


İn san be de ni, birçok açı dan ba kıl dı ğın da, ken di için de apay rı bir
"alem", apay rı bir "şe hir" gi bi dir. Bu şeh rin için de ula şım yol la rı, bi na lar,
fab ri ka lar, alt ya pı sis tem le ri, en üs tün tek no lo ji ler den da ha üs tün tek no -
lo ji ye sa hip ci haz lar, ken di sin den hiç bek len me ye cek şe kil de şu ur gös te -
ren, ko nu sun da uz man laş mış ele man lar (hüc re ler, hor mon lar, sal gı bez -
le ri), tam teç hi zat lı as ker ler ve da ha bir çok ha ri ka var dır. 

Bu kü çük "alem" için de ger çek le şen olay la rı dü şün mek son de re ce
önem li dir. Çün kü bu nu dü şün me ye baş la yan in san, bü yük bir bü yü den
de kur tul ma ya baş la mış ola cak tır. Ken di be de nin de ki mü kem mel ya ra tı -
lı şa ta nık ol muş bir in sa na ar tık "in san te sa dü fen var ol muş tur" tar zı ev -
rim ci ma sal lar an lat mak müm kün de ğil dir.

Bu ki ta bı oku du ğu nuz da red de di le me ye cek büyük ger çe ği bir kez da -
ha gö re cek si niz: Al lah, si zi üstün bir ilim ve kudret ile yok tan ya rat mıştır.
Bu nun kar şı lı ğın da insana dü şen, her sa bah kalk tı ğı n da kendisine ve ri len
ye ni gü nün ve sa hip kılındığı be de nin Allah'ın bir lüt fu ol du ğu nu bil mek
ve O'na çokca şük ret mek tir. 
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Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı -

lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam -

la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa -

kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör -

dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek

çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık -

la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le

olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun -

mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam

55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey -

gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah -

ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da

Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la -

rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son

sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir.

Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni

ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te -

mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola -

rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir

hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son sö zü söy -

le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni

dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği

ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et -

mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la -

ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri -

ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e,

İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan

Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok

ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce,

Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te -
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kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li,

Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul -

la nı lı yor), Dhi vel hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len

eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et me si -

ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in ce le yen her ki -

şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı -

na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik

özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma -

ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me -

le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün -

kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar -

şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır. Ya za rın

ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya

ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def -

len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ la yan,

hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir hiz met ol du ğu

or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey da na ge -

ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel

tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar -

ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi -

le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın

din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin

açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri eziyet lerin

temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz liğin fik ren mağ -

lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşaya-

bilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zulüm,

fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de

yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le, 21. yüz yıl -

da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve mut -

luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.



OKUYUCUYA
● Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni, bu

te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Allah'ın

var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 140 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya

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

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

dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız -

da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

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

ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Allah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya -

şa ma ya da vet edil mek te dir. Allah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve -

ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

● Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her kes ta -

ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so -

luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır

ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru -

lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

● Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir soh -

bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki tap -

la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı -

sın dan ya rar lı ola cak tır.

● Bu nun ya nın da, sa de ce Allah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na kat -

kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci

yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di -

ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

● Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri var dır.

Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı -

nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya -

si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

● Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya lı

izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren

ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız.

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı "Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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B u ki tap ta in san vü cu dun da ki ba zı sis tem le rin na sıl ça lış tı ğı an la -

tıl mak ta, bu sis tem le rin par ça la rın dan ör nek ler ve ril mek te dir.

An cak in san be de ni ile il gi li ya zıl mış bir çok ki tap tan fark lı ola rak

bu ki tap ta sık lık la vur gu la nan ba zı önem li nok ta lar bu lun mak ta dır. Bu ra -

da bil gi ler de ta ya ini le rek in ce len mek te, in san be de ni nin her mi li met re -

ka re sin de ki in ce ta sa rı ma dik kat çe kil mek te, be de nin de rin lik le rin de mu -

ci ze vi iş lem ler ger çek leş ti ren hüc re ler, do ku lar, mo le kül ler ve sal gı lar ön

pla na çı ka rıl mak ta dır. 

Ay rı ca ki tap ta za man za man ko nu lar la il gi li tek nik bil gi ler de ve ril -

mek te dir. Bun da ki amaç in sa nın ken di bedenindeki kompleks ya pı yı da-

ha iyi an la ma sı nı sağ la mak tır. Ve in sa nın ken di be de nin de ger çek le şen

olay la ra ül fet siz bak ma sı nı sağ la mak, oku yu cu yu de rin dü şün me ye teş -

vik et mek tir. 

Bu nu sağ la mak için ki ta bı okur ken ön ce lik le ken di be de ni ni zin için -

de bir yol cu lu ğa çık tı ğı nı zı dü şü nün. Bu yol cu luk ta si zi akı lal maz sürp -

riz ler bek le mek te dir. Kal bi ni zin için de bir je ne ra tör bu lun du ğu nu, bu je -

ne ra tör dev re den çık tı ğı an da ye dek bir je ne ra tö rün dev re ye gir di ğini gö -

re cek si niz. İn ce ba ğır sa ğı nız da bu lu nan hüc re le rin, ön le rin den ge çen

yüz ler ce fark lı mad de ara sın dan de mir ato mu nu ta nı ya bil dik le ri ne ve ya -

ka la dık la rı na şa hit ola cak sı nız. Baş böl ge niz de bu lu nan hor mo nal bir

bez de üre ti len hor mon mo le kü lü nün, uzun bir yol cu luk so nu cun da çok

uzak ta bu lu nan he de fi ne -ör ne ğin böb re ği ni ze- ulaş tı ğı nı ve bu ra da bu lu -

nan hüc re le re ne yap ma la rı ge rek ti ği ni em ret ti ği ni gö re cek si niz. Bu yol -

cu luk sı ra sın da doğ du ğu nuz gün den be ri "be nim be de nim", "ba na ait" di -

ye sa hip çık tı ğı nız  ken di vü cu du nu zun için de, de ri ni zin he men bir kaç

mi lim al tın dan baş la ya rak de rin lik le re ka dar her nok ta da ger çek le şen

mu ci ze vi olay la ra şa hit ola cak sı nız.

İn san be de ni, bu açı dan ba kıl dı ğın da, ken di için de apay rı bir "alem",

apay rı bir "şe hir" gi bi dir. Bu şeh rin için de ula şım yol la rı, bi na lar, fab ri ka -

lar, alt  ya pı sis te mi, en üs tün tek no lo ji ler den da ha üs tün tek no lo ji ye sa hip

ci haz lar, ken di sin den hiç bek len me ye cek şe kil de şu ur gös te ren, ko nu sun -

da uz man laş mış ele man lar (hüc re ler, hor mon lar, sal gı bez le ri), tam teç hi -

zat lı as ker ler ve da ha bir ço ğu mev cut tur. Üs te lik bu "alem" yal nız ca si zin

be de ni ni zin için de de ğil dir. Çev re niz de gör dü ğü nüz her in san, an ne niz,

ba ba nız, kar de şi niz, dost la rı nız, ça lış ma ar ka daş la rı nız, so kak ta ya nın dan
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geç ti ği niz in san lar, te le viz yon da iz le di ği niz oyun cu lar kı sa ca sı yer yü zün -

de şu an ya şa mak ta olan mil yar lar ca in san, bu mu ci ze vi "alem"e sa hip tir.

Ay nı şe kil de bun dan yüz ler ce, bin ler ce yıl ön ce ya şa mış olan; mi lat tan ön -

ce ki dö nem ler de yer yü zün de bu lu nan, hat ta ilk in san var ol du ğun dan be -

ri ya şa mış olan tüm in san lar da bu ku sur suz "alem"e sa hip ti ler. Tıp kı gü -

nü müz de ya şa yan in san lar gi bi geç miş te ya şa yan in san la rın da vü cut la rın -

da ku sur suz sis tem le ri, şu ur gös te ri le ri ser gi le yen tril yon lar ca hüc re le ri,

ka rar al ma me ka niz ma sı na sa hip sal gı bez le ri, üs tün tek no lo ji ye sa hip or -

gan la rı var dı.

Bu kü çük "alem" için de ger çek le şen olay la rı dü şün mek ve bu şe kil de

de ğer len dir mek son de re ce önem li dir. Çün kü bu nu dü şün me ye baş la yan

in san, bü yük bir bü yü den kur tul ma da ilk adı mı at mış ola cak tır. Ken di be -

de nin de -ör ne ğin ken di kal bin de- var olan sis tem le rin mü kem mel li ği ni bi -

len ve bu sis te min ta sa rı mın da ki ak lı kav ra yan bir in sa na"kalp te sa dü fen

bu özel lik le ri ka zan mış tır" di ye rek ev rim ci ma sal lar an lat mak müm kün de -

ğil dir ar tık. Bu in san, şu ur suz atom la rın bi ra ra ya gel me siy le olu şan hüc re -

le ri nin, tüm bun la rı ken di ken di le ri ne ya pa ma ya ca ğı nı bi le cek ve hüc re le -

ri nin ser gi le dik le ri ak lın ki me ait ol du ğu so ru su nun ce va bı nı bul ma ya ça -

lı şa cak tır.

Ken di si de et olan mi de nin, et le ri sin di ren asit ler sal gı lar ken ken di

ken di si ni sin dir me me si için özel bir sis te min ku ru lu ol du ğun dan ha ber dar

olan, eli ke sil di ğin de ka nı nın pıh tı laş ma sı için en az 20 en zi min çok özel bir

plan la ma için de ha re ke te geç ti ği ni, bu sı ra da ger çek le şen iş lem le rin sı ra la -

ma sın da bir ka rı şık lık ya da ek sik lik ol ma ma sı ge rek ti ği ni bi len bir in san,

bun la rın hiç bi ri nin ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi za man için de ka de me

ka de me olu şa ma ya ca ğı nı da ken di si dü şü ne rek bu la cak tır.

De rin dü şü nen in san kü çük bir alem olan be de ni nin bir Ya ra tı cı sı ol -

du ğu nu kav ra ya cak ve oku du ğu bil gi le ri Ya ra tı cı sı nı ta nı mak için bi rer yol

ola rak ka bul ede cek tir. Vü cut için de ki sis tem ler de var olan dü ze ni, her

nok ta da ser gi le nen üs tün ta sa rı mı gö ren her in san ben ze ri ol ma yan bir güç

sa hi bi nin, üs tün bir ak lın in san be de ni ni ya rat tı ğı nı açık ça gö re cek tir.

Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:

Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Şüphesiz Allah, hiçbir şeye ih ti -
ya cı ol ma yan (Ga ni)dır, övül me ye la yık olan dır. Gör me din mi, Al lah, yer -
de ki le ri ve de niz de O’nun em riy le akıp gi den ge mi le ri, si zin ya ra rı nı za
ver di. Ve iz ni ol ma dık ça, gö ğü ye rin üs tü ne düş mek ten alı ko yar. Şüp he siz
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Al lah, in san la ra kar şı şef kat li dir, çok mer ha met li dir. Si zi di ri tu tan, son ra
öl dü re cek, son ra da di ril te cek olan O'dur. Ger çek ten in san pek nan kör dür.
(Hac Su re si, 64-66)

Ki tap bo yun ca ve ri le cek ör nek ler de de açık ça gö rü le ce ği gi bi, in san be -

de nin de ki yak la şık 100 tril yon hüc re nin, sal gı bez le ri nin, bir çok or ga nın,

do ku nun sa hi bi ve Ya ra tı cı sı, üs tün kud ret sa hi bi olan Al lah'tır. Al lah in sa -

nı sa hip ol du ğu tüm par ça lar la bir lik te bir bü tün ola rak ya rat mış tır, ken di -

si ni ta nı yıp bil me si için de de lil le ri ni gös ter miş tir. Rab bi  mizin Ku ran'da bil-

dirdiği gi bi; 

Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şa cak olur sa nız, onu bir ge nel le me ya -
pa rak bi le sa ya maz sı nız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.
(Nahl Su re si, 18)

O hal de bü tün bun lar dan ha ber dar olan in san, Al lah'ın ken di si üze rin -

de ki ni met le ri nin far kı na var ma lı dır. Ya şa mı nı yal nız ca Al lah'ı hoş nut ede -

cek şe kil de dü zen le me li; her sa bah kalk tı ğın da ken di si ne ve ril miş olan ye -

ni gü nün ve sa hip ol du ğu be de nin, Al lah'tan bir lü tuf ol du ğu nu bil me li ve

sü rek li şük ret me li dir. 

Bana ne oluyor ki, beni Yaratan’a kulluk etmeyecekmişim? Siz O'na dön-
dürüleceksiniz. Ben, O'ndan başka ilahlar edinir miyim ki, Rahman (olan
Allah), bana bir zarar dileyecek olsa, ne onların şefaati bana bir şeyle yarar
sağlar, ne de onlar beni kurtarabilirler. (Yasin Suresi, 22-23)

AKILLI TASARIM YANİ YARATILIŞ:
Allah'ın yaratmak için tasarım yapmaya ihtiyacı yoktur...

Ki tap ta yer  ve ri len "ta sa rım" ifa de si nin doğ ru an la şıl ma sı ol duk ça

önem li dir. Allah'ın ku sur suz bir ta sa rım ya rat mış ol ma sı, Rab bi miz'in ön ce

plan yap tı ğı da ha son ra ya rat tı ğı an la mı na gel mez. Bi lin me li dir ki, gök le rin

ve ye rin Rab bi olan Al lah'ın ya rat mak için her han gi bir 'ta sa rım' yap ma ya

ih ti ya cı yok tur. Al lah'ın ta sar la ma sı ve ya rat ma sı ay nı an da olur. Al lah bu

tür ek sik lik ler den mü nez zeh tir. 

Al lah'ın, bir şe yin ya da bir işin ol ma sı nı di le di ğin de, onun ol ma sı için

yal nız ca "Ol!" de me si ye ter li dir.

Ayet ler de şöy le bu yu rul mak ta dır:

Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen
oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına ka-
rar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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İ n san vü cu dun da ki iş lem le rin çok bü yük bir bö lü mü, do la şım sis te -

mi nin bir bi riy le bağ lan tı lı ve son de re ce kompleks ya pı sı sa ye sin de

ger çek le şir. Do la şım sis te mi, in san vü cu dun da bu lu nan yak la şık 100

tril yon hüc re yi tek tek do la şa rak bes le yen bir da mar lar ağı dır. Bu bö lüm -

de, kalp, da mar lar ve kan gi bi da ha bir çok par ça dan olu şan bu komp leks

sis tem le il gi li üze rin de dü şü nül me si ge re ken ko nu la ra de ği ne ce ğiz. 

VÜCUDUMUZUN ‹Ç‹NDE AKAN YAfiAM NEHR‹: KAN

Bü tün can lı lar da hüc re le re be sin ta şın ma sı, atık mad de le rin vü cut -

tan uzak laş tı rıl ma sı ve so lu num gaz la rı nın hüc re le re ulaş tı rıl ma sı gi bi ih -

ti yaç lar, do la şım sis te miy le ta şı nan mad de ler ara cı lı ğı ile kar şı la nır. İn -

san lar da bu iş lem le rin tü mü nü ger çek leş ti ren sı vı ise "kan"dır. Ayak par -

ma ğı nı zın ucun da ki bir de ri hüc re sin den, gö zü nüz de  bu lu nan özel bir

do ku nun hüc re si ne ka dar vü cu du nuz da bu lu nan bü tün hüc re ler ka na

muh taç tır lar. 

Kan, vü cu du bir ula şım ağı gi bi sa ran da mar lar için de akar ve in san

vü cu du nun her nok ta sı nı zi ya ret eden uç suz bu cak sız bir neh re ben zer.

Bu ne hir, vü cut ta ki yol cu lu ğu sı ra sın da hüc re le rin ih ti ya cı olan mad de le -

ri pa ket ler ha lin de ta şır. Neh rin ta şı dı ğı bu pa ket le ri bir kar go pa ke ti ola -

rak ni te len di re cek olur sak, bu pa ket ler de yi ye cek, su ve ba zı kim ya sal

mad de ler bu lu nur. Ulaş tı rıl ma sı ge re ken en acil pa ket ise ok si jen dir. Çün -

kü hüc re ler ok si jen siz ka lır lar sa kı sa bir sü re için de ölür ler. An cak vü cut -

ta ku rul muş olan ku sur suz sis tem sa ye sin de pa ket le rin tü mü hüc re le re

tam za ma nın da ta şı nır ve hep doğ ru ad res le re tes lim edi lir.

