin
oluﬂturdu¤u netlik ve mükemmellikte bir görüntü oluﬂturamayaca¤›
aç›kt›r. Bugün en geliﬂmiﬂ teknolojilerle üretilen kameralar için de bu durum geçerlidir.) Bu parçalardan birinin bozuk olmas› kamerada görüntü22
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Yukar›da görülen, yüksek teknoloji ürünü, yüzlerce parçadan oluﬂan kamera ile elde edebildi¤iniz
en kaliteli görüntüyü düﬂünün. Bu görüntüde mutlaka bir pus, karlanma veya kayma olur. Renkler
hiçbir zaman asl› gibi canl› ve net olmaz. Bir de
sadece protein ve ya¤lardan oluﬂan gözünüzün
oluﬂturdu¤u görüntüyü düﬂünün. Görüntünüzde
hiçbir zaman kayma, kararma, puslanma olmaz.
Netlik ayar› hiçbir zaman bozulmaz. Renkler ise
hep canl›d›r. Onlarca y›ld›r binlerce bilimadam›n›n,
teknik uzman›n ve mühendisin en ileri teknoloji ile
oluﬂturamad›¤› kalitedeki görüntüyü, ﬂuursuz
atomlar›n tesadüfen oluﬂturmaya baﬂlad›klar›n› iddia etmek akla ve mant›¤a tamamen ayk›r›d›r. Bu,
gözün tüm parçalar› ile üstün bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›ld›¤›n›n aç›k bir delilidir.

Sol üstteki resim gözün
yap›s› taklit edilerek tasarlanm›ﬂ bir kamerad›r.

göz
retina

nün oluﬂmas›n› engelleyecektir veya bozuk
olmas›na neden olacakt›r. Ayn› ﬂekilde görme
iﬂleminde görev alan birçok proteinden bir tanesi-

melanin proteinleri

nin bile gerekli moleküler yap›ya sahip olmamas› durumunda, görme iﬂlemi bir anda hasara u¤rayabilir. Ör-

koni hücreleri

ne¤in rodopsin, gözün ›ﬂ›¤a tepki vermesini sa¤layan bir
proteindir. Rodopsinin yap›s›ndaki en küçük bir bozukluk
bu iﬂlemi aksat›r. Ayn› ﬂekilde retinadaki koni hücrelerde bulunan ve renkli görmeyi sa¤layan proteinlerin yap›lar›ndaki bozukluklar da renkli görmeyi engeller. Bir baﬂka örnek, gözü ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›n zararl› etkilerinden koruyan melanin proteininin
görevini yapamamas› durumunda gözde katarakt hastal›¤›n
oluﬂmas›d›r.
23
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Bu örneklerde de görüldü¤ü gibi, proteinlerin kendilerine tahsis
edilmiﬂ görevleri yerine getirebilmeleri için en uygun moleküler yap›ya
sahip olmalar› ﬂartt›r. Bunun içinse, proteinleri meydana getiren amino
asit moleküllerinin de en uygun ﬂekilde düzenlenmiﬂ olmas› gereklidir.
Amino asitlerin yap›s›nda da t›pk› proteinlerde oldu¤u gibi ayr›nt›l› bir
tasar›m ve kusursuz bir iﬂleyiﬂ hakimdir.

Amino asitlerdeki Düzen
Proteinler, amino asit isimli moleküllerden oluﬂurlar. Amino asitler
proteinlere göre daha küçük moleküller olmalar›na ra¤men, oldukça
kompleks bir yap›lar› vard›r. Amino asitleri oluﬂturan atomlar üç ayr›
grup halinde bulunurlar; amino grubu, karboksil grubu ve yan zincir grubu (ya da radikal grup).
Bütün amino asitlerde amino ve karboksil gruplar› ayn›d›r. Bir amino asiti di¤erlerinden farkl› k›lan tek özellik, moleküle bir ucundan ba¤lanan yan zincir grubudur. Bu yan zincir gruplar›n›n her amino asitte
farkl› olmas› sayesinde her amino asit birbirinden çok farkl› özelliklere sahip olur.
Nas›l ki bir makinenin yap›s›nda çeﬂitli malzemeler kullan›lmaktaysa, vücudumuzdaki çok karmaﬂ›k görevleri yerine getirebilmesi için protein makinalar›nda da farkl› özelliklere sahip malzemeler bulunmal›d›r.
‹ﬂte amino asitlerin yan zincir gruplar›ndaki atomlar›n ﬂekli, say›s› ve s›ralamalar›, elektrik yükleri, hidrojen ba¤› kapasitelerinin farkl› farkl› olmas›, amino asitlere çeﬂitlilik kazand›r›r ve bu çok çeﬂitli malzemeden de
yine çok çeﬂitli protein makinalar› üretilir. Örne¤in yan zincir gruplar›n›n
(+) veya (-) elektrik yükünün olmas› veya yüksüz olmas› amino asit molekülünün suda eriyip erimemesini sa¤lar.
Bu ﬂekilde farkl› özelliklere sahip olan amino asitlerin farkl› dizilimlerle yanyana gelmeleri, proteinlerin vücut içinde hayret verecek derecede çeﬂitli görevleri yerine getirebilmelerini sa¤lar. Ancak canl›lar›n yap›lar›nda bulunan amino asitlerde çok özel bir durum söz konusudur. Do¤ada 200'ün üzerinde amino asit bulunmas›na ra¤men proteinler bu amino asitlerin sadece 20 tanesinden oluﬂur.
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Amino asitler, amino grubu, karboksil grubu ve yan
zincir grubu diye adland›r›lan üç atom grubunun bir
karbon atomuna ba¤lanmas›yla meydana gelirler.

H

C O O H

C
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amino grubu

karboksil grup

R
yan zincir grubu

H

glisin

CH3

alanin

CH3
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Proteinler amino asitlerden oluﬂurlar. Amino asitler proteinlere göre
çok daha küçük moleküller olmalar›na ra¤men, son derece kompleks
yap›lar› vard›r.

CH
CH3
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VÜCUTTA BULUNAN 20 ÇEﬁ‹T AM‹NO AS‹T
Nötr Alifatikler
GL‹S‹N (gly)

ALAN‹N (ala)

SER‹N (Ser)

T‹REON‹N (Thr)

VAL‹N (val)

LÖS‹N (leu)

Nötr Alifatikler

Asidik Alifatikler

S‹STE‹N (Cys)

MET‹ON‹N (Met)

ASPART‹K AS‹T (Asp)

Bazik Alifatikler

Asidik Alifatikler
GLUMAT‹K AS‹T (Glu)

L‹Z‹N (Lys)

ARJ‹N‹N (Arg)

ASPARAJ‹N (Asn)

T‹ROZ‹N (Try)

TR‹PTOFAN (Trp)

H‹ST‹D‹N (His)

GLUMAT‹N (Gln)

Heterosiklik

Aromatik
FEN‹LALAN‹N (Phe)

‹ZOLÖS‹N (‹le)

PROL‹N (Pro)

Basit hidrojen ve
karbon zinciri

Asit yan
zincir

Büyük yuvarlak yan zincir

Hidroksil yan
grup

Bazik yan
zincir

Siklik amino
asit

Kükürt içeren
yan grup

Polar fakat iyon
olmayan
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Proteinlerde Neden Do¤adaki 200 Amino Asitten
Sadece 20 Tanesi Kullan›l›r?
Do¤ada 200'ün üzerinde amino asit bulunmaktad›r. Teorik olarak
do¤ada bulunmas› beklenen amino asit say›s› ise bu say›dan çok daha
fazlad›r. ‹nsan vücudunda dahi, proteinlerde kullan›lanlar›n d›ﬂ›nda birçok amino asit vücudun metabolik fonksiyonlar›nda kullan›lmaktad›r.
Peki proteinler, yan›baﬂlar›nda baﬂka amino asitler bulunmas›na ra¤men
neden özellikle bu 20 amino asiti seçmektedirler?
Bu sorunun cevab›n› proteinlerin yap›lar›ndan ve fonksiyonlar›ndan
yola ç›karak verebiliriz. Çünkü yaﬂam için gerekli olan proteinler görevlerini yerine getirebilmek için belirli özelliklere sahip olmal›d›rlar ve onlara bu özelliklerini sa¤layan en önemli unsurlardan biri amino asitlerdir.
Örne¤in amino asitlerden bir bölümünün hidrofobik, yani suyu iten bir
özellik taﬂ›yan yan zincirlere sahip olmas› ﬂartt›r. Ve bu yan zincirler çok
büyük olmamal›d›r, yoksa onlar› proteinin içine paket ederek yerleﬂtirmek imkans›zlaﬂ›r.
Bir k›s›m amino asitin yan zincirlerinin
"

heliks" ve "

tabaka" oluﬂumlar› olarak bili-

nen iki özelli¤e sahip olmalar› gerekir. Çünkü bu
özellikler sayesinde protein üç boyutlu ﬂeklini
alabilmektedir ve bunlar, bu proteinin iﬂlevini
görebilmesi için gerekli olan özelliklerdir.

soldaki resim: " -heliks" özelli¤ine sahip
yan zinciri olan amino asit zinciri
üstteki resim: " -tabaka" özelli¤ine sahip
yan zinciri olan amino asit zinciri
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Yap›lan incelemeler sonucunda, proteinlerde kullan›lan 20 amino
asitin birço¤unun hidrofobik yan zincirleri oldu¤unu, yar›s›n›n a-heliks
ve yar›s›n›n da b-tabaka özelliklerine sahip olduklar› görülmüﬂtür.
Bu 20 amino asitin özelliklerini tek tek inceledi¤imizde de neden
proteinler için özel olarak seçilmiﬂ olduklar›n› anlayabiliriz. Örne¤in en
küçük ve en basit amino asit olan glisin bile en önemli proteinlerden biri
olan kolajen proteininde çok önemli bir göreve sahiptir. Kolajeni oluﬂturan her üç amino asitten biri glisindir ve küçük boyutlar› kolajen molekülünün tasar›m›nda önemli bir rol oynar. Çünkü bu amino asit, proteini
oluﬂturan zincirlerin birarada s›k›ca bükülmelerini sa¤lar. Bu kolajen liflerinin gerilme direncini artt›r›r. Bilindi¤i gibi, kolajen lifleri çelikten daha
güçlü bir gerilme direncine sahiptirler. E¤er bu proteinin yap›m›nda glisin yerine daha uzun yan zincirli baﬂka bir amino asit kullan›lsayd›,
kolajen lifleri bu kadar fazla gerilme

Pro

direncine sahip olamazlard›. Ayn›
zamanda, glisin olmasayd›, kolajen

Pro

Pro

lifleri canl›lar›n hücrelerini birbirine

Gly

yap›ﬂt›racak güce de sahip olamazGly

lard›.

Pro

Yukar›da k›saca anlat›ld›¤› gibi,

Gly

proteinleri oluﬂturan 20 amino asitin,
Pro

do¤ada bulunan 200 amino asitin aras›nPro

dan seçilmelerinde bir bilinç ve plan vard›r.
E¤er bu seçim rastgele olsayd›, hayat›n devam›
için gereken proteinler asla oluﬂamazlard›. Tek
bir amino asitin olmas› gerekenden farkl› olmas›, ha-

Bu ﬂekilde kolajen proteininin amino asit yap›s› görülmektedir. ﬁekilde de görüldü¤ü gibi, her üç amino
asitten biri glisindir. (Gly)
Glisin küçük olmas› nedeniyle kolajenin yap›s› için
en uygun amino asittir.

yati bir fonksiyonun çökmesi anlam›na gelece¤i için canl›l›ktan sözetmek de mümkün olmazd›.
Görüldü¤ü gibi, canl›l›¤›n her aﬂamas›nda bilinçli bir tasar›m ve ak›lc› bir seçim ve
düzen vard›r.
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Canl› Yap›lardaki Proteinler Sadece Sol-Elli
Amino Asitlerden Meydana Gelir
Yap›lan araﬂt›rmalar, 200 amino asit çeﬂidinden 20 tanesinin farkl› say› ve dizilimlerle bir araya gelmelerinin proteinlerin oluﬂumu için yeterli
olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Bütün bu amino asitlerin ayn› zamanda "sol-elli"
olmalar› gerekir.
Do¤ada bulunan her amino asit türünün sa¤-elli ve sol-elli olmak
üzere iki farkl› tipi vard›r. Bir amino asitin di¤erine benzerli¤i, kendisinin
aynadaki görüntüsü gibidir. Bütün özellikleri ayn› olmas›na ra¤men, sa¤
ve sol eldiven gibi birbirlerine ters dururlar.
Bunun nedeni, ikiz amino asitlerin birinde amino grubunun karbon
atomuna sol taraftan, di¤erinde ise sa¤ taraftan ba¤lanmas›d›r. Bu ﬂekilde
her amino asit ikizinin birine sol-elli di¤erine de sa¤-elli amino asit denil-

hidrojen
oksijen

karbon

nitrojen

sol-elli amino asit

sa¤-elli amino asit
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Amino asitler do¤ada sa¤-elli ve
sol-elli olmak üzere iki türde bulunurlar. Proteinleri
oluﬂturan amino
asitler ise mutlaka
sol-elli olmal›d›r.
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mektedir. Do¤ada her iki amino asit türüne de bol miktarda ve ayn› oranlarda rastlanmaktad›r. Ve iki tür amino asit de, ayn› kolayl›kta kimyasal
reaksiyonlara girerek çeﬂitli bileﬂikler oluﬂturabilmektedir. Yani iki tür
amino asiti birbirinden ay›ran tek fark simetrilerindeki bu yap› fark›d›r.
Ancak canl›lardaki proteinleri inceleyen bilim adamlar› bu proteinlerin yaln›zca sol-elli amino asitlerden oluﬂtuklar›n› farkettiler. Canl› yap›larda tek bir sa¤-elli amino asit dahi bulunmamaktad›r.
Daha detayl› incelemeler sonucunda ise proteinleri oluﬂturan amino
asitlerin hepsinin sol-elli olmalar›n›n çok önemli bir nedeni oldu¤u keﬂfedildi. Sa¤-elli amino asitler de ayn› sol-elliler gibi birbirleriyle birleﬂip
amino asit zincirleri oluﬂturabiliyorlard›, ama proteinin üç boyutlu ﬂekle
bürünmesini engelliyorlard›. Oysa canl›lardaki proteinlerin görevlerini
yerine getirebilmeleri için -ileride daha detayl› inceleyece¤imiz gibi- mutlaka üç boyutlu bir yap›da olmalar› gerekmektedir. Bu durumda yararl›
bir proteinin oluﬂabilmesi için tüm amino asitlerin sol-elli amino asitlerden seçilmesi gerekti¤i, aksi takdirde araya kar›ﬂacak tek bir sa¤-elli amino asitin dahi proteinin iﬂlev görecek ﬂekilde oluﬂmas›n› engelleyece¤i anlaﬂ›lm›ﬂ oldu.
Canl›lardaki proteinlerin sadece sol-elli amino asitlerden meydana
geldi¤inin ortaya ç›kmas›, evrimciler için önemli bir sorun daha oluﬂturmaktad›r. Çünkü görüldü¤ü gibi, proteinlerin oluﬂabilmesi için birkaç
aﬂamal› bir seçim söz konusudur. ‹lk olarak 200'den fazla amino asit çeﬂidinden 20 tanesinin do¤ru olarak seçilmesi gerekmektedir. Bu 20 çeﬂit
amino asit ise mutlaka sol-elli olmal›d›r. Araya kar›ﬂacak tek bir yanl›ﬂ
amino asit veya do¤ru amino asitin sa¤-elli olan› proteini iﬂlevsiz ve at›l
hale getirecektir.
Britannica Ansiklopedisi'nde proteinler için sol-elli amino asitlerin
gereklili¤inin evrim aç›s›ndan bir ç›kmaz oldu¤u ﬂöyle ifade edilir:
... Yeryüzündeki tüm canl› organizmalardaki proteinler gibi karmaﬂ›k polimerlerin yap› bloklar› olan amino asitlerin tümü, ayn› asimetri tipindedir.
Adeta tamamen sol-ellidirler. Bu, bir bak›ma, milyonlarca kez havaya at›lan
bir paran›n hep tura gelmesine, hiç yaz› gelmemesine benzer. Moleküllerin
nas›l sol-el ya da sa¤-el oldu¤u tamamen kavran›lamaz. Bu seçim anlaﬂ›l-
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maz bir biçimde, yeryüzü üzerindeki yaﬂam›n kayna¤›na ba¤l›d›r.5

Britannica Ansiklopedisi'nin
aç›klamas›ndaki "bu seçim anlaﬂ›lmaz bir biçimde, yeryüzü üzerin-

Proteinleri oluﬂturan amino asitlerin
tamam›n›n sol-elli
olmas›, binlerce
kez havaya at›lan
bir paran›n hep tura gelmesi kadar
imkans›zd›r.

deki yaﬂam›n kayna¤›na ba¤l›d›r"
ifadesinin üzerinde durmak gerekir. Evrimciler yaﬂam›n kayna¤›n›n tesadüfler oldu¤unu iddia ettikleri için, tesadüfen geliﬂen olaylar›n bu kadar bilinçli ve isabetli
seçimler yapmas›n›n "anlaﬂ›lmaz"
oldu¤unu düﬂünmektedirler. Oysa
tüm bu bilinçli seçimler kör ve bilinçsiz tesadüflere de¤il, üstün bir
Yarat›c› olan Allah'a aittir. Evrimciler yarat›l›ﬂ gerçe¤ini kabul etmemek için, ak›l ve mant›k d›ﬂ› iddialar öne sürebilmekte, bu seçimin
"tesadüfler"in eseri oldu¤unu iddia edebilmektedirler. Bu iddiaya göre proteinleri oluﬂturan amino asitler
ve bunlar› meydana getiren atomlar, tesadüfen en uygun ﬂekilde biraraya
gelme karar› alm›ﬂlar ve böylece canl›l›k için vazgeçilmez olan proteinleri meydana getirmiﬂlerdir. Kuﬂkusuz böyle bir iddiada bulunabilmek bilimin ve akl›n s›n›rlar›n› tamamen çi¤nemek demektir.
Nitekim bu konu üzerine yap›lan olas›l›k hesaplar› ile bilim adamlar›, küçük bir protein molekülünün sadece sol-elli amino asitlerden oluﬂabilme ihtimalinin 10210'da 1 oldu¤unu hesaplam›ﬂlard›r. Matematikte
1050'de 1 ihtimal s›f›r olarak kabul edilir. 1050 say›s›, 1 say›s›n›n yan›na 50
tane s›f›r yaz›larak elde edilir ve böylesine büyük bir say›n›n içinde 1 ihtimal "yok" demektir. Öyleyse 1 say›s›n›n yan›na 210 tane s›f›r yaz›larak
elde edilen 10210 gibi çok daha büyük bir say›n›n içinde 1 ihtimalin oluﬂ-
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mas› imkans›zdan da ötedir.6
Ünlü kimyager Walter T. Brown, sol-elli amino asitlerin tesadüfen
biraraya gelerek tek bir proteini dahi oluﬂturmalar›n›n imkans›zl›¤›n› ﬂöyle özetlemektedir:
Her tip amino asit, cans›z maddelerde veya laboratuvarlarda sentezlendi¤i
zaman kimyasal olarak birbiriyle ayn› olan iki formda oluﬂur. Bu amino asitlerin yar›s› sa¤-elli olarak tan›mlanabilir, di¤er yar›s› da sol-ellidir. Her yap›
birbirinin aynadaki görüntüsü gibidir. Fakat canl›lardaki, bütün insanlardaki, hayvanlardaki, bitkilerdeki ve bakterilerdeki ve hatta virüslerdeki amino
asitler hep sol-ellidir. Hiçbir do¤al iﬂlem sa¤ ve sol-ellili¤i ay›rt edemez. Bu
ﬂekilde sadece sol-elli amino asitlerden meydana gelen tek bir proteinin dahi tesadüfen oluﬂabilme ihtimali matematik olarak s›f›rd›r.7

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bilinçli bir seçimin gerçekleﬂiyor olmas›d›r; e¤er bir seçim varsa, o zaman mutlaka "seçen", ak›l, bilgi
ve bilinç sahibi bir irade de olmal›d›r. Aç›kt›r ki bu, her canl›y› en küçük
yap›taﬂlar›na kadar bir düzen içinde inﬂa eden, üstün bir ak›l, bilinç, ilim
ve güç sahibi olan Allah'›n seçmesidir. Kuran'da da bildirildi¤i gibi;
Gökten yere her iﬂi O evirip düzene koyar... (Secde Suresi, 5)

Amino Asitlerin Dizilimindeki Plan
Proteinlerin oluﬂmas› için buraya kadar anlat›lan ﬂartlar›n oluﬂmas›
da yeterli de¤ildir. Her protein için özel bir amino asit dizilimi gerekir.
Bir zincirin halkalar›n›n birbirlerine eklenmeleri gibi birleﬂen amino
asitler, birleﬂir birleﬂmez çok farkl› yap›lara bürünürler ve proteinlerin üç
boyutlu ﬂekillere sahip olmalar›n› sa¤larlar. ‹leride de detaylar›n› inceleyece¤imiz gibi, proteinlerin üstlendikleri görevleri yerine getirebilmeleri
için bu üç boyutlu yap›da olmalar› ﬂartt›r. Ancak bunun için, amino asit
diziliminde tek bir amino asitin dahi yerinin de¤iﬂmemesi, eksik olmamas› veya farkl› bir amino asitle yer de¤iﬂtirmemesi gerekir. Çünkü tek bir
parçan›n dahi eksilmesi veya bozulmas› bu parçan›n, bütün içindeki uyumunu bozacak, proteinin yap›s›n› kullan›lmaz hale getirecektir. Bu bir kelimenin içindeki tek bir harfin de¤iﬂmesiyle meydana gelecek olan anlam
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ana
zincir

yan zincir

ﬁekilde yan zinciri ile birlikte gösterilen bir amino asit zinciri görülmektedir. Bu zincirde yer alan amino asitlerden herhangi birinin yerinin de¤iﬂmesi veya yerinden ç›kart›lmas›, bu protein molekülünü iﬂe yaramaz hale getirir. Dolay›s›yla buradaki dizilim kesinlikle rastgele de¤il, bir tasar›m sonucu oluﬂur.

de¤iﬂmesi veya kelimenin anlams›zlaﬂmas› gibidir. Sözgelimi, "kamil" kelimesini yazarken, tek bir harfin yanl›ﬂ yaz›lmas› ile (m yerine t yaz›lmas› ile) ortaya tamamen farkl› bir manaya gelen "katil" kelimesi ç›kar. Veya
bu kelimeden tek bir harf ç›kar›ld›¤›nda, örne¤in a harfi ç›kar›larak kelime "kmil" oldu¤unda anlam tamamen bozulur. Nas›l ki, bir kelimedeki
tek bir harfin dahi yeri de¤iﬂti¤inde veya harflerden biri eksik oldu¤unda
kelimenin anlam› kayboluyorsa, proteinler için de durum ayn›d›r. Tek bir
amino asitin dahi yerinin de¤iﬂmesi bütün bir protein molekülünü görevini yapamaz hale getirir, yani anlam›n› bozar. Protein bambaﬂka bir molekül oluverir. Çünkü her bir amino asit t›pk› kelimeye özel bir ses katan
bir harf gibi proteine belirli bir özellik kazand›r›r. Her amino asit ﬂekli,
elektrik yükü, kimyasal reaksiyonlara girme biçimi ile bambaﬂka sesleri
ifade eden harfler gibidir.
Tek bir amino asitin yanl›ﬂ veya eksik yaz›lmas›n›n vücutta ne tür
ar›zalara neden olabilece¤ine, bir kan kanseri türü olan Akdeniz anemisi
hastal›¤›n› örnek olarak verebiliriz. Bilindi¤i gibi, vücudumuzdaki tüm
hücrelere oksijen, kan›m›zdaki alyuvarlar arac›l›¤›yla taﬂ›n›r. Oksijen molekülünün taﬂ›nmas› iﬂlemini, alyuvarlarda bulunan ve yaklaﬂ›k 600 amino asitten oluﬂan hemoglobin adl› proteinler yaparlar. Genetik bir hastal›k olan Akdeniz anemisine, hemoglobinin yap›s›nda yer alan tek bir amino asitin farkl› olmas› yol açmaktad›r; hemoglobinde bulunan amino asit
zincirlerinde "glutamik asit" isimli amino asit yerine "valine" isimli amino
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valin

histidin

lösin

tireonin

prolin

glumatik
asit

glumatik
asit

lizin

valin

histidin

lösin

tireonin

prolin

valin

glumatik
asit

lizin

orak hücre

Orak hücre anemisi olarak bilinen hastal›¤›n nedeni, hemoglobin proteininde
glumatik asitin yerine valin isimli amino asitin gelmesidir. Yandaki resimde
de orak hücre anemisi olan hemoglobin proteini görülmektedir.

asit geçer. Bu ﬂekilde hemoglobindeki
tek bir amino asitin yanl›ﬂ olmas›,
proteini görevini yapamaz, yani oksijeni taﬂ›yamaz hale getirir. 600 amino
asit içinde tek bir amino asitin hatal›
olmas›n›n sonucu görüldü¤ü gibi ölümcül bir hastal›kt›r.
Evrim teorisine göre ise, tüm bu amino asitler tesadüfen biraraya gelerek dizilmiﬂler ve bunun sonucunda binlerce iﬂe yarar ve son derece üstün niteliklere ve fonksiyonlara sahip protein çeﬂidini oluﬂturmuﬂlard›r.
Dahas› bu proteinlerin her biri yerli yerinde, at›l durumda kalmadan ve
birbirleriyle koordine bir ﬂekilde görevlerini yerine getirmektedirler. Tesadüflerin böyle kusursuz düzenler, müthiﬂ bir plan ve programla iﬂleyen
sistemler kurmas› kesinlikle imkans›zd›r. Tesadüfler ancak düzensizlik,
karmaﬂa, kaos meydana getirirler, yüksek bir teknolojinin ve üstün bir dehan›n ürünü olan makinalar› asla oluﬂturamazlar. Yararl› proteinlerin oluﬂabilmesi için gerekli amino asit çeﬂitlerinin belirli bir say›da ve belirli bir
s›rada dizilmelerinin gerekmesi dahi, evrim teorisinin tesadüf iddias›n›n
kesinlikle imkans›z oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Bu kusursuz
düzenin tek sahibi yeryüzündeki bütün canl›lar› bütün molekülleriyle
birlikte yaratan Allah't›r.
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AM‹NO AS‹TLER‹ B‹RLEﬁT‹REN ÖZEL BA⁄LAR
Atomlar› ve molekülleri
birarada tutan çeﬂitli kimyasal ba¤lar vard›r. Bu
ba¤lar iyonik, kovalent ve zay›f ba¤lar olarak üçe ayr›l›r. Bunlardan kovalent ba¤lar, proteinlerin yap›
taﬂ› olan amino asitlerdeki atomlar›
birarada tutarlar. Zay›f ba¤lar ise amino asit zincirini, katlanarak ald›¤› özel
üç boyutlu biçimde sabit tutarlar. Yani
e¤er zay›f ba¤lar olmasa, amino asitlerin biraraya gelmesiyle oluﬂan proteinlerin üç boyutlu fonksiyonel biçimlerini almalar› imkans›zd›r. Proteinlerin olmad›¤› bir ortamda ise canl›l›ktan söz edilemez.
‹ﬂin ilginç yan› ise, hem kovalent ba¤lar›n hem de zay›f ba¤lar›n ihtiyaç
duyduklar› ›s› aral›¤›n›n yeryüzünde
hüküm süren ›s› aral›¤› oluﬂudur. Oysa zay›f ba¤lar ile kovalent ba¤lar›n
yap›lar› ve özellikleri birbirinden ta-

mamen farkl›d›r, ayn› ›s›ya ihtiyaç
duymalar›n› gerektiren hiçbir do¤al
sebep yoktur.
Buna ra¤men her iki kimyasal ba¤
da, ancak yeryüzündeki dar ›s› aral›¤› içinde kurulabilir. E¤er kovalent
ba¤lar ile zay›f ba¤lar farkl› ›s› aral›klar›nda iﬂleselerdi, canl›lardaki protein oluﬂumu yine imkans›z hale gelirdi.
Çünkü proteinlerin oluﬂumu bu iki
kimyasal ba¤›n da ayn› anda birlikte
kurulmas›na ba¤l›d›r. Yani amino asit
dizilimini sa¤layan kovalent ba¤lar›n
kurulabildi¤i ›s› aral›¤›, zay›f ba¤lar
için uygun olmasa, protein üç boyutlu
son ﬂeklini alamaz, anlams›z ve etkisiz bir zincir olarak kal›rd›. Ayn› ﬂekilde, zay›f ba¤lar›n kurulabildi¤i bir ›s›da kovalent ba¤lar kurulamasa, amino asitler birleﬂemeyece¤i için daha
ortaya bir protein zinciri bile ç›kamazd›.

hidrojen ba¤›
hidrofobik
birleﬂme

iyonik ba¤

kovalent ba¤
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Amino Asitleri Birbirlerine Ba¤layan Köprü: Peptid Ba¤›
Proteinlerin oluﬂmas› için gereken koﬂullardan bir di¤eri de, do¤ru
amino asitlerin, do¤ru s›ralamada bulunmalar›n›n yan›s›ra, do¤ru ba¤ ile
birbirlerine ba¤lanmalar›d›r. Amino asitler aras›ndaki bu ba¤ adeta bir
köprü gibidir. Bu köprüde, amino asitlerin birbirine ba¤lanma aç›lar›,
yönleri, içlerindeki atomlar›n çeﬂidi ve say›s› her bir protein için özel olarak hesaplanm›ﬂt›r. Örne¤in bir protein zincirindeki iki amino asidin aras›ndaki birleﬂme aç›s›n›n olmas› gerekenden farkl› olmas› bu köprünün
kurulmas›n›, dolay›s›yla proteinin oluﬂumunu engelleyecektir. Sonuçta
iﬂe yaramayan farkl› bir molekül elde edilecektir. ‹ﬂte amino asitlerin birleﬂmelerindeki bu özel köprülere "peptid ba¤lar›" ad› verilir.
Canl›lar›n kimyas›n› inceleyen bilim adamlar› canl›lar›n yap›s›nda
bulunan moleküllerdeki atomlar›n hemen hemen hepsinin "kovalent ba¤"
denilen bir tür ba¤ ile birleﬂtiklerini biliyorlard›. Fakat yap›lan incelemelerde, proteinleri oluﬂturmak için biraraya gelen amino asitlerin aralar›nda, daha önce tan›mlanmam›ﬂ özel bir ba¤ kurduklar› anlaﬂ›ld›. Bütün
proteinler için bu de¤iﬂmez bir kurald›.
Proteinlerin oluﬂmas›nda bu ba¤lar›n önemi ilk kez 1902 y›l›nda Hofmeister ve Fisher taraf›ndan ortaya ç›kar›ld›. Bu iki araﬂt›rmac› bu özel ba¤›n varl›¤›n› ortaya ç›karmak için "biuret" olarak an›lan bir test uygulad›lar.8 Bu testin sonucunda proteinlerde görev alan özel bir ba¤›n varl›¤›n›
tespit ettiler.
Peptid ba¤›n› di¤er ba¤lardan ay›ran en önemli özellik, ›s›t›larak veya buna benzer yollarla çok çabuk çözülmemesidir. Peptid ba¤ ancak
yüksek ›s›da, uzun süre kuvvetli asit ya da bazlara maruz kald›¤›nda çözülebilir. Proteinlerin sa¤lam ve dayan›kl› olmalar›n› da iﬂte bu peptid
ba¤ sa¤lar.
Bu özel ba¤›n kurulabilmesi için bir amino asitteki karboksil grubunun (yani içinde karbon, oksijen, hidrojen atomlar›n›n bulundu¤u özel
molekül) di¤er amino asitteki amino grubuyla (içinde nitrojen ve hidrojen
atomlar› bulunan özel bir molekül) birleﬂmesi gereklidir. Bu ﬂekilde protein zinciri boyunca ba¤lant› yerlerinde önemli bir denge kurulmuﬂ olur.
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Protein moleküllerinin % 80 kadar›ndan fazlas›n› oluﬂturan bu ba¤›n
meydana gelmesi s›ras›nda su aç›¤a ç›kar.
Bu noktada ﬂu soruyu sorabiliriz: Dünya üzerindeki tüm canl›lar›n
molekülleri birbirlerine "kovalent ba¤" ile ba¤l›yken, amino asitlerin aras›ndaki ba¤›n peptid ba¤ olmas›n› sa¤layan nedir?
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Amino asitler birbirlerine peptid ba¤ ile ba¤lan›rlar. Peptid
ba¤›, di¤er ba¤lardan ay›ran
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Yap›lan araﬂt›rmalar ﬂunu göstermektedir: Amino asitler birarada
bulunduklar›nda aralar›nda oluﬂturduklar› ba¤lar›n sadece yaklaﬂ›k olarak %50'si peptid ba¤› ile olmakta, di¤erlerinde ise farkl› ba¤larla birbirlerine ba¤lanmaktad›rlar. Bu farkl› ba¤larla ba¤land›klar›nda ise ortaya
protein molekülü ç›kmamaktad›r.9 Nas›l ki, do¤ru ve gerekli proteinlerin
oluﬂabilmesi için belirli çeﬂitlerdeki amino asitlerin, belirli miktarlarda,
uygun bir dizilimle ve her amino asitin mutlaka sol-elli olmas› kayd›yla
dizilmeleri gerekiyorsa, ayn› zamanda aralar›ndaki ba¤›n da peptid ba¤
olmas› gerekir. Bu koﬂullardan tek bir tanesi dahi gerçekleﬂmedi¤inde veya aksad›¤›nda, protein oluﬂamaz. Bu noktada ﬂunu da unutmamak gerekir ki, ortalama bir protein molekülü birkaç yüz amino asit içermektedir.
Bu amino asitlerin her birinin bir di¤eri ile peptid ba¤ kurma ihtimali
%50'dir. Dolay›s›yla tek bir protein molekülünün oluﬂmas› için, yüzlerce
peptid ba¤› kurulmas› gerekmektedir ve bunlar›n her birinin, -ayr› ayr›oluﬂma ihtimali %50'dir.
Buraya kadar anlat›lanlardan yola ç›karak, tek bir proteinin oluﬂabilmesi için, proteinleri oluﬂturan amino asit zincirlerinin hangi özelliklere
sahip olmalar› gerekti¤ini k›saca özetleyelim:
1. Do¤ada bulunan 200'ün üzerinde amino asit çeﬂidinden sadece 20
tanesi canl› organizmalarda bulunur. Bu 200 çeﬂit amino asitten, yap›lacak
protein için gerekli olanlar›n seçilip ay›r›lmalar› gerekir.
2. Seçilen amino asitlerin ayr›ca sa¤-elli de¤il, mutlaka sol-elli olmalar› gerekir.
3. Amino asitlerin do¤ru ve gerekli olanlar› seçildikten sonra proteinin oluﬂabilmesi için, dizilimlerinin de belirli bir s›ralamada olmas› gerekir.
4. Seçilen amino asitlerin do¤ru ﬂekilde dizilmelerinden sonra, bunlar› birbirlerine ba¤layacak olan ba¤›n ise mutlaka peptid ba¤ olmas› gerekir.
Tek bir protein molekülünün oluﬂmas› için yukar›da say›lan ﬂartlardan tek bir tanesinin bile tesadüfler sonucunda oluﬂmas› kesinlikle imkans›zd›r. Dolay›s›yla tesadüfen gerçekleﬂmesi imkans›z birkaç koﬂulun
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Bu cümleyi oluﬂturan harflerin, bir proteini oluﬂturan amino asitler olduklar›n›
farzedelim. Bu cümlenin içindeki harfleri rastgele yere att›¤›n›zda, bu anlaml›
cümleyi oluﬂturma ihtimaliniz s›f›rd›r. Böyle rastgele bir harekette milyarlarca
farkl› sonuçla karﬂ›laﬂabilirsiniz. Bu ihtimallerden sadece üç tanesi ﬂöyledir:

Herﬂeyden önce harflerin bir k›sm› yere ters olarak düﬂecektir.