İn san gün lük ha ya tın da vü cu dun da ki bu neh rin akı şı nı hiç his set -

mez. An cak in san vü cu du o ka dar mü kem mel bir sa nat la ta sar lan mış tır

ki, be de nin her nok ta sı da mar lar la kap lı ol du ğu hal de, dı şar dan ba kıl dı -

ğın da bu da mar lar bel li ol maz. Çünkü in san vü cu du nu kap la yan 2 mm.

ka lın lı ğın da ki de ri ta ba ka sı da mar la rı us ta lık la giz ler.1 Bu ta ba ka as lın da

o ka dar in ce dir ki, de ri de mey da na ge len en kü çük bir çi zik bi le ka nın dı -

şa rı sız ma sı na ne den olur. Eğer da mar lar, in ce cik ve es te tik bir de ri ile
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giz len me se ler di, kuş ku suz dün ya nın en

gü zel in sa nı da hi yü zü ne ba kı la ma ya cak

ka dar çir kin ve iti ci bir gö rün tü ye sa hip

olur du.  

Ka nın vü cut için de çok faz la gö re vi

var dır. Atık la rın ve ze hir le rin ka ra ci ğe re

ta şın ma sı, sa vun ma ya des tek ol ma, bir

kli ma ci ha zı gi bi vü cut ısı sı nın ayar lan -

ma sı ve be sin le rin il gi li yer le re ulaş tı rıl -

ma sı gi bi pek çok ha ya ti gö rev kan va sı ta -

sıy la ye ri ne ge ti ri lir. Vü cut için de ki ha ber -

leş me nin ta ma mı na ya kın bir bö lü mü de kan ta ra fın dan sağ la nır. 

Ka n›n Ha ya ti Gö rev le ri ve Tak lit Edi le me yen Özel lik le ri
1. Ta fl› ma So rum lu su

Vü cu du nu zun ih ti ya cı olan her tür lü mad de kan va sı ta sıy la il gi li or -

gan la ra ta şı nır. Gli koz, ami no asit, vi ta min, mi ne ral gi bi be sin ler ve en

önem li si ok si jen bun lar dan ba zı la rı dır.  Ay rı ca kan, hüc re le rin atık la rı nı

top la yan bir çöp üni te si gi bi dir. Vü cut ta bu lu nan yak la şık 100 tril yon

hüc re nin her bi ri nin gün lük ola rak ger çek leş tir di ği iş lem ler so nu cun da

ba zı atık lar or ta ya çı kar. Kar bon di ok sit, üre gi bi vü cut için za rar lı olan bu

atık mad de le rin hüc re ler den uzak laş tı rı la rak vü cut tan atıl ma sı da kan va -

sı ta sıy la ger çek le şir. Kan atık mad de le ri böb rek le re ta şır ve bu mad de ler

böb rek ler de te miz le nir. Hüc re ler de üre ti len ze hir li kar bon di ok sit ga zı ise

yi ne kan ta ra fın dan ak ci ğer le re ta şı nır ve bu ra da vü cut tan atı lır.
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tüm vücudu dolafl›r. 

Damarlarda hareket eden kan hücreleri



Bu iş lem le ri ger çek leş ti ren ise,

bi linç siz kan hüc re le ri dir. An cak bu

hüc re ler, son de re ce bi linç li bir şe kil -

de, kan da ta şı nan atık mad de le ri ve

ya rar lı mad de le ri bir bir le rin den

ayırt ede bil mek te, ve han gi si nin ne -

re ye bı ra kı la ca ğı nı çok iyi bil mek te -

dir ler. Ör ne ğin hiç bir za man ze hir li

gaz la rı böb rek le re ve ya atık mad de -

le ri ak ci ğe re ta şı maz lar. Ya da, be sin

ih ti ya cı olan bir or ga na atık mad de -

le ri gö tür mez ler. Kuş ku suz, böy le

bir şaş kın lık, o in sa nın ölü mü ne da hi

se bep ola bi le cek ka dar cid di bir ha ta

olur du. Kan hüc re le ri nin, hiç bir şa -

şır ma, ka rış tır ma, ak sat ma ve ha ta

ol ma dan, son de re ce bi linç li bir şe kil -

de gö rev le ri ni ye ri ne ge tir me le ri; on -

la rın kont rol edilip dü zen le ndiğini,

or ga ni ze edildiğini gös ter mek te dir.

Bunu yapan, in sa nın ken di si de ğil dir

ve ola maz da. Çün kü in san bu iş lem -

le rin her han gi bi rin den ha ber dar ol -

ma dan bir ömür sü rer.  An cak do la -

şım sis te mi yi ne de ku sur suz ca iş le -

me ye de vam eder. 

Kan hüc re le ri nin, bu ay rış tır ma,

seç me ve ka rar ver me ye te nek le ri ni

te sa dü fen ka zan mış ol duk la rı nı, bun la rı ken di ira de le riy le ger çek leş tir -

dik le ri ni öne sür mek ise en man tık sız ve akıl dı şı id di alar dan bi ri ola cak -

tır. Ka na tüm bu özel lik le ri ve re nin ve ku sur suz bir sis tem ya ra tı nın üs -

tün kud ret sa hi bi olan Al lah ol du ğu apa çık bir ger çek tir.
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Dar wi nizm, te sa dü fen mey da na ge len mil yon lar ca ola yın, can sız mad de -
le ri can lan dır dı ğı nı, ku sur suz ca iş le yen, ek sik siz ta sa rı ma sa hip ya pı -
la rı oluş tur du ğu nu öne sü ren, son de re ce man tık sız bir id di adır. Dar -
wi nizm'in ne ka dar bü yük bir saf sa ta ol du ğu nu
gör mek için şu ör ne ği oku ma nız da hi ye ter li dir.

Kan da ki ta şı yı cı pro te in ler den bi ri olan al bu min,
ko les te rol gi bi yağ la rı, hor mon la rı, ze hir li saf ra ke se si
mad de si ni ve pe ni si lin gi bi ilaç la rı ken di ne bağ lar. Da -
ha son ra kan la bir lik te vü cut ta ge ze rek, top la dı ğı ze -
hir le ri ka ra ci ğer de za rar sız ha le ge ti ril mek üze re bı -
ra kır, be sin mad de le ri ni ve hor mon la rı ise ge rek li
ol duk la rı yer le re gö tü rür.
Şim di bir dü şü nün ve ken di ni ze şu so ru la rı so -
run:
-Al bu min gi bi atom lar dan oluş muş, hiç bir bil gi -
si, şu uru ol ma yan bir mo le kül na sıl olur da,
yağ la rı, ze hir le ri, ilaç la rı, be sin mad de le ri ni
bir bi rin den ayırt ede bi lir? 
-Da ha sı, na sıl olur da ka ra ci ğe ri, saf ra yı,
mi de yi ta nı yıp, ta şı dı ğı mad de le ri şa şır ma -
dan, ya nıl ma dan, hiç ha ta yap ma dan her
se fe rin de doğ ru ye re ve ih ti yaç ora nın da
bı ra ka bi lir?
Kan da ta şı nan ze hir li mad de le ri, ilaç ve be sin mad -
de le ri ni mik ros kop ta gör se niz -tıp eği ti mi al ma dıy -
sa nız- bun la rı siz bi le bir bi rin den ayı ra maz sı nız.
Han gi or ga na han gi si nin ne ka dar mik tar da bı ra -
kıl ma sı ge rek ti ği ni ise ke sin lik le tes pit ede mez -
si niz.
İn san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu nun, özel bir
eği tim al ma dık ça bi le me ye cek le ri bu bil gi le ri,
şu ur suz bir kaç ato mun bir le şi min den olu -
şan al bu min mo le kü lü bil mek te ve mil yon -
lar ca yıl dır bü tün in san lar da gö re vi ni ku -
sur suz ca ye ri ne ge tir mek te dir. Kuş ku suz bir "atom top lu lu ğu nun" böy le bir şu ur
gös te re bil me si, Al lah'ın son suz kud re ti ve il mi ile ger çek leş mek te dir. 

DARWINİZİM'İN NE BÜYÜK BİR SAFSATA OLDUĞUNU
GÖRMEK İÇİN SADECE BİR ÖRNEK YETER!



2. As ker le rin Ta fl›n ma s›

Ka nın bir di ğer gö re vi de

has ta lık lar la mü ca de le eden sa -

vun ma sis te mi hüc re le ri ni ta şı -

mak tır. Vü cu da gi ren vi rüs, bak -

te ri gi bi ya ban cı mad de ler kan da

bu lu nan an ti kor ve lö ko sit adı

ve ri len sa vaş çı lar la za rar sız ha le

ge ti ri lir ler. Ay rı ca sa vun ma sis -

te mi hüc re le ri kan neh ri üze rin -

de dev ri ye ge zer ve bü tün vü cu -

du bu sa ye de de net lerler. Do la -

yı sıy la, vü cu da gi ren ya ban cı bir

mad de, dev ri ye ge zen bu sa vun ma hüc re le rin den bi ri ta ra fın dan der hal

tes pit edi le bil mek te dir. (Vü cut ta ki sa vun ma için bkz. Ha run Yah ya, Sa -

vun ma Sis te mi Mu ci ze si, Vu ral Ya yın cı lık)

3. Ha ber lefl me

Kan ay nı za man da vü cu dun ha ber leş me yol la rın dan bi ri ni de oluş -

tu rur. İn san vü cu dun da ki hüc re ler ara sın da çok üs tün bir ha ber leş me sis -

te mi var dır. Hüc re ler bir bir le ri ile –ade ta her bi ri şu ur lu bi rer in san mış ca -

sı na- bil gi alış ve ri şin de bu lu nur lar. Hüc re le rin bir bir le ri ne gön der dik le ri

me saj lar (hor mon lar) kan ta ra fın dan ta şı nır. (De tay lı bil gi için bkz.

Bedenimizdeki Muhteşem Haberleşme: Hormonal Sistem Bölümü)

4. Ya ra la r›n Kapanmas›

Kan sı vı sı nın en mu ci ze vi özel lik le rin den bi ri de 'pıh tı laş ma' me ka -

niz ma sı dır. Pıh tı laş ma sa ye sin de ha sa ra uğ ra yan bir da mar da mey da na

ge le bi le cek olan kan kay bı en aza in di ril miş olur. Pıh tı laş ma me ka niz ma -

sın da ka nın için de bu lu nan on lar ca pro te in, en zim ve vi ta min bir dü zen

için de gö rev alır. Bu özel li ği ile pıh tı laş ma me ka niz ma sı bi lim adam la rı

ta ra fın dan ku sur suz bir plan la ma ve ta sa rım ör ne ği ola rak gös te ril mek te -

dir. (De tay lı bil gi için bkz. s. 37-43)
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Dev ri ye ge zen bir sa vun ma
sis te mi hüc re si görülüyor.
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5. Vü cut ta ki Den ge le rin Ayar lan ma s›

Ka nın ta şı dı ğı ha ya ti kar go pa ket le rin den bi ri de "ısı"dır. Kan la do lu

da mar lar, tıp kı bir bi na nın sı cak su ta şı yan ka lo ri fer bo ru la rı gi bi ısı yı bü -

tün vü cu da ya yar lar. An cak ısı nın kay na ğı ka lo ri fer ör ne ğin de ol du ğu gi -

bi tek bir ka lo ri fer ka za nı de ğil, vü cut ta ki bü tün hüc re ler dir. Kan sa ye sin -

de hüc re le rin üret tik le ri ısı be de ne eşit ola rak da ğı tı lır. 

Eğer vü cu du mu zun ısı da ğı tım sis te mi ol ma say dı ol duk ça bü yük sı -

kın tı lar ya şar dık. Kas gü cüy le yap tı ğı mız bir iş so nu cun da, ör ne ğin koş -

tu ğu muz da ba cak la rı mız ya da bir yük kal dır dı ğı mız da kol la rı mız aşı rı

de re ce de ısı nır, di ğer böl ge le ri miz ise so ğuk ka lır dı. Bu den ge siz ya pı,

me ta bo liz ma mı za bü yük za rar ve rir di. İş te bu ne den le ısı nın be de ne eşit

ola rak da ğı tıl ma sı son de re ce önem li dir. 
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Gün için de yap t› ¤› m›z ha re ket le rin tem po su na gö re vü cu du muz da çe flit li de ¤i flik lik -
ler ya fla n›r. Ör ne ¤in vü cut s› cak l› ¤› art t› ¤› za man be yin de ki dü zen le yi ci mer kez (hi -
po ta la mus) kan da mar la r› n› n ge nifl le me si ni  ve ter bez le ri nin ha re ke te geç me si ni
sa¤ lar.(1) Bu nun üze ri ne he men vü cut ›s› s› aza l›r. Vü cu du muz da ›s› kay b› ol du ¤un -
da da ay n› dü zen le yi ci mer kez tam ter si ifl lem ya pa rak kan da mar la r› n›n  da ral ma s› -
n› ve tit re me olufl ma s› n› sa¤ lar.(2) Bu ön lem ler den son ra vü cut ›s› s› tek rar yük se lir. 

hipotalamustaki al›c› ve
düzenleyici merkez

vücut ›s›s›
düfler

37 dere-
ce nor-
mal vü-

cut
s›cakl›¤›

(1)(2)

37 dere-
ce nor-
mal vü-
cut
s›cakl›¤›

vücut ›s›s› artar

*kan damarlar› daral›r
*ter bezleri aktif de¤ildir
*tüyler kalkar
*titreme bafllar

*kan damarlar› genifller
*ter bezleri aktiftir
*tüyler yat›kt›r

so¤uk
alg›lay›c›

s›cak
alg›lay›c›



Ay nı şe kil de be de ni miz de faz la yük se len ısı nın dü şü rül me si için de

ter le me me ka niz ma sı ile bir lik te kan dev re ye gi rer. De ri al tın da ki kan da -

mar la rı ge niş ler ve böy le ce ka nın ta şı dı ğı ısı yı ha va ya bı rak ma sı ko lay laş -

tı rıl mış olur. Bu ne den le yük sek tem po lu fi zik sel iş ler yap tı ğı mız za man,

da mar la rın ge niş le me si so nu cun da yü zü müz kı za rır. Kan, vü cut ısı mı zın

ko run ma sın da da bü yük rol oy nar. Üşü dü ğü müz de ten ren gi miz be yaz -

la şır. Çün kü de ri mi zin al tın da ki kan da mar la rı ha va nın so ğuk lu ğu na gö -

re da ra lır. Be de ni miz de ha va ya ya kın böl ge ler de ki kan bu şe kil de azal tıl -

mış olur ve vü cut ta ki so ğu ma mi ni mu ma in di ri lir. 

Yü zen Hüc re ler den Olu flan Bir Do ku

Kan ya pı ola rak vü cu dun di ğer sı vı la rın dan fark lı dır. Kan as lın da

bir an lam da do ku dur; tıp kı ke mik ve ya kas do ku su gi bi. An cak bir do ku -

yu oluş tu ran hüc re ler bir bir le ri ne sı kı sı kı ya tu tu nur ken, kan do ku su nu

oluş tu ran hüc re ler bir bir le ri ne ya pı şık ol ma yan hüc re ler den oluş mak ta -

dır. Al yu var, ak yu var ve trom bo sit is mi ve ri len kan hüc re le ri, kan plaz -

ma sı için de ser best çe da ğıl mış ola rak do la şır lar.

Kan %55 plaz ma dan, %45 de kan hüc re le rin den olu şur. Plaz ma nın

%90-%92'si su, ge ri ka lan bö lü mü ise plaz ma pro te in le ri, ami no asit ler,

kar bon hid rat lar, yağ lar, hor mon lar, üre, ürik asit, lak tik asit, en zim ler, al -

kol, an ti kor lar, sod yum, po tas yum, iyot, de mir, bi kar bo nat gi bi ele ment -

ler den olu şur. İş te kan hüc re le ri bu kompleks sı vı nın için de yü zer ler.

Ka n› Olufl tu ran Par ça lar
Kü çük K›r m› z› Hüc re ler: Al yu var lar

İn san be de nin de bu lu nan yak la şık 25 tril yon kü çük kır mı zı hüc re hiç

dur ma dan yük ta şır. Al yu var isim li bu hüc re ler, kan sı vı sı için de bü tün

vü cu du baş tan aşa ğı do la şır ve ye ri ne gö re ok si jen ya da kar bon di ok sit ta -

şır lar. An cak bu ba sit bir ta şı ma iş le mi de ğil dir. Ön ce lik le hüc re nin bir

mad de ta şı ya bil me si için özel bir ya pı sı nın ol ma sı ge rek mek te dir. Ör ne -

ğin ok si jen ta şı ya cak hüc re için en ide al şe kil hüc re nin yas sı ol ma sı dır.