Veya baz› harfler yan, baz›lar› ters duracakt›r. Üstelik harfler at›ld›klar›nda yanyana da durmayabilirler. Yanyana durduklar›n› farzedelim, bu kez bir k›sm› elips,
bir k›sm› daire ﬂeklinde dizilebilir.

Yanyana durmalar› çok küçük bir ihtimaldir. Tüm imkans›zl›¤›na ra¤men yanyana
durduklar›n› kabul etsek bile, bu sefer de harflerin dizilimleri yanl›ﬂ olacakt›r. Ve
böylece ortaya hiçbir anlam ifade etmeyen bir harfler y›¤›n› ç›kacakt›r.
Bu örnekte görüldü¤ü gibi, do¤adaki amino asitler rastgele biraraya geldiklerinde
kimi sa¤-elli kimi sol-elli olacakt›r. Üstelik rastgele dizildiklerinde hiçbir anlam ifade etmeyen bir s›ralama oluﬂacakt›r ve böylece ortaya protein ç›kamayacakt›r. Anlaml› bir cümle gördü¤ünüzde onu yazan ak›l, bilgi ve ﬂuur sahibi bir insan›n varl›¤›ndan nas›l emin olursan›z, proteinlerin milyarlarca y›ld›r var olmas› da onlar›
bilinç ve ak›l ile yaratan üstün bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› göstermektedir.

yine tesadüfen biraraya gelip proteinleri oluﬂturmuﬂ olmalar› ise kesinlikle mümkün de¤ildir.
Moleküler biyologlar taraf›ndan, proteinlerin ﬂans eseri meydana
gelme ihtimallerinin olmad›¤› konusunda çok fazla olas›l›k hesab› yap›lm›ﬂt›r. Bu bilim adamlar› aras›nda Harold Morowitz, Fred Hoyle, Ilya Prigogine, Hubert Yockey ve Robert Sauer gibi ünlü bilim adamlar› bulunmaktad›r. Burada say›lanlar, evrimci bilim adamlar› olmalar›na ra¤men,
vard›klar› sonuç, protein gibi makromoleküllerin tesadüfen oluﬂma ihtimallerinin kesinlikle olmad›¤› yönündedir.
Uzunlu¤u 100 amino asit olan küçük bir protein molekülünün tesadüfler sonucunda oluﬂma ihtimalinin imkans›zl›¤›n› ﬂöyle bir matematik
hesab› ile görebiliriz:
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100 amino asit uzunlu¤undaki bir proteinde, tüm amino asitlerin
ﬂans eseri sol-elli olma ihtimali yaklaﬂ›k olarak (1/2)100 ya da 1030'da 1 ihtimaldir. Canl›lardaki proteinlerde 20 amino asit bulundu¤undan, proteini oluﬂturan amino asit zincirinin belli bir bölgesinde özel bir amino asit
elde etme ihtimali 1/20 dir. 100 amino uzunlu¤undaki özel bir proteini elde etme ihtimali (1/20)100 ya da 10130'da 1'dir. Belli bir amino asit zincirinde peptid ba¤ elde etme ihtimali yaklaﬂ›k %50' dir. ‹çindeki bütün ba¤lar›n peptid oldu¤u 100 amino asitlik bir zincir elde etme ihtimali yaklaﬂ›k (1/2)100 yada 1030'da bir ihtimaldir. Bu da neredeyse s›f›r denebilecek
kadar az bir ihtimaldir.
ﬁimdi tüm bu olas›l›k hesaplar›n› gözönünde bulundurarak, bütün
ba¤lar›n›n peptid ba¤ oldu¤u, bütün amino asitlerinin sol-elli oldu¤u ve
amino asitlerin belirli bir protein için özel bir s›ralamaya göre dizildi¤i
100 amino asit uzunlu¤undaki bir zincirin ﬂans eseri oluﬂma ihtimalinin
ne oldu¤una bakal›m. Bu ihtimal yaklaﬂ›k 10190'da 1 olur. Böyle bir ihtimalin gerçekleﬂebilmesi için dünyan›n yaﬂ› kadar uzun bir süre verilse bile,
pratik olarak bu proteinin oluﬂmas› ihtimali s›f›rd›r. Ayr›ca matematiksel
olarak 1050'de bir ihtimalin "s›f›r" oldu¤unu da göz önünde bulundurursak, böyle bir durumun tesadüfen oluﬂmas› ihtimalinin kesinlikle imkans›z oldu¤unu aç›kça görebiliriz. Hatta 10190 say›s›n›n yaklaﬂ›k 4 tane 1050
say›s› içerdi¤i düﬂünülürse bu imkans›zl›k daha da iyi anlaﬂ›l›r.
(1050.1050.1050.1040=10190) Bu sonuçlar›n ›ﬂ›¤›nda dünyaca ünlü biyokimyac› Michael Behe, 100 amino asit uzunlu¤undaki bir proteinde uygun bir
dizilim elde etme ihtimalinin, gözleri kapal› birinin 8.600.000 kilometrekare büyüklü¤ündeki Sahra çölündeki iﬂaretlenmiﬂ tek bir kum parças›n›
bulma ihtimalinden bile çok daha az oldu¤unu ifade etmiﬂtir.10
Tek bir proteinin dahi tesadüfen oluﬂmas› imkans›zl›¤›n bu kadar
ötesinde iken, canl›lar›n yap›lar›nda görev yapan binlerce çeﬂit proteinin
tesadüfen oluﬂup, biraraya gelerek hücreleri oluﬂturdu¤unu iddia etmenin ne kadar mant›k d›ﬂ› oldu¤u ortadad›r. Kald› ki, hücre bünyesinde görev yapanlar sadece proteinler de¤ildir. Hücre üstün bir ﬂuurla yarat›lm›ﬂ
olan proteinlerin ve di¤er moleküllerin ayn› ﬂuur ile ve eﬂsiz bir planla organize edilmelerinden oluﬂur. Hücrenin plan› içinde hiçbir molekül boﬂ
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Prof. Michael Behe, 100 amino asit uzunlu¤undaki bir proteinde uygun bir dizilim elde etme ihtimalinin, gözleri kapal› birinin Sahra Çölü'nde, iﬂaretlenmiﬂ tek bir kum
tanesini bulma ihtimalinden bile çok daha az oldu¤unu söylemiﬂtir. Bu örnek dahi,
proteinlerin üstün bir akl›n ve bilincin sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›ld›klar›n›n
bir göstergesidir.

yere üretilmez, her birinin kendi özelliklerine uygun bir görevi vard›r.
Proteinin oluﬂumunun her aﬂamas›nda bir bilinç, bilgi, irade, ak›l,
güç ve tasar›m›n varl›¤› aç›kça görülmektedir. Bunlar ise, üstün bir Yarat›c› olan Rabbimize ait olan özelliklerdir. Allah'›n d›ﬂ›nda, aciz ve hiçbir
ﬂeye gücü yetmeyen tesadüf gibi kavramlar› veya varl›klar› yarat›c› kabul
edenler, büyük bir yan›lg› ve sapk›nl›k içindedirler. Allah bir ayetinde
ﬂöyle buyurmaktad›r:
Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiﬂtir. O'na mülkünde
ortak yoktur, herﬂeyi yaratm›ﬂ, ona bir düzen vermiﬂ, belli bir ölçüyle takdir etmiﬂtir. O'nun d›ﬂ›nda, hiçbir ﬂeyi yaratmayan, üstelik kendileri yarat›lm›ﬂ olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sa¤layamayan, öldürmeye, yaﬂatmaya ve yeniden diriltip-yaymaya güçleri yetmeyen birtak›m ilahlar edindiler. (Furkan Suresi, 2-3)
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Proteinlerin Dört Farkl› Yap›s›
Proteinlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ve bu özellikler sayesinde yerine getirecekleri görevlerini, yap›lar›nda yer alan amino
asitlerin türü, s›ralan›ﬂ› ve bu amino asitlerin yan zincirindeki düzenlemeler belirler. Proteinler,
1. primer,
2. sekonder,
3. tersiyer ve
4. kuaterner olmak üzere dört farkl› yap›da olabilirler.
Primer (birincil) yap›, düz amino asit zincirlerinden meydana gelir.
Protein primer yap›s›ndayken fonksiyonel de¤ildir. Ancak sekonder, tersiyer veya kuaterner yap›lardan birine kat›l›nca birtak›m iﬂlemlerde rol
alabilir.
Sekonder (ikincil) yap›, uzun amino asit zincirinin bir sarmal ﬂeklinde k›vr›lmas› ile oluﬂur. Aktin, miyozin, fibrinojen, keratin ve b-karoten
gibi proteinler sekonder yap›dad›r.
Tersiyer (üçüncül) yap›daki proteinler, amino asit zincirinin yün yuma¤›n› and›r›r ﬂekilde katlanma, bükülme ve çeﬂitli ba¤lanmalar›yla meydana gelir.
Kuaterner (dördüncül) yap› ise, eﬂit veya farkl› boylardaki iki veya
daha fazla amino asit zincirinden meydana gelir. Bu farkl› yap›lar›n özelliklerini ve proteinlere sa¤lad›klar› iﬂlevleri detayland›rmak bu moleküllerin ne kadar üstün bir yarat›l›ﬂla yarat›ld›¤›n› görmemize yard›mc› olacakt›r.
Unutmamak gerekir ki, proteinlerin yap›lar› hakk›nda bütün biyoloji veya biyokimya kitaplar›nda benzer bilgileri bulabilirsiniz. Ancak bu
konular›n bu kitapta anlat›lmalar›n›n nedeni, proteinleri meydana getiren
yap›lar›n, etkilerin, sistemlerin ne kadar kompleks ve içiçe geçmiﬂ oldu¤unu göstermektir. Baz› evrimciler proteinlerin tesadüfen oluﬂtuklar›n›
iddia ederlerken, proteinlerin oluﬂumunu son derece basit ve tesadüfen
oluﬂmas› imkan dahilindeymiﬂ gibi anlatma yolunu seçerler. Çünkü ancak proteinlerdeki son derece kompleks yap›y› gizledikleri takdirde in42
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amino asid 1 amino asid 2 amino asid 3 amino asid 4 amino asid 5 amino asid 6

hidrojen ba¤›
1) PR‹MER YAPI:
Belirli say›, ﬂekil ve
düzendeki amino
asitler bir zincir
oluﬂtururlar.
2) SEKONDER YAPI
Amino asit zinciri bir sarmal ﬂeklinde k›vr›l›r. Bunun
nedeni her amino asitin
yan›ndaki ile oluﬂturdu¤u
hidrojen ba¤›d›r.

hidrojen
ba¤›
alfa heliks

3) TERS‹YER YAPI:
Amino asit zinciri yün yuma¤›n› and›r›r ﬂekilde katlan›r, bükülür ve çeﬂitli ba¤larla ba¤lan›r.
4) KUATERNER YAPI:
Katl› protein zincirleri
birkaç alt parçan›n biraraya gelmesiyle tek bir
protein oluﬂturur.

heme grubu
alfa zinciri

beta zinciri

Proteinlerin fiziksel, kimyasal
ve biyolojik özelliklerini ve bu
özellikler sayesinde yerine
getirecekleri görevlerini, onlar› oluﬂturan amino asitlerin
bu ﬂemada gösterilen yap›lar›
belirler.
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sanlar› tesadüf masal›na inand›rabileceklerini düﬂünürler. Bu nedenle
proteinlerin yap›s›n› anlat›rken, amino asitlerin tesbih taneleri gibi, basit
bir ﬂekilde birbirlerine ba¤lanmalar› ile proteinlerin oluﬂabilece¤i gibi bir
üslup kullan›rlar. Oysa buraya gelene kadar anlat›lanlardan da anlaﬂ›laca¤› gibi, proteinlerin oluﬂmas› için amino asitlerin rastgele birbirlerine eklenmeleri yeterli olmamakta, birçok koﬂulun ayn› anda bir arada bulunmas› gerekmektedir. Ve bunlar›n eksikli¤i durumunda da iﬂe yarar proteinler oluﬂturmak mümkün olmayacakt›r. Dolay›s›yla aﬂa¤›daki bilgileri
okurken, tesadüflerin bu kadar ince planlar, hesaplar yapamayacaklar›n›,
amino asitleri özel ﬂekil ve yöntemlerle birbirlerine ba¤layamayacaklar›n›
göz önünde bulundurarak düﬂünmek gerekir.

Proteinlerin Primer Yap›s›: Amino Asit Dizilimi
Proteinlerin canl›l›k için son derece önemli olan ﬂekillerinin en
önemli belirleyicisi proteinleri oluﬂturan amino asitlerin s›ralamas›d›r.
Amino asit diziliminin anormal olmas›, birçok genetik hastal›¤›n da nedenidir. Bu yüzden proteinlerin birincil yap›s› yani amino asitlerin do¤ru dizilimi son derece önemlidir.
Amino asit dizilimi protein için "omurga" görevi görür. Her çeﬂit proteinin omurgas› kendisi için özel olarak var edilmiﬂtir. T›pk› omurgal›
canl›larda omurgan›n vücudun ﬂeklini belirlemesi gibi, proteinlerin
omurgalar› da proteinlerin ﬂekillerini belirler. Her bir amino asit ise omurgadaki bir omur gibidir. Nas›l ki vücudun faaliyetlerinin gerçekleﬂebilmesi için her bir omurun omurgada belirli bir yerde bulunmas› gerekiyorsa,
ayn› ﬂekilde her bir amino asit de proteindeki baz› özelliklerin oluﬂmas›
için belirli biryerde bulunmal›d›r.
Proteinlerdeki omurgay› vücudumuzdaki omurga ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda yapt›¤› iﬂlemler çok benzer olmas›na ra¤men arada bir fark vard›r.
Proteinlerin omurgalar› milimetrenin milyonda biri kadar bir alanda faaliyet gösterirler. Böylesine küçük bir alanda bu kadar önemli bir mekanizmay› ﬂekillendirebilen bir omurga, kuﬂkusuz çok sa¤lam ve mucizevi
bir çat›d›r.
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Amino asitlerin
tesbih taneleri gibi
belli bir s›rada
yanyana dizilmeleri ile proteinlerin
primer yap›lar›
oluﬂur.

Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta daha vard›r.
T›pk› vücudumuzdaki omurgada oldu¤u gibi protein omurgas›n›n omurlar›, yani amino asitler de birbirleriyle en uygun biçimde birleﬂmek için
özel olarak yarat›lm›ﬂlard›r. Omurlar›n birbirlerine kusursuzca ba¤lanmalar› omurgan›n iﬂlevi aç›s›ndan nas›l önemliyse, proteinler için de benzer bir durum söz konusudur. Tek bir amino asit bir sonraki amino asite
uygun bir s›ralamada birleﬂmezse protein tüm iﬂlevini yitirir. Buradaki
hassas ve bilinçli yarat›l›ﬂ› görmek için biraz düﬂünelim.
Milimetrenin binde biri boyutundaki hücrelerimizin içinde, yani
gözle görülemeyecek kadar küçük bir mekanda son derece mucizevi
olaylar gerçekleﬂmektedir. Hücreyi oluﬂturan binlerce protein ve bu proteinleri meydana getiren yüzlerce amino asit tek bir hata olmaks›z›n bulunmalar› gereken yerlerdedir. Ve bu her insanda bulunan trilyonlarca
hücre için bu ﬂekildedir ve dünyadaki milyarlarca insan›n her biri için geçerlidir. Böyle ola¤anüstü bir olay evrimcilerin iddia etti¤i gibi tesadüflerin eseri de¤ildir. Ayr›ca unutulmamal›d›r ki, amino asit dedi¤imiz varl›klar gözü, kula¤›, düﬂünme yetene¤i olan ﬂuurlu canl›lar de¤ildir. Bu varl›klar, belirli say›da atomun birarada bulundu¤u küçük moleküllerdir. Yani amino asitler temelinde ﬂuursuz atom topluluklar›d›r. O halde canl›l›k
için gerekli bir proteinin nas›l oluﬂaca¤›na, hangi amino asitin nereye yerleﬂece¤ine karar veren kimdir? Amino asitlerin içindeki atomlar bir gün
toplan›p karar alm›ﬂ ve biz ﬂöyle bir s›ralama ile biraraya gelip "bir amino asit oluﬂtural›m, sonra da bizim gibi baﬂka amino asitler oluﬂturan
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atomlarla anlaﬂ›p belirli bir s›rayla dizilelim ve böylece bir protein oluﬂtural›m" demiﬂ olabilirler mi? Elbette böyle bir iddia son derece mant›ks›zd›r.
ﬁuursuz atomlar›n böyle bir yetene¤i olamayaca¤› gibi, onlar›n biraraya gelerek oluﬂturduklar› amino asitlerin ve onlar›n biraraya gelerek
oluﬂturdu¤u proteinlerin de böyle bir karar mekanizmas› mevcut de¤ildir. Tüm bu varl›klar› en uygun yerlere yerleﬂtiren, bu yolla canl› hücrelerin yap› taﬂ› olan proteinleri meydana getiren ve bu hücrelerle yeryüzünde kusursuz ve say›s›z çeﬂitlilikte bir yaﬂam oluﬂturan Allah't›r. Allah
atomlardan dev galaksilere kadar tüm alemlerin Rabbi'dir.

Proteinlerin Sekonder Yap›s›: Sarmal ve Tabakal› Yap›
Bir protein için gerekli olan amino asitler yan yana geldikten sonra
baﬂka mucizevi olaylar da gerçekleﬂir ve her bir amino asit bir yan›ndaki
amino asit ile oluﬂturdu¤u peptid ba¤›n d›ﬂ›nda hidrojen ba¤lar› da oluﬂturur. Bu ba¤lar›n oluﬂma ﬂekli amino asitlerin dizilimleri boyunca alaca¤› ﬂekli ve pozisyonu belirler. Örne¤in baz› durumlarda amino asit, içinde bulundu¤u zincirde hidrojen ba¤lar› yapt›¤›nda sarmal bir yap› oluﬂturur. Amino asitler, içinde bulunduklar› zincirin d›ﬂ›ndan bir amino asit
ile zay›f ba¤lar kurduklar›nda ise merdiven basamaklar›n› and›ran tabakal› yap›lar meydana gelir.

Amino asitler birbirleriyle peptid
ba¤ d›ﬂ›nda bir de
hidrojen ba¤lar›
ile ba¤land›klar›nda, protein zinciri
sarmal veya tabakal› bir yap›ya sahip olur. Bu, proteinin sekonder
yap›s› olarak adland›r›l›r.

hidrojen ba¤lar›
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Yandaki resimde bir
kas proteini olan
miyosinin yap›s›
görülmektedir. Sekonder yap›ya sahip olan miyosin,
sarmal yap›dad›r ve
bu nedenle elastiktir. Bunun nedeni
amino asitler aras›nda oluﬂan hidrojen ba¤lar›n›n k›r›labilir olmas›d›r.

Zincirleri sarmal ﬂeklinde olan proteinler telefon kordonuna benzerler. Ayn› bir telefon kordonu gibi bir eksen etraf›nda bir hat boyunca k›vr›l›rlar. Saçtaki proteinler ve bir kas proteini olan miyosin bu sarmal yap›dad›r ve bunun sonucu olarak elastiktirler. Çünkü hidrojen ba¤lar› k›r›labilir ve kolayl›kla tekrar oluﬂabilir.
Günlük hayatta hidrojen ba¤lar›n›n vücut proteinleri üzerinde etkisinin ö¤renilmesi sayesinde çeﬂitli imkanlar do¤muﬂtur. Örne¤in k›v›rc›k
saçlar› düzleﬂtirmek ya da düz saçlar› k›v›rc›klaﬂt›rmak için saç proteinlerindeki amino asitler aras›ndaki hidrojen ba¤lar› bozulur ve yeni ba¤lar
kurulur. 11
Sekonder yap›s› merdiven ﬂeklinde tabaka halinde olan proteinler
ise sarmal yap›ya sahip olanlar gibi esnek olmazlar. Ancak birçok canl›n›n
çok önemli ihtiyaçlar›ndan biri olan bükülme hareketine imkan veren yap›lar›n oluﬂmas›n› sa¤larlar. Örne¤in koza ipe¤inin lifleri ve örümcek a¤›
gibi di¤er proteinler paralel olarak s›ralanm›ﬂ ve birbirlerine hidrojen ba¤lar› ile ba¤lanm›ﬂ zincirlerden oluﬂurlar. Bu proteinlerin omurgas› bir örgü modeli gibi aﬂa¤› yukar› k›vr›l›r. Bunun nedeni peptid atomlar›n›n
protein zincirine dik olarak ba¤lanmas›d›r.12 Bu sayede bu modele sahip
olan proteinler elastik olmak yerine düz ve bükülgendirler.
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Altta ipek fibroinlerinin üç boyutlu yap›s› görülmektedir. Koza ipe¤inin lifleri ve örümcek a¤› gibi
proteinler paralel olarak s›ralanm›ﬂ ve birbirlerine
hidrojen ba¤› ile ba¤lanm›ﬂ zincirlerden oluﬂurlar.
Bu sayede düz ve bükülgen olurlar. Örümceklerin
yaﬂam› ise ördükleri a¤lar›n bu özelli¤ine ba¤l›d›r.

Ala
Gly
Ala

Gly

Proteinlerdeki bükülmeler canl›lar›n vücutlar›nda, hep olmalar› gereken yerlerde bulunurlar. Örümcek a¤› proteinleri olan fibroinler bükülme özelli¤ine sahip olmasalard›, örümce¤in ördü¤ü a¤lar iﬂe yaramayacakt›. Çünkü bu proteinin yap›s›, örümcek a¤lar›na av›n›n kaçmas›n› engeleyecek bir dayan›kl›l›k katar. Bu sayede örümcek a¤› kendi kal›nl›¤›ndaki (çap› 1mm'nin binde biri) bir çelikten 5 kat daha sa¤lam hale gelir. 13
Görüldü¤ü gibi, proteinlerin yap›lar›, canl›lar›n yaﬂamlar›n› devam
ettirebilmeleri için, en ince detay›na kadar, kusursuz ve benzersiz olarak
tasarlanm›ﬂt›r. Hiçbir kör tesadüf, evrendeki atomlar›n tamam› emrine
verilse de, bu kadar ince düﬂünceli, ileri görüﬂlü davran›p, kusursuz hesaplar ve planlar yapamaz. Hiçbir atom veya tesadüfen meydana gelen
hiçbir olaylar zinciri, örümcek a¤›n›n en kullan›ﬂl› hale gelmesi için, tüm
atomlar› organize etme yetenek, bilgi ve akl›na sahip de¤ildir. Bunun aksini iddia etmek ise ciddi bir ak›ls›zl›kt›r.
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Proteinlerin Tersiyer Yap›s›
Proteinler sekonder yap›lar›nda ald›klar› ﬂekilden sonra birbirlerine
yaklaﬂan veya uzaklaﬂan amino asitlerin etkisiyle bükülmeye, katlanmaya ve bazen de ani dönüﬂler yaparak yepyeni ﬂekiller almaya baﬂlarlar. Ve
bu ﬂekilde, proteinin iﬂlevi için son derece önemli olan üç boyutlu ﬂekli
meydana getirirler. Bu bükülme ve katlanman›n nedeni amino asitlerin
yan zincirlerinin aras›ndaki etkileﬂimlerdir. Peki bu etkileﬂimler sonucu
bütün canl› sistemlerin çal›ﬂabilmesi için bu kadar önemli olan bükülme
iﬂlemi nas›l gerçekleﬂir?
Proteinlerdeki amino asitlerin yan zincirleri baz› etkiler sonucu birbirlerini çekerler veya iterler. Bu çekme ve itme hareketinin oluﬂumunda
beﬂ önemli etken rol oynar. Bu beﬂ etki, hidrojen ba¤lar›, disülfit ba¤lar,
iyonik ba¤lar, Vander Walls Kuvvetleri ve yan zincirlerin di¤er etkileﬂimleri kutupsal ve kutupsal olmayan etkiler olarak özetlenebilir.
Bu özel ba¤lar sayesinde, amino asitlerin baz› bölümleri birbirlerine
yaklaﬂ›r, amino asit zinciri kendi üzerine katlan›r, proteinlerin belirli zamanlama ve aç›larla bükülmeleri sa¤lan›r, protein molekülünün üç boyutlu yap›s› kararl› kal›r ve hücre d›ﬂ›ndaki ortamda çözülmesi engellenir.
Proteinler sekonder yap›lar›nda ald›klar› ﬂekilden
sonra bükülmeye, katlanmaya ve ani
dönüﬂlerle
yeni ﬂekiller
oluﬂturmaya
baﬂlarlar. Bu
ﬂekilde proteinlerin tersiyer yap›s›
oluﬂur.
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Lizozom proteininin
üç boyutlu ﬂekli

Yap›lan deneyler bu ba¤lar›n çok kritik öneme sahip olduklar›n› göstermiﬂtir. Çünkü bu ba¤lar›n her biri protein molekülü boyunca farkl› bölgelerde ön plana ç›karak proteinin tam istenilen ﬂekle bürünmesini sa¤larlar. Örne¤in bir proteinin sadece belirli bölgelerinde oluﬂan disülfit
ba¤lar› o bölgelerde özel bir bükülme sa¤layacakt›r; hem de tam o bölgede ihtiyaç duyuldu¤u kadar... Ayn› ﬂekilde di¤er kuvvetler de proteinin
belirli amino asit bölgelerinde belirli zamanlamalarla faaliyet göstererek
zincirin baz› k›s›mlar›n›n birbirinden uzaklaﬂmas›na, baz› k›s›mlar›n›n da
yaklaﬂmas›na neden olacakt›r. Bir proteinin olmas› gereken ﬂeklindeki bükülmeler ve k›vr›lmalardan herhangi birinin olmamas›, bu proteini iﬂe yaramaz hale getirecektir.
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Ba¤lar›n Kuvveti En Uygun ﬁekilde Olmal›d›r
Proteinlerin oluﬂmas› için gerekli olan ba¤lar, bilinen di¤er güçlü
ba¤lardan daha farkl›d›rlar. Di¤er kuvvetli kimyasal ba¤larla proteinlerin
üç boyutlu k›vr›ml› ﬂekillerinin meydana gelmesi mümkün de¤ildir. Çünkü kurulacak ba¤›n kuvveti, moleküllerin gere¤inden fazla birbirine yaklaﬂmas›na, böylece proteinin özelli¤ini yitirmesine neden olur. Bu yüzden
bütün özellikleri ve ﬂiddetleri özel olarak tespit edilen bu ba¤lar proteinlerin k›vr›lmalar› için en idealleridir.
Ayr›ca proteinlerin iﬂlem h›zlar› da, bu ba¤lar sayesinde sa¤lanmaktad›r. Ünlü biyolog J. Watson bu konuda ﬂöyle bir aç›klamada bulunur:
Bir protein olan enzim kompleksleri herhangi bir ›s›sal dalgalanmada çok

Yandaki resimde
miyoglobin proteininin üç boyutlu
yap›s› ve atomlar›
aras›ndaki peptit
gruplar› görülmektedir.
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h›zl› bir ﬂekilde birleﬂebilir ve ayr›labilirler. Bu gerçek enzimlerin neden bu
kadar kuvvetli iﬂlediklerini aç›klamaktad›r. Bazen o kadar h›zl›d›r ki, saniyede 106 kez bu iﬂlemleri gerçekleﬂtirebilir. E¤er enzimler birbirlerine daha
kuvvetli ba¤larla ba¤lansalard› çok daha yavaﬂ hareket ederlerdi. 14

Miyoglobin proteininin üç boyutlu yap›s›,
kompeksli¤i çok iyi vurgulayacak ﬂekilde
görülmektedir. Kuﬂkusuz böyle önemli
fonksiyonlar› yerine getirebilen mükemmel
bir yap›n›n tesadüflerle oluﬂmas› kesinlikle
imkans›zd›r.
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Proteinin Üç Boyutlu Yap›s› Kusursuz Bir Tasar›m›n Eseridir:
Protein zincirindeki bu bükülmelerin ﬂekli, zamanlamas›, yeri, yönü,
aç›s›n›n önemini gözümüzde canland›rmak için bir örnek verelim. Bu
hassas ﬂekillenmeyi ünlü bir Japon oyununa (origami) benzetebiliriz. Bu
oyunda üç boyutlu bir ﬂekli elde etmek için iki boyutlu bir ka¤›t belirli s›ralarla katlama iﬂlemlerinden geçirilir. Önceden özel olarak haz›rlanm›ﬂ
bir katlama talimat› izleyerek bir gemi maketi ya da bir kuﬂ maketi elde
edebilirsiniz. ‹ﬂte bir proteinin üç boyutlu bir ﬂekilde bükülmesi için de
amino asit zincirinin belirli zamanlamalarla ve yerlerde belirli miktarla,
belirli aç›larda ve yönlerde bükülmesi gereklidir. Proteinler de bu oyundaki üç boyutlu ﬂekiller gibidir. Bu oyunun sonunda elde edilmek istenen
ﬂekillerin rastgele katlamalarla elde edilmesi imkans›zd›r. Çünkü bu
oyunda ka¤›d›n hangi parças›n›n, hangi s›rayla ne kadar ve ne ﬂekilde
katlanaca¤›, sonuçta elde edilecek her bir ﬂekil için önceden, bu konunun
uzmanlar› taraf›ndan tasarlan›r. Tek bir katlaman›n dahi yanl›ﬂ bir s›ralamada, yanl›ﬂ bir yönde veya
yanl›ﬂ miktarda yap›lmas› istenilen ﬂeklin
elde edilmesini

Protein zincirindeki bükülmeler
üstün bir yarat›l›ﬂ›n eseridir. Bunu
bir ka¤›d›n özel katlama talimatlar›n› izleyerek bir gemi veya bir kuﬂ maketine
dönüﬂtürülmesine benzetebiliriz. Tek bir yanl›ﬂ katlanma dahi sonuçta bir kuﬂ maketi elde
edilmesini engelleyecektir. Elbette bir proteinin oluﬂumu için gereken katlanmalar, bundan çok daha komplekstir ve tesadüflerle
oluﬂmas› kesinlikle imkans›zd›r.
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engeller, ortaya bozuk ve anlams›z bir ﬂekil ç›kar. Örne¤in uçak ﬂeklini elde etmek için gerekli olan s›ralamadaki katlamalardan birini eksik yapt›¤›n›zda ya da farkl› bir yöne do¤ru katlad›¤›n›zda, uça¤›n kanad› oluﬂmaz. Araba ﬂekli oluﬂturmak isterken yanl›ﬂ bir bükme iﬂlemi yüzünden
araban›n tekerlekleri meydana gelmez. Proteinler için ise durum çok daha detayl›d›r. Bir protein molekülündeki tek bir amino asitin dahi yanl›ﬂ
bir s›ralamayla veya yanl›ﬂ bir yönde birleﬂmesi, proteinin yanl›ﬂ bir ﬂekil
almas›na ve dolay›s›yla iﬂlevini yitirmesine neden olur. Örne¤in kaslarda
oksijen taﬂ›nmas›ndan sorumlu olan miyoglobin proteininin küresel yap›s› bozuldu¤unda boyu eninden 20 kat daha uzun olur ve iﬂini yapamaz
hale gelir.15
Tek baﬂlar›na veya biraraya konduklar›nda bir anlam ifade etmeyen
amino asitler, bu bükülmeler ve k›vr›lmalar ile önemli bir anlam kazanarak, vücut içinde hayati görevlere sahip olmaktad›rlar. Ayn› düz bir ka¤›d›n, bilinçli, planl› ve bir tasar›ma götüren k›v›rma ve katlamalarla bir gemi veya uçak ﬂekli alarak anlam kazanmas› gibi... Bu noktada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, proteinin yap›s›, planl› bir ﬂekilde katlanarak elde edilen ka¤›ttan bir ﬂekilden çok daha kompleks ve organizedir. Dahas›, protein molekülü, gözle dahi görülemeyecek, hatta elektron mikroskobunda
dahi tespit edilemeyecek kadar küçüktür. Bu kadar küçük bir alana s›¤d›r›lan atomlar, önce bir plan ve tasar›ma uygun olarak dizilmekte, sonra yine bu plan ve tasar›ma uygun olarak bükülüp k›vr›lmaktad›r. Bunlar›n
hepsi, bilip gördü¤ümüz hiçbir tasar›mla karﬂ›laﬂt›r›lamayacak kadar ola¤anüstü ve hayranl›k uyand›ran özelliklerdir.
Böylesine kusursuz, kompleks, birkaç aﬂamal› ve çok parçal› bir düzenin tesadüfen oluﬂmas› aç›kça görüldü¤ü gibi imkans›zd›r. Üstelik burada anlat›lanlar proteinin yap›s› ile ilgili say›s›z detay›n en basitleﬂtirilmiﬂ bir özetidir. Proteinler üzerinde yap›lan daha detayl› incelemeler, bu
moleküllerin çok daha kompleks özelliklerini ortaya ç›karmaktad›r ve henüz gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›lmam›ﬂ birçok konu bulunmaktad›r. Bu gerçek ise,
canl›l›¤›n en küçük yap›taﬂlar›nda dahi, tesadüfen oluﬂum iddias›na asla
yer olmad›¤›n› kesin olarak göstermektedir.
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Proteinlerin Kuaterner Yap›s›: Birleﬂik Proteinler
Üzerinde birçok telefonun bulundu¤u bir ofis masas› düﬂünün. Masadaki bütün telefonlar›n kordonlar› birbirine girip kar›ﬂ›r. Bu kordonlar›
çözüp hangi kordonun hangi aletten ç›kt›¤›n› anlamak ilk bak›ﬂta mümkün olmaz. Proteinler de baz› durumlarda içiçe girmiﬂ bu telefon kordonlar› gibi oldukça karmaﬂ›k biçimde bükülmeler yaparak birbirleriyle birleﬂirler.
Birçok protein ancak bu birleﬂmeyi gerçekleﬂtirdikten sonra görevini
yerine getirebilecek hale gelir. Fakat proteinlerin birbirleriyle birleﬂerek
dev moleküller meydana getirebilmeleri için de çok hassas dengelerin
sa¤lanmas› gereklidir. E¤er iki protein birleﬂecekse, ikisinin de ﬂekli birbirine el ve eldiven kadar uyumlu olmal›d›r. Böyle olmad›¤›nda biraraya
gelip ba¤lanmalar› mümkün olmaz. Proteinlerin birleﬂmeleri için gerekli
olan bu uyuma büyük yap-boz oyunlar›n› örnek olarak verebiliriz. Tek bir
parçan›n dahi girinti ve ç›k›nt›lar› yerine uygun olmazsa, resmi tamamlamak mümkün olmaz. Proteinler için de benzer bir durum söz konusudur.
Birleﬂecek proteinlerden bir tanesinin bile ba¤lant› ﬂekli uygun olmazsa,
dev molekül hiçbir iﬂe yaramaz.16

Proteinlerin içiçe girmiﬂ telefon kordonlar›
gibi oldukça
kompleks bükülmeler yaparak birleﬂmeleri
proteinlerin kuaterner
yap›lar›n› meydana getirir.
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Proteinlerin birbirleriyle
birleﬂerek dev moleküller
meydana getirebilmeleri
için proteinlerin bir yapboz oyunundaki parçalar
kadar birbirlerine uyumlu
olmalar› gerekmektedir.

Birleﬂik proteinlerin vücuttaki görevlerini yerine getirebilmeleri için
ayr›ca, tam gerekli say›da birleﬂmeleri ﬂartt›r. Örnek olarak "insülin" hormonunu düﬂünebiliriz. Bu protein birden fazla amino asit zincirinin birleﬂmesiyle vücuttaki ﬂeker fazlas›n› depolama emrinin verilmesini organize eder. ‹nsülinin yap›s›ndaki bir bozukluk bu molekülü iﬂe yaramaz hale getirecek ve kiﬂinin ﬂeker hastas› olmas›na neden olacakt›r. Çünkü insülin görevini yapmad›¤› zaman vücuda giren ﬂekerler tam olarak kullan›lmadan ve ihtiyaç için depolanamadan vücuttan at›l›r. Bunun sonucunda ise vücudun iﬂleyiﬂi s›ras›nda gerekti¤inde kanda ve depoda ﬂeker bulunamaz. Dolay›s›yla hücrelerin ihtiyac› olan enerji karﬂ›lanamam›ﬂ olur.
Bu durumda da ölüm kaç›n›lmazd›r.
Ayn› bu ﬂekilde vücudumuzda bulunan yaklaﬂ›k ikiyüz çeﬂit hücrenin hiçbirinde tek bir proteinin yap›s›nda ve ﬂeklinde dahi bir hata oluﬂmamal›d›r. Böyle bir oluﬂum ancak çok üstün bir yarat›l›ﬂla inﬂa edilebilir. Çünkü bu oluﬂumun her aﬂamas›nda en son aﬂaman›n, yani amac›n
bilgisine göre plan yap›l›r ve hareket edilir. Bir protein olan ve böbrek üstü bezi hücreleri taraf›ndan salg›lanan adrenalin hormonu ancak olmas›
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gereken yap›ya sahip oldu¤unda kas, kalp ve kan hücreleri taraf›ndan tan›nabilir ve bu hücredeki faaliyetleri uyarabilir. Bunun sonucunda da vücudun fiziki ve maddi bask›lara karﬂ› korunmas›n› sa¤layabilir. Ayn› ﬂekilde vücudumuzda görev yapan bütün enzim proteinleri de ancak sahip
olduklar› ﬂekil sayesinde hücre bölünmesinde, enerji üretilmesinde, molekül taﬂ›nmas›nda ve daha birçok görevde eksiksizce çal›ﬂabilirler.
Günümüz teknolojisinin sa¤lad›¤› imkanlarla canl›l›¤›n moleküllerini araﬂt›ran biyokimyac›lar› hayretler içerisinde b›rakan bu moleküller
hakk›nda elde edilen her yeni bilgi, bu benzersiz yarat›l›ﬂ› daha da gözler
önüne sermiﬂ ve böyle bir sistem karﬂ›s›nda tesadüflerin mant›ks›zl›¤›n›
ortaya koymuﬂtur. Evrimcilerin bu kadar kompleks ve üstün tasar›ma sahip yap›lar›n tesadüfler sonucunda oluﬂtuklar›n› iddia etmeleri ve tesadüflere yarat›c› bir ilaha inan›r gibi inanmalar›, çok önemli bir mant›k bozuklu¤unun göstergesidir. Ancak ak›l, vicdan sahibi samimi insanlar gerçekleri görebilenlerdir. Bu gerçek Kuran'da ﬂöyle bildirilir:
Sizin ilah›n›z tek bir ‹laht›r; O'ndan baﬂka ‹lah yoktur; O, Rahman'd›r,
Rahim'dir (ba¤›ﬂlayand›r ve esirgeyendir). (Bakara Suresi, 163)
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anl›lar›n yaﬂamlar›n› sürdürebilmelerinde hayati bir önemi
olan proteinlerin, hücre içinde üretimleri için dünya üzerindeki hiçbir üretim sistemiyle k›yaslanamayacak komplekslikte
ve düzende, kusursuz bir sistem bulunmaktad›r.
Bu kompleks üretim sisteminde hiçbir hataya yer yoktur. Herhangi
bir aﬂamada meydana gelen bir aksakl›k, hemen güvenlikli kontrol sistemi sayesinde düzeltilir. Böylece canl›n›n yaﬂam›n› sürdürmesini sa¤layacak olan proteinler hiçbir aksama olmadan, tam gerekti¤i zamanda tam
gereken yerde ve ﬂekilde üretilir.
Protein üretiminin bir di¤er mucizevi özelli¤i de çok yüksek bir h›zda gerçekleﬂmesidir. Örne¤in 100 amino asit taﬂ›yan bir protein molekülü, E. coli bakterisinin hücresi taraf›ndan 5 saniyede sentezlenir. Bu öylesine büyük bir h›zd›r ki, böyle bir h›zda bütün üretim sürecini kusursuz
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biçimde tamamlayabilen bir fabrika, yeryüzünde mevcut de¤ildir. Bu h›z
canl› için çok önemlidir, çünkü hücrelerde canl›l›¤›n sürdürülebilmesi için
her an birçok proteine ihtiyaç duyulur. 17
Protein üretimi s›ras›nda ise birçok protein ayn› anda faaliyet gösterir. Hücrelerin içinde protein üretimi için gereken bütün parçalar eksiksiz
biçimde birarada çal›ﬂ›rlar. 80'in üzerinde ribozom proteini, 20'nin üzerinde amino asit habercisi olan moleküller, bir düzinenin üzerinde yard›mc›
enzim, 100'ün üzerinde son iﬂlemleri gerçekleﬂtiren enzimler, 40'›n üzerinde RNA molekülü olmak üzere yaklaﬂ›k 300 makromolekül, bir koordinasyon halinde protein sentezinde rol al›r.18 Büyük bir mühendis kadrosunun bile zorlukla koordine edebilece¤i bu kusursuz üretim, milimetrenin binde biri kadar küçük bir alanda, bundan çok daha küçük yüzlerce
molekülün yo¤un faaliyetiyle yaﬂam›n devam edebilmesini sa¤lar. Bu
üretimde görev alan moleküllerden tek bir tanesinin olmamas› durumunda tüm üretim zinciri aksar. Bu da protein üretiminin canl›lardaki "indirgenemez kompleks" yap›lardan biri oldu¤unun bir göstergesidir. Yani
böyle bir sistemin içinden tek bir parça dahi ç›kar›lsa tüm yap› bozulmaya u¤rar. Örne¤in sadece üretimi sonland›rma ve üretilen yeni proteini
serbest b›rakma eleman›n›n (proteininin) olmamas›, protein üretiminin
dengesini bozmaya yeterlidir. Böylesine planl› ve toplu bir ﬂuur içinde
kendisini gösteren varoluﬂ ancak Allah'›n yaratmas› ile mümkündür.
Her bir aﬂamas› büyük bir bilgi, tasar›m ve ak›l üzerine inﬂa edilen
bu yarat›l›ﬂ mucizesinde yer alan baz› hayranl›k uyand›r›c› detaylar› ilerleyen sat›rlarda okuyabilirsiniz.
Ancak bu iﬂlemleri okumaya baﬂlamadan önce çok önemli bir gerçe¤i hat›rlatmakta yarar vard›r. ‹lerleyen sayfalarda okuyaca¤›n›z üretimin
elemanlar›, hücre içindeki organeller ve moleküllerdir. Bu moleküllerin
yap›s›n› inceledi¤imizde ise karﬂ›m›za ç›kan daha küçük moleküller olan
amino asitler ve bunlar›n da kökeninde ﬂuursuz ve cans›z atomlard›r.
Karbon, hidrojen, oksijen, azot gibi atomlar›n biraraya gelmesiyle oluﬂan
bu topluluklar, kendilerinden asla beklenmeyecek bir ak›l ve ﬂuur ile, insanlar›n baﬂaramayaca¤› iﬂlemleri gerçekleﬂtirirler.
Peki ama ﬂuursuz atomlara ﬂuurlu hareketler yapt›ran, atomlar›
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atom profesörlerinden daha baﬂar›l› k›lan nedir? ‹ﬂte ilerleyen sat›rlarda
aç›klanacak olan bu baﬂar›n›n, cans›z, ﬂuursuz atomlar›n ve moleküllerin
kendilerine ait olamayaca¤›, tüm bu varl›klar›n "gökten yere her iﬂi yöneten" Allah'›n kudretiyle hareket ettikleridir.

Üretim Baﬂl›yor: ‹lk Sinyal
Vücutta herhangi bir proteine ihtiyaç duyuldu¤u zaman bu ihtiyac›
ifade eden bir mesaj, üretimi gerçekleﬂtirecek olan hücrelerin çekirdeklerinde bulunan DNA molekülüne ulaﬂt›r›l›r. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta bulunmaktad›r; vücutta herhangi bir protein ihtiyac› oldu¤unda yine protein olan baz› haberciler, nereye baﬂvurmalar›
gerekti¤ini bilerek, tüm vücutta ilgili yeri bulabilmekte, ihtiyaç mesaj›n›
do¤ru yere do¤ru ﬂekilde iletebilmektedirler. Bu iletiﬂimi sa¤layan protein kendisine göre karanl›k bir dehliz olan vücudun içinde kaybolmadan
yolunu bularak, taﬂ›d›¤› mesaj› kaybetmeden ya da herhangi bir parças›na zarar vermeden oraya ulaﬂt›rmaktad›r. Yani her bir parçada çok büyük
bir görev bilinci bulunmaktad›r.
Hücre çekirde¤ine gelen mesaj, bir dizi kompleks ve son derece organize iﬂlemden sonra proteine dönüﬂür. Protein talebinin, vücuttaki 100
trilyon hücreden do¤ru hücrelere ulaﬂmas›, mesaj› alan hücrenin kendisinden ne istendi¤ini anlayarak hemen iﬂe koyulmas› ve kusursuz bir sonuç elde etmesi insanda hayranl›k uyand›ran olaylard›r. Çünkü burada
söz edilen bilinç, ak›l, bilgi ve irade sahibi insanlar›n oluﬂturdu¤u bir topluluk de¤il, fosfor, karbon, ya¤ gibi maddelerden oluﬂmuﬂ ﬂuursuz ve
gözle dahi görülemeyecek kadar küçük varl›klard›r. Bu moleküllerin tek
baﬂlar›na haber verme, anlama ve tespit etme gibi güçleri ve iradeleri yoktur. Bütün moleküller gibi, Allah'›n onlara verdi¤i özel ﬂekil ve ilham ile
hareket ederek böyle ﬂuurlu davran›ﬂlar gösterirler.
Talimat›n al›nmas›ndan sonra ilk iﬂlem, üretilmesi istenen proteinle
ilgili bilgilerin DNA'dan al›nmas›d›r.
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Ve Sipariﬂ Veriliyor
Vücudumuzda görev yapan bütün proteinlere ait bilgiler hücre çekirde¤inde yer alan DNA molekülünde depolan›r. Yani bir protein üretilece¤i zaman, bu proteinle ilgili bilgiler DNA'dan al›n›r. Ancak bunun için
DNA'n›n, ihtiyaç olan protein hakk›ndaki bilgiyi tam ve do¤ru olarak anlamas› ve do¤ru bilgiyi vermesi gerekir. T›pk› üretim yapacak olan bir
kimyagerin, bu üretim s›ras›nda kendisine gerekli olacak hammaddeleri
ve üretimi yapmak için ihtiyaç duydu¤u tüm teknik bilgileri yetkili bir yere baﬂvurarak talep etmesi gibi… Bir kimyager bunu karﬂ›s›ndaki kiﬂi veya kurumdan yaz›l› veya sözlü olarak talep eder; iﬂte DNA'dan da bir
proteinin formülünü talep etmek için özel bir lisan kullan›l›r. Bu lisan 4
harften oluﬂan bir alfabeye sahiptir.
DNA molekülü 4 farkl› nükleotidin farkl› s›ralamalarla ardarda gelerek dizilmesinden oluﬂur. Bu dört fakl› nükleotid sahip olduklar› baz moleküllerinin adlar›yla an›l›rlar; A (Adenin), G (Guanin), C (Citosin) ve T
(Timin). Bu moleküllerin s›ralamalar› canl›n›n kullanaca¤› bütün proteinadenin

Yandaki ﬂekilde
vücudumuzun bilgi
bankas› olan
DNA'n›n yap›s› görülmektedir. DNA
molekülü 4 farkl›
nükleotidin farkl›
s›ralamalarla ardarda gelerek dizilmesinden oluﬂur.
Bu moleküllerin s›ralamalar› canl›lar›n kullanaca¤› tüm
proteinlerin
yap›s›yla ilgili bilgileri oluﬂturur.

timin

fosfat

ﬂeker

guanin

sitosin
nitrojen atomu
karbon atomu
oksijen atomu
hidrojen atomu
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DNA'n›n sahip oldu¤u bilgi ola¤anüstü bir bilgidir. Bu, 1 nanometrelik yani metrenin milyarda birinden daha az bir alana, 20 ciltlik bir ansiklopedinin s›¤d›r›lmas› anlam›na gelir. ‹nsan›n ise, böyle bir bilgi depolama sistemini üretebilmesi bir yana,
tam olarak kavrayabilmesi dahi mümkün olmam›ﬂt›r. DNA'daki bu bilgi depolanmas› ile ayn› prensibi kullanmaya çal›ﬂan bilgisayar teknolojisi sayesinde, bilgileri depolayan mikroçipler üretilmiﬂtir. Ancak bu mikroçiplerin, DNA'daki kapasiteye yaklaﬂmalar› söz konusu dahi de¤ildir.

lerin yap›s›n›n nas›l olmas› gerekti¤ine dair bilgiyi oluﬂturur. Yani her insan›n hücrelerindeki DNA'da kendisine ait her özelli¤i meydana getiren
proteinlerin bilgisi, 4 harfli özel bir alfabe ile yaz›lm›ﬂt›r ve bu bilgiler bir
kütüphane dolusu ansiklopediye s›¤acak kadar çoktur.
Milimetrenin binde birinden daha küçük bir alanda böyle ciltlerce
ansiklopediye s›¤acak bilginin ﬂifrelenmesi ola¤anüstü bir durumdur. Bu
bilgi, yaz›l› hale getirildi¤inde, 500'er sayfal›k 1000 ansiklopedi uzunlu¤unda olacakt›r, ki bu büyüklükte bir eser henüz yaz›lmam›ﬂt›r. Bu kodlama dünyaca ünlü Britannica Ansiklopedisi'nin 20 kat› kadar uzunluktad›r.19 Günümüzde bilgi saklanmas› için çok yüksek kapasiteli bilgisayar
çipleri tasarlanm›ﬂt›r. Halen farkl› ﬂifreleme sistemleriyle bu kapasiteyi ar62
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t›rmak için çok yüksek maliyetli çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Ancak DNA
molekülünde protein bilgilerinin ﬂifrelenmesi yeryüzünde üretilmiﬂ hiçbir teknoloji ile k›yaslanmayacak kadar üstün bir kapasite ile yap›lm›ﬂt›r.
Öyle ki, kaplad›¤› alanda maksimum bilgiyi ﬂifreleme kapasitesine sahiptir.20 Böyle kusursuz bir bilgi depolama sisteminin tesadüfen oluﬂtu¤unu
söylemek ise büyük bir mant›k hezimetidir.
Hücre içindeki iﬂlerin aksamamas›, ihtiyac›n do¤ru karﬂ›lanmas›, k›sacas› hücre yaﬂam›n›n devam edebilmesi için do¤ru proteinin üretilmesi
çok önemlidir. Bu yüzden hangi proteinin üretilmesi gerekti¤i ile ilgili
mesaj al›nd›ktan sonra DNA'dan do¤ru bilginin seçilerek al›nmas› gereklidir. Peki bu seçimi kim yapacakt›r?
Hayati bir öneme sahip bu üretimi yapmak için gereken hammadde,
y›llar süren e¤itim hayat›ndan sonra, y›llar süren bir bilimsel geçmiﬂe sahip, deneyimli, ak›ll›, tecrübeli, görebilen, duyabilen bir bilim adam› de¤il, ﬂuursuz atomlar›n birleﬂiminden oluﬂmuﬂ bir moleküldür. Bu hayati
önem taﬂ›yan seçme iﬂlemini yapan, yine mükemmel bir yap›ya sahip bir
protein olan RNA polimeraz

RNA polimeraz
enzimi

enzimidir. Bu enzimin yapt›¤›
iﬂ son derece zordur. Herﬂeyden önce, 3 milyar harften oluﬂan DNA molekülünün içinden, üretilecek proteinle ilgili
gerekli harfleri seçip almas› ge-

RNA polimeraz
enzimi

rekmektedir. Polimeraz enziminin 3 milyar harften oluﬂan
DNA molekülünün içinden,
birkaç sat›rl›k bir bilgiyi bulup
ç›karmas›, 1000 ciltlik bir ansikBir protein üretilece¤i zaman, RNA polimeraz isimli enzim, DNA'dan, üretilecek
protein için gerekli olan bilgileri seçer
ve kopyalar. Enzim dedi¤imiz bir atom
toplulu¤unun, böyle bir bilinç göstermesi kuﬂkusuz büyük bir mucizedir.
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lopedinin herhangi bir sayfas›na saklanm›ﬂ, birkaç sat›rl›k özel bir yaz›y›
hiçbir tarif olmadan o anda bulmaya benzer.
Bu, üzerinde düﬂünülmesi gereken önemli bir konudur. Bilindi¤i gibi, insan DNA's›nda yer alan bilgilerin okunmas› için dünya çap›nda yürütülen ‹nsan Genomu Projesi (Human Genom Project) dahilinde, dünyan›n önde gelen yüzlerce bilim adam›, en geliﬂmiﬂ ve en yüksek teknoloji
ile donat›lm›ﬂ laboratuvarlarda, 10 y›ld›r geceli gündüzlü çal›ﬂarak
DNA'daki bilginin bir k›sm›n› okuyabilmiﬂtir. Üstelik büyük k›sm›n› sadece okuyabilmiﬂler, hangi harflerin hangi protein veya gen için kullan›ld›¤›n› henüz belirleyememiﬂlerdir. Buna karﬂ›n, vücudumuzda 100 trilyon hücrenin içinde, her an trilyonlarca RNA polimeraz enzimi, DNA'da-

‹nsano¤lu y›llard›r en ileri teknolojiyi kulland›¤› halde DNA'y› okumay› 2000 y›l›nda
baﬂarabilmiﬂtir. Oysa gözle görülemeyecek kadar küçük, gözü, beyni, eli olmayan
proteinler milyarlarca y›ld›r bu iﬂlemi her an kusursuzca yapmaktad›rlar.
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ki bilgiyi baﬂtan sona okumakta ve üstelik kendisinden istenen bilgiyi eksiksiz, hatas›z ve kusursuz bir ﬂekilde ç›kart›p verebilmektedir. Bu büyük
bir h›z, beceri, ak›l, bilgi, araﬂt›rma, ﬂuur isteyen görevi yerine getiren ise,
ﬂuursuz atomlar›n biraraya gelmeleri ile oluﬂan bir moleküldür. Evrimcilerin böyle bir sistemin y›ld›r›mlar›n, sars›nt›lar›n etkisiyle tesadüfler sonucunda meydana geldi¤ini iddia edebilmeleri ise son derece ﬂaﬂ›rt›c› bir
olayd›r.
Polimeraz enziminin üretilecek olan proteinle ilgili bilgiyi DNA molekülü üzerinde bulduktan sonra çok önemli bir görevi daha vard›r. ﬁimdi önemli bir ﬂuur alameti ve beceri daha göstermeli, bu bilgiyi üretim yerine gidecek ﬂekilde kopyalamal›d›r.

Sipariﬂ Fiﬂi Kopyalan›yor
Sipariﬂ fiﬂinin, yani DNA'dan al›nan bilginin do¤ru olarak kopyalanmas› çok önemlidir. Çünkü üretim boyunca kullan›lacak bütün bilgiler bu
sipariﬂ fiﬂi üzerinden okunur. Bu fiﬂin kopyalanmas› s›ras›nda meydana
gelebilecek tek bir hata dahi canl› için ölümcül olabilir. Örne¤in kanda dokulara oksijen taﬂ›makla görevli olan hemoglobin proteininin amino asit
diziliminde bulunan 600 amino asit içinden tek bir tanesinin yerinin de¤iﬂmesi, hemoglobinin apayr› bir yap›ya sahip olmas›na ve görevini yapamamas›na neden olur. Bu ﬂekildeki bozuk hemoglobinler oksijen taﬂ›yamad›klar› için Akdeniz anemisi olarak bildi¤imiz ölümcül hastal›k ortaya ç›kar.
Kopyalama iﬂleminin baﬂlamas› için çok önemli bir engel aﬂ›lmal›d›r.
DNA molekülünün merdiven gibi birbirine dolanm›ﬂ kollar›n›n kopyalama iﬂlemi için ayr›lmalar› gerekir. Bu ayr›lma iﬂleminde yine RNA polimeraz enzimi iﬂ baﬂ›ndad›r. RNA polimeraz, kodlanacak genin baﬂlang›c›ndan 35 harf öncesine ba¤lanarak, sar›lm›ﬂ merdiven gibi olan DNA'n›n
basamaklar›n› bir fermuar› açar gibi açar. Bu aç›lma çok h›zl› yap›l›r. Öyle ki, bu h›zdan dolay› DNA'n›n ›s›n›p yanma tehlikesi oluﬂur. Ama sistem öylesine mükemmel düzenlenmiﬂtir ki, bu tehlike de düﬂünülmüﬂtür.
Önceden al›nan bir dizi tedbir sayesinde yanma tehlikesi ortadan kald›r›65
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DNA'dan protein bilgilerinin kopyalanmas›

l›r; özel bir enzim sanki oluﬂabilecek
tehlikenin fark›ndaym›ﬂ gibi, gidip
DNA'n›n aç›lm›ﬂ olan sarmal›n›n iki

çekirdek
çekirdek
zar›

ucunu tutarak bu sürtünmeye izin vermez. Ve yine özel enzimler DNA'n›n
aç›lmas› s›ras›nda birbirine dolaﬂmas›n› önlerler. Bu enzimler olmasa "mesajc› RNA" olarak adland›r›lan sipariﬂ fiﬂi-

aktif olmayan
DNA zinciri

mRNA

nin kopyalanmas› mümkün olmaz.
Çünkü fermuar gibi aç›lan DNA sarmal›n›n kollar› kopyalama iﬂlemi baﬂlamadan tekrar birbirine dolan›r ve sür-

mRNA

tünmeden dolay› DNA'n›n yap›s› bozulur. Görüldü¤ü gibi, her aﬂamada
onlarca enzim ve protein yer almakta
kopya DNA zinciri

anahtar
adenin
guanin
citosin
timin

ve hepsi birbiri ile büyük bir uyum
içinde görevlerini eksiksizce yerine getirmektedirler.
Burada bir kez daha hat›rlatmakta
yarar vard›r: Bu bilgileri okurken, bun-

YANLIﬁ KOPYALAMA KANSER SEBEB‹
Son zamanlarda kanser araﬂt›rmac›lar› kanser oluﬂumunda hücre
içinde yanl›ﬂ üretilen proteinlerin
önemli rol oynad›¤›n› ortaya ç›kard›lar. DNA'n›n kopyalanmas› s›ras›nda yanl›ﬂ kopyalanan genler yanl›ﬂ
proteinlerin üretilmesine neden olurlar. Bu buluﬂ ilk defa mesane kanseri araﬂt›rmalar›nda ortaya ç›kt›. Bu
bölgedeki hücrelerde DNA'da bulu-
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nan 5000 basamakl› özel bir genin
tek bir basama¤›nda yanl›ﬂ kodlanmas›n›n hücreyi bozdu¤u anlaﬂ›ld›.
(Robert A. Weinberg, One Renegade Cell, How Cancer Begins, s. 42,
1998 Basic Books,1st Ed.New York)
Bu hatal› genlerin üretece¤i proteinler yanl›ﬂ bilgilerle üretildikleri için,
hücreye yarar sa¤layaca¤›na zarar
vermektedirler.
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lar› yapanlar›n belirli say›da atomun birleﬂmesinden meydana gelmiﬂ
olan ﬂuursuz moleküller oldu¤unu unutmamak gerekir. Enzim de protein de bu moleküllerdir. Bu moleküllerin her biri üstün bir ilimle ve görev
bilinci ile donat›lm›ﬂ olarak görevlerini yerine getirmektedirler.
Al›nan bu özel tedbirlerden sonra aﬂ›lmas› gereken birkaç engel daha vard›r. Örne¤in istenilen proteinin amino asit dizilimini içeren bilgi büyük DNA molekülünün herhangi bir bölgesinde bulunabilir. Bu durumda farkl› yerlerde bulunan bilgileri, yani amino asit dizilimini iﬂaret eden
ﬂifreleri kopyalamak için polimeraz enzimi ne yapacakt›r? DNA'y› koparamaz, istemedi¤i ﬂifrelerin üzerinden atlayamaz. Do¤rudan ayn› hat
üzerinde devam etti¤inde gereksiz bilgileri de kopyalayacak ve istenilen
protein oluﬂmayacakt›r.
Bu sorunun çözümü için ola¤anüstü ﬂuurlu bir olay daha gerçekleﬂir
ve DNA kopyalama iﬂlemine yard›m etmesi gerekti¤ini düﬂünmüﬂ gibi,
bükülerek, istenmeyen ﬂifre dizisinin oldu¤u bölümü d›ﬂar› do¤ru k›v›r›r.
Böylece ard› ard›na okunmas› gereken, ama arada baﬂka ﬂifreler de oldu¤u için birbirlerinden uzak kalan ﬂifre dizilerinin uçlar› birbirleri ile birleﬂir. Böylece kopyalanmas› gereken ﬂifreler tek bir hat üzerine gelmiﬂ olur.
Bu ﬂekilde polimeraz enzimi sipariﬂ fiﬂini üretilecek protein için kolayca
kopyalayabilir.
Kimi zaman istenmeyen ﬂifrelerin elenmesi için bir baﬂka yöntem daha kullan›l›r. Bu yöntemde ise, RNA polimeraz enzimi, gereksiz ﬂifreler de
olmak üzere geni baﬂtan sona kopyalar. Daha sonra, olay yerine gelen
"spliceosome" enzimleri, gereksiz ﬂifreleri bir halka ﬂeklinde "büker ve
atarlar". Bunun gerçekleﬂmesi için bu enzimlerin, ellerindeki reçete ile
DNA'dan kopyalanan bilgileri k›yaslay›p, gerekmeyenleri tespit etmeleri
gerekir. Sizin elinize harflerle dolu upuzun iki tane liste verilse ve bunlar›n aras›nda gereksizleri tespit edip atman›z istense, bunun için ikisini
dikkatlice inceleyip, sat›r sat›r kontrol etmeniz gerekir. Bunun için hem
harfleri tan›man›z, hem istenen bilginin ne oldu¤unu bilmeniz, hem de
neyi ne için yapt›¤›n›z›n bilincinde olman›z gerekir. O nedenle herhangi
bir biyoloji kitab›nda ya da belgeselde "seçer, büker ve atar" ﬂeklinde bir
cümle görmek insanlar› aldatmamal›d›r. Çünkü burada k›yas yapan, tes67
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orjinal DNA parças›

RNA transkripti

ayr›lacak parça belirleniyor

ayr›lma

birleﬂme

Bazen bir proteine ait bilgi DNA'n›n farkl› yerlerinde olabilir. Böyle bir durumda RNA polimeraz enzimi
geni baﬂtan sona kopyalar. Ve daha sonra "spliceosome" isimli enzimler gelerek istenmeyen bölgenin
iki ucunu birbirine de¤direcek ﬂekilde kopyalanan zinciri bükerler. Bu iﬂlemin sonucunda istenmeyen
ve bükülen bölge zincirden kopart›l›p at›l›r. Bu iﬂlemlerin yerine getirilmesi için enzimlerin büyük bir
ﬂuur ve ak›l göstermeleri gerekir. Ellerindeki reçetedeki milyonlarca harf içinden gerekli olanlar› hatas›zca tespit edip ay›klayabilecek kadar dikkatli olmal›d›lar. ﬁuursuz atomlardan oluﬂan küçük bir molekülün böyle ola¤anüstü bir ak›l göstermesi sonsuz kudret sahibi olan Allah'›n varl›¤›n› ve yarat›ﬂ›ndaki mükemmelli¤i gösterir.
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pit eden, inceleyen, ay›ran, seçen, büken ve atan karbon, asit ve fosfat gibi cans›z ve ﬂuursuz maddelerin biraraya gelmesiyle oluﬂan beyni olmayan, görmeyen, duymayan maddelerdir.
DNA'dan sipariﬂ fiﬂininin kopyalanmas› s›ras›nda gerçekleﬂen ﬂaﬂ›rt›c› ve ola¤anüstü olaylar bunlarla da bitmez. Kopyalamay› birilerinin
durdurmas› gerekmektedir, aksi takdirde polimeraz enzimi, geni baﬂtan
sona kopyalar. Proteini kodlayan genin sonunda, o genin bitti¤ini gösteren bir kodon vard›r. (DNA'daki ﬂifreyi oluﬂturan nükleotitlerin her üçlü
grubuna kodon denir.) RNA polimeraz durdurucu kodona geldi¤inde,
kopyalama iﬂlemini durdurmas› gerekti¤ini anlar ve üzerinde protein için
gerekli mesaj› taﬂ›yan mesajc› RNA ile DNA'dan ayr›l›r. Ancak bu noktada yine çok dikkatli davran›l›r. Çünkü mesajc› RNA hücre çekirde¤inden
ç›k›p, üretimin yap›laca¤› ribozoma gidene kadar bir hayli yol katedecektir. Bu esnada üzerindeki mesaj›n hiçbir zarar görmemesi gerekir. Bu nedenle, hücre çekirde¤inden baz› özel enzimlerin korumas› alt›nda ç›kar.

Kopyalanan Bilginin Üretim Merkezine Ulaﬂt›r›lmas›
Hücrede protein üretimi için gerekli olan bilginin DNA'da bulunmas›ndan ve kopyalanmas›ndan sonra ﬂimdi de bu bilginin proteinin üretilece¤i fabrika olan ribozomlara ulaﬂt›r›lmas› gereklidir. Her hücrede bulunan bu organeller çekirdekteki DNA'dan oldukça uzakta ve hücrenin bütün sitoplazmas›na (hücre içi s›v›s›na) da¤›lm›ﬂ haldedirler. Bu fabrikalara üretim sipariﬂleri eksiksiz bir biçimde süratle ulaﬂt›r›lmal›d›r. Mesajc›
RNA (mRNA), yolunu ﬂaﬂ›rmadan ve hücrenin içinde bulunan birçok organel ve molekül aras›nda hiç tereddüt etmeden ribozomu bulur. mRNA
ribozomu buldu¤unda onun d›ﬂ k›sm›na bir hat ﬂeklinde yerleﬂir. Bu ﬂekilde art›k üretilmek istenilen proteinin amino asit dizilimine ait bilgi üretim merkezine do¤ru biçimde ulaﬂm›ﬂt›r. Bir proteinin üretilmesi için kopyalanan mRNA ne yapmalar› gerekti¤i, ne zaman baﬂlay›p ne zaman bitmesi gerekti¤i bilgilerini de taﬂ›r. Dolay›s›yla bu talimat ribozoma ulaﬂt›¤›nda, üretilecek protein için gerekli olan amino asitlerin ribozoma getirilmesi için hücrenin di¤er bölgelerine mesajlar gönderilmeye baﬂlan›r.21
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Hammaddeler Üretim Merkezine
Do¤ru Yola Ç›k›yor
‹ﬂte protein üretimindeki mükemmel organizasyon mucizelerinden
biri de bu noktada gerçekleﬂir.
Proteinin bilgilerini taﬂ›yan mesajc› RNA ribozoma yerleﬂtikten sonra baﬂka bir RNA türü olan "taﬂ›y›c› RNA" (tRNA) devreye girer. Bu RNA
molekülü de DNA'daki bilgilere göre özel olarak üretilir. Bu RNA'lar sadece protein üretiminde hammadde olarak kullan›lacak amino asitleri ribozoma taﬂ›mak üzere görevlendirildikleri için taﬂ›y›c› olarak adland›r›l›rlar. Bu RNA'lar, bir fabrikadaki üretime hammadde taﬂ›yan özel nakliye araçlar› gibidir. Ama bu özel taﬂ›y›c› RNA'lar›n nakliye sisteminde çok
farkl› bir özellik vard›r.