Çün kü bu yas sı şe kil hüc re nin yü zey ala nı nı ar tı ra cak ve ok si jen le te ma -
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sı nı ko lay laş tı ra cak tır. Ni te kim al yu var hüc re si nin bi çi mi yu var lak ve

yas sı bir yas tı ğı an dı rır. Bu sa ye de al yu var lar müm kün ol du ğun ca çok

ok si jen ato muy la te mas ede bi le cek bir di zay na sa hip tir ler. 

Ola ğan ko şul lar da vü cut ta sa ni ye de yak la şık 2.5 mil yon al yu var üre -

ti lir.2 Al yu var sa yı sı nın den ge de tu tul ma sı vü cut için ha ya ti önem ta şı -

mak ta dır. Her han gi bir ne den le ör ne ğin vü cut ısı sı nın azal ma sıy la bir lik -

te al yu var sa yı sın da art ma gö rül me si önem li ra hat sız lık la ra yol açar.  Vü -

cut ısı sı aşı rı düş tü ğün de kan sı vı sı nın azal ma sı na kar şı lık, al yu var sa yı -

sı ay nı ka lır. Bi rim hac me dü şen al yu var sa yı sı nın art ma sı ile bir lik te ka -

nın akı cı lı ğı aza lır. Bu da da mar lar da tı kan ma ya ne den olur ve kal bin ça -

lış ma sı nı zor lar. Bu ne den le al yu var sa yı sı nın be lir li bir den ge de ol ma sı

in san ya şa mı için ha ya ti dir.

Vü cut ta ki ta şı ma iş le mi için hüc re nin şek li nin yas sı ol ma sı tek ba şı -

na ye ter li de ğil dir. Ok si je ni ta şı yan, fa kat hüc re ye kul la na bi le ce ği şe kil de

su na ma yan al yu var la rın hiç bir an la mı yok tur. Çün kü vü cut hüc re le ri nin,

ok si je ni ken di le ri ne bağ la ya cak özel mo le kül le re ih ti ya cı var dır. Bu mo le -

kül ok si jen le üç bo yut lu bir ya pı da en ide al şe kil de bir leş me li ve ok si je ni

gü ven le ta şı ma lı dır. An cak ok si je ne çok da sı kı bağ lan ma ma lı, ok si jen

ve ri le cek hüc re ye gel di ğin de, ok si jen den ko lay ca ay rı la bil me li dir.

Kı sa ca sı ok si je nin ta şın ma sı ve ge re ken yer ler de kul la nı la bil me si

için ken di ne has bir ta sa rı ma sa hip çok özel bir mo le kü le ih ti -

yaç var dır. İş te bu mo le kül al yu var la ra -do la yı sıy la ka na-

kır mı zı ren gi ni ve ren he mog lo bin mo le kü lü dür.

plazma Mik ros kop la in ce le ndi -
¤in de ka n›n için de bir -
çok fark l› hüc re tü rü ol -
du ¤u gö rü le cek tir. (sol-
da) Kan da sa y› ca da ha
çok olan k›r m› z› kan
hüc re le ri  ka na ren gi ni
ve rir. Bu hüc re ler ok si -
jen le yük lü ol du ¤un da
ka n›n ren gi k›r m› z› olur.
Ak si tak dir de kan pem -
bem si bir kah ve ren giye
bürünür. 

çeflitli beyaz kan
hücreleri

k›rm›z› kan hüc-
releri



He mog lo bin bir bi rin den fark lı iki iş lev ya pa bil me si ne de niy le bi lim

adam la rı ta ra fın dan "ola ğa nüs tü bir mo le kül" ola rak ni te len di ril mek te dir.

He mog lo bin ak ci ğer de ki ok si je ni alır ken, kar bon di ok si di bı ra kır ve

ora dan kas la ra ge çer. Bu sı ra da kas lar da be sin le ri ya kıp kar bon di ok sit

oluş tu rur. He mog lo bin mo le kü lü kas la ra ulaş tı ğın da ön ce ki nin tam ter si

bir iş lev gö re rek ok si je ni bı ra kıp kar bon di ok si di alır. Bu çok şu ur lu ve di -

sip lin li bir ha re ket şek li dir. 

Bi lim adam la rı, 1996 yı lın da, al yu var la rın ya pı sın da ki he mog lo bin

mo le kül le ri nin ok si je ni ta şı mak tan baş ka, ya şam sal önem ta şı yan bir di -

ğer mo le kü lü da ha ta şı dık la rı nı keş fet ti ler. Bu mo le kül, azot mo nok sit tir

(NO). He mog lo bi nin azot mo nok sit ga zı nı ta şı ma sı nın çok önem li bir ne -

de ni var dır. He mog lo bin, azot mo nok sit ga zı nın yar dı mıy la do ku ya ne

ka dar ok si jen ve ri le ce ği ni de net ler.3 Do la yı sıy la, bu ga zın he mog lo bin ta -

ra fın dan ta şın ma sı in san ha ya tı ve sağ lı ğı açı sın dan son de re ce önem li dir. 
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Hemog lo bin ok si je nin ta fl›n ma s›
için ge rek li olan en uy gun ta sa -
r› ma sa hip bir mo le kül dür.

ci¤erdeki hava
kesecikleri

ci¤erdeki k›lcal
damarlar vücudun herhangi

bir yerindeki hüc-
reler

dokudaki k›lcal
damarlar

hemoglobin

plazma

lökosit

oksijen

karbondioksit
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He mog lo binin ku sur suz mo -

le kül ya pı sı ve iş lev le ri bi lim

adam la rı nın da dik ka ti ni çek miş -

tir. Ev rim ci Gor don Ratt ray Tay -

lor, The Gre at Evo lu ti on Mystery

(Bü yük Ev rim Gi ze mi) ad lı ki ta -

bın da, he mog lo bin hak kın da şun -

la rı yaz mış tır:

Ka nın olu şu mu, tek ba şı na bir sa -

ga des ta nı gi bi dir. Ço ğu nun ye -

te rin ce an la şıl ma dı ğı en az 80 un -

sur dan olu şur. En bü yük öne me

sa hip olan bi le şen ise he mog lo -

bin dir. He mog lo bin ak ci ğer de ki

ok si je ni alır ken, kar bon di ok si ti

bı ra kır ve ora dan kas la ra ge çer. Ora da ise tam ter si iş le vi ya par, ok si je ni bı -

ra kıp, kar bon di ok si ti alır. Kas lar be sin le ri ya kıp kar bon di ok sit oluş tu rur.

Bir ara ba nın akar ya kıt ya kıp kar bon mo nok sit üret me si gi bi. Bu mad de ger -

çek ten ola ğa nüs tü bir mo le kül dür ki, bir an da ok si je ne kar şı bir leş me eği li -

mi gös te rir ken, bir kaç sa ni ye son ra bu eği li mi ni kay be der. Bir an da ter ci hi

kar bon di ok si te bağ lı ola rak de ği şir. Bu da onu da ha da dik ka te de ğer ya par.

Yap tı ğı işe uyum gös te ren da ha iyi bir ör nek yok tur.4

Tay lor'ın da özet le di ği gi bi, he mog lo bin mo le kü lü ade ta şu ur sa hi bi

bir var lık gi bi ge rek ti ği yer de ve za man da ge re ken se çi mi ya pa bil mek te -

dir. Yal nız ca ok si je ni ta şı mak la kal ma yıp, he mog lo bin, ok si je ne acil ge -

rek si ni mi olan bir ka sın ya nın dan ge çer ken bu ok si je ni bı rak ma sı ge rek ti -

ği ni he men an la mak ta, bu sı ra da açı ğa çı kan kar bon di ok si ti al ma sı ve ne -

re ye bı rak ma sı ge rek ti ği ni de bi le rek ha re ket et mek te ve ye ni yü küy le bir -

lik te ak ci ğer le re doğ ru yo la çık mak ta dır. He mog lo bin mo le kü lü hiç bir

za man ok si jen ile kar bon di ok si ti bir bi ri ne ka rış tır ma mak ta dır ve da ima

doğ ru ad re se git mek te dir. 

Bir mo le kü lün dü şün me, ka rar ver me, seç me ve ter cih yap ma gi bi

özel lik ler ge rek ti ren bu gi bi dav ra nış lar da bu lun ma sı el bet te ki dü şün dü -

rü cü dür. 
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Nere de, ne za man, na s›l dav -
ra na ca ¤› n› çok iyi bi len he -

mog lo bin mo le külü Allah'›n il-
ham› ile hareket etmektedir. 



Bu mo le kü lün ser gi le di ği ola ğa nüs tü şu ur sa ye sin de tüm in san lar

ya şam la rı nı ra hat lık la sür dü re bil mek te dir. İn san vü cu dun da sa at te or ta -

la ma 900 mil yon al yu var üre ti lir. Sa de ce bir al yu var hüc re sin de ise yak -

la şık 300 mil yon he mog lo bin mo le kü lü bu lu nur. Bu mo le kül le rin tü mü

bu iş lem le ri hiç bir ka rı şık lık çık ma dan ya pa bi le cek özel lik le re sa hip tir.

İn san vü cu dun da bu lu nan bü tün he mog lo bin mo le kül le ri nin sa yı sı ve bu

mo le kül le rin hep si nin is tis na sız ay nı ye te nek le re sa hip ol duk la rı dü şü -

nül dü ğün de ko nu nun öne mi da ha net an la şıl mak ta dır.  

Böy le bir se çi ci li ğin te sa dü fen or ta ya çı ka ma ya ca ğı, te sa düf le rin in -

san vü cu dun da ki mil yar lar ca he mog lo bi ne bu özel lik le ri ka zan dı ra ma ya -

ca ğı akıl sa hi bi her in san için çok açık bir ger çek tir. He mog lo bin mo le kü -

lü nü ya ra tan ve her in sa nın vü cu du na tüm özel lik le riy le bir lik te yer leş ti -

ren Al lah'tır. 

İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka İlah yok tur. Herşe yin Ya -

ra tı cı sı dır, öy ley se O'na kul luk edin. O, herşe yin üs tün de bir ve kil dir.

(En'am Su re si, 102)
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Ka nın, ok si jen da ğı tıp, kar bon di ok sit
al ma iş le vi ni he mog lo bin ol ma dan
ya pa ma ma sı ev rim ci ler için bir aç -
maz dır. Çün kü ev rim ci ler ka nın da in -
san vü cu dun da ki di ğer sis tem le rin de
za man için de aşa ma aşa ma ge liş me -
ler le mey da na gel di ği ni id dia eder ler.
Ya ni bu id di aya gö re ka nın var ol du -
ğu ama için de he mog lo bin mo le kü lü -
nün he nüz bu lun ma dı ğı bir dö nem
var dır. Oy sa bu ev rim te ori si açı sın -
dan bü yük bir çe liş ki dir. Kan de nen
sı vı he mog lo bin mo le kü lü ol ma dan

iş le vi ni ye ri ne ge ti re mez ve hüc re le ri -
ne ok si jen ulaş ma yan can lı he men
ölür. Bu can lı nın he mog lo bin mo le kü -
lü nün olu şu mu nu bek le ye cek za ma nı
yok tur. Gö rül dü ğü gi bi kan oluş tu ğu
an da he mog lo bi nin de oluş ma sı ge -
rek mek te dir. Ya ni ka nın, tüm özel lik -
le ri ve ya pı la rı ile bir lik te tek bir an da
or ta ya çık ma sı şart tır. Ev rim ci le rin
aşa ma lı olu şum id di ala rı bu nok ta da
ta ma men çök mek te ve ka nın Al lah
ta ra fın dan tek bir an da ya ra tıl dı ğı nı
or ta ya koy mak ta dır.

Ok si je nin He mog lo bi ne Bağ lı Da ğı lı mı Ev rim ci ler İçin Bir Çık maz dır
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Alyuvarlar›n fieklindeki Hikmet

Al yu var hüc re le ri nin bi çi mi daha önce

de belirtildiği gibi yu var lak ve yas sı bir

yas tı ğı an dı rır. Bu yas sı şe kil hüc re nin

yü zey ala nı nı ar tı rır ve ok si jen le te ma sı -

nı ko lay laş tı rır. Ok si je nin ko lay ta şın -

ma sı için bu en ide al şe kil dir. Bu şek lin

bo zul ma sı du ru mun da vü cut ta son de re -

ce cid di has ta lık lar or ta ya çı kar. Orak hüc re -

li ane mi de ni len has ta lık tü rün de al yu var lar

"he mog lo bin S" de ni len anor mal he mog lo bin ti pi ni içe rir -

ler. Bu he mog lo bin, ok si jen siz kal dı ğı za man la rda al yu var içinde uzun

kris tal ler ha lin de çö ker. Bu kris tal ler de hüc re yi uzun laş tı ra rak bir çe şit

orak şek li ni al ma sı na ne den olur lar. Al yu var orak la şın ca, kan dan do ku -

la ra ok si jen ge çi şi zor la şır. Bu du rum ok si jen az lı ğı na ve orak laş ma nın

art ma sı na ne den olur. Bir sü re son ra al yu var küt le si azal ma ya baş lar ve

has ta lık bir kaç sa at için de çok teh li ke li bo yut la ra ula şa bi lir.5

Bu gi bi has ta lık hal le ri dı şın da he men he men bü tün in san lar da al yu -

var la rın şek li ay nı dır. Bu şe kil sa ye sin de her in sa nın vü cu dun da ki ok si jen

ko lay lık la ge re ken yer le re ta şı nır. Şu an da ya şa yan, geç miş te ya şa mış

olan ve ge le cek te de ya şa ya cak olan bü tün in san la rın al yu var la rı nın şek -

li nin yas sı ve yu var lak bir yas tık şek lin de ol ma sı el bet te ki te sa düf ler le

açık lan ma sı müm kün ol ma yan bir du rum dur. Al lah her şe yin en ku sur su -

zu nu bi len, her şe yi en in ce ay rın tı sı na ka dar ted bir edip dü zen le yen dir.

Tüm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın şa nı çok yü ce dir.
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Sa¤l›kl› k›rm›z›
kan hücreleri

Nor mal al yu var -
lar da mar lar dan
ko lay l›k la ge çer
(1), bo zu la rak
orak lafl m›fl al yu -
var hüc re le ri (2)
ise da mar lar da
t› kan ma ya yol
açar. (3)

(2)

(1)

(3)
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Kan da ger çek le şen olay la rı in ce le yen bi li ma dam la rı kar şı laş tık la rı ku sur suz dü -
ze ni tak lit ede bil mek için ça lış ma la rı nı sür dür mek te dir ler. An cak bugü ne ka dar
so mut bir ge liş me kay de di le me miş tir. Hat ta araş tır ma cı lar bu ola ğa nüs tü sı vı yı
tak lit et me ye ça lış mak tan vaz geç miş ler, kan ile il gi li araş tır ma la rın yö nü nü de -
ğiş tir miş ler dir. Ok si jen ta şı ya bi len ye dek bir sı vı yı üret mek için ça lış ma lar yü rüt -
mek te dir ler.
An cak bi lim adam la rı kan ile il gi li ça lış ma ya par ken çe şit li zor luk lar la kar şı laş -
mak ta dır lar. Ka nı da mar dan çek tik le ri an da kan pıh tı laş mak ta dır. Kan hüc re le ri -
nin mik ros kop al tın da ve be den de ay nı şe kil de ha re ket edip et me dik le ri bi lin me -
mek te dir. Ay rı ca kan ne plas tik hor tum da ne de cam şi şe de tam an la mıy la can lı
kal ma dı ğı için için de ki hüc re ler ay rı ay rı alı nıp in ce len mek te dir. Bü tün bun lar gö -
zö nün de bu lun du rul du ğun da bi lim, can lı 'kan'ı de ğil la bo ra tu var da ki ka nı ana liz
ede rek ta nı mak ta dır. (R. von Bredow, Geo, Kasım 1997)
La bo ratuvarlarda ben ze ri üre ti le me yen bu ola ğa nüs tü mad de in san ilk
or ta ya çık tı ğın dan be ri vü cut ta üre til mek te dir. Bu gün sa hip
ol du ğu muz yük sek tek no lo ji ile tak li di da hi ya pı la -
ma yan bir mad de nin za man için de ken di
ken di ne te sa düf le rin et ki siy le oluş tu ğu nu
id dia et mek akıl cı lık tan ta ma men uzak -
laş mak de mek tir. Pek çok can lı tü rü ne
ha yat ve ren bu mad de Al lah'ın ya ra tı şı nın
açık de lil le rin den bir ta ne si dir.