Üretilecek proteinin bilgisi mRNA ile hücrenin
çekirde¤inden ayr›larak
üretimin yap›laca¤› yere, yani ribozoma gelir.
Bu arada gereken malzemeler de tRNA'lar taraf›ndan ribozoma getirilmeye baﬂlar.

çekirdek

ribozom

büyük ribozomal
parça

mRNA çekirdek
zar›ndan ayr›l›r
çekirdek zar›

amino asit
molekülü tRNA'ya
ba¤lan›r
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Daha önce de bahsedildi¤i gibi, her canl› hücresinde 20 çeﬂit amino
asit vard›r. ‹ﬂte bu 20 çeﬂit amino asitin, yani hammaddenin her biri kendisine özel bir nakliye arac› taraf›ndan taﬂ›n›r.22 Amino asitlerin kendilerini taﬂ›yacak olan tRNA'ya ba¤lanmalar› da bir seri karmaﬂ›k iﬂlem sonucunda gerçekleﬂir. Her amino asit çeﬂidini aktive eden özel bir enzim vard›r. Ayn› enzim hem amino asiti aktifleﬂtirir hem de amino asitin tRNA'ya
ba¤lanmas›n› sa¤lar. Buna göre enzimin (amino asit sentetaz) hem amino
asite, hem de tRNA'ya ba¤lanabilecek yap›lar›n›n olmas› gerekir. Görüldü¤ü gibi, her aﬂamada içiçe geçmiﬂ birçok iﬂlem ve görevi olan birçok
parça bulunmaktad›r. Bunlardan tek bir tanesi dahi olmad›¤›nda, canl›n›n
yaﬂam› devam edemeyecek kadar hasar görebilmektedir. Örne¤in amino
asitleri aktive eden ve tRNA'ya ba¤layan bu özel enzimler olmad›¤› takdirde protein sentezi için gerekli olan amino asitler ribozomlara ulaﬂt›r›lamayacakt›r. Dolay›s›yla, tüm bu sistemin önceden tasarlanmas› ve ihtiyaç duyulan malzemenin de belirlenerek, bu sistemle birlikte yarat›lmas›
gerekir.
Ribozoma tRNA taraf›ndan getirilen her amino asit, mRNA'n›n belirledi¤i üretim hatt›nda belirli yerlerde iﬂlenmelidir. Üretim boyunca tek
bir amino asitin bile yanl›ﬂ bir birimde iﬂlenmesi proteini iﬂe yaramaz bir
molekül haline getirmeye yeterlidir. Oysa bu iﬂlem bütün canl› hücrelerde kusursuz bir biçimde iﬂler. Nakliye görevini yapan her tRNA, getirdi¤i her amino asiti üretim talimat›nda belirtilen yere götürür ve üretimdeki iﬂleyiﬂin bozulmamas›n› sa¤lar. Üretim talimat› ise bilindi¤i gibi
mRNA'da kay›tl›d›r. Bu ﬂuursuz moleküllerde görülen kusursuz disiplin
anlay›ﬂ›, bilinçli ve sorumluluk sahibi olduklar›n› gösteren tav›rlar, her
birinin üstün bir ak›l ve güç sahibi olan Allah'a boyun e¤diklerinin ve
O'nun kontrolü ile hareket ettiklerinin çarp›c› bir göstergesidir.

Üretimden Önce Yap›lmas› Gereken Tercüme
Art›k sipariﬂ, yani üretilecek proteine ait bilgi ve gerekli hammaddeler haz›rd›r. Sipariﬂ fiﬂi üretimde bir hat boyunca yer alacak bütün makinelere iletilmiﬂtir. Ortada aﬂ›lmas› gereken bir problem daha vard›r. Üre71
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tim bilgisi, yani sipariﬂ, daha önce
bahsetti¤imiz ﬂekilde DNA'da özel
bir dilde yaz›lm›ﬂt›r. Ve üretim özel
bir dilde yaz›lan bu bilgiye göre
yap›lmal›d›r. Fakat hammadde olarak kullan›lan amino asitlerin dizilimleri baﬂka bir dildedir. Karﬂ›laﬂ›lan bu problemi ﬂöyle ifade edebilriz. Sipariﬂ fiﬂindeki yaz›l› emir,
DNA'y› oluﬂturan ﬂifrenin dilidir,
yani 4 harfli bir alfabeden oluﬂan
özel bir dilde yaz›lm›ﬂt›r. Üretilecek olan proteinlerin dili de 20
harfli bir alfabeden oluﬂan bir baﬂka dildir. (proteinleri oluﬂturan
amino asitler 20 çeﬂit oldu¤u için)
‹ﬂte bu lisan›n farkl›l›¤› gibi,
DNA'dan gelen üretim bilgisi amino asitlerin anlayaca¤› dilden de¤ildir. Sonuç olarak, DNA'dan ge-

Protein sentezi s›ras›nda DNA'y›
oluﬂturan alfabenin, proteini oluﬂturan alfabeye tercüme edilmesi gerekir. Örne¤in soldaki yaz› sa¤daki
protein diline çevrilmelidir.

len bilgiye hangi amino asitin denk
geldi¤ini

anlayabilmek

için,

DNA'daki dilin di¤erine tercüme
edilmesi gerekir.

Ribozom fabrikas› yaﬂam›n sa¤l›kl› biçimde devam etmesi için bu
problemi en mükemmel ﬂekilde çözen bir mekanizmayla donat›lm›ﬂt›r.
Çözüm olarak üretim s›ras›nda fabrikada yani ribozomda farkl› iki dil
aras›ndaki tercümeyi yapan bir tercüme sistemi yarat›lm›ﬂt›r. Kodon-antikodon metodu olarak adland›r›lan bu tercüme sistemi ﬂu andaki en geliﬂmiﬂ bilgisayar merkezlerinden çok daha üstün bir ﬂekilde, adeta bu iki
dilde uzmanlaﬂm›ﬂ bir tercüman gibi çal›ﬂ›r. DNA'n›n özel lisan› ile yaz›lm›ﬂ olan dört harfli protein bilgilerini 20 harften oluﬂan protein diline çevirir. Böylece hangi amino asitlerin yan yana dizilece¤ini ifade etmiﬂ olur.
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Sonuçta da istenilen proteinin do¤ru bir ﬂekilde üretilmesini sa¤lar. ‹lerleyen sat›rlarda detaylar›na yer verece¤imiz bu çeviri iﬂlemindeki hatas›zl›k kuﬂkusuz çok dikkate de¤erdir. Bir hücrenin, dolay›s›yla canl›lar›n yaﬂamas› için gerekli binlerce proteinin üretilmesinde ancak bir veya iki
yanl›ﬂl›¤a yer olabilir. ‹nsanlar›n yapt›¤› hiçbir teknolojik ürün veya konusunda en uzman ve en dikkatli bir insan, protein gibi yaklaﬂ›k 200 romana eﬂde¤er bir yaz›y› bu kadar hatas›z ve kusursuz çevirip yazamaz.23

"Kodon-Antikodon" yani "Anahtar-Kilit" Metodu
Bu metod sayesinde tercüme sistemi amino asitleri birleﬂtiren üretim
merkezinin hiç hata yapmamas›n› sa¤lar. Ribozomdaki birleﬂtirme merkezine önceden yerleﬂip sipariﬂ bilgisini taﬂ›yan mRNA ile bir ucunda
amino asit taﬂ›yan tRNA anahtar-kilit gibi karﬂ› karﬂ›ya gelirler.
mRNA'daki her üç harf bir "kodon" yani bir kilit say›l›r. tRNA'n›n üç boyutlu ﬂekli art› iﬂaretine benzer. Bu art› ﬂeklindeki yap›n›n üst ucuna taﬂ›DNA dilinin protein bilgilerine
dönüﬂmesi için, mRNA ile
tRNA, anahtar ve kilit gibi karﬂ›
karﬂ›ya gelirler. mRNA'daki her
üç harf bir kilit say›l›r. tRNA'n›n
bu kilidi açabilecek özellikte
olan alt ucu da bir anahtar olarak tam karﬂ›s›na geçer.

amino asite
ba¤land›¤› yer

antikodon (anahtar)
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d›¤› amino asit ba¤l›d›r. Taﬂ›y›c› RNA'n›n bu kilidini açabilecek özellikte
olan alt ucu da bir antikodon yani bir anahtar olarak tam karﬂ›s›na geçer.
Ribozomun üretim için kulland›¤› bu özel tercüme sistemi sayesinde proteinler kusursuz biçimde bir zincir gibi üretilir. Tercüme sisteminin bu
metodla beraber en iyi ﬂekilde çal›ﬂabilmesi için ribozom, her biri beraberce uyum içinde çal›ﬂan yüzün üzerinde yard›mc› molekül kullan›r. Bu
moleküller üretim yerine gönderilen özel RNA'lard›r ve bunlar›n ço¤u
özelleﬂmiﬂ proteinlerdir.24 Bu RNA'lardan en önemlileri mesajc› RNA'n›n
ribozoma getirdi¤i üretim bilgisinin taﬂ›y›c› RNA taraf›ndan anlaﬂ›lmas›n› ve di¤er bir dilde okunmas›n› sa¤layan "ribozomal RNA"d›r. Haz›rlanan bu mekanizmalar›n her biri tercüme iﬂleminin hatas›z yap›lmas› ve
sonucunda do¤ru proteinin üretilmesi için kusursuz bir biçimde çal›ﬂ›rlar.

Fabrikada Ad›m Ad›m
Üretimin en önemli iﬂlemi ﬂüphesiz amino asitlerin hatas›z bir ﬂekilde birleﬂmelerinin sa¤lanmas›d›r. Bu birleﬂtirme iﬂlemini meydana getiren olaylar› ﬂöyle özetleyebiliriz:

DNA'dan kopyalanan protein bilgisi mesajc› RNA (mRNA)

amino asit
1. Amino asitlerin birleﬂtirilece¤i bölgeye, yani ribozoma önce üretim bilgisini taﬂ›yan mesajc›
RNA gelir. Ard›ndan amino asit hammaddelerini
taﬂ›yan taﬂ›y›c› RNA'lar da bu bölgeye gelir.
Taﬂ›y›c› RNA (tRNA)
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antikodon

kodon

2. "Kodon-antikodon" metodu sayesinde, tercüme sistemi
birleﬂtirme iﬂlemi s›ras›nda hata yap›lmamas›n› sa¤lar. Bu
metoda göre mesajc› RNA ile bir ucunda amino asit taﬂ›yan taﬂ›y›c› RNA anahtar-kilit gibi karﬂ› karﬂ›ya gelirler.
Mesajc› RNA'daki her üç harf bir "kodon" yani kilit say›l›r.
Taﬂ›y›c› RNA'n›n bu kilidini açabilecek özellikte olan ucu
da anti-kodon yani anahtar olarak tam karﬂ›s›na geçer.

{
büyük ribozomal
parça

2. k›s›m 1. k›s›m

3. Mesajc› RNA ile taﬂ›y›c› RNA'n›n karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i yerde ribozomal RNA devreye girer. Ribozomal RNA'n›n iki özel bölümü
vard›r. Ribozomal RNA'n›n küçük bölümüne mesajc› RNA, büyük
olana da taﬂ›y›c› RNA yerleﬂir. tRNA ve mRNA'n›n ba¤lanacaklar›
bölümde uyuﬂmalar›n› sa¤layacak özel mekanizmalar vard›r, bu
nedenle yerlerine kolayl›kla yerleﬂirler. Bu, çok önemli bir konudur. Herﬂeyden önce ribozom daha ilk yarat›l›rken, tRNA ve
mRNA'n›n varl›¤›ndan haberdar olan, onlar›n özelliklerini ve ribozomu bir amaç için kullanacaklar›n› bilen bir güç, ribozomda uygun yerleri de yaratm›ﬂt›r. Bunlar›n aﬂama aﬂama meydana gelen
tesadüfi de¤iﬂikliklerle bu kadar kusursuz bir uyum göstermeleri
kesinlikle mümkün de¤ildir. Ayr›ca bu detayl› tasar›m ve ince hesaplar bu kadarla da kalmaz. Taﬂ›y›c› RNA'lar›n ba¤land›¤› bölüm
için de iki özel k›s›m bulunur.25 Bu iki k›sm›n birincisini ribozoma
yeni gelen tRNA kullan›rken di¤erini iﬂi bitti¤i için ribozomdan
ayr›lacak olan tRNA kullan›r.

küçük ribozomal
parça

4. Tercüme iﬂleminin baﬂlamas› için sipariﬂin üzerinde bulunan
"baﬂlatma kodonu" ad› verilen özel bir kodonun karﬂ›s›na, taﬂ›y›c› RNA taraf›ndan üretilmek istenilen proteinin ilk amino asiti
getirilir. Ribozom, üretilecek proteine ait bu ilk kodonun bilgisini almadan üretime baﬂlamaz. Bütün proteinlerin baﬂlatma kodonu ayn›d›r; metiyonin.26

{

mRNA
baﬂlatma kodu

75

PROTE‹N MUC‹ZES‹
amino asitler

{
peptid
ba¤›

5. Birleﬂtirme merkezinin bu baﬂlatma kodonunu tan›mas›ndan sonra her protein için özel belirlenmiﬂ olan "kodonlar" yani "sipariﬂ bilgileri" birbiri ard›nca okunmaya,
yani tercüme edilmeye baﬂlar.
6. ‹lk olarak baﬂlatma kodonu tercüme birimi olan ribozomal RNA'daki küçük bölüme ba¤lan›r. Sonra ribozomal
RNA sipariﬂ bilgisini taﬂ›yan mRNA üzerinde bu kodonu
geçerek hareket eder.
7. Ayn› anda tRNA, üzerinde yaz›l› antikodon ﬂifresi ve taﬂ›d›¤› amino asitle beraber ribozomdaki yerini al›r. ‹ﬂi biten amino asit ile ribozoma yeni gelen amino asit birbirlerine peptid ba¤› ile ba¤lan›rlar.

ilk gelen tRNA
8. Sonra ilk gelen tRNA ribozomu terk eder ve ikinci tRNA
kendisine ba¤l› olan iki amino
asitle beraber birinci k›s›mdan
ikinci k›sma geçer.

peptid ba¤›

{

9. Ribozoma gelen bir sonraki tRNA, yine tRNA'lar›n ba¤land›¤› büyük bölümün birinci k›sm›na ba¤lan›r. Birinci ve
ikinci tRNA'n›n amino asitleri, bu yeni
gelen üçüncü tRNA'n›n amino asidine
ba¤lan›r.
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ikinci gelen tRNA

10-Bu ba¤lanma iﬂlemi olduktan sonra ikinci tRNA da ribozomdan ayr›l›r.

11- Ayn› anda birinci k›s›mda bulunan üçüncü tRNA da kendisine
ba¤l› olan üç amino asitle beraber
ikinci k›sma hareket eder. Ribozomal RNA bu iﬂlemlere mRNA iplikçi¤indeki sipariﬂ boyunca devam
eder.

oluﬂan protein zinciri

durdurma kodu ile
karﬂ›laﬂm›ﬂ tRNA

{

12. Bu iﬂlem ribozomal RNA'n›n
mRNA'daki durdurma kodonunu
tan›y›nca sonra erer.

durduma kodonu
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Protein sentezi s›ras›nda gerçekleﬂen bu olaylar›n belirli zaman aral›klar›yla olmas› gerekmez. Ayn› zamanda bütün iﬂlemler eksiksizce büyük bir süratle yerine getirilebilir. Örne¤in genellikle mRNA iplikçi¤inin
di¤er ucu hala DNA'ya ba¤l› olarak sipariﬂi kopyalamaya devam ederken, bir yandan da tercüme iﬂlemi devam eder.27 Hatta tek bir mRNA iplikçi¤i, farkl› noktalarda üretimin baﬂlamas› için birçok farkl› ribozoma,
yani fabrikaya ba¤lanabilir ve sipariﬂ vermeye devam edebilir. Ve her bir
ribozom ayn› mRNA iplikçi¤inde sipariﬂi farkl› bir amino asit zinciri üretebilir. Ayn› ﬂekilde proteinlere ait sipariﬂler mRNA taraf›ndan, ayn› anda
DNA molekülünün birden fazla bölgesinde kopyalanabilir.28 Son derece
kompleks ve çok aﬂamal› bir iﬂlemi ayn› anda birkaç yerde sürdürebilmek
büyük bir dikkat ve beceri gerektirir. Üstelik tek bir hata dahi yap›lmamas› ﬂartt›r. Ak›l ve bilinç sahibi bir insan›n ayn› anda kaç iﬂe dikkatini verebilece¤i, ayn› anda kaç ürünün üretilmesi ile ilgilenebilece¤i düﬂünüldü¤ünde, bir molekülün sahip oldu¤u üstün nitelikler daha da iyi anlaﬂ›lmaktad›r.
ﬁimdi biraz durup düﬂünelim; yukar›da k›saca özetlenen bu sistem,
tesadüfen oluﬂmuﬂ olabilir mi? Yani ﬂuursuz milyonlarca atom biraraya
gelerek, böylesine üstün ﬂuur gerektiren bir sistemi tasarlay›p, bunun için
de do¤a olaylar›n›n tesadüfen kendilerine isabet edip, bu sistemin oluﬂmas›n› beklemiﬂ olabilirler mi? Tüm evrendeki bütün atomlar biraraya
getirilse ve bu atom y›¤›n›na fiziksel ve kimyasal ne türlü iﬂlem yap›l›rsa
yap›ls›n, ﬂuursuz, bilgisiz, iradeden yoksun atomlar›n bu kadar kusursuz
bir organizasyon oluﬂturmalar› kesinlikle imkans›zd›r.
Dahas›, bu organizasyon bu kadarla da bitmez. Çünkü henüz son
kontroller yap›lmam›ﬂt›r. Üretim bittikten sonra yap›lacak son iﬂlem, oluﬂan amino asit zincirinin s›ralamas›n›n ve di¤er özelliklerinin üretilmek
istenilen proteinin dizilimi olup olmad›¤›n›n kontrol edilmesidir.

Kalite Kontrol
Daha önce de belirtti¤imiz gibi, hücrelerin ihtiyaç duydu¤u proteinlerde en ufak bir hata oldu¤unda hücre içindeki birçok mekanizma çal›ﬂa78
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maz hale gelir. Bu ﬂekilde de hücre yaﬂam›n› devam ettiremez ve hatta
birçok durumda canl›n›n kendisinde ciddi hastal›klar meydana gelir. Bugün birçok hastal›¤›n kal›t›msal nedenlerden kaynakland›¤› bilinmektedir ve bunun nedeni bu aﬂamalardan birinde meydana gelen hatalard›r.
Hücre ve proteinler ise, sanki bu iﬂlemlerin canl› için önemini biliyorlarm›ﬂ gibi, son derece titiz davran›rlar ve sentez s›ras›nda belirli aﬂamalarda onlar› tekrar tekrar kontrol ederler.29
Tek bir proteinin üretimi s›ras›nda yap›lmas› gereken kontrol iﬂlemi
için birçok enzim çal›ﬂ›r. Bu enzimler bir fabrikan›n kalite kontrol departman› gibidir. Çünkü her enzim, ürün hakk›nda çok detayl› bilgiye sahip
olmal› ve üretimin her aﬂamas›ndan haberdar olmal›d›r. Aksi takdirde ortaya ç›kan ürünü gere¤i gibi kontrol edemez. ‹lginç olan ise, üretilen proteinin kalitesini kontrol edenlerin yine proteinler olmas›d›r. Kendi baﬂ›na
bir iradesi olmayan atomlardan oluﬂan bu moleküllerin kendilerinin özelliklerini dahi bilme ve tan›ma imkanlar› yoktur. Zaten onlar da ancak bu
sistem düzenli bir ﬂekilde iﬂledi¤i takdirde devaml› olarak ortamda bulunabilirler. Öyleyse ﬂuursuz atomlardan oluﬂan proteinler bu kontrolü nas›l yapabilirler? Sahip olduklar› ak›l, bilinç, bilgi ve organizasyonun gerçek sahibi kimdir? Elbette ki bu sorular›n cevab› çok aç›kt›r. Her bir atom,
Allah'›n kendisini yaratt›¤› yap›ya ve ﬂekle uygun olarak hareket etmektedir.

Sipariﬂ Yerine Teslim Ediliyor
Bütün bu kontroller tamamland›ktan sonra art›k protein kullan›ma
haz›rd›r. Proteinler kullan›laca¤› yere do¤ru yola ç›kacakt›r.
Üretimin bu aﬂamas›na kadar olan tasar›m mühendisli¤i protein kullan›m yerine ulaﬂana kadar devam eder. Üretilen çok k›ymetli protein molekülleri hiç zarar görmeden kullan›m yerine kadar götürülmelidir. Ama
nas›l?
Bu sorunun cevab› hala tam olarak anlaﬂ›lmam›ﬂt›r. Fakat bilindi¤i
kadar›yla bu süreç insan› hayrete düﬂürecek derecede komplekstir.30
Hücre içinde üretilen proteinler, üretilip olduklar› yerde b›rak›lmaz79
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lar. Aksi takdirde sürekli üretim yapan, ancak ürettikleri at›l kalan bir sistem oluﬂurdu. Ancak canl›l›ktaki tüm di¤er sistemlerde oldu¤u gibi protein üretiminde de eksiksizlik ve kusursuzluk vard›r. Sonuç olarak üretilen her protein, kullan›laca¤› veya kullan›laca¤› zamana kadar depolanaca¤› ilgili yere yine çok özel yöntemlerle taﬂ›n›r. Örne¤in hücre d›ﬂ›na
gönderilecek proteinler, enerji üretmekten sorumlu organel olan mitokondride kullan›lacak proteinler, çekirdekte kullan›lacak proteinler hep
farkl› mekanizmalar kullan›larak yerlerine gönderilirler. Proteinlerin kullan›m yerlerine taﬂ›nmalar›nda devreye giren bu özel mekanizmalar ve
yollar proteinlerin "hedeflenme sistemleri" olarak an›l›r.31 Hangi proteinin
nereye gidece¤ini bilmesi baﬂl› baﬂ›na bir mucize iken, gidece¤i yere göre
ulaﬂ›m arac› belirlenmesi, paketlenmesi, ulaﬂ›m s›ras›nda zarar görmemesi için enzimlerle desteklenmesi daha da ﬂaﬂk›nl›k yaratan bir mucizedir.
taﬂ›y›c› vezikül

ribozom

lizozom
sentezlenmiﬂ protein

kaba endoplazmik
retikulum

protein paketleme

salg›lay›c› vezikül

ekzositoz
yoluyla
hücreden
protein
ç›k›yor
hücre zar›

Protein üretildikten sonra da hücre içindeki yo¤un faaliyet devam eder. Protein ya
özel taﬂ›y›c›larla hücre d›ﬂ›na ç›kar›l›r ve vücutta kullan›laca¤› yere götürülür ya da
ihtiyaç duyulana kadar depolanmak ve paketlenmek üzere golgi cisimci¤ine b›rak›l›r.
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Bu konu üzerinde uzun y›llar çal›ﬂan ve bu çal›ﬂmalar› ile 1999 Nobel ödülünü alan David Sabatini ve Günter Blobel yeni üretilen proteinlerin hedeflerine ulaﬂabilmeleri için özel bir amino asit diziliminden oluﬂan
bir "sinyal dizilimi" taﬂ›d›klar›n› ve yerlerine ulaﬂt›klar›nda ise bu sinyalden ayr›ld›klar›n› büyük bir hayretle keﬂfettiler.32 Bu sinyal sayesinde hedefe do¤ru yola ç›kan proteinin yolculuk s›ras›nda daha fazla yard›ma ihtiyac› vard›r. Yeni üretilmiﬂ birçok protein hücre içinde birçok moleküler
makina ile karﬂ›laﬂ›r. Bu makinelerden baz›lar› proteini tutar ve ulaﬂmas›
gereken yere kadar götürür. Örne¤in endoplazmik retikulum ve golgi cisimci¤i proteinleri gidece¤i yere kadar yönlendiren önemli organellerdir.
Örne¤in garbagease proteini üretildikten sonra 0.00025 santimetrelik bir
yolculuk yapar. Sitoplazmadan lizozoma do¤ru olan bu yolculukta, güvenli¤inin sa¤lanmas› için düzinelerce farkl› proteinin çal›ﬂmas› gereklidir.33
Yerinizde otururken bütün hücrelerinizin ayn› anda bütün bu iﬂleri
yaparak ne kadar meﬂgul oldu¤unu bir düﬂünün. Tek bir hücrenin yüzlerce makine kullanarak yapt›¤› bu üretimi trilyonlarca hücreniz ayn› anda yapt›¤› halde vücudunuzda hiçbir hareket hissetmez ve hiçbir ses duymazs›n›z. Dahas›, genel hatlar›yla anlat›ld›¤›nda dahi sayfalarca süren,
sözlü olarak anlat›ld›¤›nda saatlerinizi alacak olan bu üretim, sadece 10
saniye veya en fazla bir iki dakika sürer. Dikkat edilmesi gereken bir di¤er nokta ise bu sistemin, gözle görülemeyecek kadar küçük bir yerde
sürdürülüyor olmas›d›r. Canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂan proteinlerden meydana geldi¤i iddias›n› bütün yarat›l›ﬂ gerçeklerine ra¤men sürdürmeye
çal›ﬂan evrimci bilim adamlar› gerçekte bu kadar kompleks bir yarat›l›ﬂ
karﬂ›s›nda tesadüfün hiçbir anlam› olmad›¤›n› bilirler. Evrimci biyolog
Prof. Muammer Bilge, tek bir tesadüfe dahi izin veremeyecek kadar mükemmel çal›ﬂan bu sistem karﬂ›s›ndaki evrimci çaresizli¤i ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
Bütün bu sonuçlar› laz›m geldi¤i gibi sa¤layabilen, kendisi için tehlike ve
kay›p yaratmayan, ç›kmaz sokaklara girmeyen hücrede, protein sentezi endüstrisi, diyebiliriz ki, çok mükemmel bir organizasyonla ve kusursuz bir
önceden görüﬂle yürütülmektedir... Hücrede bütün bunlar böyle olur. Fakat
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nas›l becerilir, nas›l baﬂa ç›k›l›r? Henüz bunu tam olarak anlayam›yoruz. Sadece sonuçlar› görüyoruz ve sonuçlar› sa¤layan mükemmel organizasyonun ancak baz› noktalar›n› fark edebilmiﬂ bulunuyoruz. 34

Evrimci bilim adamlar›, yapt›klar› gözlem ve araﬂt›rmalar s›ras›nda
karﬂ›laﬂt›klar› ola¤anüstü tasar›m karﬂ›s›nda hep yukar›dakine benzer ﬂekilde "çok mükemmel bir organizasyon", "kusursuz bir önceden görüﬂ"
gibi ifadeler kullan›rlar. Ancak bu mükemmelli¤in, kusursuzlu¤un nas›l
meydana geldi¤ini kendi teorileri ile aç›klayamazlar. Nitekim bunun kendileri de fark›ndad›rlar ve bu yüzden bu ola¤anüstü olaylar›n nas›l meydana geldi¤ini "henüz bunu anlayam›yoruz" diyerek çaresizliklerini dile
getirirler. Oysa ﬂuursuz atomlar›n bu kadar mükemmel bir üretim organizasyonunu oluﬂturup yürütemeyecekleri aç›kça ortadad›r. Her atomun
Allah'›n akl›, ilham› ve gücü ile hareket etti¤i kesin bir gerçektir.

Protein Sentezinin Gösterdi¤i Önemli Bir Gerçek
Protein sentezinin aﬂamalar›na bakt›¤›m›zda dikkatimizi çeken konulardan biri, tek bir protein molekülünün üretilmesi için yüzlerce
farkl› protein ve enzime ihtiyaç oldu¤udur. Bunlar›n yan›s›ra yine
birçok molekül ve iyon da haz›r
bulunmal›d›r. Peki öyle ise, ilk protein nas›l oluﬂmuﬂtur?
‹ﬂte bu, evrimcilerin en önemli ç›kmazlar›ndan biridir. Evrimci biyolog
Carly P. Haskings American Scientist dergiBir proteinin üç
boyutlu görünümü

sinde yay›nlanan bir makalesinde evrimin bu
ç›kmaz›n› ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
... Fakat biyokimyevi genetik sayesinde evrimle ilgili

birçok önemli soru hala cevaplanamam›ﬂt›r... Bütün canl›larda, hem DNA
eﬂleﬂmesi, hem de üzerlerindeki ﬂifrelerin proteinlere çevrilmesi oldukça
spesifik ve uygun enzimler sayesinde olmaktad›r. Ayn› zamanda bu enzim
moleküllerinin yap›lar› da tam olarak bizzat DNA taraf›ndan belirlenmekte-
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dir. ‹ﬂte bu gerçek, evrimde çok esrarl› bir problemi ortaya ç›karmaktad›r.
Acaba evrim olay›nda, ﬂifrenin kendisi ve bu ﬂifrenin içinden de proteinlerin sentezinde gerekli olan di¤er enzimler beraberce mi ortaya ç›km›ﬂt›r? Bu
bileﬂiklerin ola¤anüstü karmaﬂ›kl›¤› ve sentezlenmeleri için aralar›nda hiç
aksamayan bir koordinasyonun olma zorunlulu¤u göz önüne al›nd›¤›nda,
söz konusu zaman çak›ﬂmas›ndan bahsetmek çok saçma olmaktad›r. Bu soruya Darwin'in görüﬂleri d›ﬂ›nda cevap aramal›y›z. Çünkü söz konusu
durum özel yarat›l›ﬂ› öngören çok güçlü bir delil oluﬂturmaktad›r.35

Bu bilim adam›n›n da belirtti¤i gibi, protein sentezinin oluﬂabilmesi
için, hücre içindeki tüm sistemin birlikte var olmas› gerekir. Bu sistemin
parçalar›ndan biri dahi eksik oldu¤unda protein üretilemez ve dolay›s›yla yaﬂam sürdürülemez. Evrimciler ise, önce proteinlerin sonra da proteinlerin tesadüfi birleﬂimleri ile hücrelerin oluﬂtu¤unu iddia ederler. Ancak
çok aç›kt›r ki, bu parçalardan biri olmadan di¤eri kesinlikle oluﬂamamaktad›r. Bu ise, Haskings'in de itiraf etti¤i gibi, Allah'›n tüm canl›lar›, tüm
sistemleri ile birlikte yaratt›¤›n›n aç›k bir delilidir. Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ› Kuran'da ﬂöyle bildirilir:
O Allah ki, yaratand›r, (en güzel biçimde) kusursuzca var edendir, ﬂekil
ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar›n
tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haﬂr Suresi, 24)
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uraya kadar anlat›lan bölümlerde protein moleküllerinin çok
özel yap›lar›ndan ve hücrede nas›l üretildiklerinden söz edildi.
Proteinlerin görevlerini inceledi¤imizde ise, birçok yarat›l›ﬂ mucizesi ile daha karﬂ›laﬂ›r›z.

Kandaki Oksijen Avc›s› Proteinler: Hemoglobinler
Kan› yaﬂam›n vazgeçilmez bir parças› haline getiren özelliklerinden
biri içinde bar›nd›rd›¤› proteinlerdir. Bu proteinlerin görevlerini en iyi yapabilecekleri yer kand›r; çünkü kan, vücudun her noktas›na ulaﬂabilen
damar sistemi ile içinde bar›nd›rd›¤› bu özel proteinleri vücutta ihtiyaç
duyulan her bölgeye iletir. Örne¤in kandaki alyuvar hücrelerinde bulunan hemoglobin adl› proteinler, vücuttaki yaklaﬂ›k 100 trilyon hücreye
günde 600 litre oksijen taﬂ›rlar.36
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Hemoglobin oldukça büyük bir
proteindir ve alyuvar›n %90'› gibi
büyük bir bölümünü kaplar. Normal
ﬂartlarda bu kadar büyük bir protein
hücrenin içine s›¤amaz. Ancak, alyuvar hücresi kana kar›ﬂmadan önce, sanki hemoglobin proteinini taﬂ›mas› ve onun için yer açmas› gerekti¤ini biliyormuﬂ gibi, içindeki çekirde¤i, mitokondriyi, ribozomlar› ve
di¤er organelleri d›ﬂar› atarak hemoglobine yer açar. Bu d›ﬂar› at›lan

Oldukça büyük bir protein
olan hemoglobin

organeller an›nda vücudun temizleyicileri olan akyuvar hücreleri taraf›ndan yok edilirler. Böylece vücutta
art›k veya gereksiz hiçbir madde ortada kalmaz. Alyuvarlar tüm organellerini d›ﬂar› at›nca baﬂka protein üretemezler; buna zaten gerek de yoktur.37 Çünkü alyuvarlar›n as›l görevi hemoglobini kanda taﬂ›mak ve onu
vücutta istedi¤i yerlere götürmektir.
Hemoglobinin en önemli özelli¤i, oksijen atomlar›n› yakalama yetene¤idir. Bu yetenekli molekül, kandaki milyonlarca molekül içinden özellikle oksijen moleküllerini seçer ve onlar› yakalar. Oksijen moleküllerini
yakalamak ise özel bir yetenek ister, çünkü rastgele oksijen molekülüne
ba¤lanan bir molekül okside olur ve iﬂlev göremez hale gelir. Bu nedenle
hemoglobin, usta bir avc› gibi, av›na hiç dokunmadan, onu sanki bir maﬂa ile tutar gibi yakalar. Hemoglobine bu özelli¤i kazand›ran ise kendine
has tasar›m›d›r.
Hemoglobin dört farkl› proteinin birleﬂmesinden meydana gelir ve
bu dört proteinde demir atomu taﬂ›yan özel bölümler vard›r. Demir atomlar›n› taﬂ›yan bölümler "heme gruplar›" olarak adland›r›l›r. ‹ﬂte bu heme
gruplar›ndaki demir atomu, hemoglobinde oksijenin tutuldu¤u özel maﬂalard›r. Her heme grubu bir oksijen tutabilir.38 Heme gruplar›n›n temas
etmeden, demiri bir maﬂa gibi kullanarak oksijeni yakalay›p, dokulara götürüp b›rakmalar› için molekülün içinde özel katlanmalar ve aç›lar da
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Aktif olan dokularda CO2 seviyesi yüksek olur. Hemoglobin
bu dokulara ulaﬂt›¤›nda dokulara O2 verme e¤iliminde olur. Bu
sayede hemoglobin, oksijen ihtiyac› olan dokulara an›nda oksijen verir ve onlardaki karbondioksiti al›r.

hemoglobin

alyuvar

kan damar›

mevcuttur. Söz konusu özel ba¤lanma s›ras›nda bu aç›lar belirli oranlarda de¤iﬂir.39
‹lk heme grubu, oksijeni yakalad›ktan sonra hemoglobinin yap›s›nda
de¤iﬂiklikler olur ve bu di¤er heme gruplar›n›n oksijeni yakalamas›n› katlamal› olarak kolaylaﬂt›r›r.40 Bu yakalama iﬂleminde hemoglobin e¤er oksijenle do¤rudan birleﬂirse yani okside olursa "methemoglobinemia" olarak an›lan bir hastal›k meydana gelir.41 Bu hastal›k cildin rengini kaybederek maviye do¤ru dönmesine, nefes darl›¤›na ve mukus zarlar›n›n zay›flamas›na neden olur.
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Bu konuda anlat›lan her bilgi, kusursuz bir tasar›m›n, önceden yap›lm›ﬂ bir plan›n varl›¤›n›n delilleridir. Alyuvarlar›n hemoglobine yer açmak için son derece ﬂuurlu bir biçimde içlerindeki organelleri d›ﬂar› atmalar›, d›ﬂar› at›lan fazlal›klar›n haz›r görevliler taraf›ndan hemen temizlenmesi, hemoglobinin oksijenden zarar görmeyecek ve onu da bozmadan
hücrelere ulaﬂt›racak özelliklere sahip olmas› kusursuz bir tasar›m›n eseridir. ﬁuursuz, cans›z, bilgisiz atomlar›n biraraya gelerek, tesadüfler sonucunda böylesine kusursuz bir sistemi tasarlamalar› ve oluﬂturmalar› kesinlikle imkans›zd›r. Üstelik, bu sistemin kuruluﬂu için çok önemli bilgilere de sahip olmak gerekmektedir. Hemoglobin adeta oksijenin tüm özelliklerini biliyor ve kendisine nas›l zarar verece¤ini hesaplayabiliyor gibi
önlem almakta ve en uygun ﬂekilde oksijeni taﬂ›maktad›r. Daha sonra da
taﬂ›d›¤› oksijeni, ulaﬂmas› gereken yerlere eksiksiz olarak götürmektedir.
Hemoglobin dedi¤imiz atom toplulu¤unun oksijen moleküllerini tan›yarak, seçmesi ise apayr› bir bilgi gerektirir ve bu da son derece mucizevi bir
olayd›r. Tüm bunlar›n tesadüfen geliﬂen olaylar sonucunda oluﬂmas› ve
böylesine kusursuz bir sistemin kurulmas› imkans›zd›r. Üstelik, bu kurulan sistem vücudun tamam› ile de son derece uyumludur ve olabilecek en
ideal ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.
Dünyaca ünlü mikrobiyolog Michael Denton, Nature's Destiny isimli
kitab›nda hemoglobinlerin kusursuz tasar›mlar›ndan ﬂöyle söz eder:
Yüksek metabolik seviyesi olan organizmalar için etkin bir oksijen taﬂ›ma
sistemi gerekir. Bu nedenle hemoglobin gibi özelliklere sahip bir molekül,
organizma için son derece önemlidir. Hemoglobinin yerine baﬂka alternatifler olabilir mi? Bilinen oksijen taﬂ›yan sistemlerin hiçbiri hemoglobinin oksijen taﬂ›madaki etkinli¤ine yaklaﬂamam›ﬂlard›r bile. Ernest Baldwin "Memelilerin hemoglobinleri bu aç›dan en baﬂar›l› solunum proteinleridir" yorumunu yapar… Deliller ﬂunu göstermektedir; hemoglobin hava soluyan
organizmalar için en ideal ﬂekilde tasarlanm›ﬂ proteinlerdir.42

Denton'unda söyledi¤i gibi hemoglobinin bu taﬂ›ma ﬂekli olabilecek
en ideal taﬂ›ma ﬂeklidir ve bir molekül y›¤›n›n›n vücut gibi karanl›k, kendi boyutlar›na göre inan›lmaz büyüklükteki bir yerin içinde bu ayr›m› ya-
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Hemoglobin oksijenle birleﬂti¤inde birçok yap›sal de¤iﬂiklik
geçirir. Solda hemoglobinin normal hali, sa¤da ise oksijenle
ba¤lanm›ﬂ hali görülmektedir.

pabilmesi, oksijen molekülünü di¤er moleküllerden ay›rt ederek ona en
uygun ﬂekilde ba¤lanabilmesi çok üstün bir akl›n ve tasar›m›n varl›¤›n›
ortaya koymaktad›r.

Hücreleri Vücudumuzun ‹çinde Yüzdüren Proteinler
‹nsan vücudundaki baz› hücrelerin hareketleri metabolizman›n iﬂleyiﬂi ve hayati fonksiyonlar›n devam› aç›s›ndan çok önemlidir. ‹ﬂte bu hayati fonksiyonu sa¤layanlar da tüm vücut fonksiyonlar›nda oldu¤u gibi
proteinlerdir. Baz› hücrelerin vücut içinde hareket etmek için kulland›klar› bu proteinler "tubulin" olarak isimlendirilir. Bu proteinlerin oluﬂturduklar› ve hücreyi yüzdüren organ ise tüycüklerdir. Bu tüycükler iki türlüdürler; ya kirpiklere benzerler ya da kamç› gibi çarparak hareketi sa¤larlar. E¤er hücre tüycükleri ile kendisini hareket ettiriyorsa, bunu, küreklerin bir kay›¤› hareket ettirmeleri gibi tüycüklerini kullanarak yapar. Örne¤in sperm, kad›n bedeni içindeki zorlu yolculu¤unu bu tüycükler sayesinde gerçekleﬂtirir.
Tüycükler, ayn› zamanda hareket etmeyerek sabit duran hücreler taraf›ndan da kullan›l›rlar. Bundaki amaç ise, s›v›daki di¤er hücreleri hare88
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ket ettirmektir. Tüycükleri olan hücre, di¤er hücrelerin ortas›nda sabit durur ve hareket halinde olan tüycükler s›v›y›, hareket ettirmek istedikleri
hücrenin yüzeyine do¤ru s›çratarak onu ilerletirler.
Örne¤in solunum yollar›ndaki sabit hücrelerin herbiri birkaç yüz
tüycü¤e sahiptir. Tüycüklerin ço¤u ayn› anda hareket halindedirler. Bunun görünümü, eski ça¤larda kullan›lan savaﬂ gemilerinde ayn› anda kürek çekilmesine benzer. Bu hareketleri ile mukus s›v›s›n›n üzerine su atarlar ve onu bo¤azdan yukar› do¤ru iterler. Bu ﬂekilde nefes al›nd›¤›nda bu
s›v›n›n nefes borusuna kaçmas›n› engellerler. Görüldü¤ü gibi, bu hareket
önceden planlanm›ﬂ, son derece ak›lc› ve bilinçli bir harekettir. Mukus s›v›s›n›n zarar›n› önleyebilmek için, o çevrede bulunan hücreler gerekli organlarla donat›lm›ﬂlard›r.
Ayr›ca bu proteinler hep birlikte karar vermekte ve bir hücreyi belli
bir yöne göndermek için birlikte hareket etmektedirler. Aralar›nda kusursuz bir uyum ve düzen vard›r. Hiçbir önyarg›ya sahip olmadan düﬂünen
bir insan, böyle bir mekanizman›n ve organize
hareketin tesadüfen oluﬂamayaca¤›n› aç›kça görecektir.
Bu organlar›n, yani tüycüklerin yap›lar› incelendi¤inde ise, sahip olduklar›
son derece kompleks yap›, tüm bunlar›n üstün

tüycükler

bir yarat›l›ﬂ›n eseri olduklar›n› gösterir. Ancak elektron mikroskohücre

Baz› hücreler, kendilerini veya çevrelerindeki
baz› cisimleri hareket
ettirmeye yarayan tüycüklere sahiptirler.
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buyla görülebilen küçüklükteki bir hücrenin ucundaki incecik tüycüklere
o kadar mükemmel bir sistem ve içiçe geçmiﬂ yap›lar s›¤d›r›lm›ﬂt›r ki,
bunlar›n ﬂuursuz atomlar›n ortak karar›yla ve tesadüfen geliﬂen olaylar
sonucunda oluﬂtuklar›n› iddia etmek imkans›zd›r. ﬁimdi bu tüycüklerin
yap›lar›n› genel hatlar›yla inceleyelim…

‹ncecik Tüycüklerin ‹çine S›¤d›r›lan Detayl› Tasar›m
Tüycükler üzeri zarla örtülmüﬂ liflerden oluﬂmaktad›rlar. Tüycü¤ün
zar›, hücrenin zar›n›n d›ﬂ›nda geliﬂmiﬂ bir parçad›r; bu nedenle tüycü¤ün
iç k›sm› hücrenin içiyle temas halindedir. E¤er bir tüycük diklemesine kesilir ve kesilen k›s›m elektron mikroskobu alt›nda incelenirse, çubuk ﬂeklinde dokuz ayr› yap› göze çarpar. Burada bir noktaya dikkat etmek gerekir; bu tüycüklerden bir tanesi, sizin saç›n›z›n tek bir teliyle dahi k›yaslanamayacak kadar küçüktür. Saç telinizin dahi içine dokuz ayr› çubu¤un
s›¤d›r›lmas› imkans›z gibi görünürken, hücre gibi gözle görülemeyecek
kadar küçük bir yap›n›n ucundaki yüzlerce küçük tüycükten bir tanesinin
içinde dokuz ayr› çubuk oldu¤undan söz edilmektedir. Bu çubuklara
mikrotüpler ad› verilir. Bu dokuz mikrotüpten herbiri ise içiçe geçmiﬂ iki
halkadan oluﬂur. Üstelik detayl› araﬂt›rmalar tek bir halkan›n on üç ayr›
telden oluﬂtu¤unu göstermektedir.
Biraz önce de hat›rlat›ld›¤› gibi, bunlar hücrenin ucundaki küçücük
tüylerin içindeki dokuz çubu¤un detaylar›d›r. Bu detaylar bu kadarla da
kalmaz. Birincisine ba¤l› olan ikinci halka ise on ayr› telden oluﬂur. Tüycü¤ü oluﬂturan dokuz mikrotüp tubulin denilen proteinlerden meydana
gelmiﬂtir. Bir hücrede, tubulin molekülleri silindir ﬂeklinde bir düzen
meydana getirmek üzere tu¤lalar›n üstüste dizilmeleri gibi biraraya gelmiﬂlerdir.
Burada tekrar düﬂünelim: Bir önceki cümlede, protein moleküllerinin belli bir ﬂekli oluﬂturmak için bir araya geldiklerinden sözedildi. Bu
tür cümlelere, biyoloji, biyokimya, genetik ve benzeri konulu kitap ve
dergilerde s›k s›k rastlars›n›z. Ancak, protein molekülleri cans›z atomlar›n bir araya gelmelerinden oluﬂur. Bu cans›z, ﬂuursuz, bilgi ve iradeden
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yoksun, bir beyne, göze ve iﬂitme yetene¤ine sahip olmayan varl›klar nas›l olur da, önce birbirlerini bulur, sonra bir silindir meydana getirecek ﬂekilde düzenle hareket ederler. Onlara di¤er tubulin molekülleri ile bir araya gelmelerini, daha sonra silindir ﬂeklini oluﬂturmak üzere dizilmelerini
kim emretmektedir? Dahas›, onlar bu emri nas›l anlay›p da uygulayabilmektedirler? Üstelik tubulin molekülleri rastgele bir dizilime de sahip de¤ildirler. Diziliﬂ düzenleri, tasar›mlar› ve amaçlar› için en uygun ﬂekildedir.

mikrotüp
mikrotüpler
hücre zar›
hücre zar›

mikrotübül

Hücre tüycükleri eﬂsiz bir tasar›ma sahiptir. Tüycükler diklemesine kesildi¤inde
çubuk ﬂeklinde dokuz mikrotüp görülür. Bu dokuz mikrotüpten her biri ise içiçe
geçmiﬂ iki halkadan oluﬂur. Her bir halka ise on üç ayr› telden meydana gelir.
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Hücrenin içinde normal ﬂartlar sa¤lanm›ﬂsa (kalsiyum yo¤unlu¤u
normal oldu¤unda ve s›cakl›k belirli bir düzeydeyken) tu¤la görevindeki
tubulin proteinleri, mikrotüpleri oluﬂturmak üzere otomatik olarak bir
araya gelirler. Tubulin molekülünün bir taraf› ikinci tubulin molekülünün
arka taraf›n› tamamlayacak bir yüzeye sahiptir. Böylece üçüncü tubulin
molekülü ikinci tubulinin arka taraf›na yap›ﬂ›r. Dördüncü üçüncünün arkas›na ve bu böyle devam eder. Bir benzetme yaparsak, bu üstüste dizilmiﬂ konserve kutular›na benzer. Ayn› markan›n konserve kutular›n›
üstüste dizdi¤inizde alttaki kutunun üst k›sm› ile üstündeki ikinci kutunun alt k›sm› birbirine tam oturur. Ayn› ﬂekilde ikinci kutunun üstü ile
üçüncü kutunun alt k›sm› birbirine tam yerleﬂir. Konserve kutular› bu ﬂekilde yerleﬂtirildiklerinde devrilme riskleri olmaz. Ancak farkl› markalardaki konserve kutular›n›n alt ve üstleri birbirlerine bu ﬂekilde uyumla
yerleﬂmeyecekleri için, üst üste dizilmeleri büyük bir risk olur ve en küçük bir harekette devrilirler. Ayr›ca konserve kutular›n› dizerken yönlerini farkl› koyarsan›z, yine devrileceklerdir. Yani, birinci konservenin üstü
ile ikinci konserve kutusunun üstü birbirine yerleﬂmeyece¤i için yine
devrilir. Tubulin proteinlerinin yerleﬂmelerindeki uyum ise konserve kutular›n›nkinden çok daha belirgindir. Birinin ön taraf› ile di¤erinin arka
taraf› birbirine tam olarak geçer.43
Peki bu tasar›m kime aittir? Tubulin proteinlerini üreten hücreler, önceden kusursuz bir tasar›m ve plan yaparak, bunlar›n en sa¤lam ﬂekilde
nas›l birleﬂebileceklerini belirlemiﬂ olabilirler mi? Proteinlerin bir ﬂekilde
bu özellikleri ile üretildiklerini düﬂünelim, peki onlar›n s›rt s›rta de¤il de,
birinin s›rt› di¤erinin yüzü birleﬂecek ﬂekilde dizilmeleri gerekti¤ini onlara kim söylemiﬂtir? Ve proteinler, bu emri nas›l anlay›p, bir tanesi bile bir
hata yapmadan bu ﬂekilde dizilebilmektedirler? Okullardaki beden derslerini hat›rlarsan›z; 20 tane ö¤renciyi, kargaﬂa ç›kmadan belirli bir yönde
ve duruﬂla dizmek bile büyük bir emek ve sab›r gerektirir. Bilinç ve ak›l sahibi, ayr›ca yön bulma, belli bir amaca yönelik hareket edebilme yetene¤ine sahip insanlar için bile bu bir emek gerektirirken, ya¤, karbonhidrat ve
fosfor gibi malzemelerden oluﬂan proteinler bunu nas›l büyük bir düzen
içinde, tek bir molekül dahi hata yapmadan gerçekleﬂtirebilmektedirler?
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ﬁunu da unutmamak gerekir ki, tubulin molekülleri, çevrelerinde
bulunan milyonlarca molekül içinden, kendileri ile ayn› türden olanlar›
seçerek onlar›n yan›na gitmekte ve hemen s›ras›n› almaktad›r. Tubulinler
mikrotüplerle kolayl›kla ba¤lant›ya geçme yetene¤ine sahiptirler. Ancak
mikrotüplerin birbirleriyle birleﬂebilmeleri için di¤er proteinlerin yard›m›na ihtiyaçlar› vard›r. Yani tüycü¤ü oluﬂturan dokuz mikrotüpün birbirlerine ba¤lanmalar› gerekir. Birbirlerine ba¤lanmak için di¤er proteinlere
ihtiyaç duymalar›n›n çok önemli bir nedeni vard›r; mikrotüpler vücut
içinde çok farkl› görevleri olan proteinlerdir. Bu görevler içinse tek baﬂlar›na ve ba¤lant›s›z olmalar› gerekir ve bu nedenle di¤er bir görev için baﬂka bir proteine ba¤lanmad›klar› sürece serbest olarak dolaﬂ›rlar. Ancak
tüycüklerin oluﬂmas› için, bu yard›mc› proteinler gelirler ve serbest ve tek
dolaﬂan mikrotüpleri seçerek, birbirlerine ba¤larlar. Bu olayda da çok bilinçli ve tasarlanm›ﬂ bir organizasyon bulunmaktad›r. Hücrenin tüycüklerinin inﬂa edilmesi gerekti¤ine karar veren baz› proteinler, tüycüklerin
oluﬂumu için nelerin gerekti¤ini de bilmekte, bu malzemeleri baﬂ›boﬂ dolaﬂ›rken toplay›p birleﬂtirmektedirler.
Tüycüklerin elektron mikroskobu alt›nda çekilen foto¤raflar›nda,
mikrotüpleri birbirlerine ba¤layan farkl› türlerde ba¤lay›c›lar oldu¤u görülmüﬂtür. Tüycüklerin ortas›ndaki iki merkezde mikrotüpü birbirine
ba¤layan köprü ﬂeklinde bir protein bulunmaktad›r. Ayn› zamanda iki
mikrotüpten tüycüklerin merkezine do¤ru bir uzant› yer al›r. Sonuçta
"neksin" ad› verilen protein her mikrotüpü bir yan›ndakine ba¤lar ve mikrotüplerin birbirlerinden kopup da¤›lmamalar›n› sa¤lar. Her mikrotüpte
ayr›ca iki farkl› uzant› vard›r. Bunlar›n birisine d›ﬂ kol, di¤erine de iç kol
denilir. Biyokimyasal analizler bu uzant›lar›n "dynein" denilen bir proteine sahip olduklar›n› ortaya koymuﬂtur. Dyneinin iﬂlevleri aras›nda hücredeki motor görevini yapmak ve mekanik bir güç oluﬂturmak vard›r.
ﬁimdi birçok parçadan oluﬂan ve her parçan›n bir di¤erini büyük bir
ustal›kla ve son derece ak›lc› bir yöntemle tamamlad›¤› bu yap›y› bir daha düﬂünelim. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir yerin çok daha küçük bir bölümünde, milyonlarca atom bir araya gelerek farkl› farkl› yap›lar oluﬂturup, sonra bunlar› yine di¤er atomlar›n yard›m›yla birbirlerine
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dynein
kollar›

hücre zar›

ortadaki tek
mikrotübül

d›ﬂ çift
mikrotübüller

A

B

dynein
hareket
ediyor

iç zar
dinlenme halinde

C
hareket eden
dynein e¤im
oluﬂturur

Tüycüklerin hareket sisteminde mikrotüpler kürek görevi
görür. Dynein proteini ise motor görevi görür. Bu içiçe geçmiﬂ kusursuz sistem gözle
görülmeyecek kadar küçük bir
yap›n›n çok daha küçük bir
parças›d›r.

monte etmektedirler. Ortaya ise son derece kompleks ve nas›l iﬂledi¤ini
birazdan k›saca özetleyece¤imiz bir makina ç›kmaktad›r.
Bildi¤iniz birkaç parçadan oluﬂan tüm eﬂyalar› veya makinalar› düﬂünün. Örne¤in bir bilgisayar›n içini açt›¤›n›zda, birçok devrenin, kablonun, metalin karmaﬂ›k bir ﬂekilde birbirlerine ba¤land›¤›n› görürsünüz.
Belki bunlar ilk bak›ﬂta, bilgisayar hakk›nda bilgisi olmayan biri için birﬂey ifade etmeyebilir. Ancak bir bilgisayar mühendisi, bu karmaﬂ›k ba¤lant›lar›n ne iﬂe yarad›¤›n› çok iyi bilmektedir. Örne¤in tek bir kablonun
dahi eksikli¤inde veya en küçük bir telin baﬂka bir yere ba¤lanmas› durumunda bilgisayar›n fonksiyonlar›n› yerine getiremeyece¤inin bilincindedir. Dolay›s›yla bilgisayar›n içindeki her parçan›n bilgisayar›n iﬂlevini gö94
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rebilmesi için büyük bir önemi vard›r. Benzer ﬂekilde, hücrenin tüycüklerini oluﬂturan her parça, tüycüklerin iﬂlevlerini görebilmeleri için son derece önemlidir. Bu yap›lardan herhangi biri eksik oldu¤unda ya tüycük
hücreyi ve hücrenin çevresindekileri hareket ettiremeyecektir ya da tüycükler hiç oluﬂamayacakt›r.
Biyokimyac›lar herhangi bir parçan›n olmad›¤›nda tüycüklerde neler olaca¤›n› deneyler yaparak tespit etmiﬂlerdir. Örne¤in dynein proteininin kollar› ayr›l›rsa, tüycükler hareket edemezler. Mikrotüpler aras›nda
köprü görevi gören neksin proteini olmad›¤›nda ise mikrotüpler çözülürler ve herbiri birbirinin içinden geçmeye baﬂlarlar. Bu durumda tüycüklerin yap›s› da bozulmuﬂ olur. Görüldü¤ü gibi, insan›n kavrayamayaca¤›
kadar küçük bir alanda, bir parças› dahi eksiltilemeyecek kadar kompleks
bir sistem bulunmaktad›r. Herbir parças› canl›l›¤›n devam› ve hücrenin
görevleri için hesaplanarak tasarlanm›ﬂ olan bu sistemin nas›l iﬂledi¤ini
görünce, her parçadaki tasar›m›n önemi daha da iyi anlaﬂ›lacakt›r.

Tüycüklerin Hareket Sistemi
Tüycüklerin hareketlerini su üzerinde yüzen bir tekne gibi düﬂünebiliriz. Yüzeyi su ile temas eden ve itme gücü sa¤layan mikrotüpler, kürek görevi görmektedirler. Birbirine ba¤l› dokuz çubuk, aralar›ndaki ba¤lar sayesinde kürekler gibi kayabilirler. Dynein proteininin kollar›, motorlard›r ve hareket sistemine güç sa¤larlar. Neksin kollar› ise ba¤lant›lar›
oluﬂturur ve motorun gücünü bir mikrotüpten di¤erine iletirler. Böyle bir
sistem, bir gemiyi ya da bir hücreyi de hareket ettirse farketmez; bu hareketin sa¤lanmas› için pek çok parçan›n bir arada bulunmas› ve birbirine
büyük bir uyumla ba¤lanm›ﬂ olmas› gerekir. Her parça do¤ru yere konmad›kça, bu parçalar hiçbir iﬂe yaramaz. Hurda y›¤›nlar›n›n bulundu¤u
yerler buna bir örnektir. Herhangi bir hurdac›da bulunan malzemelerin
hepsi at›l halde dururlar. Ancak bir makina mühendisi bu hurda y›¤›n›na
gelip, iﬂine yarayacak parçalar› seçip, akl›nda tasarlad›¤› makinay› bir
plan dahilinde monte etti¤inde, ortaya iﬂlevleri olan, kompleks ve ak›l
ürünü bir makina ortaya ç›kar.
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Tüycükler, kürekçilerin ayn› anda kürek çekmeleri gibi
ayn› anda ayn› yöne
do¤ru hareket ederler. Bu sayede hücrenin h›zl› hareketini sa¤larlar. Ayn›
zamanda baz› maddeleri de belli bir
yöne do¤ru itebilirler. Aﬂa¤›da fallop
tüpünden rahme
do¤ru kad›n›n yumurta hücresini hareket ettiren tüycükler görülmektedir.
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Görüldü¤ü gibi, herbir parçan›n oluﬂmas› için nas›l bir ak›l ve bilinç
gerekiyorsa, proteinlerin iﬂe yarar bir yap› oluﬂturabilmeleri için de ayn›
ﬂekilde akla, bilince, tasar›ma ve bir amaca ihtiyaç vard›r. Proteinlerin bir
ﬂekilde oluﬂtuklar›n› varsaysak bile, bunlar›n hepsini bir hücrenin içine ﬂ›r›nga etti¤imizde, bir araya gelip tüycükler gibi kusursuz iﬂleyen yap›lar
meydana getirmelerini bekleyemeyiz. Ak›l sahibi bir varl›¤›n bunlar› organize etmesi ve uygun ﬂekilde bir araya getirmesi gerekir.
Evrim teorisi ne proteinlerin oluﬂumunu ne de bu proteinlerin bir
araya gelerek kompleks ve tek bir parças›n›n bile eksiltilemeyece¤i yap›lar›, makinalar›, motorlar›, bilgi bankalar›n›, fabrikalar› oluﬂturmalar›n›
kesinlikle aç›klayamaz. Tesadüflerin bu kadar kompleks ve kusursuz sistemler meydana getirmesi imkans›zd›r. Ayr›ca canl› hücresindeki tüycükler gibi en küçük sistemlerin dahi oluﬂabilmesi için yüzlerce proteinin, enzimin, molekülün ayn› anda bir arada bulunmas› gerekir. Hatta biyokimyac›lar, yapt›klar› araﬂt›rmalarda hücrenin hareketini burada söz edilmeyen 200 kadar protein taraf›ndan daha desteklendi¤ini bulmuﬂlard›r. Yüzlerce proteinden bir tanesinin dahi olmamas›, di¤erlerinin hiçbir iﬂe yaramamas›na neden olacakt›r.
Böyle bir durumda, canl›l›¤›n aﬂama aﬂama ve yavaﬂ yavaﬂ küçük
de¤iﬂimlerle meydana geldi¤ini iddia eden evrim teorisi, tüycüklerin oluﬂumunu kesinlikle aç›klayamaz. Darwin'in Kara Kutusu isimli kitab› ile evrim teorisine çok önemli eleﬂtiriler getiren ve kitab›nda proteinlere ve
hücrelerdeki tüycüklere geniﬂ yer ay›ran mikrobiyolog Michael Behe, evrim teorisinin tüycükler gibi kompleks yap›lar karﬂ›s›ndaki çöküﬂünü ve
çaresizli¤ini ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
Biyokimyac›lar, tüycük ve k›rbaç gibi görünürde basit olan yap›lar› incelemeye baﬂlad›kça, inan›lmaz derecede bir komplekslikle karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r.
Bunlar düzinelerce ve hatta yüzlerce ayr› parçadan oluﬂmaktad›r. Asl›nda
bizim burada üzerinden bile geçmedi¤imiz daha birçok parça, tüycüklerin
çal›ﬂabilmesi için gereklidir. Gerekli parçac›klar›n say›s› artt›kça, sistemin
bir araya getirilmesindeki zorluk da artar ve ortaya at›lan dolayl› senaryolar da ç›kmaza girer. Darwin de giderek daha çok hata yapmaya baﬂlar. ‹lgili proteinler üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar, sistemin karmaﬂ›kl›¤›n› aç›klama-
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ya yetmemiﬂtir. Problemin hassasiyeti çözümlenememiﬂ giderek daha da
içinden ç›k›lmaz hale gelmiﬂtir. Darwin'in teorisi tüycük ya da k›rbaç hakk›nda bir aç›klama yapamam›ﬂt›r. Yüzme sistemlerindeki karmaﬂ›kl›k, Darwinistlerin asl›nda hiçbir zaman bir aç›klama yapamayaca¤›n› da göstermektedir… Tüycük, Darwin'e problem ç›karan sistemlerin sadece bir tanesidir.44

Michael Behe'nin de belirtti¤i gibi, hücreleri hareket ettiren tüycükler, Darwinizm'i yalanlayan gerçeklerden sadece bir tanesidir. Canl›l›k,
tüycükler gibi say›s›z yarat›l›ﬂ mucizesi ile donat›lm›ﬂt›r. Her yarat›l›ﬂ mucizesi ise bize, Yüce Rabbimizin sonsuz gücünü, akl›n›, ilmini, benzersiz
yarat›ﬂ›n› ve yarat›ﬂtaki sanat›n› tan›t›r. Ak›l ve vicdan sahibi her insan bu
delilleri gördü¤ünde, Allah'›n herﬂeyin tek hakimi oldu¤unu kavrar:
E¤er akl›n›z› kullanabiliyorsan›z, O, do¤unun da bat›n›n da ve bunlar
aras›nda olan herﬂeyin de Rabbi'dir… (ﬁuara Suresi, 28)

Yaﬂam ‹çin Özel H›zland›r›c›lar: Enzimler
Canl›lar›n bedenlerinde her saniye say›lamayacak kadar çok iﬂlem
gerçekleﬂir. Bu iﬂlemler o kadar detayl›d›r ki, her aﬂamalar›nda, bütün
karmaﬂay› kontrol eden, düzeni sa¤layan ve olaylar› h›zland›ran "süper
denetleyicilerin" müdahalesine gereksinim vard›r. ‹ﬂte bu süper denetleyiciler enzimlerdir.
Her canl› hücrede, herbiri kendi özel iﬂini yapan, örne¤in DNA kopyalanmas›na yard›mc› olan, besin maddelerini parçalayan, besinlerden
enerji üreten, basit moleküllerden zincir yap›lmas›n› sa¤layan ve bunlar
gibi say›s›z iﬂler gören binlerce enzim vard›r.
Enzimler hücre içinde mitokondrilerde üretilir. Büyük bölümleri
proteinlerden oluﬂur, geri kalanlar› ise vitamin ve vitamin benzeri maddelerdir. E¤er bu enzimler olmasayd›, en basitinden en karmaﬂ›¤›na kadar
hemen hiçbir fonksiyonunuz çal›ﬂmaz ya da neredeyse duracak kadar yavaﬂlard›. Sonuç her iki halde de durum de¤iﬂmezdi ve ölüm olurdu. Nefes alamaz, bir ﬂey yiyemez, sindiremez, göremez, konuﬂamaz k›sacas›
yaﬂayamazd›k.
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Enzimlerin en önemli görevleri vücuttaki birtak›m
kimyasal reaksiyonlar› baﬂlat›p durdurmak ve onlar›
h›zland›rmakt›r. Vücuttaki hücreler görevlerini
yerine getirirken, içerdikleri kimyasallar›n reaksiyona girmeleri gerekir. Kimyasal reaksiyonlar›n baﬂlamas› içinse yüksek derecede ›s› gereklidir. Bu yüksek ›s›
ise canl› hücrelerin hayatlar› için
tehlikeli bir durumdur; hücrelerin ölümüne neden olur. ‹ﬂte bu
sorunu çözenler enzimlerdir.
Yüksek ›s›ya gerek kalmadan, enzimler kimyasal reaksiyonlar› baﬂlat›r veya h›zland›r›rlar, ancak kendileri reaksiyona girmezler. Enzimlerin hücrelerimizde

Enzimler hücre içinde
mitokondrilerde
üretilirler.

meydana gelen olaylar› h›zland›rmas› ile ilgili
günlük yaﬂamdan bir örnek verebiliriz: Nefes al›p
verirken karbondioksitin kan›m›zdan temizlenmesinde görev alan bir enzim sayesinde bo¤ulmadan yaﬂam›m›za devam edebiliriz.
Çünkü "anhidraz" adl› bir enzim karbondioksitin temizlenme iﬂleminin
h›z›n› 10 milyon kez daha art›r›r.45 Bu h›zla enzimler bir dakikada 36 milyon molekülü de¤iﬂikli¤e u¤ratma imkan›na sahiptirler.
Enzimler hem hayati olan reaksiyonlar›n en h›zl› ﬂekilde gerçekleﬂmesini sa¤lar hem de vücut enerjisini en tasarruflu ﬂekilde kullan›rlar.
E¤er insan vücudunu bir fabrika, içinde çal›ﬂan enzimleri de fabrikadaki
üretim araçlar› gibi düﬂünürsek, böyle bir fabrikaya enerji kayna¤› dayanmaz. Çünkü 2000 farkl› çeﬂidi olan, trilyonlarca makinenin kusursuzca
böyle bir h›zda çal›ﬂmas› için gereken enerji çok
yüksektir. Kald› ki hücre içindeki basit bir reaksiyonu laboratuvar ortam›nda gerçekleﬂtirmek için
oldukça fazla miktarda ›s› ve enerji kullan›lmas›
gerekmektedir.46
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Enzimler kendileri reaksiyona girmedikleri
halde, reaksiyon için
gerekli olan aktivasyon enerjisinin sevi- enzimlerden
yesini düﬂürerek vü- kaynaklanan
aktivasyon
cut içindeki reaksienerjisi fark›
yonlar› h›zland›r›rlar.
ﬁekilde enzimler olmadan bir reaksiyonun h›z›n›n ne kadar
düﬂece¤i gösterilmektedir.