BENZERİ ÜRETİLEMEYEN MUCİZEVİ SIVI: KAN
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Al yu var la r›n fie kil De ¤ifl tir me Ye te ne ¤i

Al yu var hüc re le ri tek bir kan dam la sı na 250 mil yon ta ne sı ğa cak ka -

dar kü çük bo yut lar da dır. Bu al yu var la rın da mar lar da ko lay ha re ket ede -

bil me si ni sağ la yan avan taj lı bir du rum dur. An cak in san vü cu dun da ça pı

bir al yu var hüc re si nin ça pın dan çok da ha kü çük kıl cal kan da mar la rı var -

dır. Bu, ilk ba kış ta ol duk ça bü yük bir prob lem gi bi gö rü le bi lir. Çün kü al -

yu var hüc re si nin ken di sin den çok da ha kü çük ça pa sa hip bir kıl cal da -

mar dan geç me si ge re ke cek tir. Bu zor iş lem na sıl ger çek le şir? 

İş te bu nok ta da al yu var la rın es nek ya pı la rı dev re ye gi rer. Al yu var -

lar yas sı ve ol duk ça es nek ya pı la rı sa ye sin de en dar da mar lar dan bi le ra -

hat lık la ge çe bi lir ler. Bu es nek lik al yu var hüc re le ri nin sa hip ol du ğu bir

baş ka ta sa rım ör ne ği dir. Eğer al yu var lar bi raz ol sun bu es nek lik le ri ni

kay be der ler se ol duk ça cid di prob lem ler do ğar. Ör ne ğin ba zı şe ker has ta -

la rı nın göz le rin de ki has sas do ku lar, es nek lik le ri ni kay bet miş al yu var

hüc re le ri ta ra fın dan tı ka nır ve bu du rum ile ri aşa ma da kör lü ğe ne den

olur.6 Tek bir ör nek te bi le gö rül dü ğü gi bi in san vü cu du nun her par ça sın -

da var olan ta sa rım son de re ce has sas, ku sur suz bir den ge üze ri ne ku ru -

lu dur. 

Vü cut ta ki Ge ri Dö nü flüm Sis te mi ile Sa¤ la nan Eko no mi

İn san vü cu dun da ki ge ri dö nü şüm sis te mi de ku sur suz bir ya pı ya sa -

hip tir. Her an çok sa yı da iş le min ger çek leş ti ği vü cu du muz da sü rek li za -

rar lı atık lar, ölü hüc re ler, vü cu da gi ren ve sa vun ma sis te mi ta ra fın dan

par ça la nan ya ban cı mad de ler ve da ha pek çok ge rek siz mad de do la şır.

An cak bun la rın hiç bi ri vü cu da za rar ver mez. 

Çün kü vü cut ta bu mad de le ri dışarı ata bi le cek ve ya vü cut için de ge -

re ken iş lem ler de de ğer len di re cek sis tem ler mev cut tur. Ör nek ola rak sü -

rek li ye ni le nen al yu var hüc re le ri ni ve re bi li riz. Bu hüc re le rin öm rü yak la -

şık 120-130 gün ka dar dır. Yaş lı al yu var lar ka ra ci ğer de, da lak ta ve ke mik

ili ğin de ölür ler. Ölen al yu var la rın ye ri ne de sü rek li ye ni al yu var lar üre ti -

lir. Her sa ni ye 10 mil yon al yu var ölür ve ye ri ne her gün 200 mil yar ye ni

hüc re oluş tu ru lur ve bu şe kil de vüc udun tüm al yu var la rı yak la şık dört

ay da bir ta ma men ye ni len miş olur.7
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Ölen al yu var la rın için de bu lu nan de mir mo le kü lü de vü cu du muz -

da ki 'ge ri dö nü şüm' sis te miy le ye ni al yu var la rın üre ti min de kul la nıl mak

üze re de po la nır. Bu mü kem mel bir en düst ri yel plan la ma ör ne ği dir.8

Böyle bir planlamanın kendiliğinden ortaya çıkamayacağı açıktır.

Alyuvarları bu özellikleriyle birlikte yaratan Allah'tır.

Mik ro As ker ler: Ak yu var lar

Bir dam la ka nın için de ak yu var adı ve ri len yak la şık 400 bin mik ro

as ker bu lu nur. Hat ta güç lü bir sa vun ma ya pıl ma sı ge re ki yor sa nor mal

şart lar al tın da ka nın her mi li met re kü bün de ak yu var sa yı sı 7.000-10.000

ara sın day ken, bir den bi re bu sa yı 30.000'e ka dar yük se le bi lir.9 Bu as ker le -
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Üstte vü cut ta ki de mir emi li mi nin na s›l ger çek lefl ti ¤i ni gös te ren tab lo gö rül -
mek te dir. Sürekli yenilenen al yu var lar vü cut için önemli bir de mir kay na ¤› d›r. 

alyuvarlar

yafll› alyuvar hüc-
relerinin gelifli yeni alyuvar

oluflumu

doku hücreleri

dalak

k›rm›z› kemik
ili¤i

demirin k›rm›z›
kemik ili¤ine ge-

çifli
dalaktan kana
demir geçifli

besinlerden demir
sa¤lanmas›

demir kayb› (idrar, ter,
vs. ile)

demir eksikli¤i ge-
nellikle karaci¤erde

görülür
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rin gö re vi vü cu du mik ro düş man lar dan ko ru mak tır. Ak yu var lar vü cu da

ait ol ma yan can lı can sız her şe yi yok et mek için prog ram lan mış lar dır. Bu

ne den le vü cu da gi ren bak te ri le ri, vi rüs le ri ve teh li ke mey da na ge ti re bi le -

cek her tür lü mad de yi arar, bu lur, iz ler ve en uy gun an da yok eder ler.

Ak yu var lar kan da ki di ğer hüc re ler den ya pı sal ola rak fark lı lık lar

gös te rir ler. Ör ne ğin al yu var lar da çe kir dek bu lun maz. An cak ak yu var lar

çe kir dek li dir ve iç le rin de bü tün or ga nel ler bu lu nur. Bun dan baş ka ak yu -

var lar bir kaç gün hat ta bir en fek si yon sı ra sın da bir kaç sa at ya şar lar. Bu

ka dar kı sa bir ya şam zan ne dil di ği nin ak si ne vü cu dun sa vun ma sı açı sın -

dan ol duk ça önem li dir. Çün kü sa vun ma ya pan ya ni yıp ran mış olan ak -

yu var ölür ve da ha o ölür ken ye ri ne he men sağ lık lı ve sa vun ma ka bi li ye -

ti çok da ha yük sek olan bir ye ni si üre ti lir.10

Ak yu var lar as lın da tek tip hüc re ler den oluş maz. 'Ak yu var' fark lı as -

ker ler den oluş muş ve in san be de ni için çar pı şan sa vaş çı hüc re le re ve ri len

ge nel bir isim dir. Bu as ker ler iki ana gru ba ay rı lır. Bi rin ci grup, düş man -

la ilk kar şı la şan ve gö ğüs gö ğü se sa va şan gra nü lo sit ler dir. İkin ci grup ise

düş ma na kar şı özel si lah lar (an ti kor) üre ten len fo sit ler dir.

Len fo sit le rin kan da ki di ğer hüc re ler den fark lı bir özel lik le ri var dır.

Ka nın dı şın da, do ku lar da ya şa yan len fo sit sa yı sı, kan da ya şa yan len fo sit

sa yı sı na oran la çok faz la dır. Bu hüc re ler do ku lar da -vü cu dun de rin lik le -

rin de- ade ta üs ku rar ve do ku la rı mik rop la ra kar şı ko rur lar. Öy ley se ka -

nın için de len fo sit bu lun ma sı nın ne de ni ne dir?
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Ak yu var lar ge rek ya -
flam sü re le ri, ge rek se
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aç›k bir fle kil de ya ra t› l› -
fl› ka n›t lar. Yan da  çe flit -
li ak yu var re sim le ri gö -

rü lü yor. Sa r› hüc re ler
en kü çük ak yu var lar

olan len fo sit ler dir.



As lın da ak yu var lar ka nı bir ta şı ma ara cı ola rak kul la nır lar. Ak yu -

var lar ade ta dev ri ye gö re vi ya pan bir jan dar ma bir li ği gi bi vü cu dun her

ye ri ni kan la bir lik te ge zer ler, yaş lı ve güç süz ak yu var la rın bu lun du ğu

do ku la rı bü yük bir hız la tak vi ye eder ler. Böy le akıl cı ve hız lan dı rı cı bir

sis te min, ev rim ci le rin id dia et ti ği gi bi te sa dü fen ge liş miş ol ma sı im kan -

sız dır. 

Şu ur suz atom lar dan olu şan bir hüc re nin ter cih ye te ne ği ne, ak la ve

bi lin ce sa hip ola ma ya ca ğı, vü cut sa vun ma sı yap ma sı nı sağ la ya cak özel -

lik le ri ken di ken di ne  edi ne me ye ce ği açık ça or ta da dır. Kal dı ki bu kü çük

can lı nın di ğer hüc re le ri ko ru mak için sa vaş ma sı ol duk ça önem li bir ay -

rın tı dır. Göz le gö rü le me yen bir hüc re nin ken di si ni si zin için fe da et me si

ve vü cu du nuz da ay nı fe da kar lı ğa sa hip mil yon lar ca hüc re nin bu lun ma sı

göz le ri ni zin önün de bu lu nan mil yon lar ca mu ci ze den bi ri dir.

Ak yu var la rın ya pı sın da ki mü kem mel lik, sa hip ol duk la rı fe da kar lık,

sa vaş ma bil gi si ve ye te ne ği ken di ter cih le ri nin de ğil Al lah'ın on la rı bu

özel lik ler de ya rat ma sı nın bir so nu cu dur. Bu nun ak si ni ka nıt la ma ya ça lı -

şan lar bu gü ne ka dar hiç bir so nu ca ula şa ma mış lar dır, bun dan son ra ulaş -

ma la rı da müm kün de ğil dir. Al lah Ken di si ni in kar et me ye ça lı şan la rın ça -

ba la rı nı Nur Su re si'nde se ra ba ben ze te rek şöy le bu yur muş tur:

İn kar eden ler ise; on la rın amel le ri düm düz bir ara zi de ki se ra ba ben zer;

su sa yan onu bir su sa nır. Ni ha yet ona ulaş tı ğın da bir şey bu la maz ve ya -

nın da Al lah'ı bu lur. (Al lah da) Onun he sa bı nı tam ola rak ve rir. Al lah, he -

sa bı çok se ri gö ren dir. (Nur Su re si, 39)

Evrimcilerin Bu Konudaki Mant›k Bozukluklar›

İn san vü cu du na her gün çok sa yı da mik rop gi rer. Bu mik rop lar sa -

vun ma sis te mi nin ilk aşa ma sın da et ki siz ha le ge ti ril me ye ça lı şı lır. An cak

en gel le ne me yen ba zı mik rop lar ve ya ban cı mad de ler do la şım sis te mi ne

gi re rek ya şam sal teh li ke oluş tu ra bi lir. Bu tür mik rop la ra "an ti jen" adı ve -

ri lir. Vü cut an ti jen le re kar şı "an ti kor" adı ve ri len mad de ler üre te rek on la -

rı yok et me ye ya da ço ğal ma la rı nı ön le me ye ça lı şır. An ti kor an ti je ne tıp -

kı anah ta rın ki li de otur ma sı gi bi üç bo yut lu ya pı da ke net le ne rek an ti je ni
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et ki siz ha le ge ti rir. An ti kor ile an ti jen ara sın da ki anah tar-ki lit ben zer li ği

bu sis te min an la şıl ma sı açı sın dan üze rin de dik kat le dü şü nül me si ge re ken

bir ör nek tir.

Doğada ortaya çıkan yüzbinlerce farklı antijene karşılık savunma

hücreleri ayrı ayrı antikor üretebilir. Bu yüzbinlerce kilide uygun anahta-

rı vücut hücrelerinin anında üretebilmesi demektir. Bu elbette ki muciz-

evi bir olaydır.

Fa kat asıl il ginç olan la bo ra tu var da oluş tu ru la rak in san vü cu du na

yer leş ti ri len ya pay an ti jen le re kar şı bi le sa vun ma hüc re le ri nin an ti kor

üre te bil me si dir. Vü cut hüc re le ri do ğa da bu lu nan ki lit le re uy gun anah tar

üre te bil dik le ri gi bi do ğa da hiç bu lun ma yan ve la bo ra tuv ar da üre ti len ki -

lit le re gö re de anah tar üre te bil mek te dir ler. 

Vü cu dun için de ki bir me ka niz ma nın dış dün ya hak kın da bu den li

şa şır tı cı bir bil gi ye sa hip ol ma sı el bet te ki te sa düf ler le açık la na maz. Bir

hüc re na sıl olur da yüz bin ler ce ya ban cı mad de nin  bil gi si ne sa hip ol ma -

nın ya nı sı ra, la boratuvarda ya pay ola rak üre ti len çok fark lı bir mad de nin

(an ti je nin) de bil gi si ne sa hip ola bi lir? Sa vun ma hüc re le ri nin, vü cut ta ki

an ti jen le ri bir şe kil de ta nı dı ğı nı ka bul et sek da hi, da ha ön ce hiç bir şe kil -

de kar şı laş ma dı ğı bir an ti je ni de ta nı ya bil me le ri çok şa şır tı cı dır. Da ha sı,

sa vun ma hüc re le ri vü cu da ye ni gi ren bu ya ban cı yı he men teş his et tik le ri

gi bi, ya ban cı ya kar şı kul la nı la cak et ki li si lah la rı da –uy gun an ti ko ru-

anın da tes pit edip üret mek için ge rek li olan ye te nek ve ak la da sa hip tir -

ler. Teş his et me, ted bir al ma gi bi akıl, bil gi ve şu ur ge rek ti ren özel lik ler le

do na tıl mış olan sa vun ma hüc re le ri nin te sa dü fen oluş tu ğu nu söy le mek,

önem li bir man tık he zi me ti dir. Ev rim ci ler, sa vun ma hüc re le ri nin, her tür -

lü ya ban cı mad de yi teş his ede bil me özel li ği ni ken di te ori le ri ne gö re açık -

la ya ma dık la rı gi bi, son de re ce man tık ve bi lim dı şı izah lar la, ko nu yu ge -

çiş tir me ye ça lı şır lar. 

Sa vun ma hüc re leri nin ya pay bir an ti je ni ta nı ma ko nu suy la il gi li ola -

rak ev rim ci bi lim adam la rın dan Ali De mir soy'un söz le ri buna ör nek tir:

Fa kat yir min ci yüz yıl da ya pay ola rak sen tez le nen bir kim ya sal mad de ye

kar şı an ti kor yap ma dü ze ne ği ni çok da ha ön ce den ge liş ti ren bir hüc re, ka -

hin de mek tir.11
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Prof. De mir soy ay nı ki ta bın da, bu ko nu nun bu gü ne ka dar bir açık la -

ma sı nın ol ma dı ğı nı da şöy le iti raf et miş tir:

Plaz ma hüc re le ri bu bil gi yi na sıl ve han gi form da el de ede rek, ona gö re öz -

gül şe kil len miş an ti ko ru üre te bil mek te dir? Bu gü ne ka dar bu so ru nun ke sin

bir açık la ma sı ya pı la ma mış tır.12

De mir soy bu ifa de siy le hüc re nin ola ğa nüs tü bir ta kım özel lik le re sa -

hip ol du ğu nu ka bul et mek te dir. Çün kü "ka hin" ba zı bil gi le re ön ce den sa -

hip olan ki şiler için kullanılır. Bir hücrenin bilgi sahibi olması, üstelik de

bulunduğu ortamdan tamamen uzaktaki varlıklar hakkında bilgi sahibi

olması olağanüstü bir özelliktir. Can sız atom la rın bir leş me sin den mey da -

na gel miş bir hüc re nin tesadüfen güçlü sezilere veya ileri derecede bilgi

ve kültüre kendi kendine sahip olması elbette beklenemez. Bunu iddia et-

mek ak lın ve man tı ğın sı nır la rı nın dı şı na çık mak tır. 

An cak, ev rim ci ler ça re siz kal dık la rı için can lı la rın ya ra tı lış tan sa hip

ol duk la rı mu ci ze vi özel lik le ri ka bul eder ler. Fa kat bu sis tem le rin özel ola -
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rak ya ra tıl dı ğı nı ka bul et me mek, da ha doğ ru su Al lah'ın var lı ğı nı in kar et -

mek için  bu mü kem mel li ğin se be bi ni baş ka yol lar la açık la ma ya ça lı şır lar.