enerji

enzimsiz reaksiyon

enzimli reaksiyon

madde
reaksiyonun yönü

{

ürün

Oysa hücrelerde sessizce çal›ﬂan enzimler vücudun ›s›s›yla ve besinlerden ald›klar› enerjiyle bütün görevlerini eksiksizce yerine getirirler. Sadece bu özellikleri bile, enzimlerin vücutta meydana gelen her olay› en
kusursuz ve en kullan›ﬂl› hale getirmek için tasarlanm›ﬂ yetenekli elemanlar olduklar›n› görmek için yeterlidir. ﬁu anda siz bu kitab› okurken de
birçok enzim vücudunuzun herbir köﬂesinde meydana gelen reaksiyonlar› kontrol etmekte ve onlar› hücrelerinizin yaﬂam›n› sa¤layacak h›za getirmektedirler. ‹nsan, vücudunda daha neler olup bitti¤ini dahi bilmezken,
enzimler, hem bunlardan haberdard›rlar hem de tüm iﬂlemlere son derece önemli ve yerinde müdahalelerde bulunurlar. Ayr›ca herbir enzim vücuttaki belirli kimyasal reaksiyonlar› h›zland›r›r. Hiçbir enzim bir di¤er
enzimin görevini yapmaz, kendi görevini ﬂaﬂ›rmaz. Çünkü herbir enzim
kendi görevi için özel olarak imal edilmiﬂtir.
Örne¤in enzimlerin büyük bir bölümü nötr durumdaki sulu ortamlarda etkin olabilirken, midede besinleri sindirmekle görevli olan enzimler ancak asitli ortamda etkin olabilmektedirler. Veya tükürükte niﬂastay›
maltoza parçalayan amilaz enzimi besine yemek borusu boyunca eﬂlik
eder, ancak mideye var›ld›¤›nda oradaki asitli ortam bu enzimi etkisizleﬂtirir. Zaten mideye gelindi¤inde bu enzimin iﬂi de bitmiﬂtir.
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Enzimlerin ﬂekilleri, üzerinde etkili olduklar› madde ile tam uyumludur. Enzim ve birleﬂerek etkileyece¤i madde, üç boyutlu karmaﬂ›k bir
geometride, anahtar ve kilit gibi birbirlerine kenetlenirler. Vücut içinde
enzimlerin kendilerine uyan maddeyi bulmalar› ve giderek birleﬂmeleri
çok ﬂuurlu bir harekettir. Üstelik enzimler vücudun her köﬂesinde bir yer
tutmuﬂ ve kendilerine uygun olan maddeleri bekleyen avc›lara benzemektedirler. Hepsi kendi tasar›m›na ve özelliklerine uygun, en do¤ru yerde bulunur. Zarar görecekleri veya etkilerini yitirecekleri ortamlardan ise
uzak dururlar. Tüm reaksiyonlar› baﬂlatma veya h›zland›rma gibi bir sorumlulu¤u almalar› ise üzerinde düﬂünülmesi gereken ayr› bir konudur.
Enzimler, e¤er kendilerini durduran bir etken olmazsa, vücuttaki tüm reaksiyonlar› sürekli olarak baﬂlat›p h›zland›racaklard›r. Bu da, örne¤in belli bir proteinin gere¤inden fazla üretilmesine veya hücredeki baz› dengelerin bozulmas›na neden olacakt›r. Enzimin faaliyetlerini düzenleyen ise
hücredir. Hücre enzimin durmas› gerekti¤ine karar verdi¤inde, ola¤anüstü bir ﬂuur ve planlama ile enzimi "oyalar". Bunun için, enzimin normalde birleﬂti¤i maddeye benzer bir madde gönderir ve enzim bu madde ile
birleﬂir. Dolay›s›yla bu "taklit" madde, enzimi bir süre oyalayarak, gereksiz faaliyette bulunmas›n› engeller. Ancak bu taklit maddenin enzimi ya-

madde

aktif alan

enzim

ürün

ürün

madde

enzim

enzim

Enzimlerin yap›lar›, üzerinde etkili olduklar› maddenin yap›s› ile tam uyumludur. Bir
yap-bozun parçalar› gibi kolayl›kla birbirleri ile birleﬂebilirler. Vücut içinde enzimlerin
kendilerine uygun olan maddeyi bulup ba¤lanmalar› çok ﬂuurlu bir harekettir. Yukar›da enzim ve maddenin birbirlerine ba¤lan›ﬂlar› ﬂematik olarak gösterilmektedir.
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kalamak için gerçek maddelerle rekabet etmesi gerekir. Bu nedenle enzimin bu ﬂekilde engellenmesine "kompetitif inhibitor" (rekabetçi engelleyici) denilmektedir. Ve enzimin neden oldu¤u reaksiyonun sonucunda oluﬂan ürün belli bir seviyenin alt›na inene kadar enzimin faaliyetleri bu oyalama metoduyla durdurulmuﬂ olur.
Yukar›da anlat›lanlar elbette ki, üzerinden bir kere okunup geçilecek
olaylar de¤ildir. Herﬂeyden önce ﬂunu hat›rlatmakta fayda vard›r; yukar›da anlat›lan hesaplar› yapan, kararlar› alan, planlar› uygulamaya koyanlar e¤itimli, bilinçli, sorumluluk sahibi insanlar de¤il, cans›z atomlar›n birleﬂmelerinden oluﬂmuﬂ proteinler, ya¤lar, karbonhidratlar, vitaminlerdir. Hücre stok kontrolü yapar gibi, üretti¤i maddenin miktar›n› tespit
etmekte, üretime bir süre ara verilmesi gerekti¤ine karar verdi¤inde ise,
üretimi durdurmak için son derece zekice bir plan uygulamaktad›r.
Hücrenin enzimi oyalayacak olan taklit maddeyi üretmesi ve onu
tam gerekti¤i zamanda göndermesi de çok ﬂuurlu bir harekettir. Çünkü bu taklit maddeler

taklit madde

normal madde

hep ortada olsalard›, acil üretim
gerekti¤inde enzimleri oyalayarak üretimi engelleyeceklerdi.
Ancak hücreler her zaman do¤ru zamanlama yaparlar. Bu kadar organize, zekice ve bilgi gerektiren davran›ﬂlar›n ard arda,

enzim

gözle görülmeyecek kadar küçük moleküller taraf›ndan baﬂaEnzimlerin reaksiyonlar› h›zland›rmalar› istenmedi¤inde, hücre,
enzimi oyalamak için taklit bir
madde gönderir. Bu taklit madde
de, enzimle tam uyum sa¤layacak özelliklerdedir. Bu ola¤anüstü ﬂuurlu hareket, Allah'›n üstün
yarat›ﬂ›n›n bir delilidir.

taklit madde

enzim
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r›lmas› Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki üstünlü¤ün göstergelerindendir. Tüm bu
varl›klar›n Allah'›n emri ile hareket ettikleri apaç›k bir gerçektir.
Günümüzde enzimler, proteinler ve tüm benzeri yap›larla ilgili detaylar ortaya ç›kt›kça, evrim teorisinin geçersizli¤i de iyice belirginleﬂmektedir. Bu mikro dünyadaki yap›lar, bilim adamlar›n›n isteseler de istemeseler de, canl›l›kta kusursuz bir tasar›m oldu¤unu kabul etmelerine
neden olmaktad›r. Mikrobiyolog Malcolm Dixon bu bilim adamlar›ndan
biridir:
Enzim sistemi her dakika tam vardiya çal›ﬂan kimyagerlerin yapamad›¤›n›
yap›yor… Kimse do¤al olarak oluﬂan enzimlerin yüzlerce arkadaﬂ› ile beraber ﬂans eseri kendi kendilerini fark etti¤ini ciddi olarak düﬂünebilir mi? Enzimler ve enzim sistemleri ayn› genetik mekanizmalar gibi mihenk taﬂlar›d›r. Daha ileri araﬂt›rmalar yap›ld›¤›nda daha iyi detaylanm›ﬂ tasar›m› aç›¤a
ç›kar›r.47

Enzimlerin tesadüfen oluﬂamayacak kadar kompleks bir yap›ya sahip olduklar›n› ise, ünlü biyokimyac› Michael Pitman olas›l›k hesaplar›yla ﬂöyle ifade eder:
Bilindi¤i üzere evrende 1080 kadar atom var ve Big Bang'in patlamas›ndan
bu yana 1017 saniye geçti. Yaﬂam›n devam edebilmesi için de 2000 tane temel
enzime ihtiyaç var. Bu enzimlerden bir tanesinin bile tesadüfen oluﬂmas›
için 1020 den daha fazla bir olas›l›k gerekir. Bütün hepsinin tesadüfen oluﬂmas› için ise 1040000 ihtimal de bir ihtimal oluﬂmal›d›r. Böyle bir ihtimalin
oluﬂmas› için bütün evrenin organik bir çorba oldu¤unu düﬂünsek dahi bu
imkans›zd›r.48

Tek bir enzimin dahi tesadüfler sonucunda kendili¤inden oluﬂmas›,
yukar›daki bilim adamlar›n›n da sözlerinde belirtti¤i gibi kesinlikle imkans›zd›r. Kald› ki tek bir enzimi oluﬂturmak için 50 farkl› enzim bir arada çal›ﬂ›r. Bir enzimin tek bir amino asitini sentezlemek içinse ayr›ca 9
farkl› enzime ihtiyaç vard›r. Enzimleri olmayan bir hücre ise faaliyetlerini
yürütemeyece¤i için var olamayacakt›r. Ama enzimlerin olmas› için de
hücredeki di¤er enzimlerin olmas› ﬂartt›r. Öyle ise di¤er enzimler olmadan ilk enzim nas›l oluﬂmuﬂtur? ‹ﬂte bu, evrimcilerin asla cevap veremeyece¤i bir sorudur.
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Ancak evrimcilerin sorunlar› bununla bitmemektedir. Enzimlerin
kimyasal üretim problemlerinin yan›s›ra, bir özellikleri daha bulunmaktad›r; enzimler oluﬂtuklar›nda e¤er gerekli koﬂullarda korunmazlarsa kolayl›kla yok olurlar veya pasif hale getirilebilirler, yani iﬂe yaramaz hale
gelirler.49 Sonuç olarak, tek bir enzimin dahi iﬂler halde bulunabilmesi için
di¤er bütün enzimlerin, hücrenin, sistemlerin ve yap›lar›n haz›r bulunmas› gereklidir. Peki o zaman ilk enzim nas›l oluﬂmuﬂtur? Bu sorunun cevab› çok aç›kt›r. Her canl› bütün molekülleriyle, hücreleriyle, enzim ve
proteinleriyle beraber ayn› anda bir bütün olarak Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r.

Bedenimizi Yabanc› Maddelerden Koruyan
Proteinler: Antikorlar
Bilindi¤i gibi, canl›lar›n vücutlar› son derece hassast›r. Canl›l›¤›n devam›n› sa¤layan sistemlerdeki en küçük bir de¤iﬂiklik veya ortama giren
bir metrenin milyarda biri kadar küçük bir yabanc› madde tüm sistemi
y›kmaya veya çok büyük hasarlar vermeye yeterli olabilmektedir. Peki bu
kadar hassas bir sistem nas›l korunabilmektedir? Her canl›n›n vücudunda, o canl›y› zararl› maddelerden korumak için haz›r bulundurulan ve aynen ülkelerin savunmalar›nda yer alan tam techizatl› ordular gibi donat›lm›ﬂ bir savunma kadrosu vard›r. Hatta bugüne kadar bilinen en fazla say›da askere sahip olan ordu budur. Vücutta bulunan yaklaﬂ›k 100 trilyon
hücrenin önemli bir bölümü "savunma sistemi hücreleri" olarak bu ordunun askerlerini oluﬂturur. Bu hücreler vücudun her bölgesine ulaﬂan kan›n içinde bulunur ve vücudun her milimetrekaresini denetim alt›nda tutarlar. Ve yine bu askerler, çok geliﬂmiﬂ teknolojilere sahip silahlar kullan›rlar. Savunma sistemi hücrelerinin kulland›¤› bu çok çeﬂitli üstün silahlar, bir çeﬂit protein olan antikorlard›r.
Vücudun savunma ordusunda bu kadar önemli rol oynayan antikorlar küresel yap›ya sahip proteinlerdir. Bu yüzden bu proteinler küresel
protein anlam›na gelen "immün globulin" (ba¤›ﬂ›kl›k globulini) olarak ad104
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land›r›l›r. Hücre yüzeyinde bulunan bu proteinler genelde k›saca "Ig"
harfleri ile gösterilirler.
Antikorlar kemik ili¤inde üretilen B hücreleri taraf›ndan üretilirler
ve yabanc› maddelere karﬂ› kullan›lan çok çeﬂitli, özel olarak haz›rlanm›ﬂ
silahlard›r. Baz›lar› lenfte serbest halde bulunur. Plazmada bulunan proteinlerin %20'sini vücut s›v›lar›ndaki antikorlar oluﬂturur. Bu proteinlerin
en önemli özelli¤i, vücuda giren yabanc› maddeleri vücudun kendisine
ait olan hücrelerden ay›rt edebilmeleri ve onlar› k›sa sürede etkisiz hale
getirmeleridir. Burada üzerinde durulmas› gereken bir soru vard›r: Bu
proteinler böyle zor bir iﬂi nas›l baﬂar›rlar? Belirli say›da cans›z atomun
birleﬂmesinden meydana gelen bu proteinler nas›l olur da yabanc› ve zararl› maddeleri di¤erlerinden "ay›rt edebilirler"? Üstelik alg›lar› de¤erlendirebilecek bir beyinleri veya alg›lama merkezleri bile yoktur.

bölünebilme
yetene¤i olan
ana hücre

ana hücre

B hücresi

B hücreleri
taraf›ndan
üretilen antikorlar
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Plazmada bulunan
proteinlerin % 20'sini antikorlar oluﬂturur. Antikorlar kemik ili¤inde üretilen
B hücreleri taraf›ndan üretilirler. Antikorlar›n en önemli
özelli¤i vücuda giren yabanc› maddeleri tan›malar› ve
k›sa sürede etkisiz
hale getirmeleridir.
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antikorlar

Vücuda giren yabanc›
maddeleri yani antijenleri tan›yan antikorlar, düﬂman› hemen
sararak etkisiz hale
getirirler.

antijen

antijen

Antikorlar vücuda giren yabanc› maddeleri tan›yabilmelerinin yan›s›ra, onlarla birleﬂebilme özelli¤ine de sahiptirler. Bu özellik sayesinde antikorlar, belirli moleküllerle ya da vücudun yabanc› olarak tan›d›¤› molekül parçalar›yla yani antijenlerle kusursuz bir 3 boyutlu birleﬂme meydana getirirler. Antijenler yabanc› maddelerin üzerinde bulunan ve antikor
üretimini baﬂlatan uyar›c› moleküllerdir. Vücut içinde devriye gezen savunma hücrelerinin antijeni tespit etmeleri ile savunma sistemi alarma
geçer ve derhal vücuda giren yabanc›ya uygun antikorlar üretilmeye baﬂlan›r. Antijenle, ona uygun olarak üretilen antikor bir araya geldi¤inde antijen-antikor kompleksi oluﬂur
ve antijen etkisiz hale gelir. Antikorlar antijenle birleﬂtiklerinde meydana gelen reaksiyonlar
beﬂ ayr› tepki oluﬂturur. Bunlar
ﬂöyle özetlenebilir:
Aglutinasyon: Antikorla
antijenler birleﬂir ve bu ﬂekilde
antijenlerin aktiviteleri engellenmiﬂ olur.

Antikorun (sa¤daki) antijene ba¤lan›ﬂ› (soldaki)
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Presipitasyon (Çökelme): Antikor ve antijenler bir kompleks meydana getirir ve bu bileﬂik çözeltiden ayr›larak çökelir.
Nötrleﬂme: Antikor yabanc› maddenin zehirli k›sm›n› kapat›r ve zarar vermesini önler.
Antikorlar vücudun düﬂmanlar› ile farkl› yöntemlerle savaﬂ›rlar.

(a) Antikorlar vücut içinde
tespit ettikleri antijenleri etkisiz
hale getirir.

(d) Bakterileri biraraya toplar.

(b) Bakterilerin üzerini kaplar, içlerine nüfuz eder ve
fagositoza haz›rl›k yapar.

(c) Virüslere tutunur ve
onlar› etkisiz hale getirir. (Hücre ba¤lay›c› yerleri bloke eder.)

al›c›lar
al›c›lar

fagositik beyaz hücre

Antikorlar iﬂlevlerini çok farkl› ﬂekillerde yerine getirirler. ﬁekilde de görüldü¤ü gibi,
virüslerin, bakterilerin ve mantarlar›n yüzeyine tutunurlar. Bu antijenlerin içine nüfuz
ederek onlar› etkisiz hale getirirler. Bazen bakterileri önce biraraya toplarlar ve onlar›
yoketmek için ön haz›rl›¤› yapm›ﬂ olurlar. Kimi zaman da virüslerin hücrelere ba¤lanma yerlerini bloke ederler. Böylece virüs hücrelere ba¤lanarak onlar› tahrip edemez.
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Eritme: Antikor antijene ba¤land›ktan sonra hücre zar›n›n erimesine
sebep olur. Hücrenin yap›s› bozuldu¤undan antijen etkisiz hale getirilmiﬂ
olur.
Bütünleﬂme sistemi: Bu sistem plazmada bulunur, ancak normalde
aktif halde de¤ildir. Antijen-antikor birleﬂmesi bu sistemi harekete geçirir.
Sonuçta uyar›lan bu sistem bir seri reaksiyona girer. Bu sistemin enzimleri ortamdaki hastal›k yap›c›lar› yok eder.
Savunma sistemi hakk›nda verilen bu bilgiler düﬂünen ve gerçeklere
gözlerini kapatmayan insanlar için çok önemli mesajlar içermektedir. Biz
hiçbir zaman fark etmeyiz, ama vücudumuzda yer alan tüm moleküllerimiz sürekli bir faaliyet halindedir. Bizim içimize giren yabanc› bir maddeden haberdar olmam›z, onu tan›y›p en baﬂtan içeri almamam›z ço¤u zaman mümkün olmaz. Ama bizi meydana getiren baz› moleküllerimiz bunu kendilerine görev bilmiﬂler ve bizi savunmak için donat›lm›ﬂlard›r. En
baﬂ›ndan itibaren mucizevi olaylarla dolu bu savunma iﬂleminde, öncelikle atomlar atomlar› tan›y›p onlar› teﬂhis etmektedirler. Zararl› atomlar›
tan›yabilen, onlara karﬂ› ilgili hücreleri tan›yan, düﬂmana karﬂ› en etkin
silah› an›nda üretebilen, düﬂman› hemen tan›y›p yakalayabilenler hep
atomlardan oluﬂmuﬂ ﬂuursuz proteinler ve moleküllerdir. Peki onlara bu
ﬂuurlu hareketleri yapt›ran güç ve ak›l kime aittir? Bunlar›n hepsi canl›lardaki kusursuz yarat›l›ﬂ›n tek sahibi olan Allah'a attir.
Di¤er tüm yarat›l›ﬂ mucizeleri gibi, savunma sistemi de evrimcilerin
çok önemli ç›kmazlar›ndan biridir. 100 milyon farkl› türde antikor üretebilen bu sistem, ilk kez gördü¤ü bir düﬂman› bile tan›yabilmekte ve ona
uygun antikor üretebilmektedir.50 Bunun nas›l gerçekleﬂti¤i, bilim adamlar› için hala bir s›rd›r. Ancak çok aç›k bir gerçek vard›r ki, bu sistem kesinlikle tesadüflerin eseri olamaz. Nitekim California Üniversitesi'nden
Biyoloji Profesörü Christopher Wills, bir evrimci olmas›na ra¤men, Genlerin Bilgeli¤i isimli kitab›nda savunma sistemi hakk›nda ﬂu itirafta bulunur:
Savunma sistemi biyoloji bilimindeki en karmaﬂ›k ve en k›ﬂk›rt›c› bilimsel
problemlerden biridir. Binlerce, milyonlarca y›l boyunca türümüzü av ola-
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rak seçmiﬂ hastal›klara karﬂ›, bu sistemin bizi nas›l korudu¤unu art›k biliyoruz. Daha da güzeli, bizi henüz karﬂ›laﬂmad›¤›m›z hastal›klara karﬂ› da koruyabilece¤ini keﬂfettik. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemimiz bu iﬂi, henüz karﬂ›laﬂmad›klar› moleküllere bile kendine özgü bir biçimde ba¤lanabilen bir dizi proteinle, immünoglobulinlerle yap›yor. Bu, bizi evrimden söz ederken kaç›nmak
istedi¤imiz bir konuya sürüklüyormuﬂ gibi görünüyor. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemimiz gelece¤i nas›l görebiliyor ve yeni hastal›klara sald›rmam›za yard›mc›
olacak immünoglobulinleri nas›l yapabiliyor?51

Evrimciler bu soruya bir cevap veremezler. Çünkü evrimcilerin "bu
nas›l olmuﬂtur?", "bu nas›l meydana gelmiﬂtir?" gibi sorulara verebildikleri tek cevap "tesadüfler"dir. Ancak savunma sistemi ve benzeri yap›lar
incelendi¤inde, bunlar›n nas›l oluﬂtu¤u sorular›na "tesadüfen" demek,
ifade dahi edilmeyecek kadar büyük bir mant›ks›zl›k olaca¤› için, evrimciler ya bu konulara girmekten kaç›n›rlar ya da çaresizliklerini itiraf ederler.
Canl›l›¤›n en küçük parças›na kadar Allah taraf›ndan yarat›ld›¤› bu
kadar aç›kken, evrimci bilim adamlar›n›n bu gerçe¤i gözü kapal› reddetmeleri büyük bir mucizedir. Allah böyle insanlar için Kuran'da ﬂöyle
bildirir:
Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz?
ﬁimdi (rahimlere) dökmekte oldu¤unuz meniyi gördünüz mü?
Onu sizler mi yarat›yorsunuz, yoksa yarat›c› Biz miyiz?
Sizin aran›zda ölümü takdir eden Biziz ve Bizim önümüze geçilmiﬂ
de¤ildir;
(Yerinize) Benzerlerinizi getirip-de¤iﬂtirme ve sizi ﬂimdi bilemeyece¤iniz
bir ﬂekilde-inﬂa etme konusunda.
Andolsun, ilk inﬂa (yaratma)y› bildiniz; ama ö¤üt al›p-düﬂünmeniz
gerekmez mi?(Vak›a Suresi, 57-62)

109

ANT‹KOR S‹LAHLARININ ÇEﬁ‹TLER‹
Antikorlar›n farkl› çeﬂitleri, antijenlerin varl›¤›n› di¤er savunma hücrelerine haber vermek ya da savaﬂ›n yok edici mücadelesini baﬂlatmak için
antijenlerle birleﬂmek gibi farkl› görevler üstlenirler. Küçücük bir molekülün
bu kadar çok görevi üstlenmesi ve baﬂar›yla yerine getirmesi çok önemlidir. Bu
moleküller böyle bir görevi neden üstlenmekte, nereden emir almaktad›rlar?
Her bir antikorun savunma sistemindeki önemini ve bu kadar küçük moleküllerin sorumluluk bilinçlerini anlamak için görevlerini genel olarak incelemekte fayda vard›r.
IgE Antikoru (Immun Globulin E) : IgE'ler de kanda dolaﬂan antikorlard›r. Savaﬂç› ve
baz› kan hücrelerini savaﬂa ça¤›rmakla görevli olan bu antikorlar
ayn› zamanda alerjik reaksiyonlarda bulunurlar. Bundan dolay› da
IgE

alerjik bünyelerde IgE say›s› yüksek olur.

IgA Antikoru (Immun Globulin A): Gözyaﬂ›, tükürük, anne sütü, kan, hava torbac›klar›, mukozalar, mide ve ba¤›rsak salg›lar› gibi vücudun antijenlerle
savaﬂt›¤› hassas bölgelerde bulunurlar. Bu bölgeleri hassas yapan ise, bakteri ve virüsler için böyle nemli ortamlar›n elveriﬂli olIgA

mas›d›r.
Yap› olarak birbirine benzeyen IgA'lar, vücutta mikroplar›n girmesinin kolay oldu¤u bölgelere yerleﬂip o bölgeyi kontrol alt›nda tutarlar. Bu stratejik olarak önemli bölgelere, güvenilir nöbetçi askerler yerleﬂtirmeye benzer.

Bebekleri anne rahminde hastal›klardan koruyan antikorlar, bebek do¤duktan sonra da
onlar› yaln›z b›rakmazlar ve koruyup kollamaya devam ederler. Bebe¤in gerçekten de
anneden gelecek yard›ma ihtiyac› vard›r.
Çünkü yeni do¤an her bebe¤in vücudunda IgA antikorlar› bulunmaz. Iﬂte bu devrede anneden emdi¤i sütün içinde bulunan IgA'lar, çocu¤un sindirim sistemini birçok mikrobun
etkisine karﬂ› korur. Ayn› IgG antikorlar› gibi bu antikor çeﬂidi de, bebek birkaç haftal›k
oldu¤unda, görev sürelerini tamamlam›ﬂ olduklar›ndan yok olurlar. Tüm bunlar son derece ak›lc›, planl›, önceden hesaplanm›ﬂ ve önemli bir bilgiye sahip bir tasar›m›n sonuçlar›d›r. Görüldü¤ü gibi, bebe¤in geliﬂiminin ve korunmas›n›n her aﬂamas› düﬂünülmüﬂtür.
Gerekti¤i zaman bebe¤i korumak için haz›r bulunan bu askerler, kendilerine ihtiyaç kalmad›¤›nda ise gereksiz yer iﬂgal etmeyerek kaybolmaktad›rlar. Hiçbir tesadüf, bu kadar
kusursuz ve eksiksiz bir plan yapamaz, hiçbir tesadüf atom y›¤›nlar›na böyle söz geçiremez. Tüm bu koruma plan›n›n ve tasar›m›n sonsuz merhametli ve esirgeyici olan Allah'a
ait oldu¤u apaç›k bir gerçektir.

IgM Antikoru (Immun Globulin M): Bu antikorlar, kanda, lenf bezlerinde ve B hücreleri üzerinde bulunurlar. ‹nsan vücudu herhangi bir antijenle
karﬂ›laﬂt›¤›nda, bu düﬂmanla savaﬂmak
üzere üretilen antikor IgM'dir. IgM molekülleri 5
IgG molekülünün birleﬂimidir.

IgM

IgD Antikoru (Immun Globulin D): IgD antikorlar› da kanda ve savunma hücrelerinin (B
hücrelerinin) yüzeyinde bulunurlar. Tek baﬂlar›na davranamazlar.
Belirli savunma hücrelerinin (T hücrelerinin) yüzeyine yerleﬂerek
IgG

onlar›n antijenleri yakalamalar›n› sa¤larlar.

IgG Antikoru (Immun Globulin G): IgG, vücutta en temel olan ve en fazla bulunan antikordur. Bütün antikorlar›n % 70-75'ini oluﬂturur. Sentezlenmesi
için birkaç gün yeterliyken ömürleri en az birkaç hafta, en çok birkaç y›l kadard›r. Bu antikorlar kanda, lenf bezlerinde ve ba¤›rsakIgD

ta bulunurlar. Kanla birlikte dolaﬂ›r, do¤rudan vücuda giren yabanc› maddenin üstüne gider ve üstüne yap›ﬂ›rlar. Güçlü bir antibak-

teriyel ve antijen çökertici etkiye sahiptirler. Bakterilere ve virüslere karﬂ› vücudu korur,
zehirlerin asit özelli¤ini yok ederler.
Bunun yan›s›ra hücrelerin aras›na s›k›ﬂ›r, hücrelerin ve derinin içine s›zan bakteri ve mikroorganik istilac›lar› hareketsiz hale getirirler. Bu kabiliyetleri ve boyutlar›n›n küçük olmas› sayesinde, hamile bir kad›n›n plasentas›na girebilen tek antikordur. Bu sayede henüz
savunma sistemi geliﬂmemiﬂ bir bebe¤i yaﬂam›n ilk aylar›ndan itibaren enfeksiyonlara
karﬂ› koruyabilirler.
E¤er antikorlar plasentaya geçebilecek özellikte yarat›lmam›ﬂ olsalard›, anne karn›ndaki
bebek mikroplara karﬂ› korumas›z kalacakt›. Bu durumda da daha do¤madan ölüm tehlikesiyle karﬂ›laﬂacakt›.
Görüldü¤ü gibi, antikorlar çok çeﬂitlidir ve aralar›nda kusursuz bir iﬂbölümü vard›r. Her
antikor, kendine düﬂen görevi eksiksiz olarak yapar. Peki ayn› proteini, ayn› amaç için
farkl› özelliklerle donatan, onlara vücut içinde neler yapaca¤›n› bildiren, görevine göre
onu e¤iten, bilgilendiren güç, irade ve ak›l kime aittir? Bu proteinler, kendi kendilerine vücudu korumaya karar verip, yeni do¤acak bebe¤i dahi unutmadan, mükemmel bir iﬂ bölümü ve organizasyon kurmuﬂ olabilirler mi? Gözü, kula¤›, beyni, eli olmayan bu ﬂuursuz
proteinler, bir ordu kadar disiplinli ve itaatli olmay› nereden bilebilirler? Tüm bunlar› düﬂünen bir insan için üstün bir Yarat›c› olan Allah'›n varl›¤› apaç›k bir gerçektir.

vim teorisinin en büyük yan›lg›lar›ndan biri, canl›l›k gibi son
derece kompleks, üstün özelliklere ve iﬂlevlere sahip bir yap›n›n tesadüfen, kendi kendine oluﬂtu¤unu iddia etmektir. Charles Darwin evrim teorisini ortaya att›¤› 19. yüzy›lda, canl›l›¤›n temel yap›s› hakk›nda çok az ﬂey biliniyordu. Sahip olunan mikroskoplarda hücre
sadece kara bir leke gibi görülüyor, kimileri taraf›ndan da jölemsi bir yap› olarak nitelendiriliyordu. Bu nedenle Darwin'in, "canl›l›k, ilkel bir hücrenin kendi kendine tesadüflerle oluﬂup geliﬂmesiyle varoldu" ﬂeklindeki
iddias› çok fazla yad›rganmad›. Ancak 20. yüzy›l›n özellikle ikinci yar›s›ndan itibaren geliﬂen bilim ve teknoloji, hücrenin ne kadar kompleks ve üstün bir yap›ya sahip oldu¤unu ortaya koydu. Hücre evrimcilerin iddia etti¤i gibi tesadüfen var olamayacak kadar çok detaya sahip, dünyadaki en
kompleks fabrikadan daha üstün bir sisteme sahip bir fabrika gibiydi.
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görülen hücre
ilkel mikroskop

19. yüzy›lda
kullan›lan ilkel
mikroskoplar
ile hücre yukar›daki gibi
bir leke olarak
görülüyordu.

hücrenin içindeki
organeller

elektron mikroskobu

Bu kitap boyunca da söz edildi¤i gibi, hücrenin alt parçalar› olan
proteinlerin dahi herbiri son derece kompleks yap›lard›r ve aralar›nda
ola¤anüstü bir organizasyon, mükemmel bir planlama bulunmaktad›r.
Herbir protein, insan vücudunda çok hayati görevler üstlenmektedir; üretimi, iﬂlevleri ve tasar›m› ile insanda hayranl›k uyand›racak kadar çok detaya sahiptir. Böyle yap›lar›n, cans›z ve ﬂuursuz atomlar›n tesadüfen biraraya gelip, kusursuz bir organizasyon, iﬂ bölümü ve son derece kompleks
yap›lar meydana getirmesiyle ortaya ç›kt›klar›n› iddia etmek son derece
mant›ks›zd›r. Ne var ki, evrimciler, sadece materyalist ideolojilerini ayakta tutabilmek ve bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› inkar edebilmek amac›yla evrim
teorisini bilim karﬂ›s›nda çok büyük bir hezimete u¤ramas›na ra¤men gözü kapal› savunurlar. En ak›l d›ﬂ› iddialar› dahi, büyük bir pervas›zl›kla,
sahte deliller kullanarak, demagoji yaparak anlat›rlar. Bu ﬂekilde bu tür
konular üzerinde pek düﬂünmeyen cahil insanlar› etkileri alt›na almaya
çal›ﬂ›rlar. Örne¤in ülkemizde evrim teorisinin savunuculu¤unu üstlenen
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bir evrimci, evrim fikrini inand›r›c›

amino asit
zinciri

göstermek için proteinlerin tesadüfen oluﬂmalar› çok kolaym›ﬂ gibi bir anlat›m kullanmaktad›r. Ancak proteinler hakk›nda çok az bir
bilgisi olan ve biraz dikkatli davranan biri bile bu anlat›m›ndaki yarg› bozukluklar›n› ve çarp›tmalar› kolayl›kla görebilmektedir. Bu evrimcinin sözkonusu ifadeleri ﬂöyledir:
Evrimci sav, hem cans›z hem canl› do¤ada, yal›ndan karmaﬂ›¤a, zamanla (milyarlar› bulan y›llar içinde; milyonlarca, belki milyarlarca tepkimeyle) evrimle, gittikçe daha
karmaﬂ›k yap›lara geçildi¤idir. Formülleﬂtirirsek, süreç,
sözgelimi ilkin iki elementle baﬂlam›ﬂt›r; a ile b'nin birleﬂme
olas›l›¤› diyelim yüzde ellidir; ab oluﬂtuktan sonra ona c elemen-

tinin tak›lmas› da elli; abc'ye d elementinin tak›lmas› da elli; ya da ona benzer olas›l›klar. Tümünün bir anda oluﬂtu¤u sav› ve bunun olanaks›zl›¤›, evrimcilere yüklenemez.52

Bu, sözlerle, biyokimya bilgisi çok az olan bir insan›n bile ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›layaca¤› hayali bir senaryo anlat›lmaktad›r. Bu evrimci, proteinlerin, tesbih taneleri gibi birbirlerine dizilmiﬂ amino asit y›¤›nlar›ndan ibaret oldu¤unu sanmakta, amino asitlerin 20 ayr› türde oldu¤unu, daha
önemlisi bir amino asit zincirinin protein say›labilmesi için mutlaka belirli bir s›ra ile dizilmesi gerekti¤ini bilmemekte veya bildi¤i halde gözard›
etmektedir.
Bu; bir ﬂiiri "harflerin rastgele yanyana gelmesi" san›p, sonra da "Bir
ﬂiirin tesadüfen oluﬂmas› çok kolay; iki harfi yanyana atarsan›z, sonra bir
üçüncüyü, bir dördüncüyü yanlar›na atarsan›z, böylece binlerce harflik
bir ﬂiiri kolayca oluﬂturursunuz." demeye benzemektedir. Oysa, harflerin
anlam kazan›p ﬂiir olabilmeleri için belirli bir s›rayla dizilmeleri gerekmektedir. Ki amino asitlerin dizilip proteinleri oluﬂturmalar› bundan çok
daha zor ve kompleks bir olayd›r.
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Buna benzer biçimde, amino asit dizilerinin de bir protein olabilmeleri için belirli bir s›rayla dizilmeleri ﬂartt›r. Bu belli dizilimin tesadüf sonucu ortaya ç›kma ihtimali "s›f›r" d›r. (Örne¤in 400 amino asitin belli bir
s›rayla dizilme ihtimali 10520'de bir ihtimaldir. Bu, 1 say›s›n›n yan›na 520
tane s›f›r kondu¤unda oluﬂacak olan say›da bir ihtimal demektir. )
Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyece¤i gerçe¤i en koyu evrimciler taraf›ndan bile kabul edilmektedir. Örne¤in moleküler evrim teorisinin babas› say›lan Rus bilim adam› Alexander Oparin "Proteinlerin
yap›s›n› inceleyenler için bu maddelerin kendiliklerinden biraraya gelmiﬂ
olmalar›, Romal› ﬂair Virgil'in ünlü Aeneid ﬂiirinin etrafa saç›lm›ﬂ harflerden rastgele meydana gelmiﬂ olmas› kadar ihtimal d›ﬂ› gözükmektedir"
demiﬂtir.53
Ayn› olas›l›k hesaplar›, David Shapiro, Harold Morovitz, Francis
Crick, Carl Sagan, Lecompte du Nuoy, Frank Salisbury gibi ünlü evrimciler taraf›ndan da yap›lm›ﬂ ve ayn› rakamlar elde edilmiﬂtir.
Her proteinin özelliklerinin ve fonksiyonlar›n›n, amino asit dizilimine ve ba¤lar›na ba¤l› oldu¤u y›llard›r bilinmektedir. Örne¤in
Histon proteini, d›ﬂ k›sm›nda kusursuz bir pozitif yük da¤›l›m› ile üç boyutlu bir ﬂekle dönüﬂür. Bu proteinin bu
ﬂekli ve yük da¤›l›m› sayesinde oluﬂan yap›s›,
DNA'n›n kendi etraf›nda uygun bir ﬂekilde dönmesini ve bilgi depolamas›n› sa¤layacak ﬂekildedir. DNA'n›n bilgi depolama yo¤unlu¤u bu sayede en geliﬂmiﬂ bilgisayar çiplerinin birkaç trilyon
histon
proteini

kat›d›r. 54
Histon proteini, yap›s›
nedeniyle üç boyutlu bir
ﬂekle dönüﬂür. Bu yap›s›
sayesinde DNA'n›n
kendi etraf›nda
dönmesini ve bilgi
depolamas›n›
sa¤lar.
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Yani hücrelerimizdeki DNA molekülleri bu protein sayesinde bütün
vücuttaki bilgileri toplay›p ﬂifreleyebilece¤i bir kapasiteye ulaﬂ›r. Protein
ve DNA moleküllerinin bu derece kompleks bir yap›ya sahip olduklar›n›n
keﬂfedilmesiyle, tüm evren amino asitlerle dolu olsa bile, canl›l›¤›n bu
amino asitlerin tesadüfen birleﬂmeleri ile ortaya ç›kamayaca¤› kesin olarak anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Evrimci jeolog William Stokes bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
E¤er milyarlarca y›l boyunca, milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino
asitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsayd› bile yine (protein)
oluﬂamazd›.55

Tüm bunlar›n yan›nda, daha önceki konularda da belirtildi¤i gibi,
tek bir protein molekülünün oluﬂabilmesi için birçok ﬂart›n birarada bulunmas› gerekir ki, bu kesinlikle imkans›zd›r.
Bu ﬂartlardan baz›lar›n› k›saca özetlersek;
- Proteinlerin en küçüklerinin oluﬂabilmesi için dahi yüzlerce amino
asit belli say›da, uygun çeﬂitte ve özel bir s›ralamada dizilmelidir,
- Tek bir amino asitin fazla, eksik ya da yerinin farkl› olmas› o proteini iﬂlevsiz hale getirir,
- Bir proteinde bulunan amino asitlerin yaln›zca sol-elli olanlardan
oluﬂmas› gerekir, tek bir sa¤-elli amino asitin araya kar›ﬂmas› bile o proteini iﬂe yaramaz hale getirir,

Bir protein zincirinde bulunan
amino asitlerin tamam›n›n solelli olmas› gerekir. Bir tanesinin dahi sa¤-elli olmas›, o protein zincirini iﬂe yaramaz hale
getirir.
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- Amino asitlerin aralar›nda yaln›zca peptid
ba¤› denen özel bir kimyasal ba¤la ba¤lanmas›
gerekir, di¤er kimyasal ba¤lar proteinin yap›peptid ba¤›

s›n› bozar,
- Proteine iﬂlevini kazand›ran unsur
onun üç boyutlu yap›s›d›r. Bu üç boyutlu
yap› ço¤u zaman hücre içindeki ribozomda protein sentezi yap›l›rken, özel enzimlerin yard›m›yla gerçekleﬂir, bu yap› birçok protein çeﬂidinde kendi ken-

Proteinleri oluﬂturan
amino asitleri birbirine ba¤layan
ba¤lar›n peptid ba¤›
olmas› gerekir.

dine oluﬂamaz. Dolay›s›yla ilk iﬂe yarar
protein oluﬂurken, çok önceden baﬂka
enzimlerin de zaten do¤ada bulunmas› gerekir, ki bu bile evrim teorisinin geçersizli¤ini tek
baﬂ›na gösterir.

Yukar›da say›lan koﬂullar›n tek bir tanesinin bile kendi kendine tesadüfler sonucu gerçekleﬂmesi olas›l›k hesaplar›na göre de imkans›zd›r. Örne¤in bilimadamlar› 500 amino asitten oluﬂan bir proteinin (binlerce
amino asitten oluﬂan proteinler de mevcuttur) tesadüfen oluﬂma ihtimalini hesaplam›ﬂlar ve ﬂöyle bir sonuca varm›ﬂlard›r:
1. Amino asitlerin uygun dizilme ihtimali:
10650de 1 ihtimal
2. Amino asitlerin sol-elli olma ihtimali:
10150de 1 ihtimal
3. Amino asitlerin aralar›nda "peptid ba¤›" ile ba¤lanmalar› ihtimali:
10150de 1 ihtimal
Toplam ihtimal:
10950de 1 ihtimal
10950, 1 rakam›n›n yan›na 950 s›f›r›n gelmesiyle oluﬂacak astronomik
bir say›d›r. 1 milyar say›s›n› yazmak için 1 rakam›n›n yan›na 9 s›f›r eklendi¤i düﬂünülürse, bu say›n›n ne kadar büyük oldu¤u daha iyi anlaﬂ›labilir. Bu say›n›n büyüklü¤ünü anlamak için bir baﬂka örnek ise, evrendeki
tüm atomlar›n etraf›nda dönen elektronlar›n say›s›d›r. Bu say› yaklaﬂ›k
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1075 olarak hesaplanm›ﬂt›r.
10950=1075.1075.1075.1075.1075.1075.1075.1075.1075.1075.1075.1075.1050 Görüldü¤ü gibi, arada muazzam bir fark vard›r. Bu demektir ki, dünyadaki
tüm atomlar biraraya gelseler dahi, tesadüfler sonucunda birleﬂip tek bir
protein molekülünü bile meydana getiremezler.
Evrimcilerin gözard› etmeye çal›ﬂt›klar› bir baﬂka nokta ise, canl›l›¤›n
oluﬂmas› için, canl›l›¤› oluﬂturan parçalar›n tümünün bir arada oluﬂmas›
gerekti¤idir.
Çünkü söz konusu parçalar›n iﬂe yarayabilmeleri için eksiksiz olmalar› gerekir. Eksik bir yap› iﬂlev göremez ve evrimin kendi iddias›na göre
de do¤al ﬂartlar içinde elenir. "‹ndirgenemez komplekslik" olarak bilinen
bu durum, evrim teorisini y›kan konulardan birini oluﬂturmaktad›r.
Ülkemizin önde gelen evrimcilerinden Prof. Dr. Ali Demirsoy, canl›lardaki yap›lar›n iﬂlevsellik kazanabilmeleri veya meydana gelebilmeleri
için tüm parçalar›n›n bir arada bulunmas› gerekti¤ini ﬂöyle bir örnekle
aç›klar:
... Sorunun en can al›c› noktas›, mitokondrilerin bu özelli¤i nas›l kazand›¤›d›r. Çünkü tek bir bireyin dahi rastlant› sonucu bu özelli¤i kazanmas› akl›n
alamayaca¤› kadar aﬂ›r› olas›l›klar›n bir araya toplanmas›n› gerektirir... Solunumu sa¤layan ve her kademede de¤iﬂik ﬂekilde katalizör olarak ödev gören enzimler, mekanizman›n özünü oluﬂturmaktad›r. Bu enzim dizisini bir
hücre ya tam içerir ya da baz›lar›n› içermesi anlams›zd›r. Çünkü enzimlerin
baz›lar›n›n eksik olmas› herhangi bir sonuca götürmez. Burada bilimsel düﬂünceye oldukça ters gelmekle beraber daha dogmatik bir aç›klama ve
spekülasyon yapmamak için tüm solunum enzimlerinin bir defada hücre
içerisinde ve oksijenle temas etmeden önce, eksiksiz bulundu¤unu ister
istemez kabul etmek zorunday›z.56

Bu evrimci bilim adam› çaresizlik içinde, tüm solunum enzimlerinin
bir defada hücre içerisinde eksiksizce bulundu¤unu kabul etmek zorunda kald›klar›n› ifade etmektedir. Bu ise, solunum sisteminin tüm organlar›, hücreleri, enzimleri ve mekanizmalar› ile bir kerede yarat›lm›ﬂ olmas›
demektir. Ne var ki, bu evrimci bilim adam›, bu aç›k gerçe¤i kendi ifadesiyle "bilimsel düﬂünceye ters, dogmatik bir aç›klama" olarak görmekte ve
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gerçe¤i ifade etmekten kaç›nmaktad›r. Oysa as›l yarat›l›ﬂ›n delilleri çok aç›k olarak ortada olmas›na
ra¤men, bunlar› göz göre göre inkar etmek, "bilimsel düﬂünceye ters dogmatik bir tutumdur."
Bir baﬂka dünyaca ünlü evrimci Prof. Dr. Russel Doolittle ise, proteinlerin varolmalar›n›n ve iﬂlevlerini yerine getirebilmelerinin di¤er proteinlere
ba¤l› oldu¤unu ve bunun evrimin bir ç›kmaz› oldu¤unu ﬂöyle itiraf eder:
Bu kompleks ve hassasiyetle dengelenen süreç nas›l evrimleﬂmiﬂ olabilir? Paradoks burada yat›yor,
e¤er her protein bir baﬂka proteinin aktivasyonuna

Prof. Russel
Doolittle

(harekete geçmesine) ba¤l›ysa bu sistem nas›l meydana gelmiﬂtir? Bu düzen tamam›yla oluﬂmadan bu
sistemin parçalar›ndan biri ne iﬂe yarard›? 57

Günümüzde birçok evrimci en az›ndan dürüst davranarak, proteinlerin ve canl›l›¤›n tesadüfen meydana gelmesinin imkans›zl›¤›n› kabul etmektedirler. Ancak bu evrimciler yine de ideolojileri u¤runa bu teoriyi savunmaya devam etmektedirler. Aﬂa¤›da dünyaca ünlü evrimcilerin proteinlerin tesadüfler sonucunda kendili¤inden meydana gelmelerinin imkans›zl›¤›n› itiraf eden baz› aç›klamalar›na yer verilmiﬂtir:
Harold Blum:
Bilinen en küçük proteinlerin bile rastlant›sal olarak meydana gelmesi tümüyle imkans›z görünmektedir.58

Hoimar Von Ditfurth:
Bu iki polimer (yumurta ak› ile nükleik asitlerin), öylesine kar›ﬂ›k inﬂa edilmiﬂlerdir ve yetmiyormuﬂ gibi, yap›lar› öylesine üst düzeyde bir özgünlük
gösterir ki, bunlar›n yap›lar›n›n, salt rastlant› sonucu zenginleﬂerek bu
düzeye gelmesi, astronomik bir olanaks›zl›ktan da öteye, düﬂünülmesi
bile olanaks›z bir ﬂeydir. 59
Sözgelimi canl› yap›lar›n salt rastlant› sonucu ortaya ç›kmalar›n›n istatistik
yönden olanaks›zl›¤›, çok sevilen ve bilimin günümüzdeki geliﬂmiﬂlik dura¤›nda oldukça aktüel olan bir örnektir. Gerçekten de biyolojik iﬂlevler yeri-
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ne getiren tek bir protein molekülünün kuruluﬂunun o ola¤anüstü özgünlüklerine bak›nca, bunu, hepsi do¤ru ve gerekli bir s›ra içinde, do¤ru anda,
do¤ru yerde ve do¤ru elektriksel ve mekanik özelliklerle birbirine rastlam›ﬂ
olmalar› gereken birçok atomun, tek tek rastlant› sonucunda buluﬂmalar›yla aç›klamak mümkün de¤il gibi görünmektedir.60
Evren istedi¤i kadar büyük olsun, protein ve nükleik asitin do¤uﬂunu sa¤layan rastlant›, öylesine olanak d›ﬂ›d›r ki…61

David A. Kaufman (Florida Üniversitesi):
Evrim, hücrelerle beraber dikkatlice tasarlanm›ﬂ genetik kodlar›n kökenine
dair kabul edilebilir bir bilimsel aç›klama getirmekten uzak. Ki bunlar olmazsa proteinler ve dolay›s›yla hayat da olamaz.62

Kitap boyunca proteinlerin yap›lar›, iﬂlevleri ve üretilmeleri hakk›nda verilen baz› bilgiler, bu gözle görülmeyecek kadar küçük varl›klar›n tesadüfen oluﬂmalar›n›n kesinlikle imkans›z oldu¤unu göstermektedir. ﬁunu da hat›rlatmak gerekir ki, bu kitapta anlat›lanlar protein hakk›nda sahip olunan bilgilerin sadece küçük bir k›sm›, k›sa bir özetidir. Bunun d›ﬂ›nda daha bilimin proteinler hakk›nda ayd›nlatamad›¤› birçok s›r vard›r.
Protein hakk›ndaki bilgilerin bizlere göstermesi gereken çok önemli
iki konu bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi, proteinlerin tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia eden insanlar›n nas›l bir mant›k örgüsüne ve düﬂünceye sahip olduklar›n› kavramak aç›s›ndan proteinleri ve di¤er yarat›l›ﬂ mucizelerini ö¤renmenin önemidir. Çünkü proteinlerin, hücrenin, enzimlerin yap›lar›n› çok iyi bilmeyen biri, bunlar›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia eden
bir teoriyi pek önemsemeyebilir. Ancak detaylar› gördükçe ve kavrad›kça, tesadüflere iman eden bir felsefenin insanl›k için ne kadar ciddi bir
tehlike olabilece¤ini ve hemen önünün al›nmas› gerekti¤ini anlar. Çünkü
bu kadar aç›k delillere ra¤men ›srarla tesadüflere inanmak, akl›n, mant›¤›n, anlay›ﬂ ve kavray›ﬂ›n çöktü¤ü anlam›na gelmektedir. Bu kiﬂiler ister
profesör, ister araﬂt›rmac›, isterlerse de onlarca bilimsel kitab›n yazar› olsunlar, hatta Nobel ödülü alm›ﬂ olsunlar, bu gerçek de¤iﬂmez.
Akl›n ve mant›¤›n çöküﬂü, yani baz› insanlar›n bakt›klar›n› ve duyduklar›n› kavrayamaz hale gelmeleri, insanl›k için en büyük tehlikelerden
biridir. Bu nedenle ak›l ve vicdan sahibi insanlar, bu çöküﬂün önüne geç120
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meli, gerekli önlemleri alarak, insanlara do¤ru bilgilerin, ayd›nlat›c› delillerin ulaﬂmas›n› sa¤lamal›d›rlar.
Protein gibi yarat›l›ﬂ mucizelerinin ö¤renilmesinin ikinci önemi ise,
insanlara Allah'›n sonsuz kudretini, akl›n›, ilmini, benzersiz yarat›ﬂ›n›
göstermesi, yarat›l›ﬂtaki ola¤anüstü görkemi tan›tmas›d›r. Allah'›n varl›¤›na iman eden insanlar Allah'›n yerlerde ve göklerdeki yarat›ﬂ›n›n delillerini görerek bunlar üzerinde düﬂünürler. Bu onlar›n Allah'a olan sevgilerini, O'ndan korkup sak›nmalar›n› art›r›r. Allah'›n ayetinde de bildirdi¤i gibi;
Kullar› içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek-korkar'.
ﬁüphesiz Allah, üstün ve güçlü oland›r, ba¤›ﬂlayand›r. (Fat›r Suresi, 28)

Baﬂar›s›z Bir Deneme: Miller Deneyi
20. yüzy›lda evrimciler ilk canl› hücrenin yeryüzünde nas›l oluﬂtu¤u sorusuna cevap aramaya
baﬂlad›lar. Bu konuda ilk çal›ﬂmas› olan kiﬂi Rus biyolog Alexander I. Oparin'di ve "kimyasal evrim"
modelini ortaya att›. Oparin, yapt›¤› çal›ﬂmalardan
hiçbir sonuç alamad› ve en sonunda "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en
karanl›k noktay› oluﬂturmaktad›r" diyerek itirafta
bulundu.63
Oparin'den sonra birçok evrimci say›s›z deney
yaparak hücrenin rastlant›lar sonucunda oluﬂtu¤uAlexander I.
Oparin

nu ispat etmeye çal›ﬂt›lar, ancak her birinin çal›ﬂmas› baﬂar›s›zl›kla sonuçland›. Bu baﬂar›s›z denemelerden en çok itibar görerek destekleneni, 1953

y›l›nda Amerikal› araﬂt›rmac› Stanley Miller taraf›ndan yap›lan Miller deneyidir.
Stanley Miller, Oparin'in kimyasal evrim modeline uygun bir düzenek haz›rlad›. ‹lkel atmosferde oldu¤unu varsayd›¤› metan (CH4), amonyak (NH3), su buhar› (H20) ve hidrojen (H2) gazlar›n›n kar›ﬂ›m›n› elektrik
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donan›m› ihtiva eden bir tüpe koydu. Miller,
canl› yaﬂamdan önceki atmosfer gazlar› üzerinde ultraviyole ›ﬂ›¤›n›n etkisini oluﬂturmak
üzere haz›rlad›¤› deney tüpüne yüksek elektrik voltaj› gönderdi. Daha sonra bu gaz kar›ﬂ›m›n› bir hafta boyunca 100 derecede kaynatt›, bir yandan da kar›ﬂ›ma elektrik ak›m›
vermeye devam etti. Bu süre sonunda yaﬂam
için gerekli olan 20 çeﬂit amino asitten 3 tanesinin sentezlendi¤ini gördü. Hemen oluﬂan
bu molekülleri "So¤uk Tuzak" adl› mekanizma ile deney ortam›ndan ay›rd›. Benzer koStanley Miller

ﬂullar alt›nda yap›lan di¤er deneylerde de
birkaç farkl› amino asit elde edildi.

Miller'in sözde ilkel koﬂullar alt›nda yapt›¤› bu deneyi evrimciler
aras›nda büyük sevinç yaratm›ﬂt›. Bu büyük sevinçle deney çok önemli
bir baﬂar› gibi lanse edildi. Bu deneyin sonunda baﬂar› elde edilmesi evrimciler aç›s›ndan çok önemliydi. Çünkü bu deney, Oparin'in senaryosunda önemli bir ad›m olan ilkel dünyada basit atmosferik gazlardan biyolojik yap› taﬂlar›n›n üretiminin mümkün oldu¤unu göstererek, Oparin'in kimyasal evrim teorisine deneysel destek sa¤layacakt›. Bunun öneminin fark›nda olan baz› çevreler de kendilerince deneye destek vermeye
çal›ﬂt›lar. Örne¤in ünlü astronom Carl Sagan bu deneyi "yaﬂam›n uzaydan gelebilece¤ini gösteren en önemli ad›m olarak nitelendirmiﬂtir.64 Miller'in deney sonuçlar›na Time dergisi gibi kamu yay›nlar›nda ve ders kitaplar›nda geniﬂ yer verilmeye baﬂland›. Miller'in deneyinden al›nan destekle kimyasal evrimden hareket edip hayat›n kökenini gösteren hayali
evrim ﬂemalar› da vakit kaybetmeden ders kitaplar›nda yerini ald›. Hatta
o dönemde "neovitalizm" olarak bilinen maddenin kal›t›msal olarak kendi kendini oluﬂturma gücüne sahip oldu¤una dair inanç da bu deney sayesinde canlanma imkan› buldu.65
Fakat kimyasal evrim teorisinin kurucusu Oparin'in düﬂünceleriyle
yola ç›kan Miller'in deneyi, içerdi¤i önyarg›lardan dolay› bilimsel gerçek-
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amonyak

metan

hidrojen

su
karbondioksit

y›ld›r›mlar

güneﬂten gelen
ultraviyole ›ﬂ›nlar

amino asitler

ﬂeker, fosfat,
organik bazlar

polipeptid
zinciri

polinükleotid
zinciri

basit hücre benzeri
madadeler

ilkel hücre

Evrimciler ﬂuursuz
atomlar›n ilkel dünya
ﬂartlar›nda, yandaki ﬂemadaki s›ray› izleyerek
kusursuz protein moleküllerine dönüﬂtüklerini
iddia ederler. Ancak 20.
yy.'da bilim bu iddian›n
mant›ks›zl›¤›n› ortaya
ç›karm›ﬂt›r.

proteinler, enzimler,
nükleotidler

lerden uzak birçok husus içeriyordu. Çünkü deney, Oparin'in kafas›nda
tasarlad›¤› kimyasal evrim teorisini ispatlamak için gereken uygun düzeneklere göre haz›rlanm›ﬂ, bilimsel gerçeklerden uzak bir atmosfer ortam›nda evrimin geçerlili¤ini ispatlamaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›. Amino asitleri üretmek amac›yla kulland›¤› düzenek dünyan›n ilk zamanlar›ndaki atmosfer
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ﬂartlar›yla hiçbir ﬂekilde uyuﬂmuyordu. Bunun yan›s›ra do¤al ortamdan
uzak sadece amino asit üretimi için düﬂünülmüﬂ birçok tarafl› mekanizma içeriyordu. Bu deneye bilimsel gerçekler do¤rultusunda bak›ld›¤›nda
bu önyarg›l› düzenekler aç›kça görülebilir.

Miller Deneyindeki Gerçek D›ﬂ› Düzenekler:
Deney yap›ld›ktan bir süre sonra, Miller'in ilkel dünya koﬂullar›nda
amino asitlerin kendi kendilerine oluﬂabileceklerini kan›tlamak amac›yla
yapt›¤› deneyin birçok yönden bilimsel gerçeklere uymad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu deneyin bilimsel olarak geçersiz oldu¤unu gösteren noktalar› ele al›nd›¤›nda amac›n bilimsellik olmad›¤› kolayca görülecektir.
1. Miller'in düzene¤indeki "ilkel atmosfer" gerçekleri yans›tm›yordu. ‹lkel atmosferin sahip oldu¤u koﬂullar amino asitlerin ve yaﬂam
için gerekli olan di¤er yap› taﬂlar›n›n oluﬂumuna kesinlikle izin vermez.
Oparin kimyasal evrim teorisin ortaya att›¤›nda, ilkel dünya atmosferinin ﬂu andakinden çok farkl› oldu¤unu ileri sürdü.66 Stanley Miller de
Oparin'in 1936'da kitab›na ald›¤› bu ilkel atmosfer varsay›mlar›n› kullanarak Kimyasal Evrim teorisine dayanak oluﬂturmak istedi. Bu yüzden
Oparin'in öngördü¤ü gibi Miller, ilkel atmosferdeki amino asit üretimini
taklit ederken dünyan›n atmosferinin metan(CH4), amonyak(NH3) ve
hidrojenden(H2) meydana geldi¤ini varsayd›. Ayr›ca bunun yan›s›ra
dünya atmosferinin serbest oksijen ihtiva etmedi¤ini de ileri sürdü. Miller'in deneyini izleyen y›llarda yeni jeokimyasal kan›tlar ve bunlar do¤rultusunda yap›lan deneyler Oparin ve Miller'in yapm›ﬂ oldu¤u tahminlerin do¤ru olmad›¤›n› aç›kça ortaya ç›kard›. Aksine elde edilen bütün deliller güçlü bir ﬂekilde ilk atmosferde hüküm süren do¤al gazlar›n karbondioksit, nitrojen ve su buhar› oldu¤unu, metan, amonyak ve hidrojen olmad›¤›n› gösteriyordu. Dünya atmosferi hakk›ndaki bu bilgi Miller ve
benzeri deneylerin yanl›ﬂ bir atmosfer düzene¤i üzerine kuruldu¤unu
gösterdi.
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Evrimciler y›llarca ilkel atmosfer ﬂartlar›nda, cans›z
maddelerin tesadüfen proteinleri oluﬂturdu¤unu ispatlamaya çal›ﬂt›lar. Ancak bugün proteinlerin tesadüfen
oluﬂamayacaklar› bilinen bir
gerçektir.

Fakat Miller bu gazlar› zaten özel
olarak kullanm›ﬂt›. Çal›ﬂmas›n›n
amac› Oparin'in 1924 y›l›nda ortaya att›¤› kimyasal evrim senaryosunu deneysel olarak ispatlamakt›. Bu yüzden Miller, deneyinin parametrelerini haz›rlarken Oparin zaman›nda bilinen ilkel atmosfer ölçülerine göre haz›rlam›ﬂt›. Amaç canl›l›k öncesi dünyan›n atmosferini oluﬂturmak de¤il, amino asitlerin oluﬂmas› için gerekli olan atmosferi
oluﬂturmakt› asl›nda. Science dergisinden Richard Kerr'in ifade etti¤i gibi
son 30 y›lda toplanan jeolojik ve jeokimyasal kan›tlar›n hiçbiri Miller'in
kulland›¤› ilkel atmosfer koﬂullar›n› desteklemedi.67 ‹lkel atmosfer koﬂullar›n›n varl›¤›n› do¤ru kabul etmeye devam etmenin tek nedeninin kimyasal evrim teorisinin buna ihtiyaç duymas› oldu¤u anlaﬂ›ld›. Çünkü
Oparin ve Miller varsayd›klar› ilkel atmosfer ﬂartlar› amino asitlerin oluﬂabilmesi için gereken en uygun ﬂartlard›. Normal ﬂartlarda kimyasal olarak do¤al bir atmosferde atmosferik gazlar aras›nda reaksiyonlar meydana gelmez. Reaksiyonlar meydana gelse bile bu reaksiyonlar da biyolojik
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yap› taﬂlar›n› meydana getirebilecek düzeyde olmazlar. Nötr bir atmosferde biyolojik yap› taﬂlar›n› oluﬂturmaya çal›ﬂmak ya¤ ile suyun ya da iki
cans›z kimyasal›n reaksiyona girmesini beklemek gibi bir ﬂeydir.
Stanley Miller'›n ve onunkine benzeyen di¤er deneylerde varsay›lan
ilkel koﬂullar gerçekte ilk atmosferde mevcut olmad›¤› için bu deneyler
hayat›n kökeni hakk›nda hiçbir bilimsel temel oluﬂturmazlar. Ba¤›ms›z jeokimya çal›ﬂmalar› ilk atmosferde amino asitlerin oluﬂumuna izin vermeyecek olan kimyasal koﬂullar›n üstün geldi¤ini kan›tlad›¤›na göre Miller'›n deneyinin hiçbir ﬂeyin oluﬂumunu temsil etmedi¤i anlaﬂ›l›r. ‹ﬂte bu
nedenle, laboratuardaki bu tür deneyler kimyasal evrimin gerçekleﬂmesinin imkans›z oldu¤unu göstermekle kalmaz, yaﬂayan sistemlerin dizayn›nda kaç›n›lmaz olarak ak›l sahibi bir Yarat›c›'n›n varoldu¤unu ispatlar.
2. Amino asitlerin oluﬂtu¤u öne sürülen dönemde, atmosferde
amino asitlerin tümünü parçalayacak kadar yo¤unlukta oksijen
bulunuyordu.
Bir dizi jeokimyasal çal›ﬂma bitki yaﬂam›ndan önce bile önemli miktarda serbest oksijenin, volkanik gazlar›n aç›¤a ç›kmas› ve su buharlaﬂmas›ndaki fotodisasyon nedeniyle mevcut oldu¤unu gösterdi. Yaﬂlar› 3.5
milyar y›l olarak hesaplanan taﬂlardaki okside olmuﬂ demir ve uranyum
birikintileri atmosferde oksijen oldu¤unu gösteriyordu.68 Bütün bu bulgulardan oksijen miktar›n›n, bu dönemde evrimcilerin iddia ettikleri gibi az
miktarda olmad›¤›, aksine iddia ettikleri miktar›n›n çok üstünde oldu¤u
görüldü. Araﬂt›rmalar o dönemde dünya yüzeyinde evrimcilerin tahminlerinden 10 bin kat daha fazla ultraviyole ›ﬂ›n› ulaﬂt›¤›n› gösterdi. Bu yo¤un ultraviyolenin atmosferdeki su buhar› ve karbondioksidi ayr›ﬂt›rarak
oksijen ortaya ç›karmas› kaç›n›lmazd›.
Miller'in gözard› etti¤i bu gerçek, oksijen dikkate al›nmadan yap›lm›ﬂ olan Miller deneyini tamamen geçersiz k›l›yordu. E¤er deneyde oksijen kullan›lsayd›, metan; karbondioksit ve suya, amonyak ise azot ve suya dönüﬂecekti. Di¤er taraftan, oksijenin bulunmad›¤› bir ortamda -henüz
ozon tabakas› var olmad›¤›ndan- ultraviyole ›ﬂ›nlar›na do¤rudan maruz
kalacak olan amino asitlerin hemen parçalanacaklar› da aç›kt›. Sonuçta il126
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kel dünyada oksijenin varolmas› da, olmamas› da amino asitler için yok
edici bir ortam demekti.
3. Miller, deneyinde "So¤uk Tuzak" adl› bir mekanizma kullanarak amino asitleri oluﬂtuklar› anda ortamdan izole etmiﬂti.
Bir an Stanley Miller'›n kulland›¤› ilkel gazlar›n ilkel atmosferdeki
koﬂullara tamamen benzedi¤ini varsayal›m. Peki o ﬂartlar alt›nda deneyinin sonucu gerçekten kimyasal evrimi destekler miydi? Hay›r. Miller, deneylerinde amino asitler ve nükleik asit bazlar› gibi biyolojik yap› taﬂlar›
olan moleküllerin yan›s›ra biyolojik olmayan maddeler de üretti. ‹nsan
müdahelesi olmad›¤› takdirde bu biyolojik olmayan maddeler elde edilmiﬂ olan di¤er yararl› maddelerle reaksiyona girecekler ve sonuçta biyolojik olarak hiçbir anlam ifade etmeyen kimyasal bileﬂikleri oluﬂturacaklard›. Bu oluﬂumu engellemek ve kimyasal evrim teorisini bir trajedi ile

reaksiyon hücresi

Kondansatöre su eklenir.

metan, amonyak,
su ve hidrojen
gaz›
vakum

Su kaynar.