Bu nok ta dan son ra ev rim ci ler bi lim sel lik le hiç bir il gi si ol ma yan, yal nız ca

tel kin yap ma ya ve aciz lik le ri ni giz le me ye ça lı şan açık la ma lar ya par lar.

"Bu bir ev rim mu ci ze si dir" ve ya "bu hüc re ade ta bir ka hin gi bi dir" gi bi ev -

ri min tıl sım lı söz le riy le hal kı "hip no ti ze" et me ye ça lı şır lar. 

Oy sa bu ra da ola ğa nüs tü bir du rum var dır. İn san vü cu dun da ki, göz -

le gö rül me ye cek ka dar kü çük ve sü rek li ye ni le nen hüc re ler, do ğa da va r

o lan tüm düş man la rı nı, da ha on la rı gör me den ta nı ma, teş his et me ve yo -

k et me ye te nek ve do na nı mı na sa hip tir ler. Böy le bir ya pı yı te sa düf le re

bağlamak, Al lah'a inan ma ma yı ken di le ri ne amaç edin miş ki şi le rin için de

bu lun duk la rı fik ri ac zi gös te ren önem li bir ör nek tir.

Ev rim ci le rin, bu hüc re le ri, böy le si ne mü kem mel iş lev ve özel lik ler -

le oluş tur du ğu nu ile ri sür dük le ri me ka niz ma ise mu tas yon lar dır. De mir -

soy da yi ne  Ka lı tım ve Ev rim ad lı ki ta bın da, yu ka rı da ki söz le ri ne şöy le de -

vam eder; "Bu dü ze ne ğin (an ti ko run an ti je ni ta nı ma sı) oluş ma sı da rast -

lan tı ile mey da na ge len mu tas yon lar dır şek lin de sa vu nul mak ta dır." 

Yu ka rı da ki açık la ma yı de tay lı bir şe kil de in ce le mek ev rim ci bi lim

adam la rı nın baş vur duk la rı oyun la rı an la mak açı sın dan son de re ce önem -

li dir. Ya zar, ba zı çev re le rin bu dü ze ne ğin mu tas yon lar so nu cun da or ta ya

çık tı ğı nı sa vun duk la rı nı söy le mek te dir. Bu cüm le yi oku yan ve bi yo lo ji

hak kın da de tay lı bil gi ye sa hip ol ma yan bir oku yu cu da bu id di anın bi -

lim sel bir açık la ma ve is pat lan mış bir ger çek ol du ğu nu zan ne de bi lir. Oy -

sa; "Bu dü ze ne ğin (an ti ko run an ti je ni ta nı ma sı) oluş ma sı da rast lan tı ile

mey da na ge len mu tas yon lar dır şek lin de sa vu nul mak ta dır." cüm le si, içi

ta ma men boş, hiç bir bi lim sel de ğe ri ol ma yan ve yal nız ca oku yu cu nun

dik ka ti ni da ğıt ma ya, et ki al tı na al ma ya yö ne lik ha zır lan mış bir cüm le dir.

Bu et ki al tı na al ma ve al dat ma yön te mi as lın da dün ya hak kın da hiç -

bir bil gi si ol ma yan, hat ta ha fı za sı nı ta ma men kay bet miş bir in sa nı ke li me

oyun la rı ile kan dır ma ya ben zer. Bu ki şi, içi son de re ce ile ri tek no lo ji ile

do na tıl mış bir gök de le nin önü ne ge ti ril se ve ken di si ne bu bi na nın bir

"dep rem" so nu cun da oluş tu ğu söy len se şüp he siz ki şi nin  -man tı ken böy -

le bir şe ye ke sin lik le inan ma sa da- ak si ni is pat la ya bil me im ka nı o an için
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yok tur. Ama her şe ye rağ men ak lı ve vic -

da nı ile dü şü nen in san, böy le bir ola yın

ger çek le şe me ye ce ği ni tak dir ede bi lir.

Komp leks bir hüc re nin mu tas yon la

mey da na gel di ği ni söy le mek de yu ka rı da -

ki ör nek ten fark sız dır. Her şey den ön ce

hüc re bir gök de len den çok da ha üs tün bir

tek no lo ji ye sa hip tir. Hat ta birçok bi lim

çev re si hüc re nin in sa noğ lu nun kar şı laş tı -

ğı en üs tün ve komp leks ya pı ol du ğu nu

söy ler. İkin ci si hüc re ye sa hip ol du ğu özel -

lik le ri ka zan dır dı ğı id dia edi len mu tas yo -

nun hüc re üze rin de ki et ki si, ge nel ola rak

bir dep re min gök de len üze rin de ki et ki sin -

den çok da ha yı kı cı ve tah rip edi ci dir. 

Böy le si ne tah rip edi ci bir fak tö rün,

yüz bin ler ce fark lı an ti jen için yüz bin ler ce

fark lı an ti kor üre te bi len, in san ha fı za sı ve

ze ka sın dan üs tün bir be ce ri ye sa hip bir

hüc re yi te sa dü fen üre te bil me si ke sin ola -

rak im kan sız dır.

Kal dı ki ev rim te ori si ne gö re hüc re

tek bir mu tas yon so nu cun da de ğil, bir bi ri -

ni ta kip eden birçok mu tas yon so nu cun da

bu özel lik le re sa hip ol muş tur. Bu da bir bi -

ri ni ta kip eden birçok dep re min bir şe hir

imar et me si ne ben zer. 

Bi lim sel ger çek le re ters dü şe rek mu -

tas yon la rın her bi ri nin hüc re ye fay da lı bir

özel lik ka zan dır dı ğı nı, her ne ka dar im -

kan sız ol sa da- ka bul ede lim. An cak bu da

ye ter li de ğil dir. Çün kü sa vun ma hüc re si -
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antijenin antikorla
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1) Sa vun ma hüc re le ri vü cu da ye ni
gi ren ya ban c›  hüc re le ri he men tefl -

his eder ler. Ay n› an da ya ban c› ya
kar fl› kul la n› la cak et ki li si lah la r› da

-uy gun an ti ko ru- an›n da tes pit edip
üre te bi lir ler.

2) An ti kor lar an ti jen ler le bir le fle rek
on la r› yok eder ler. An cak bu ra da

dik kat çe ki ci olan nok ta vü cut hüc -
re le ri nin düfl man la ra bi re bir uyan

si lah lar üret me si dir.
3) Gö rül dü ¤ü gi bi an ti kor lar an ti je nle re

t›p k› anah ta r›n ki li de otur ma s› gi bi üç
bo yut lu bir ya p› da ke net le nir ve an ti je -

ni et ki siz ha le ge ti rir ler.

(1)

(2)

(3)
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nin, sa hip ol du ğu özel lik le ri ka za na bil mek için mil yon lar ca yıl bek le me -

ye za ma nı yok tur. Çün kü sa vun ma hüc re si gö re vi ni ya pa maz sa, bu can lı

için ke sin ölüm an la mı na ge lir. Sa vun ma hüc re le ri bü tün özel lik le ri ile

can lı nın be di nin de ilk an dan iti ba ren bu lun mak zo run da dır. 

Ay rı ca sa vun ma hüc re le ri yal nız ca üs tün bir üre tim ye te ne ği ne sa -

hip de ğil dir. Sa vun ma sis te min de bir bir le rin den fark lı özel lik ve gö rev -

ler de bir çok hüc re var dır. Bu hüc re le rin ade ta di sip lin li bir or du gi bi ken -

di ara la rın da sa hip ol duk la rı ile ti şim, dü zen, emir ko mu ta zin ci ri gi bi

özel lik le ri gö zö nü ne alın dı ğın da, ev rim te ori si nin te sa düf açık la ma sı nın

bi li min kar şı sın da na sıl çök tü ğü bir kez da ha an la şıl mak ta dır.

Sa vun ma hüc re le ri nin baş ka can lı la rın vü cut ya pı la rı nı tah min ede -

bil me ve bu na gö re tak tik be lir le me ye te nek le ri  en in ce ay rın tı sı na ka dar

Al lah ta ra fın dan ya ra tıl mış tır. Al lah üs tün kud ret sa hi bi olan dır.

"Si zin İla hı nız yal nız ca Al lah'tır ki, O'nun dı şın da İlah yok tur. O, ilim

ba kı mın dan herşeyi ku şat mış tır." (Ta ha Su re si, 98)

Kan›n Hayati Parças›: Plazma
Kan hüc re le ri nin (al yu var lar, ak yu var lar) için de yüz dük le ri sı vı nın

is mi kan plaz ma sı dır. Kan plaz ma sı da ba sit bir sı vı de ğil, için de birçok

özel mad de bu lu nan özel bir ka rı şım dır. Plaz ma, %90-92 ora nın da su, %6-

8 ora nın da pro te in, ay rı ca eri yik ha lin de tuz, gli koz, yağ ve ami no asit,

kar bon di ok sit, azot lu atık ve hor mon lar içe ren sa rım sı bir sı vı dır. 

Plaz ma ye di ği niz yi ye cek ler den el de edi len be sin le ri vü cu dun içi ne

da ğı tır. Hüc re le rin üret tik le ri ar tık mad de le ri de be den den uzak laş tır mak

için il gi li or gan la ra ile tir. Eğer plaz ma nın bu ta şı ma-nak li ye gö re vi ol ma -

sa, ye ni len be sin ler hiç bir işe ya ra maz, do ku la ra be sin ula şa maz, üre ti len

ar tık mad de ler uzak laş tı rı la ma dı ğı için vü cut he men ze hir le nir di.

Plaz ma nın di ğer baş lı ca gö rev le ri;

- kan ba sın cı nın be lir li bir dü zey de tu tul ma sı nı sağ la mak,

- vü cut ta ısı nın eşit ola rak da ğıl ma sı na yar dım cı ol mak,

- kan ile di ğer do ku la rın asit li ği ni be lir li bir dü zey de tut mak tır.

Plaz ma pro te in le ri nin her  bi ri nin fark lı fonk si yon la rı var dır. Bu pro -

te in le rin üç ana çe şi di; al bu min, fib ri no jen ve glo bü lin ler dir. 
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Albumin, sayıca en fazla olan plazma proteinidir. Vücutta bir an-

lamda taşıyıcı görevi görür. Albuminin en önemli görevi ise kılcal da-

marlardan çevre dokulara aşırı sıvı geçişini önlemektir.13 Bu görevin öne-

mini anlamak için besinlerin vücutta nasıl bir yol izlediklerine göz at-

makta fayda vardır. Besin maddelerinin atardamarlardan gereken doku-

lara ulaşabilmeleri için öncelikle doku duvarını aşmaları gereklidir. Besin

duvarı, çok küçük gözeneklere sahiptir. Buna rağmen hiçbir madde ken-

diliğinden bu duvardan geçemez. Bu geçişte etkili olan faktör kan basın-

cıdır. Tıpkı bir elekte olduğu gibi kanın sıvı kısmı ve en küçük molekül-

ler basınçla duvardan geçerler. Eğer böyle bir engel olmasaydı ve bu

maddeler dokulara aşırı miktarda ulaşabilseydi, vücutta ödem oluşurdu.

İşte albumin, kandaki yüksek yoğunluğu nedeniyle suyu, bir süngerin

yaptığı gibi emer ve bu tehlikeyi önlemiş olur. Bu sistem şöyle çalışır: Su

ve erimiş haldeki maddelerin çoğu kılcal damar duvarından rahatlıkla ge-

çebilirler. Ancak proteinler için bu geçiş mümkün değildir. Bu yüzden da-

mar içinde kalan albumin gibi proteinler geçiş yerinde bir basınç oluştu-

rur ve sıvının dışarı çıkmasını önlerler. Albumin; kolestrol gibi yağları,

hormonları ve bir safra kesesi maddesi olan zehirli sarı bilirubini kendisi-

ne bağlayarak tutar. Ayrıca civa, penisilin ve diğer bazı ilaçları da tutar ve

geçişlerine izin vermez. Bundan başka zehirleri karaciğerde bırakır, besin

maddelerini ve hormonları ise vücut içinde ihtiyaç duyulan yerlere götü-

rür.14

Plaz ma da bu lu nan baş ka bir pro te in olan fib ri no jen ise ka nın pıh tı -

laş ma sı nda önem li bir rol oy nar. Kan da ki di ğer bir pro te in olan glo bü lin -

ler den gam ma olan lar, vü cu dun be lir li bir en fek si yon la uya rıl ma sı so nu -

cun da olu şan ko ru yu cu mad de ler olan an ti kor lar gi bi hiz met ve rir ler. 

Bun lar kan da bu lu nan pro te in ler den sa de ce bir kaç ta ne si dir. Bun lar -

dan baş ka ok si jen, azot ve kar bon di ok sit gaz la rı da plaz ma da eri miş hal -

de bu lu nur. Kan da bu lu nan ka tı mad de ler den olan gli koz ise ol duk ça

önem li bir mad de dir. Gli koz bey nin ya kıt mad de si ola rak kul la nıl mak ta -

dır. Bu ne den le kan da ki se vi ye si hor mon lar la sa bit tu tu lur.  Eğer kan da -

ki gli koz  mik ta rı bel li bir ora nın al tı na dü şe rse aşı rı uya rıl ma, ba yıl ma,

kas lar da tit re me ve bir müd det son ra ko may la bir lik te ölüm or ta ya çı kar. 
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İn san ya şa mın da son de re ce bü yük öne me sa hip olan kan da ki bu

mad de le rin her bi ri özel bir ta sa rı mın ürü nü dür. Yap tık la rı iş ler ve ge nel

özel lik le ri dü şü nül dü ğün de bu açık ça gö rül mek te dir.

Gö rül dü ğü gi bi kan da ki mad de le rin tü mü bir bi riy le bağ lan tı lı iliş ki -

ler için de dir.  Mad de ler den tek bir ta ne si nin ol ma sı ya da nor mal şart lar

al tın da ol ma sı ge re ken den  fark lı özel lik ler de ya da mik tar da ol ma sı in -

san vü cu du için cid di so run la ra yol aç mak ta dır. Bü tün bun lar in san için

ha ya ti öne me sa hip olan ka nı mı zın bü tün özel lik le riy le bir lik te Al lah ta -

ra fın dan ya ra tıl mış ol du ğu nu gös ter mek te dir.
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Plaz ma ka n›n önem li
bir bö lü mü nü olufl tu rur.
Plaz ma n›n için de bu lu -
nan ge rek pro te in ler
ge rek se tuz lar, in san
için ha ya ti öne mi olan
ifl lem le ri ye ri ne ge ti rir -
ler. Ör ne ¤in ka n›n p›h t› -
lafl ma s›, ze hir le rin vü -
cut tan uzak lafl t› r›l ma s›,
be sin mad de le ri nin ta -
fl›n ma s› plaz ma da ki
pro te in le rin gö rev le rin -
den bir ka ç› d›r. Plaz ma
vü cut ta ki ta fl› ma-nak li -
ye gö re vi ni hiç ak sa ma -
dan, ka r› fl›k l›k ç›k ma -
dan ye ri ne ge ti rir. Bü -
tün in san la r›n plaz ma -
la r›n da bu pro te in ler
bu lu nur ve hep si ay n›
gö rev le ri ye ri ne ge ti rir -
ler. Plaz ma s› v› s› n›
olufl tu ran pro te in le re
sa hip ol duk la r› ak l› ve -
ren el bet te ki her fle yin
Rab bi olan Al lah't›r.

PLAZMA % 55

Ö¤e Temel Fonksiyonlar›

Su

Tuzlar (elektrolitler)
sodyum

potasyum
kalsiyum

magnezyum
klorür

bikarbonat

Ozmotik denge,
pH de¤iflimini
önleme ve zar
geçirgenli¤inin
düzenlenmesi

Plazma Proteinleri
albümin

fibrinojen
globülinler

Ozmotik denge,
pH de¤iflimini önleme,

kan›n p›ht›laflmas›,
savunma ve lipid

tafl›nmas›

Di¤er maddeleri
tafl›ma



Kan›n P›ht›laflmas›

İn san be de ni nin he men her bö lü mü ne mil yon lar ca bo ru dan olu şan

bir te si sat -da mar lar- dö şen miş tir. Bu bo ru te si sa tı nın için de hiç dur mak -

sı zın akan bir kan neh ri var dır. Za man za man in san be de nin de mey da na

ge len kü çük bir çi zik ve ya ke sik so nu cun da, de ri nin he men al tın da bu lu -

nan bu bo ru la rın için de akan kan dı şa rı sı zar. Nor mal şart lar da ol ma sı ge -

re ken, vü cut ta ki bü tün ka nın -tıp kı di bin de de lik açıl mış bir su şi şe si gi -

bi- bu de lik ten dı şa rı ak ma sı ve kü çük bir çi zi ğin bi le in sa nı kan kay bın -

dan öl dür me si dir. An cak bu ger çek leş mez. Söz ko nu su de li ğin et ra fın da

kan pıh tı laş ma ya baş lar ve pıh tı la şan kan, de li ği ade ta bir tı pa gi bi tı kar.

Bu du rum, di bi de li nen bir şi şe nin için de ki su yun dı şa rı ak ma mak için

de li ği onar ma sı na ve sert le şe rek de li ği tı ka ma sı na ben zer. 

Bu, kuş ku suz bü yük bir mu ci ze dir. Ka nın bu özel li ği dün ya da ki her

in sa nın ha ya tı nı kur tar mak ta dır. Ak si tak dir de çok kü çük bir ya ra bi le in -

san la rın ölü mü ne ne den ola cak tır. An cak in san lar göz le ri nin önün de bu -

lu nan ve ken di ha yat la rı nı ko ru yan bu mu ci ze hak kın da hiç dü şün mez -

ler. Pe ki bu bü yük mu ci ze na sıl ger çek le şir? Kan na sıl pıh tı la şır? Bu so ru -

nun ce va bı in ce len di ğin de çok açık bir ya ra tı lış mu ci ze si or ta ya çı kar.

Pıh tı laş ma ola yı, tıp kı oto yol da mey da na ge len ka za ya acil çağ rı lar -

la ye ti şen dev ri ye ve am bu lans la rın ilk yar dım la rı nı anım sa tan bir olay -

dır.  

Vü cu dun herhan gi bir

böl ge sin de bir ka na ma ol du -

ğun da ilk yar dım trom bo sit

adı ve ri len kan plak çık la rın -

dan ge lir. Trom bo sit ler ka -

nın için de da ğı nık ola rak do -

la şır lar, bu ne den le ka na ma

vü cu dun ne re sin de olur sa

ol sun mut la ka o böl ge ye ya -

kın, dev ri ye ge zen bir trom -

bo sit var dır. 
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Kan›n içinde da¤›n›k bir flekilde 
dolaflan trombositler

k›rm›z› kan hücresi

trombosit

trombosit
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"Von Wil leb rand" is min de bir pro -

te in ise, ka za ye ri ni işa ret ede rek yar -

dım is te yen bir tra fik po li si gi bi, trom -

bo sit le ri gör dü ğün de ön le ri ni ke ser ve

olay ye rin de dur ma la rı nı sağ lar. 

Olay ye ri ne ge len ilk trom bo sit,

tıp kı tel siz le yar dım is ter gi bi, özel bir

mad de sal gı la ya rak, di ğer ekip le ri olay

ye ri ne ça ğı rır. Göz le gö rü le me yen bir

hüc re or ta da bir prob lem ol du ğu nu an -

la mak ta ve di ğer me ka niz ma lar la ha -

ber le şe bil mek te dir.  Di ğer ekip ler ken -

di le ri ne ge len me sa jı an la mak ta ve ken -

di le rin den is te ne ni yap mak ta dır lar.

Vü cu du nu zun kü çük bir nok ta sın da

göz le gö rü le me yen var lık lar bir bir le ri

ile ha ber leş mek te ve bir or ga ni zas yon

ger çek leş tir mek te dir ler. 

Bu ara da, vü cut ta yer alan 20'ye

ya kın en zim bi ra ra ya ge le rek ya ra nın

üze rin de trom bin adın da bir pro te in

üret me ye baş lar. Bu en zim ler den tek

bir ta ne si nin ol ma ma sı sis te min iş le me -

me si ve in sa nın ha ya tı nı kay bet me si
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Vücu du muz da mey da na ge len kü çük bir
çi zik ve ya ke sik so nu cun da, de ri nin he -
men al t›n da da mar la r› m›z da akan kan d› -
fla r› s› zar. (en üst te ki re sim) Bir sü re son ra
de li ¤in et ra f›n da ki kan p›h t› lafl ma ya bafl -
lar. (or ta da ki re sim) Yu mu flak bir ya p› ya
sa hip olan fib rin ilk bafl ta ya ra y› ka pat t›k -
tan son ra ku rumaya bafllar ve ya ra y› iyi le -
fle ne ka dar ko ru mak için bü zü le rek sert
bir ka buk ha lini al›r. (en alt ta ki re sim) 

kabuk oluflumu

kuruyan fibrin

p›ht›laflan kan

k›rm›z› kan hüc-
releri

beyaz kan hüc-
releri

k›rm›z› kan hüc-
releri

kan da-
marlar›

kan da-
marlar›

deri

trombosit



anlamına gel mek te dir. An cak herşey plan lan mış ve sis tem ku sur suz bir

şe kil de ku rul muş tur. 

Trom bin sa de ce açık ya ra nın ol du ğu yer de üre ti lir. Bu, olay ye rin de

bu lu nan ilk yar dım eki bi nin, has ta için ge re ken ila cı olay ye rin de imal et -

me le ri gi bi bir olay dır. Üs te lik bu üre tim tam ih ti yaç ka dar ol ma lı dır. Ay -

rı ca bu pro te inin üre ti mi tam za ma nın da baş la ma lı ve tam za ma nın da

dur du rul ma lı dır. Baş la ma ve dur dur ma em ri ni trom bi ni üre ten en zim ler

ken di ara la rın da ve rir ler. 

Ye te ri ka dar bu pro te in den üre til dik ten son ra fib ri no jen adın da ip -

lik çik ler oluş tu ru lur. Bu ip lik çik le rin çok önem li bir gö re vi var dır: Ka nın

üze rin de bir ağ oluş tu rur lar ve ge len trom bo sit ler bu ağa ta kı la rak bi ri kir.

Bu bi ri kim yo ğun laş tı ğın da ise ka nın dı şa rı akı şı du rur. Ya ra ta ma men

iyi leş ti ğin de ise kan pıh tı sı yi ne ben zer iş lem ler le çö zü lür.15

Şim di bi raz du rup dü şü ne lim: bu ra da bah se di len en zim ler, pro te in -

ler, can sız, şu ur suz, kör atom la rın fark lı şe kil ler de di zil me le rin den oluş -

muş  ya pı lar dır. Bun la rın her bi ri, ya ra lan ma ola yı nın en ba şın dan be ri bir

gö rev üst le ne rek, en acil şe kil de akan ka nı dur dur mak için or ga ni ze olur -

lar, ilaç üre tir gi bi ge rek li pro te in le ri üre tir ler, yar dım için di ğer le ri ne ha -

ber gön de rir ler, di ğer le ri ha be rin ma hi ye ti ni an la yıp der hal olay ye ri ne

ge lir ve her bi ri gö re vi ni ek sik siz ce ye ri ni ge ti rir. 
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Sol da p›h t› lafl ma y› sa¤ la yan hüc re ler, sa¤ da ise fib rin ip lik çik le ri nin kan hüc re le ri ni
hap se di fli ya ni p›h t› lafl ma ola y› gö rü lü yor.
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Trom bin ka nı pıh tı laş tı ran bir pro te in dir. An cak, trom bin ka nın için de do -
laş ma sı na rağ men, geç ti ği yer ler de ki ka nı pıh tı laş tı ra rak nor mal akı şın
dur ma sı na ne den ol maz. Trom bin sa de ce da mar lar dan bi rin de ka na ma
ol du ğun da ka nı pıh tı laş tı rır. Pe ki, trom bin ge rek ti ği an da pıh tı laş tır ma
özel li ği ni na sıl ka za na bil mek te dir? 

Trom bin,  ge nel de kan da ak tif ol ma yan prot rom bin ha lin de mev cut tur.
Ak tif ol ma dı ğı için prot rom bin, fib ri no je ni iş le me so ka rak pıh tı laş ma için
ge rek li olan fib rin mad de si nin oluş ma sı nı sağ la maz. Böy le ce can lı, kont -
rol süz bir pıh tı laş ma nın ölüm cül et ki le rin den ko run muş olur. 

Şim di dü şü ne lim: Eğer, ka nın pıh tı laş ma sı sis te min de sa de ce fib ri no jen
ve prot rom bin gö rev al say dı bu du rum ölüm cül so nuç lar ge ti re bi lir di. Böy -
le bir du rum da, ki şi ya ra al dı ğın da, ka nın için de amaç sız ca do la şan prot -
rom bin, fib ri no je nin ya nın dan ge çip gi de cek, ve ki şi kan kay bın dan öle -
cek ti. Bu du ru ma gö re; prot rom bin fib ri no je ni fib ri ne dö nüş tür me özel li ği -
ne sa hip ol ma dı ğı için vü cut ta prot rom bi ni ha re ke te ge çi re cek bir me ka -
niz ma ya ih ti yaç var dır. Ni te kim bu sis tem in san vü cu dun da mev cut tur.

Pıh tı laş ma iş le min de, Stu art fak tö rü de ni len baş ka bir pro te in de prot -
rom bi ne et ki eder ve onu ak tif trom bi ne dö nüş tü rür. An cak bu şe kil de
trom bin, fib ri no je ni fib ri ne dö nüş tü rür ve kan pıh tı sı nı oluş tu rur. 

Fa kat bu ra da çok önem li bir de tay da ha var dır: Eğer, Stu art fak tö rü ve
prot rom bin ile fib ri no jen, ka nın pıh tı laş ma sın da rol oy na yan tek pro te in ler
ol say dı; Stu art fak tö rü et ki si ni he men baş la ta cak ve or ga niz ma nın ka nı nı
ku ru ta cak tı. İş te bu ne den ler den do la yı Stu art fak tö rü de kan da ak tif du -
rum da bu lun ma mak ta dır ve ha re ke te geç me si için ak tif leş ti ril me si ge rek -
mek te dir.

Pıh tı laş ma nın bu nok ta sın da du rum da ha da dik kat çe ki ci bir hal al mak -
ta dır. Ak tif du rum da ki Stu art fak tö rü de prot rom bi ni ha re ke te ge çir me ye
ye ter li de ğil dir. Stu art fak tö rü ve prot rom bi ni bir test tü pü ne ko yup ka rış -
tı ra bi lir si niz, fa kat bu sı ra da trom bin olu şa na ka dar ki şi ka na ma dan ölüp
gi de cek tir. Stu art fak tö rü nün ha re ke te ge çe bil me si için de ak se le rin adın -
da baş ka bir pro te in ge rek li dir. Bü tün bun la rın bi ra ra ya gel me siy le ak se -
le rin ve ak tif Stu art fak tö rü  prot rom bi ni he men et ki le yip trom bi ne dö nüş -
tü rür ve ka na ma  dur du ru lur. 

SİHİRLİ MADDE TROMBİN
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Bu ra ya ka dar an la tı lan aşa ma la rın öze ti; bir pro en zi mi ak tif leş ti re bil mek
için, iki ay rı pro te ine ih ti yaç du yul du ğu dur.

An cak pıh tı laş ma da ki bir bi ri ne bağ lı iş lem ler bu ka dar la da sı nır lı de ğil -
dir. As lın da ak se le rin de baş lan gıç ta ak tif ol ma yan pro ak se le rin du ru -
mun da dır. Pe ki bu pro te ini ne ak tif leş tir mek te dir? Trom bin! Fa kat trom bin
ha tır la ya ca ğı nız gi bi bu zin cir le me olay da, pro ak se le ri nin dur du ğu yer den
da ha aşa ğı da dır. Bu du rum da ak se le rin üre ti min de rol oy na yan trom bin,
to ru nun an ne an ne nin do ğu mun dan ön ce va r ol ma sı na ben zer. Ne var ki,
Stu art fak tö rü nün prot rom bi ni çok ya vaş bir hız da kes me si ne de niy le,
kan da her za man bir mik tar trom bin bu lun mak ta dır. (Mic ha el Be he, Dar -
win's Black Box, New York: Free Press, 1996, s.85-90)

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar pıh tı laş ma ile il gi li son de re ce yü zey sel bil gi -
ler dir. An cak bu kı sıt lı bil gi le re rağ men, pıh tı laş ma gi bi ha ya tı mız bo yun -
ca çok sık kar şı laş tı ğı mız bir ola yın ne ka dar komp leks ve ta sa rım ha ri -
ka sı ol du ğu nu an la mak müm kün dür. On lar ca par ça nın bir bi ri ne ba ğım lı
ola rak iş lev gör dü ğü ve bir ta ne si nin bi le bir kez da hi gö re vi ni ak sat ma dı -
ğı bu sis te min te sa düf ler so nu cun da oluş tu ğu nu öne sür mek ise, bir in sa -
nın ha ya tı bo yun ca kar şı la şa bi le ce ği en man tık sız, en akıl dı şı id di adır. 

Da ha sı, ev rim ci ler can lı la rın aşa ma aşa ma ev rim leş tik le ri ni id dia eder -
ler. Oy sa, pıh tı laş ma ola yın da da gö rül dü ğü gi bi, tüm pro te in ler ve en zim -
ler, pıh tı laş ma nın ger çek le şe bil me si için bir bi ri ne ba ğım lı dır ve bi ri ol ma -
dan di ğer le ri hiç bir işe ya ra ma mak ta, hat ta can lı nın ölü mü ne ne den ol -
mak ta dır. Do la yı sıy la, can lı nın, di ğer par ça la rın ta mam lan ma sı nı bek le -
mek gi bi bir şan sı ve vak ti ol ma ya cak ve can lı yok ola cak tır. İn san ev rim -
leş me miş tir. Şu an da ne gö rü nü me sa hip se, ne gi bi fi zik sel ve kim ya sal
özel lik le ri var sa bun dan mil yon lar ca yıl ön ce ilk or ta ya çık tı ğın da da bu
özel lik le re sa hip tir. Bu da in sa nın bir an da Al lah ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı nın
açık de lil le rin den dir. 

De ki: "Siz, Al lah'›n d› fl›n da tap t› ¤› n›z or tak la r› n› z› gör dü nüz mü?
Ba na ha ber ve rin; yer den ne yi ya rat m›fl lar d›r? Ya da on la r›n gök ler -
de bir or tak l› ¤› m› var? Yok sa Biz on la ra bir ki tap ver mi fliz de on lar
bun dan (do la y›) apa ç›k bir bel ge üze rin de mi dir ler? Ha y›r, zul me -
den ler, bir bir le ri ne al dat ma dan bafl ka s› n› va det mi yor lar. (Fa t›r Su re -
si, 40)
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Sis tem en kü çük ay rın tı sı na ka dar ku sur suz bir şe kil de ça lış mak ta -

dır. Eğer bu ha ya ti sis tem de bir ak sak lık ol say dı ne olur du dü şü ne lim:

Ya ra ol ma dı ğı hal de kan bir den bi re pıh tı laş ma ya baş la say dı ya da ya ra -

nın et ra fın da olu şan pıh tı bu lun du ğu yer den ay rıl say dı ya da pıh tı laş ma -

da rol alan pro te in ler ara sın da ki ha ber leş me de ak sak lık lar ol say dı… Bun -

lar dan her han gi bi ri nin ol ma sı du ru mun da  kalp, ak ci ğer ve ya be yin gi bi

ha ya ti or gan la ra gi den yol lar da tı kan ma, kan kay bın dan öl me gi bi du -

rum lar la kar şı la şır dık.

Ka nın pıh tı laş ma sı de nin ce, sa de ce göz le gö rü lür ya ra lar da ki pıh tı -

laş ma ak la gel me me li dir. Gün için de çok sık ba şı mı za ge len, an cak ço ğu

za man fark et me di ği miz kıl cal da mar par ça lan ma la rı nın ta mir edi le bil -

me si için  de pıh tı laş ma sis te mi nin ol ma sı zo run lu dur.  Ba ca ğı nı zı ma sa -

nın ke na rı na ya da sa lo nun or ta sın da ki seh pa ya çarp tı ğı nız da çok sa yı da

kıl cal da ma rı nız par ça la nır. Bu du rum iç ka na ma la ra yol açar an cak pıh -

tı laş ma sis te mi sa ye sin de ka na ma he men du rur ve ar ka sın dan ta mir iş le -

mi baş lar. 

Pıh tı laş ma sis te mi ol ma say dı ne olur du?  He mo fi li ola rak ni te len di -

ri len has ta lık or ta ya çı kar dı. He mo fi li ra hat sız lı ğı olan ki şi le rin en ufak

bir dar be den bi le ko run ma la rı ge re kir. Çün kü özel lik le has ta lı ğın ile ri

aşa ma la rın da çok ufak bir ka na ma bi le dur du ru la maz, bu da has ta nın

kan kay bı ndan ölü mü ne ne den olur.