Staney Miller'in deney düzene¤i. Miller deneyinde asl›na uygun olmayan birçok koﬂul oluﬂturmuﬂtur. Bu nedenle deney, bilim dünyas› taraf›ndan geçersiz say›lm›ﬂt›r.
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sonuçland›rmamak için amino asitleri bozan ya da onlar› biyolojik olmayan bileﬂenlere çeviren bu kimyasallar› ortamdan ay›rd›lar. Bunun için
Stanley Miller deneyinde amino asitleri oluﬂur oluﬂmaz hemen di¤er oluﬂan maddelerin ve ortamdaki di¤er ﬂartlar›n zararl› etkilerden korumak
için "So¤uk Tuzak" (cold trap) adl› bir mekanizma kullanm›ﬂt›r. Çünkü
aksi takdirde amino asitleri oluﬂturan ortam koﬂullar›, bu molekülleri
oluﬂmalar›ndan hemen sonra imha edecekti.
Halbuki ilkel dünya koﬂullar›nda elbette So¤uk Tuzak gibi bilinçli
düzenekler yoktu. Ve bu mekanizma olmadan herhangi bir çeﬂit amino
asit elde edilse bile, bu moleküller ayn› ortamda hemen parçalanacakt›.
Kimyager Richard Bliss'in ifade etti¤i gibi: "Bu So¤uk Tuzak mekanizmas› olmasa, kimyasal ürünler elektrik kayna¤› taraf›ndan yok olacakt›."69
Nitekim Miller, so¤uk tuzak yerleﬂtirmeden yapt›¤› daha önceki deneylerde tek bir amino asit bile elde edememiﬂti.
Gerçekte Miller deneyiyle evrimin, "canl›l›¤›n bilinçsiz tesadüfler sonucu ortaya ç›kt›¤›" ﬂeklindeki iddias› da çürümüﬂtür. Çünkü deney, amino asitlerin ancak tüm koﬂullar› özel olarak ayarlanm›ﬂ bir laboratuvar ortam›nda, bilinçli müdahalelerle elde edilebilece¤ini göstermektedir.
Miller deneyi, Türkiye'deki baz› kaynaklarda hala önemli bir bilimsel bulgu gibi gösterilse de, asl›nda evrimci otoriteler taraf›ndan terk edilmiﬂ durumdad›r. Son y›llarda Bat›l› bilim dergilerinde deneyin hayat›n
kökenini aç›klamak yönünden bir anlam ifade etmedi¤i belirtilmektedir.
Örne¤in 1998'in ﬁubat ay›nda yay›nlanan ünlü evrimci bilim dergisi
Earth'deki "Yaﬂam›n Potas›" baﬂl›kl› makalede ﬂu ifadeler yer al›r:
Bugün Miller'›n senaryosu ﬂüphelerle karﬂ›lanmaktad›r. Bir nedeni, jeologlar›n ilkel atmosferin baﬂl›ca karbondioksit ve azottan oluﬂtu¤unu kabul etmeleri. Bu gazlar ise 1953'teki deneyde (Miller deneyinde) kullan›lanlardan çok daha az aktifler. Kald› ki, Miller'›n farzetti¤i atmosfer var olmuﬂ
olabilseydi bile, amino asitler gibi basit molekülleri çok daha karmaﬂ›k bileﬂiklere, proteinler gibi polimerlere dönüﬂtürecek gerekli kimyasal de¤iﬂimler nas›l oluﬂabilirdi ki? Miller'›n kendisi bile, problemin bu noktas›nda ellerini ileri uzat›p, "bu bir sorun" diyerek ﬂiddetle iç çekmekte, "polimerleri nas›l yapacaks›n›z? Bu o kadar kolay de¤il..."70
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Görüldü¤ü gibi, Miller'›n kendisi dahi bugün deneyinin, yaﬂam›n
kökenini aç›klama ad›na bir anlam ifade etmedi¤inin fark›ndad›r. National
Geographic'in Mart 1998 say›s›ndaki, "Yeryüzündeki Yaﬂam›n Kökeni" baﬂl›kl› makalede ise, konuyla ilgili ﬂu sat›rlara yer verilir:
Pek çok bilim adam› bugün, ilkel atmosferin Miller'›n öne sürdü¤ünden
farkl› oldu¤unu tahmin ediyor. ‹lkel atmosferin, hidrojen, metan ve amonyaktan çok, karbondioksit ve azottan oluﬂtu¤unu düﬂünüyorlar. Bu ise kimyac›lar için kötü haber! Karbondioksit ve azotu tepkimeye soktuklar›nda elde edilen organik bileﬂikler oldukça de¤ersiz miktarlarda. Koca bir yüzme
havuzuna at›lan bir damla g›da renklendiricisiyle ayn› oranda bir yo¤unlukta... Bilim adamlar›, bu derece seyrek çözeltideki bir çorbada hayat›n ortaya ç›kmas›n› hayal etmeyi bile güç buluyor.71

K›sacas› ne Miller Deneyi ne de bir baﬂka evrimci çaba, yeryüzünde
hayat›n nas›l oluﬂtu¤u sorusunu cevaplayamamaktad›r. Tüm araﬂt›rmalar, hayat›n rastlant›larla ortaya ç›kmas›n›n imkans›zl›¤›n› ortaya koymakta ve böylece hayat›n yarat›lm›ﬂ oldu¤unu göstermektedir. Evrimcilerin bu aç›k gerçe¤i kabul etmemeleri ise, bilime tamamen ayk›r› birtak›m
önyarg›lara sahip olmalar›ndan kaynaklan›r. Nitekim Miller Deneyi'ni
ö¤rencisi Stanley Miller ile birlikte organize eden Harold Urey, bu konuda ﬂu itiraf› yapm›ﬂt›r:
Yaﬂam›n kökeni konusunu araﬂt›ran bizler, bu konuyu ne kadar çok incelersek inceleyelim, hayat›n herhangi bir yerde evrimleﬂmiﬂ olamayacak kadar kompleks oldu¤u sonucuna var›yoruz. (Ancak) Hepimiz bir inanç ifadesi olarak, yaﬂam›n bu gezegenin üzerinde ölü maddeden evrimleﬂti¤ine inan›yoruz. Fakat kompleksli¤i o kadar büyük ki, nas›l evrimleﬂti¤ini hayal etmek bile bizim için zor.72

Bir Baﬂka Baﬂar›s›z Deney: Fox Deneyi
Baz› evrimciler, bütün baﬂar›s›zl›¤›na ve geçersizli¤ine ra¤men, hala
Miller deneyini amino asitlerin cans›z maddelerden tesadüfen oluﬂtuklar›na delil olarak kullanmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Oysa bu sonuç gerçekleﬂmiﬂ olsayd› bile, evrimcilerin sorunlar› çözülmezdi, çünkü onlar› çok daha imkans›z aﬂamalar beklemektedir: Amino asitlerin birleﬂip çok daha
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karmaﬂ›k bir yap›ya sahip olan proteinleri
oluﬂturmalar› gerekmektedir.
Proteinlerin do¤al ﬂartlarda tesadüfen
oluﬂtuklar›n› öne sürmek, amino asitlerin tesadüfen oluﬂtuklar›n› öne sürmekten çok daha gerçek d›ﬂ› bir iddiad›r. Amino asitlerin,
proteinleri oluﬂturmak üzere uygun dizilimlerde tesadüfen birleﬂebilmelerinin matematiksel imkans›zl›¤›n› önceki sayfalarda olas›l›k hesaplar› ile incelemiﬂtik. Ancak protein
Sydney Fox

oluﬂumu, kimyasal olarak da ilkel dünya koﬂullar›nda mümkün de¤ildir.

Proteinlerin Suda Sentezlenmesi Sorunu
Önceki konularda da belirtti¤imiz gibi, amino asitler protein oluﬂturmak üzere kimyasal olarak birleﬂirken, aralar›nda "peptid ba¤›" denilen
özel bir ba¤ kurarlar. Bu ba¤ kurulurken bir su molekülü aç›¤a ç›kar.
Bu durum, ilkel hayat›n denizlerde ortaya ç›kt›¤›n› öne süren evrimci aç›klamay› devre d›ﬂ› b›rakmaktad›r. Çünkü kimyada Le Chatêlier
Prensibi olarak bilinen kurala göre, aç›¤a su ç›karan bir reaksiyonun
(kondansasyon reaksiyonu) su içeren bir ortamda sonuçlanmas› mümkün
de¤ildir. Sulu bir ortamda bu çeﬂit bir reaksiyonun gerçekleﬂebilmesi,
kimyasal reaksiyonlar içinde "oluﬂma ihtimali en düﬂük olan›" olarak nitelendirilir.
Dolay›s›yla evrimcilerin hayat›n baﬂlad›¤› ve amino asitlerin oluﬂtu¤u yerler olarak belirttikleri okyanuslar, amino asitlerin birleﬂerek proteinleri oluﬂturmas› için kesinlikle uygun olmayan ortamlard›r.73
Öte yandan, evrim savunucular›n›n bu gerçek karﬂ›s›nda iddialar›n›
de¤iﬂtirip, ilkel hayat›n karalarda oluﬂtu¤unu öne sürmeleri de imkans›zd›r. Çünkü ilkel atmosferde oluﬂtuklar› var say›lan amino asitleri ultraviyole ›ﬂ›nlar›ndan koruyacak yegane ortam denizler ve okyanuslard›r.
Amino asitler karada ultraviyole yüzünden parçalan›rlar. Le Chatêlier
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Prensibi ise denizlerdeki oluﬂum iddias›n› çürütmektedir. Bu da evrim teorisi aç›s›ndan tam bir ikilem oluﬂturmaktad›r.

Fox Deneyi
Üstte aç›klad›¤›m›z ç›kmazla yüz yüze kalan evrimci araﬂt›rmac›lar,
tüm teorilerini altüst eden bu "su sorunu"nu aﬂmaya yönelik çeﬂitli senaryolar üretme yoluna gittiler. Bu araﬂt›rmac›lar›n en tan›nm›ﬂ› Sydney Fox,
sorunu çözmek için ilginç bir teori ortaya att›: Ona göre, ilk amino asitler,
ilkel okyanusta oluﬂtuktan hemen sonra bir volkan›n yan›ndaki kayal›klara sürüklenmiﬂ olmal›yd›lar. Sonra da amino asitleri içeren kar›ﬂ›mdaki
su, kayal›klardaki yüksek ›s› nedeniyle buharlaﬂm›ﬂ olmal›yd›. Böylece

Fox, amino asitlerin okyanusta oluﬂtuktan sonra bir volkan›n yan›ndaki kayal›klara sürüklendi¤ini ortaya att›. Ancak amino asitler bu kadar yüksek bir ›s›ya
dayanamayacaklar› için, Fox'un bu iddias› bilim çevrelerince kabul görmedi.
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"kuruyan" amino asitler, proteinleri oluﬂturmak üzere birleﬂebilirlerdi.
Fakat bu "çetrefilli" ç›k›ﬂ yolu da pek kimse taraf›ndan benimsenmedi. Çünkü amino asitler, Fox'un öne sürdü¤ü derecede bir ›s›ya karﬂ› dayan›kl›l›k gösteremezlerdi: Yap›lan araﬂt›rmalar amino asitlerin yüksek
›s›da hemen tahrip olduklar›n› ortaya koyuyordu.
Ancak Fox y›lmad›. Laboratuvarda, "çok özel koﬂullarda", saflaﬂt›r›lm›ﬂ amino asitleri kuru ortamda ›s›tarak birleﬂtirdi. Amino asitler birleﬂtirilmiﬂ, ancak proteinler yine elde edilememiﬂti. Elde etti¤i, birbirine rasgele ba¤lanm›ﬂ, basit ve düzensiz amino asit halkalar›yd› ve herhangi bir
canl› proteinine benzemekten çok uzakt›. Dahas›, e¤er Fox amino asitleri
ayn› ›s›da tutmaya devam etseydi, ortaya ç›kan iﬂe yaramaz halkalar tekrar parçalanacakt›.74
Deneyi anlams›zlaﬂt›ran bir baﬂka nokta ise, Fox'un, daha önce Miller deneyinde elde edilmiﬂ olan amino asitleri de¤il, canl› organizmalarda
kullan›lan saf amino asitleri kullanm›ﬂ olmas›yd›. Oysa Miller'›n devam›
olma iddias›ndaki deney, Miller'›n vard›¤› sonuçtan yola ç›kmal›yd›. Ama
ne Fox ne de baﬂka hiçbir araﬂt›rmac›, Miller'›n üretti¤i iﬂe yaramaz amino asitleri kullanmad›.75
Fox'un söz konusu deneyi evrimci çevrelerde bile pek olumlu karﬂ›lanmad›. Zira Fox'un elde etti¤i anlams›z amino asit zincirlerinin (proteinoidlerin) do¤al koﬂullarda oluﬂamayaca¤› çok aç›kt›. Dahas›, canl›lar›n
yap› taﬂlar› olan proteinler hala elde edilememiﬂti. Proteinlerin kökeni
problemi baﬂlang›çta oldu¤u gibi hala çözümlenememiﬂti. Ünlü bilim
dergisi Chemical Engineering News'da o dönemde yay›nlanan bir makalede
Fox'un gerçekleﬂtirdi¤i deney hakk›nda ﬂöyle deniyordu:
Sydney Fox ve di¤er araﬂt›rmac›lar, çok özel ›s›tma teknikleri kullanarak,
dünyan›n ilk devirlerinde hiç var olmam›ﬂ ﬂartlarda amino asitleri "proteinoidler" ad› verilen bir ﬂekilde birbirine ba¤lamay› baﬂarm›ﬂlard›r. Bununla beraber bunlar, canl›larda bulunan çok düzenli proteinlere hiç benzememektedir. Bunlar hiçbir iﬂe yaramayan, düzensiz lekelerden baﬂka bir ﬂey
de¤ildirler. ‹lk devirlerde bu moleküller e¤er gerçekten meydana gelmiﬂlerse bile, bunlar›n parçalanmamalar› mümkün de¤ildir.76

Gerçekten de Fox'un elde etti¤i "protenoidler", gerçek proteinlerden
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yap› ve iﬂlev olarak tamamen uzakt›. Proteinlerle aralar›nda, karmaﬂ›k bir
teknolojik cihazla, iﬂlenmemiﬂ bir metal y›¤›n› aras›ndaki kadar fark vard›.
Dahas›, bu düzensiz amino asit y›¤›nlar›n›n bile ilkel atmosferde yaﬂama ﬂans› yoktu. Dünyan›n o günkü ﬂartlar›nda yeryüzüne ulaﬂan yo¤un ultraviyole ›ﬂ›nlar› ve kontrolsüz do¤a koﬂullar›n›n do¤urdu¤u zararl›, tahrip edici fiziksel ve kimyasal etkenler, bu proteinoidlerin dahi varl›klar›n› sürdürmelerine imkan vermeden parçalanmalar›na neden olacakt›. Amino asitlerin ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›n ulaﬂamayaca¤› ﬂekilde suyun
alt›nda bulunmalar› ise, Le Châtelier Prensibi nedeniyle söz konusu de¤ildi. Bu veriler ›ﬂ›¤›nda bilim adamlar› aras›nda, proteinoidlerin yaﬂam›n
baﬂlang›c›n› oluﬂturan moleküller olduklar› fikri giderek etkisini kaybetti.
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aha önce de belirtildi¤i gibi, bu kitab›n yaz›l›ﬂ amac› bilinen
biyoloji, biyokimya veya genetik konulu kitaplardan çok farkl›d›r. Bu kitapta, biyolojiden fizi¤e, anatomiden astrolojiye kadar tüm bilimlerin üstünde bir bilgiye, akla sahip, tüm bilimlerin konusunu oluﬂturan varl›klar›, sistemleri, canl›lar›, düzenleri ayr› ayr› yaratan
Allah'›n üstün gücünün, akl›n›n, yarat›ﬂ›ndaki benzersizli¤in ve ilmin insanlara gösterilmesi hedeflenmiﬂtir.
Unutmamak gerekir ki, bugün dünyada yüzbinlerce bilim adam›
protein konusunda ihtisas yapmakta, günler geceler boyunca, aral›ks›z
olarak proteinleri incelemekte ve sonucunda proteinler hakk›nda ciltlerce
ansiklopediyi dolduracak kadar bilgiye sahip olmaktad›r. Ancak tüm bu
bilgileri onlardan bir bölümünün yanl›ﬂlardan, hurafelerden kurtulmalar›na bir fayda sa¤lamamaktad›r. Proteinin ne kadar kompleks ve kusur-
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suz bir tasar›m› oldu¤unu bilmelerine ra¤men, söz konusu bilim adamlar› binlerce atomun tesadüfen en uygun ﬂartlarda birleﬂerek, örne¤in kanda oksijen taﬂ›maya karar verdiklerine inanmaktad›rlar.
Kendileri bu ak›lalmaz iddialara inand›klar› gibi, bilim adam› kimliklerini kullanarak peﬂlerinden de insanlar› sürüklemektedirler. Bu kitapta yaz›lanlarla, hem "tesadüf" hurafesine inananlara gerçekleri göstermek hem de Allah'›n yarat›ﬂ›na inananlar›n, çevrelerindekilere Yarat›l›ﬂ
gerçe¤ini anlatabilecekleri bir bilgi sa¤lamak hedeflenmiﬂtir.
21. yüzy›l insanlar›n Yarat›l›ﬂ gerçe¤ini kavrayacaklar›, hurafelerden
ar›nacaklar› bir yüzy›l olacakt›r. Bu nedenle samimi olarak iman edenlerin üzerlerine düﬂen görevi eksiksizce yerine getirmeleri ve en ak›lc› yöntemlerle, akl›, bilimi kullanarak ve en önemlisi Kuran'da bildirilen gerçekler do¤rultusunda, insanlar› aﬂa¤›daki ayette sorulan soru hakk›nda düﬂünmeye davet etmeleri gerekmektedir.
"Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karﬂ› seni aldat›p-yan›ltan
nedir? Ki O, seni yaratt›, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere k›ld›. Diledi¤i bir surette seni tertib etti." (‹nfitar Suresi, 6-8)
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Darwinizm'in ‹deolojik Çöküﬂü
Darwinizm'i sadece bilim dünyas›n› ilgilendiren bir iddia olmaktan
ç›kar›p tüm bir toplum için önemli hale getiren yönü, teorinin ideolojik
boyutudur. Tüm canl›lar›n ve bu arada insan›n nas›l var oldu¤u sorusuna
vermeye çal›ﬂt›¤› cevap nedeniyle, Darwinizm birtak›m felsefelerin, dünya görüﬂlerinin ve siyasi ideolojilerin temelini oluﬂturur.
Burada Darwinizm'in bu ideolojik boyutunun, özellikle Türk Devleti ve Milleti'ni yak›ndan ilgilendiren iki yönünü belirtece¤iz. Bunlardan
biri Darwinizm ile materyalist felsefe aras›ndaki iliﬂkidir. Di¤eri ise, Darwinizm ile ›rkç›l›k, özellikle de Türk düﬂmanl›¤› aras›ndaki az bilinen
ama önemli ba¤lant›d›r.
Önce birinci iliﬂkiyi ele alal›m. Materyalist felsefe ya da bir di¤er ifa136
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deyle "maddecilik", tarihi Eski Yunan'a kadar uzanan bir düﬂünce sistemidir. Materyalizm, maddenin yegane varl›k oldu¤u varsay›m›na dayan›r.
Materyalist felsefeye göre, madde sonsuzdan beri vard›r, sonsuza kadar
da var olacakt›r. Yine bu felsefeye göre madde ötesinde baﬂka hiçbir varl›k yoktur.
Materyalizmin do¤al olarak birtak›m siyasi yans›malar› da vard›r.
Bunlar›n baﬂ›nda hiç tart›ﬂmas›z komünizm gelir. Komünizmin kurucusu
say›lan Karl Marx ve Friedrich Engels, ayn› zamanda diyalektik materyalizmin kurucular›d›rlar. Zaten komünizm, materyalist felsefenin Marx ve
Engels taraf›ndan sosyal bilimlere uyarlanmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Komünizm bugün tarihin derinliklerinde kalm›ﬂ bir ideoloji olarak
görülmektedir, oysa gerçekte hala son derece etkilidir. Özellikle de Türkiye aç›s›ndan bu ideolojinin tahrip edici etkileri devam etmektedir. Çünkü
bilindi¤i üzere, Türkiye'nin Güneydo¤u bölgesinde 15 y›ld›r kan döken,
binlerce polis ve askerimizi ﬂehit eden bölücü terör örgütü, aç›kça komünist ideolojiye sahip bir örgüttür. Bu örgütü dolayl› ya da dolays›z olarak
destekleyen çevreler de yine komünist ideolojiye sahip çevrelerdir.
‹ﬂte Darwinizm bu noktada büyük önem kazanmaktad›r.
Çünkü Darwinizm ya da evrim teorisi, canl›lar›n yarat›lmad›¤›n›, tesadüfen oluﬂtuklar›n› iddia etti¤i için tüm materyalist ideolojilerce geniﬂ
kabul

görmüﬂ,

özellikle komünizmin "temel dayana¤›" olarak benimsenmiﬂtir. Komünist ideolojinin
tüm önde gelen
fikri liderleri bu teKarl Marx ve
Friedrich Engels
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oriyi oldu¤u gibi kabul etmiﬂler ve ideolojilerini buna dayand›rm›ﬂlard›r.
Örne¤in Karl Marx, 1860 y›l›nda Friedrich Engels'e yazd›¤› bir mektupta, Darwin'in kitab› için "bizim görüﬂlerimizin tabii tarih temelini içeren kitap budur iﬂte" ifadelerini kullanm›ﬂt›r.77 Yine Marx, 1861 y›l›nda
Ferdinand Lassalle'a yazd›¤› bir mektupta "Darwin'in yap›t› (Türlerin Kökeni) büyük bir yap›tt›r ve tarihteki s›n›f mücadelesinin do¤a bilimi aç›s›ndan temelini oluﬂturdu¤u için bana çok uygun düﬂüyor" demiﬂtir.78
Benzeri ﬂekilde, Çin komünizminin kurucusu Mao Tse Tung da, "Çin sosyalizminin temelini Darwin'e ve Evrim Teorisi'ne dayand›rd›¤›n›" aç›kça
belirtmiﬂtir.79
Dolay›s›yla komünizme karﬂ› yürütülecek bir fikri mücadelenin
mutlaka materyalist felsefeyi ve dolay›s›yla evrim teorisini hedef almas›
gerekti¤i aç›kt›r. Öte yandan evrim teorisinin bir toplumda yayg›n kabul
görmesinin, materyalizmi ve dolay›s›yla komünizmi besleyece¤i de aç›kt›r.

Darwinizm ve Türk Düﬂmanl›¤›
Önemli bir di¤er konu ise, Darwinizm'in baﬂta belirtti¤imiz ikinci
ideolojik yönüdür: Türk düﬂmanl›¤›.
Evrim Teorisi, komünist ideolojinin fikri dayana¤› oldu¤u gibi, Türk
düﬂmanl›¤›n›n da fikri dayana¤›d›r. Çünkü Teori, insanlar› "aﬂa¤› ›rklar"
ve "medeni ›rklar" olarak ikiye ay›r›p yüce Türk Milleti'ni "aﬂa¤› ›rklar" s›n›f›na dahil etmektedir. Teori, Türkler'in tam insan olmad›klar›n›, maymun-insan aras› canl›lar olduklar›n› ve gerçek insan ›rk› olan Avrupal›lar
taraf›ndan zaman içinde yok edileceklerini iddia etmektedir.
Teori'nin kurucusu Charles Darwin, bu görüﬂünü birçok yerde aç›klam›ﬂt›r. Örne¤in W. Graham isimli bir arkadaﬂ›na yazd›¤› 3 Temmuz 1881
tarihli mektubunda (daha sonra o¤lu Francis Darwin taraf›ndan kaleme
al›nan "The Life and Letters of Charles Darwin" adl› kitab›n 1. cildinin 286.
sayfas›nda yer alan 'Letter to W. Graham' bölümünde de belirtildi¤i gibi)
ﬂu ifadeleri kullanm›ﬂt›r:
Avrupa ›rklar› olarak bilinen medeni ›rklar, yaﬂam mücadelesinde Türklere
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Francis Darwin taraf›ndan kaleme al›nan
"The Life and Letters of Charles Darwin" adl› kitap.

karﬂ› kesin bir galibiyet elde etmiﬂlerdir. Dünyan›n çok da uzak olmayan bir
gelece¤ine bakt›¤›mda, AﬁA⁄I IRKLARIN ço¤unun medenileﬂmiﬂ yüksek
›rklar taraf›ndan EL‹M‹NE ED‹LECE⁄‹N‹ (YOK ED‹LECE⁄‹N‹) görüyorum."

Darwin'in Türk Milleti'ni hedef alan bu çirkin hakaretleri bugün neoNazilerin yay›nlar›nda kullan›lmakta ve Internet arac›l›¤›yla on milyonlarca kiﬂiye ulaﬂt›r›lmaktad›r. Bat›'n›n, Sevr'den bugüne de¤iﬂmeyen, aziz
Türk Milleti'ni d›ﬂlamaya ve ezmeye yönelik aray›ﬂlar›n›n arkas›nda da
bu ›rkç› ve Türk düﬂman› görüﬂler yer almaktad›r. Petrus Dozy'lerden ›rkç› dazlaklara var›ncaya kadar tüm Türk düﬂmanlar›, fikri dayanaklar›n›
Darwinizm'den almaktad›rlar. Solingen'de Türkler'e ait evlerin yak›lmas›,
Bulgaristan'da Türkler'e yap›lan mezalim, eski Sovyetler Birli¤i'nin Türk
topluluklar›n› y›llarca esaret alt›nda tutmas›, K›r›m Türkleri'ni Sibirya'ya
sürmesi, Özbek ve K›rg›z Türkleri'ne büyük bask› uygulamas›, K›br›s
Türkleri'ne yap›lan haks›zl›klar, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i d›ﬂ›nda tutulmaya çal›ﬂ›lmas›, Avrupa ülkelerinin Türkler'i aralar›na sokmamak için
vize uygulamas›, Avrupa Devletleri'nin ve ‹talya'n›n Türkiye'ye karﬂ› olan
düﬂmanca tav›rlar›, ayn› ›rkç› anlay›ﬂ›n tezahürleridir.
Buraya kadar görüldü¤ü gibi Darwinizm, Türk Devleti'nin ve Mille139
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ti'nin bekas›n› tehdit eden üç temel fikri ak›m›n da sözde bilimsel dayana¤› konumundad›r: Komünizm, bölücülük ve Türk düﬂmanl›¤›, evrim
teorisinden destek bulmaktad›rlar. Bu konu son derece önemlidir.
Çünkü yarat›l›ﬂ› reddederek canl›lar›n tesadüfler sonucu kendili¤inden var olduklar›n›, zaman içinde diyalektik kurallar›yla geliﬂtiklerini iddia eden ve Türk Milleti'ne "aﬂa¤› ›rk" diyen bu görüﬂün, yanl›ﬂl›¤› ortaya
ç›kar›lmad›¤› takdirde, gençlerimizi ileride son derece karanl›k mecralara
sürüklenme tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya b›rakaca¤› aç›kt›r. Bu iddialara itibar eden ve evrim teorisinin bilimsel oldu¤unu düﬂünen bir gençten, ülkesine, milletine, bayra¤›na, devletine ba¤l› olmas›, güzel ahlak, aile müessesesinin kutsall›¤› gibi de¤erleri yüceltmesi beklenemez. Bu gencin
Türklük düﬂman› ve komünist olmaya sürüklenmekten baﬂka seçene¤i
yoktur. Unutulmamal›d›r ki, Darwinist gençler yetiﬂtirmek, devletimizin
ve milletimizin baﬂ›na büyük bir belay› musallat etmek ve adeta "binilen
dal› kesmek" anlam›na gelecektir.
Bu, Darwinizm'in ideolojik boyutudur. Kald› ki, bu teori sadece bilimsel veriler gözüyle incelendi¤inde de, yine ivedilikle reddedilmesi gereken köhne bir iddia olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Çünkü 20. yüzy›l›n
bilimsel geliﬂmeleri, teorinin iddialar›n› aç›kça geçersiz k›lm›ﬂ durumdad›r. ‹lerleyen sayfalarda, evrim teorisinin söz konusu bilimsel çöküﬂünü
k›sa bir biçimde özetleyece¤iz.

Darwinizm'in Bilimsel Çöküﬂü
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na
karﬂ›n, ancak 19. yüzy›lda kapsaml› olarak ortaya at›ld›. Teoriyi bilim
dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliﬂme, Charles Darwin'in 1859
y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerinin Allah taraf›ndan ayr› ayr› yarat›ld›klar› gerçe¤ine karﬂ› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan
geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂm›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;
kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Dar140
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Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin
Kökeni adl› kitab›.

win'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf
etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru
karﬂ›s›nda aç›k veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliﬂen bilim taraf›ndan aﬂ›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu.
Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiﬂti. Ancak geliﬂen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel baﬂl›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam tersi bir tablo
ortaya koymaktad›r.
Kitab›n önceki bölümlerinde birinci madde ile ilgili konular› detayl›
ﬂekilde inceledik. ﬁimdi geri kalan iki temel baﬂl›¤› ana hatlar› ile inceleyelim.

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim
mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r.
Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›ﬂt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlaﬂ›l›yordu: "Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla..."
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Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam mücadelesi içinde, güçlü ve do¤al ﬂartlara uygun olan canl›lar›n hayatta kalaca¤›
düﬂüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen
bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluﬂacakt›r. Ama elbette bu
mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez, onlar› baﬂka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici güce
sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda kalm›ﬂt›.80

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤iﬂiklikler" nas›l oluﬂabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Darwin'den önce yaﬂam›ﬂ olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaﬂamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar
ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›ﬂt›.
Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak
için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara
dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.81
Frans›z biyolog Lamarck,
zürafalar›n ceylanlardan türedi¤i gibi son derece ak›l
d›ﬂ› bir iddia ortaya atm›ﬂt›r.
Oysa zürafalar› da di¤er tüm
canl›lar gibi Allah özel olarak yaratm›ﬂt›r.
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Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliﬂen genetik bilimiyle kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂ›na" ve
dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›ﬂ oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n
sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi, ya da daha yayg›n ismiyle neoDarwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na
"faydal› de¤iﬂiklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde
radyasyon gibi d›ﬂ etkilerle ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan
bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model
neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir
bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› geliﬂtirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.
Bu molekül üzerinde oluﬂan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir.
Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle aç›klar:
Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel
bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iﬂim ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir
de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek
veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona
y›k›m getirir.82

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl› mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlaﬂ›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›143
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Evrimciler yüzy›l›n baﬂ›ndan beri sinekleri mutasyona u¤ratarak, faydal› mutasyon örne¤i oluﬂturmaya
çal›ﬂt›lar. Ancak on y›llarca
süren bu çabalar›n sonucunda elde edilen tek sonuç, sakat, hastal›kl› ve kusurlu sinekler oldu. Üstte,
normal bir sine¤in kafas›
ve en sa¤da mutasyona
u¤ram›ﬂ di¤er bir sinek
görülüyor.

Göz

Anten

Ayak

lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan bir genetik olayd›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in
de kabul etti¤i gibi, "tek baﬂ›na hiçbir ﬂey yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaﬂanm›ﬂ olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanm›ﬂ olmad›¤›n›n en
aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün
türler bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca senelik uzun bir zaman dilimini kapsam›ﬂ ve kademe kademe
ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde say›s›z "ara
türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
Örne¤in geçmiﬂte, bal›k özelliklerini hala taﬂ›malar›na ra¤men, bir
yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini taﬂ›rken, bir
yandan da baz› kuﬂ özellikleri kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya ç›km›ﬂ
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olmal›d›r. Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar›
bu teorik yarat›klara "ara-geçiﬂ formu" ad›n› verirler.
E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu
ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçiﬂ çeﬂitleri
mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.83

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda
hummal› fosil araﬂt›rmalar› yap›lmas›na ra¤men bu ara geçiﬂ formlar›na
asla rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve araﬂt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde
birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermiﬂtir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:

Evrim teorisi, canl› türlerinin yavaﬂ de¤iﬂimlerle birbirlerinden evrimleﬂtiklerini iddia
eder. Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon y›l
önce baﬂlayan Kambriyen devirde, birbirinden çok farkl› olan onlarca canl› türü bir
anda ortaya ç›km›ﬂt›r. Üstteki çizimde tasvir edilen bu canl›lar çok kompleks yap›lara sahiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›ﬂ›n aç›k bir delilidir.
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Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin önünde çok
büyük bir engeldir. Çünkü bu kay›tlar, canl›
türlerinin, aralar›nda hiçbir evrimsel geçiﬂ formu bulunmadan, bir anda ve eksiksiz yap›lar›yla ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Bu
gerçek, türlerin ayr› ayr› yarat›ld›klar›n›n ispat›d›r.

Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya
da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli
olarak ayn› gerçekle karﬂ›lar›z; kademeli evrimle geliﬂen de¤il, aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz.84

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm
canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçiﬂ
formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,
Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir ata olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlard›r ya da böyle olmam›ﬂt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa, o
halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir.85
Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in
sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›ﬂt›r.
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Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu
ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "nas›l görürüz" sorusuna k›saca
cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar gözde retinaya ters olarak düﬂerler. Bu ›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂ›rlar. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu
merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ›ﬂ›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›ﬂ›k beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k,
›ﬂ›¤›n asla ulaﬂmad›¤›, belki de hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n›z kadar karanl›k bir
yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›ﬂ›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolojisi bile bu netli¤i her türlü imkana ra¤men sa¤layamam›ﬂt›r. Örne¤in ﬂu
anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra baﬂ›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. Bu gördü¤ünüz netlikte ve kalitedeki bir görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon

Gözün çal›ﬂabilmesi için tüm bu parçalar›n›n
birarada ve eksiksiz çal›ﬂ›yor olmas› gerekir.
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ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya
çal›ﬂmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar
yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV ekran›na
bak›n, bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r, on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün
görme kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktalar. Evet üç boyutlu bir televizyon
sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek
mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k,
ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da
mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizman›n
tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬁimdi biri size, "odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya geldiler ve
bu görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdiler" dese ne düﬂünürsünüz?
Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan alet tesadüfen oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluﬂamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›ﬂ
kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç
kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin ›ﬂ›k gibi sese de
kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s› ne kadar gürültülü de olsa
beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz,
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kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir
cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.
Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›ﬂmalardan baz›lar›d›r. Ancak tüm teknolojiye, bu teknolojide
çal›ﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. En büyük müzik sistemi ﬂirketinin
üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluﬂur veya müzik
setini açt›¤›n›zda daha müzik baﬂlamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z.
Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net
ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu
alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir.
ﬁimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,
göz ve kulak kadar hassas ve baﬂar›l› birer alg›lay›c› olamam›ﬂt›r.
Ancak görme ve iﬂitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde çok daha
büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuﬂlar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l oluﬂtu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir ﬂuur bulunmaktad›r. Bu ﬂuur kime aittir?
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Hareket

Düﬂünme

Dokunma

Görme
Konuﬂma

Tat alma
iﬂitme
Koku alma
Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaﬂar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çiçekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n hepsi beynimizde oluﬂur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek ﬂey elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluﬂturdu¤u bir dünyada yaﬂar›z. Bu bir görüﬂ veya
varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r.
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Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrelerine ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu
zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler.
Çünkü bu ﬂuur, Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü
seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n
da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç
santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,
gölgeli ve ›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düﬂünüp, O'ndan korkup,
O'na s›¤›nmas› gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla
aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimleﬂtirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara
formlar›n yaﬂamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düﬂünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r.
Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta
baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?...
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden
asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.
Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü
bir genetikçi ve önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ,
do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama ge151
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tirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan a priori ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.86

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaﬂat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka
hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in
kuﬂlar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileﬂimlerle,
yani ya¤an ya¤murla, çakan ﬂimﬂekle, cans›z maddenin içinden oluﬂtu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür.
Ama Darwinistler, "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan herkes ise,
ﬂu aç›k gerçe¤i görecektir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip
olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. O Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden,
canl›lar› da yarat›p ﬂekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin
etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n
kar›ﬂ›m›ndan zaman içinde düﬂünen, akleden, buluﬂlar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n,
Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik,
bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itim152
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li insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve
en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› baﬂ›ndan alan, ak›l ve mant›kla düﬂünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok
aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›lar›n Güneﬂ Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Güneﬂ'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür.
Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iﬂaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah,
baz› insanlar›n anlay›ﬂlar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz
duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez;
inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemiﬂtir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)
…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla
görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir,
hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde de, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler
de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün
bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k
ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlaﬂ›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, ﬂuursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve ﬂuur
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gösterip kusursuz bir sistemle iﬂleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her
türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle
donat›lm›ﬂ canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baﬂka
bir aç›klamas› yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›
kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karﬂ›laﬂmas›n› söyler. Hz. Musa,
büyücülerle karﬂ›laﬂt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehﬂete düﬂürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiﬂ oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la Hz. Musa ve ona inananlar d›ﬂ›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karﬂ›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmuﬂ" yani
etkisiz k›lm›ﬂt›r:
Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir
de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›.
Orada yenilmiﬂ oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak tersyüz çevrildiler.
(Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlaﬂ›lmas› ile,
söz konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düﬂeceklerdir. Nitekim, yaklaﬂ›k 60 yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Mal154
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Geçmiﬂ zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›ﬂlar› ne derece garip ve ak›l almazsa günümüzde Darwinistlerin inan›ﬂlar› da ayn› derecede ak›l almazd›r. Darwinistler
tesadüfleri ve cans›z ﬂuursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul ederler hatta bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.

colm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in
tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna
oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz
bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karﬂ›layacakt›r. 87

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar
"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya
tarihinin en büyük aldatmacas› ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu ﬂiddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.
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