Ka nı mız da ki pıh tı laş ma özel li ği mut la ka ol mak zo run da dır. Üs te lik

çok sı kı bir de ne ti me ta bi tu tul ma sı da ge rek mek te dir. Ve ri len bil gi ler de

de çok açık bir şe kil de gö rül dü ğü gi bi böy le bir sis te min, can lı vü cu dun -

da  te sa dü fen oluş ma sı ke sin lik le im kan sız dır. Her de ta yı ay rı bir plan ve

he sap ürü nü olan bu sis tem, Al lah'ın son suz il mi nin, ak lı nın ve gü cü nün

bir gös ter ge si dir. Bu sis te min te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek ise, Dar -

wi nist le r'in man tık çö kün tü sü nü ser gi le me si açı sın dan son de re ce ib ret

ve ri ci bir olay dır.  

Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-dü şün mez mi si niz?

(Nahl Su re si, 17)
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VÜ CU DUN MO TO RU: KALP

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar da da gö rül dü ğü gi bi kan, te sa düf ler le var

ol ma sı im kan sız mu ci ze vi bir sı vı dır, ve ya ra tı lı şın apa çık de lil le rin den

bi ri dir. Bu ra da bir nok ta yı tek rar ha tır la mak ta fay da var dır. Kan, baş lı ba -

şı na bir mu ci ze dir, an cak tek ba şı na var ol ma sı pek bir an lam ifa de et mez.

Çün kü kan sı vı sı nın bir can lı ya fay da ve re bil me si için için de do la şa bi le -

ce ği bir bo ru sis te mi ne ih ti ya cı var dır. Bu bo ru te si sa tı in san vü cu du nu

sa ran da mar ağı dır. 

Ka nın bu da mar lar için de do laş ma sı nı ve vü cu dun her hüc re si ne

anın da ulaş ma sı nı sağ la ya cak iti ci güç ola rak bir de mo to ra ih ti yaç var dır.

Bu mo tor da "kalp"tir. 

En Mü kem mel Pom pa
Yer yü zü nün en mü kem mel ya pı ya sa hip pom pa sı, şu an da sol göğ -

sü nü zün he men al tın da ça lış mak ta dır. Kalp, akı lal maz ta sa rı mı ve dur -

mak bil me yen atış la rıy la, 1 gün için de vü cu du muz da ki bü tün ka nın 1000

tam de vir yap ma sı nı sağ lar. 
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Vü cu du nuz da ki dur mak bil me -
yen pom pa gün de 24 sa at hiç
dur ma dan ça l› fl›r. Bu pom pa n›n
vü cu du nu zun ih ti yaç la r› n› kar fl› -
la ya bil me si için ken di elekt rik
sis te mi ni kul la na rak ça l›fl ma ya
bafl la ma s› ve 1 sa at lik sü re de
or ta bü yük lük te ki bir ara ba y›,
yer den yak la fl›k 1 m.  yük sek li ¤e
kal d› ra bi le cek ka dar ener ji üret -
me si ge rek mek te dir. ‹fl te bu s› ra -
d› fl› pom pa kal bi niz dir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Kalp dış gö rü nüş ola rak aşa ğı-yu ka rı yum ru ğu nuz bü yük lü ğün de,

et ten ya pıl mış bir pom pa dır. An cak ka pa si te si dü şü nül dü ğün de, dün ya -

da ki en güç lü, en uzun ömür lü ve en ve rim li iş ma ki ne si ol du ğu an la şı la -

cak tır. Bu ni te len dir me nin çok faz la ne de ni var dır. Ön ce lik le kal bin ça lı -

şır ken kul lan dı ğı güç mu az zam dır. Bu güç sa ye sin de kalp, ka nı 3 met re

ka dar yu ka rı sıç ra ta bi lir. Kal bin ka pa si te si ni şöy le bir ör nek le da ha da

net leş ti re bi li riz. Kalp, bir sa at lik za man zar fın da, or ta boy bir ara ba yı yer -

den yak la şık bir met re yu ka rı kal dır ma ya ye te cek ka dar ener ji mey da na

ge ti re bi lir.16

An cak kal bin en önem li özel li ği dur mak bil mek si zin ça lı şa bil me si -

dir. Kalp da ki ka da 70 ke re ve her yıl yak la şık 37 mil yon ke re den faz la ha -

re ket eden bir kas tır. Bir in sa nın or ta la ma ha ya tı bo yun ca ise yak la şık 2.5

mil yar vu ruş ya par ve yak la şık 300 mil yon lit re kan pom pa lar.17 Bu da 10

bin adet pet rol tan ke ri ni dol du ra cak sı vı mik ta rı na eşit tir. Kalp, uyu du -

ğu nuz za man bi le sa at te yak la şık 340 lit re kan pom pa lar. Bir baş ka de yiş -

le kal bi miz bir ara ba nın ya kıt de po su nu sa at te 9 ke re dol du rur. Be den sel

ha re ket ler sı ra sın da, ör ne ğin ko şar ken, tem po su nu da ha da ar tı rır ve sa -

at te yak la şık 2 bin 270 lit re kan pom pa lar.18
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Yan da komp leks
bir sis tem le ça l› -
flan, ile ri tek no lo -
jiy le üre til mifl bir
pom pa n›n de tay l›
ya p› s› gö rül mek -
te dir. ‹n san kal bi,
bu pom pa dan çok
da ha komp leks ve
mü kem mel bir ya -
p› ya sa hip tir. 



Kalp, her çarp tı ğın da bir mik tar ka nı, bü yük bir güç le vü cu dun de -

rin lik le ri ne pom pa lar. Bu ka sın gü cü ko nu sun da bi raz da ha fi kir edi ne bil -

mek için yum ru ğu nu zu sa ni ye de bir ke re ol mak üze re ne ka dar uzun sü -

re sı ka bi le ce ği ni zi de ne yin. Kı sa sü re de yo ru la cak ve de vam ede me ye cek -

si niz. Par mak la rı nı zı ve eli ni zi ha re ket et ti ren kas lar, bir kaç da ki ka için de

yan ma ya ve acı ver me ye baş la ya cak tır. Bu na rağ men kalp, bir da ki ka bi -

le din len mek si zin ömür bo yu ka sı lıp gev şe me ye de vam eder. 

Kal bin bir di ğer özel li ği ise, de ği şen ko şul la ra gö re ge rek ti ği ka dar

kan pom pa la ma sı dır. Nor mal şart lar da kalp da ki ka da or ta la ma ola rak 70

kez atar. Yo ru cu eg zer siz ler sı ra sın da ise kas la rı mız da ha çok ok si je ne ih -

ti yaç du yar. Bu du rum da kalp ça lış ma tem po su nu da ki ka da 180 de fa ya

ka dar yük sel te rek pom pa la dı ğı kan mik ta rı nı ar tı rır. Akıt tı ğı ka nı 5 ka tı -

na  çı ka ra bi lir. Nor mal şart lar al tın da bu hız da ve hiç dur ma dan ça lı şan

bir ma ki na bir sü re son ra faz la ve den ge siz ça lış mak tan bo zu lur. Kalp ise

yıl lar bo yun ca hiç bir za man rit mi ni kay bet me den iş le mi ni sür dü rür. 

Ku sur suz Ta sa r›m
Kal bin yap tı ğı işi da ha iyi an la ya bil mek için onu in san ya pı sı pom -

pa lar la kar şı laş tı ra lım.

Ön ce lik le be lirt mek ge re kir ki kalp bir sı vı yı di ğer ta ra fa pom pa la -

yan ba sit bir pom pa de ğil dir. Kalp ay nı an da iki fark lı sı vı yı iki fark lı yö -

ne pom pa la yan çok özel bir ta sa rı ma sa hip tir. Nor mal pom pa lar gi bi tek -

dü ze bir ça lış ma tem po su da yok tur. De ği şen du rum la ra gö re han gi hız -

da ça lış ma sı ge rek ti ği ni ken di ken di ne ayar lar. Bu özel lik le ri dü şü nül dü -

ğün de kal bi, için de çok ge liş miş bir bil gi sa yar bu lu nan özel ta sa rım lı bir

pom pa ya ben ze te bi li riz. 

Bir pom pa iki bö lüm den olu şur. Güç üre ten mo tor ve mo to run ça lış -

tır dı ğı me ka nik ak sam. Oy sa kalp, iç ten mo tor lu bir ta sa rı ma sa hip tir.

Mo tor da pom pa da kal bin ken di si dir. 

İn san ya pı sı pom pa la rın öm rü en faz la 10-15 se ne dir. Bu sü re için de

pom pa sü rek li de ğil, gü nün be lir li za man la rın da ça lı şır. Sü rek li ça lı şan

pom pa la rın sa ömür le ri da ha kı sa olur. Her iki du rum da da pom pa za -
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man za man bo zu lur, ba kı ma ih ti yaç du yar ya da ba zı par ça la rı nı de ğiş tir -

mek ge re kir. Bu na kar şın kalp gün de 24 sa at, top lam 70-80 se ne ba zen de

da ha uzun bir sü re dur mak sı zın ça lı şır. Sağ lık lı bir kalp bu za man için de

her han gi bir ba kı ma ih ti yaç duy maz. İn san ya pı mı pom pa lar da ol du ğu

gi bi ta mi re ya da ye dek par ça de ğiş ti ril me si ne de ge rek duy maz. 

İn san da ha an ne kar nın da kü çük bir ce nin iken kal bi at ma ya baş lar

ve ömür bo yu gö re vi ni sür dü rür. Ha ya tı nı zın her anın da bu pom pa, si zin

bil gi niz, ira de niz ve kont ro lü nüz dı şın da si zin için kan pom pa lar. Siz da -

ha bir kaç ay lık bir be bek ken ya da il ko kul yıl la rın da bir ge ce uyur ken bu

pom pa ça lı şı yor du. Şu an da bu ya zı yı okur ken de bu kü çük pom pa hiç

din len me den gö re vi ni sür dü rü yor. 

Kal bin ge nel ya pı sı da ha ya kın dan in ce len di ğin de ne ka dar özel bir

ta sa rı ma sa hip ol du ğu he men gö rü le cek tir.

Kalp te ki Ori ji nal Pom pa lar
Kalp as lın da iki fark lı pom pa dan olu şan bi le şik bir pom pa dır. Bu

pom pa lar dan sol ta raf ta bu lu nan pom pa, te miz ka nı vü cut ta ki or gan ve

do ku la ra, sağ ta raf ta bu lu nan pom pa ise kir li ka nı ak ci ğer le re doğ ru

pom pa lar. 
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1- Kalp d›fl za r›, 2-7- Aort, 3- Ak ci ¤er atar da ma r›, 4-9-Sa¤ ku lak ç›k, 5-10- Sol ku lak ç›k, 6- Ön kalp
ka r›n c›k la r› ara s›n da ki atardamar mar, 8- Üst ana toplardamar, 11- Sol ka r›n c›k, 12- Sa¤ ko ro ner
atar da mar, 13- Sa¤ ka r›n c›k, 14- Kalp ku lak ç› ¤› dü ¤ü mü, 15- Ku lak ç›k ve kar›n c›k dü¤ümü, 16-
Epikard
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Bu pom pa lar da alt lı-üst lü

iki fark lı pom pa dan olu şur. Pom -

pa lar dan kü çük ola nı na ku lak çık,

bü yük ola nı na ka rın cık adı ve ri lir.

Ör ne ğin te miz kan kal bin sol ta ra -

fı na ulaş tı ğın da ön ce üst ta raf ta

bu lu nan kü çük pom pa ya do lar.

Kan bu ra dan alt ta raf ta bu lu nan

bü yük pom pa ya pom pa la nır. Bü -

yük pom pa da ka nı vü cut or gan -

la rı na gön de rir. Ay nı iş lem kal bin

sağ ta ra fın da bu lu nan pom pa lar -

da da ya pı lır.
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Kalp ka s› l›p gev fle ye rek ka n›n vü cut ta do lafl ma s› n› sa¤ lar. Ku lak ç›k la r›n ka s›l ma s›
ve ara da ki ka pak ç›k la r›n aç›l ma s› so nu cun da kan ka r›n c›k la ra, ka r›n c›k la r›n ka s›l ma -
s› ile de bu ra dan atar da mar la ra ge çer.  Sa¤  ku lak ç›k ta ki kir li kan az ok si jen li dir. Sol
ku lak ç›k ise te miz kan la do lu dur. Ku lak ç›k lar la ka r›n c›k la r›n ka s›l ma la r› bir bir le ri ne
z›t ola rak ger çek le flir. Kal bin ça l›fl ma s›n da ki bu gi bi de tay lar bu or ga n›n üs tün bir
ak›l ta ra f›n dan ya ra t›l d› ¤› n›n de lil le rin den dir.

sol
kar›nc›k

sol kulakç›ksa¤ kulakç›k

sa¤
kar›nc›k

sol kulakç›k

sol kar›nc›k

k›lcal da-
marlar

akci¤erler

sa¤ kar›nc›k

sa¤ kulakç›k

temiz kan

kirli kan

Vücut ta ka n›n ha re ke ti ni gös te ren bü -
yük ve kü çük dolafl›m

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Tek Yön lü Em ni yet Sü bap la r›
Bu pom pa lar ara sın da ka nın akış yö nü ne doğ ru

açı lan tek ta raf lı ka pak çık lar var dır. Kü çük pom pa ka -

sıl dı ğın da bu ka pak çık lar açı lır ve kan bü yük pom pa -

nın içi ne do lar. Bü yük pom pa ka sıl dı ğın da ara da ki ka -

pak lar ka pa nır ve ka nın, gel di ği yö ne doğ ru ak ma sı en -

gel len miş olur.

Ben zer ka pak lar bü yük pom pa nın tah li ye bö lü -

mün de de var dır. Bü yük pom pa ka sıl dı ğın da bu ka -

pak lar açı lır ve ka nın vü cu da doğ ru ak ma sı sağ la nır.

An cak pom pa la ma iş le mi dur du ğu an da ka pak lar ka -

pa nır ve pom pa la nan ka nın kal be ge ri dön me si en gel le -

nir. Bu ba sit ama son de re ce gü ven li bir ted bir dir. Ben -

zer sis tem ler gü nü müz de mo dern pom pa lar da kul la -

nıl mak ta dır.

Yal nız ca bu ka pak çık la rın var lı ğı bi le, kal bin özel

ola rak ta sar lan mış ol du ğu nun bir de li li dir. Kal bin sa -

hip ol du ğu yüz ler ce mu ci ze vi özel lik bir ke na ra bı ra kı -

lıp yal nız ca bu ka pak çık la rın na sıl var ol du ğu dü şü nül -

dü ğün de bi le kar şı mı za Al lah'ın ku sur suz ya ra tı şı çı -

kar. Hiç bir te sa düf, de ğil ku sur suz bir ya pı ya sa hip

olan kal bi, bu kal bin oda cık la rı ara sın da bu lu nan bir

ka pak çı ğı bi le var ede mez. İn san vü cu dun da ki bu mü -

kem mel ma ki na nın her de ta yı Al lah'ın kud re ti nin, gü -

cü nün ve var lı ğı nın bir de li li dir.

On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Şüp he -

siz Al lah, güç sa hi bi dir, aziz dir. (Hac Su re si, 74)
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1) Ka r›n c›k la ra gi ren
kan ya r› m ay flek lin de ki
ka pak ç›k la r› ite rek açar.
2) De vam eden ka s›l ma
ka n› damarlara do¤ ru
götürür. 

1) Top lar da mar lar ka s› l›p, da mar için de ki
ba s›nç art t›k ça, kan yu ka r› ya do¤ ru iti le -
rek, ya r› m ay flek lin de ki ka pak ç›k la r›n
aç›l ma s› n› sa¤ lar.
2) Top lar da mar lar gev fle yip, da marlardaki
ba s›n ç aza l›n ca, kan ka pak ç›k la r›n kup la -
r› n› dol du rup, on lar›n geri kapan mas›n›
sa¤ layarak, atar damar dan geri akar. 

kar›nc›klar›n
ç›k›fl›ndaki yar›m

ay fleklindeki 
kapakç›klar

(1)

(2)

atardamar

Kapakç›klar aç›k Kapakç›klar kapal› 

(1) (2)



Pom pa n›n Ya¤ lan ma s›

Ken di bil di ği miz, ta nı dı ğı mız ma ki na la rı dü şü ne lim. Çok ba sit bir

me ka niz ma sı ol sa da her han gi bir ma ki na ça lı şır ken, ma ki na yı oluş tu ran

par ça lar ara sın da mut la ka bir sür tün me kuv ve ti mey da na ge lir. Bu sür -

tün me or ta dan kal dı rıl maz sa par ça lar aşı nır ve ma ki na da za rar gö rür. Bu

yüz den ha re ket li par ça la rın mut la ka dü zen li ola rak yağ lan ma sı ge re kir.

Bir ömür bo yu dur mak sı zın ka sı lıp gev şe yen kalp için de ay nı teh li -

ke var dır. Kal bin ça lış ma sı nın ko lay laş tı -

rıl ma sı için bir yağ la ma sis te mi ne ih ti ya -

cı var dır. Bu sis tem de kal bin ya pı sın da

mev cut tur. Kal bin dış ta ba ka sın da, iki

kat lı zar dan olu şan bir ta ba ka (pe ri kard)

bu lu nur. İş te bu zar la rın ara sı kay gan bir

sı vıy la kap lı dır. Bu kay gan sı vı da kal bin

ra hat ça lış ma sı nı ve dar be ler den ko run -

ma sı nı sağ lar. Söz ko nu su yağ la ma sis te -

mi, kal pteki mü kem mel ta sa rı mın de tay -

la rın dan yal nız ca bi ri dir.

Kal bin Z›r h›
Vü cut ta ha ya ti öne me sa hip olan or gan lar di ğer le -

rin den da ha fark lı şe kil ler de ko run ma al tı na alın mış lar -

dır. Kalp de vü cu dun en çok ko run ma sı ge re ken or gan -

la rın dan bi ri dir. Kal be ge le bi le cek bir dar be ha ya ti öne -

me sa hip teh li ke le re yol aça cak tır. İş te bu yüz den kal bi -

miz, vü cu dun en gü ven li ye ri ne, gö ğüs ka fe si nin içi ne

yer leş ti ril miş tir. Gö ğüs ka fe si ni oluş tu ran ke mik ler kal -

bi her tür lü dar be ye kar şı ade ta bir zırh gi bi ko rur.
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kalp duvar› kesiti

akci¤erler         

kalp

Kal bin gö ¤üs ka fe sin de ki ye ri gö rü lü -
yor.
A) Kal bin gö ¤üs ke mi ¤i ve ka bur ga lar la
olan ba¤ lan t› s› B) Gö ¤üs ka fe sin de kal -
bin eni ne ke si ti C) Ak ci ¤er ler de ki bü yük

trabeküller

endokard

kalp kas›

kalp zar› iç
tabakas›

kalp zar› seröz
tabakas›

kalp zar›
fibröz ta-

bakas›

(A)

(B)

(C)
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Kalp Na s›l Bes le nir?
Kalp ka sı, be sin mad de le ri -

nin ve ok si je nin ge çe me ye ce ği ka -

dar ka lın ve sı kı do ku lu dur. Bu

ne den le ken di için den ge çen kan -

dan ya rar la na maz. An cak kalp de

bir or gan dır ve di ğer or gan lar gi bi

hüc re le ri nin ka na ih ti ya cı var dır.

Hat ta kalp sü rek li ça lı şan bir kas ol -

du ğu için di ğer bü tün or gan lar dan çok

da ha faz la ok si je ne ih ti ya cı var dır.

Kal bin bu ih ti ya cı da yi ne çok ben zer -

siz bir ta sa rım sa ye sin de çö zül müş tür. Ak ci -

ğer ler den kal bin sol bö lü mü ne ge len kan, vü -

cut ta ki en te miz ve en bol ok si jen li kan dır. Bu ka -

nın vü cu da pom pa lan dı ğı aort atar da ma rın dan "ko ro ner atar da mar lar"

de ni len iki da mar çı kar. Bu da mar lar di ğer da mar lar gi bi vü cu da git mez,

ge ri sin ge ri ye kal be dö ner. Böy le ce en bol ok si je ne sa hip kan, baş ka hiç -

bir ye re uğ ra ma dan doğ ru dan kal be ulaş tı rı lır.

Bir baş ka ta sa rım da ko ro ner da mar la rın dö şen me pla nın da var dır.

Bu da mar lar kal be doğ ru gi der ken, bir bir le riy le ara bağ lan tı lar ya par lar.

Bu bağ lan tı lar da mar lar dan bi ri nin tı kan ma sı na kar şı bir si gor ta dır. Eğer

da mar lar dan bi ri tı ka nır sa, kan di ğer da mar dan yo lu na de vam ede rek tı -

ka lı bö lü mü aşar ve kal be ula şır. Bu ta sa rım şe hir plan la ma uz man la rı ta -

ra fın dan iç me su yu şe be ke le ri dö şe nir ken kul la nı lır. Mev cut bo ru lar dan

bi rin de arı za ol ma sı ha lin de şeh rin bir böl ge si nin su suz kal ma ma sı için

bo ru lar "ağ sis tem" de ni len bu ta sa rı ma uy gun ola rak dö şe nir. 

Gö rül dü ğü gi bi yal nız ca kal bi bes le yen da mar la rın bir bir le riy le yap -

tık la rı bağ lan tı lar da bi le, hiç bir te sa dü fe yer bı rak ma yan bir akıl ve plan -

la ma gö rü lür.

Kal bin di ğer ya pı sal özel lik le ri ne geç me den ön ce bir ha tır lat ma yap -

mak ta fay da var dır. Sa de ce bu ra ya ka dar an la tı lan özel lik le ri ni dik ka te

al sak da hi kal bin, ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi aşa ma lı bir şe kil de, üs -

Kalbi saran ve onu besleyen
atardamar ve toplardamarlar

sa¤ kroner
atardamar

kroner sinüs

sol kroner atar-
damar›n ana dal›

kalp toplarda-
mar›

sol kroner
atardamar

aort



te lik de bu aşa ma la rın tü mü nün te sa dü fen mey da na gel me siy le oluş ma -

sı nın im kan sız ol du ğu nu he men gö rü rüz. 

Kalp te her yön den ek sik siz, ku sur suz bir ta sa rım var dır. Kal bin tek

ba şı na hat ta bı ra kın kal bin ta ma mı nı, kal bi oluş tu ran par ça lar dan bi ri nin

da hi ken di ken di ne oluş ma sı ke sin lik le müm kün de ğil dir. Üs te lik kalp

gi bi mü kem mel ya pı ya sa hip olan bir or ga nın –ne ka dar im kan sız ol sa

da- ken di ken di ne or ta ya çık tı ğı nı dü şün sek bi le bu da hiç bir işe ya ra ma -

ya cak tır. Çün kü do la şım sis te mi ol ma yan, pom pa la ya cak ka nı ol ma yan

bir kalp ne ka dar mü kem mel özel lik le re sa hip olur sa ol sun hiç bir iş le ve

sa hip ola ma ya cak tır. Ve yi ne ev rim ci man tı ğa gö re iş le vi ol ma yan bir or -

gan ola rak or ta dan kay bo la cak tır. Gö rül dü ğü gi bi tek bir ör nek da hi ev -

rim ci id di ala rın ken di için de da hi bü yük çe liş ki ler ta şı dı ğı nı or ta ya koy -

mak ta dır.

Kal bi niz de ki Elekt rik Sis te mi
Bir kal bi vü cu dun dı şı na çı ka rır sa nız ken di ener ji si ni tü ke te ne ka dar

hiç bir bağ lan tı sı ol ma dan ça lış ma ya de vam eder. Kal be ge rek li kan sağ -

lan dı ğın da, tüm si nir bağ lan tı la rın dan ay rıl sa bi le sa at ler ce  atar.

Bu ra da il ginç bir du rum söz ko nu su dur. Bu il ginç du ru mu in ce le -

mek için kas la rın na sıl ça lış tı ğı nı kı sa ca ha tır la ya lım; bir ka sın ça lış ma sı

için be yin den ya da omu ri lik ten ge le cek bir em re ih ti yaç var dır. Bu emir

ger çek te si nir sis te mi yo luy la ile ti len bir elekt rik sin ya li dir. Kal bin ya pı sı

ta ma men kas do ku sun dan oluş tu ğu için, da ki ka da yaklaşık 70 kez atan

kal be da ki ka da 70 de fa elekt rik sel uya rı ya pıl ma sı ge rek mek te dir.

An cak bi raz ön ce be lir til di ği gi bi, bü tün si nir sel bağ lan tı la rı ke si len

ve vü cu dun dı şı na çı kar tı lan bir kalp bir sü re da ha at ma ya de vam eder.

Bu du rum ak la, "bu ka sıl ma emir le ri nin ne re den gel di ği" so ru su nu ge ti -

re cek tir. 

Söz ko nu su du ru mu in ce le yen bi lim adam la rı çok şa şır tı cı bir du -

rum la kar şı laş tı lar. Kal bin için de ken di elekt ri ği ni ken di üre ten bir je ne -

ra tör bu lun mak tay dı. İn san vü cu dun da ki et par ça la rın dan bir ta ne si olan

kalp te bu lu nan ve yi ne et ten ya pıl mış bir je ne ra tör… 
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Bi lin di ği gi bi je ne ra tör ener ji ke sin ti si du ru mun da dev re ye gi re rek

ener ji üre ti mi ne de vam eden ve ma ki na la rın za rar gör me si ni en gel le yen

bir alet tir. İn san vü cu dun da ki en ha ya ti or gan lar dan bir ta ne si olan kalp

de her han gi bir ener ji ke sin ti si kar şı sın da za rar gör me me si için bu tür bir

ko ru ma ya alın mış tır. Kal bin bir an dur ma sı vü cut ta son de re ce önem li

ha sar la ra ne den ola bi lir, hat ta so nu cu ölüm ola bi lir. Bu yüz den kal bi ça -

lış tı ra cak elekt rik sis te mi ke sin ti siz bir şe kil de iş le me li dir. Bu elekt rik sis -

te mi ni in ce le yen bi lim adam la rı çok da ha şa şır tı cı ger çek ler le kar şı laş tı lar.

Kalp yal nız ca mik ro bir je ne ra tör de ğil, bir bi ri içi ne geç miş bir çok bağ lan -

tı ya sa hip, prog ram lı ve sis tem li bir elekt ro nik dev re ler bü tü nü sa ye sin de

ça lış mak tay dı. Bu elekt ro nik kont rol ve yö ne tim sis te mi, böb rek ler den

bey ne, atar da mar lar dan hor mo nal bez le re ka dar bir çok et ken le iş bir li ği

için dey di. 

Bi lim adam la rı nın çok ya kın bir dö nem de keş fet ti ği, kalp te ki bu ku -

sur suz ta sa rım unu tul ma ma lı dır ki, mil yon lar ca yıl dır ke sin ti siz iş le mek -

te dir. Hiç is tis na sız şim di ye ka dar ya şa mış olan on mil yar lar ca in sa nın ta -

ma mın da bu sis tem mev cut tu. Şu an da dün ya üze rin de ya şa mak ta olan

mil yar lar ca in sa nın da kal bi ay nı ku sur suz sis tem le ça lış mak ta dır ve bun -

dan son ra ya şa ya cak in san lar da da bu sis tem var ola cak tır. Bu, Al lah'ın

ku sur suz ya rat ma sı dır.

Kalp te ki Elekt ro nik Sis tem

Kal bin sağ ku lak çı ğı ya kın dan in ce len di ğin de kal be elekt rik sağ la -

yan söz ko nu su je ne ra tör gö rü lür. Bu je ne ra tör S.A yum ru su adı ve ri len

bir do ku dü ğü mü dür. Din len mek te olan ye tiş kin bir in sa nın kal bin de bu -

lu nan je ne ra tör, da ki ka da 72 kez dü şük yo ğun luk ta elekt rik sel uya rı ya -

yın lar.19 Bu uya rı la rın her bi ri yer yü zü nün en mü kem mel pom pa sı nı bir

de fa ça lış tı rır. 

Şim di bu me ka niz ma da ki ta sa rı ma şa hit ol mak için, kal bin sa ni ye -

den da ha kı sa bir sü re de ger çek le şen tek bir vu ru şu nu in ce le ye lim.

Je ne ra tör den (S.A. yum ru sun dan) ve ri len ener ji dal ga sı, kal bin kü -

çük pom pa la rı nı (ku lak çık la rı) oluş tu ran do ku lar üze rin de ya yı lır. Böy -
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le ce kas lif le ri ha re ke te ge çer ve kü çük pom pa lar ça lı şır. Kan kü çük pom -

pa lar dan kal bin alt ta ra fın da bu lu nan bü yük pom pa la ra (ka rın cık la ra)

ge çer.

An cak nor mal şart lar da oluş ma sı ge re ken du rum çok da ha fark lı dır.

Je ne ra tör den ya yı lan ener ji ön ce kü çük son ra bü yük pom pa la rı uya ra cak -

tır. An cak elekt rik dal ga sı çok hız lı yol al dı ğın dan her iki pom pa da he -

men he men ay nı an da ka sı la cak ve kal bin ça lış ma me ka niz ma sı ta ma men

bo zu la cak tır. Öy le bir elekt rik dev re si ku rul ma lı dır ki, elekt rik ener ji si

ön ce kü çük pom pa la rı uyar ma lı, ar dın dan bir sü re bek le til me li, son ra bü -

yük pom pa la rı uyar ma lı dır. Bu ara da elekt rik sin ya li yo la çık tık tan son -

ra, kü çük pom pa lar iş le ri ni bi ti re ne ka dar bir nok ta da bek le me li dir. İh ti -

yaç du yu lan dev re tam bir mü hen dis lik ha ri ka sı ol ma lı dır.

Ni te kim je ne ra tör den ya yı lan elekt rik dal ga sı kü çük pom pa la rı

uyar dık tan son ra, bir baş ka do ku dü ğü mü ne ge lir. A.V yum ru su de ni len

bu do ku elekt rik sin ya li ni sa ni ye nin 14'te bi ri ka dar kı sa bir za man tu tar.

Bu, çok has sas ayar lan mış bir za man di li mi dir. Çün kü bu sü re bit ti ğin de

kü çük pom pa da ça lış ma sı nı bi tir miş olur. Ar dın dan elekt rik sin ya li yo -
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elekt rik üret me si ni sa¤ la yan güç, ya rat ma da hiç bir or ta ¤› ol ma yan Al lah'a ait tir.
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lu na de vam eder ve sa ni ye nin 16'da bi ri ka dar kı sa bir za man için de bü -

tün ka rın cık hüc re le ri ni uya rır. Ken di sı ra sı ge len bü yük pom pa da böy -

le ce ka sı lır ve kan pom pa lan mış olur. Bü tün bu iş lem ler sa ni ye den da ha

kı sa bir za man di li min de ger çek le şir.20

Önem li Bir Gü ven lik Ted bi ri: Kalp te ki Ye dek Je ne ra tör

Ana je ne ra tör den çı kan elekt rik dal ga la rı nı kı sa bir sü re için dur du -

ran A.V yum ru su nun önem li bir gö re vi da ha var dır. Bu yum ru ana je ne -

ra tör de bir ak sak lık ol du ğu za man onun ye ri ne ge çer ve ye dek bir je ne ra -

tör gö re vi gö rür. Ye dek je ne ra tör asıl güç kay -

na ğı ka dar güç lü sin yal ler üre te mez (da ki ka da

40-50 sin yal üre tir) an cak üret ti ği sin yal ler kal -

bin gö re vi ne de vam et me si ni sağ la ma sı için

ye ter li dir. Ana je ne ra tör her han gi bir ne den le

za rar gör dü ğün de ye dek je ne ra tör (A.V. yum -

ru su) in san ha ya tı için son de re ce önem li ye ni

bir gö rev üst len mek te dir. Ana je ne ra törün her-

hangi bir sebeple ça lış ma dı ğı durumlarda 20

yıl ka dar ya şa yan ki şi le re rast lan mış tır.21

Bu ra ya ka dar an la tı lan la rı an la mak için,

oku yan ki şi nin bel li bir şu ur ve an la yı şa sa hip

ol ma sı ge re kir. Ni te kim bu ya zı yı oku yan in -

san lar bu an la yı şa sa hip tir. An cak dik kat edi -

lir se kal bi oluş tu ran par ça la rın gö rev le ri ni ye -

ri ne ge ti re bil me le ri için de şu ur gös ter me le ri

ge rek mek te dir. Ör ne ğin ye dek je ne ra tör gö re -

vin de ki bö lü mün dev re ye gir me si için in san vü cu dun da olan bi ten le ri an -

la ma sı, acil du rum la rı he men fark ede rek ge rek li sis te mi dev re ye sok ma -

sı ge rek mek te dir. 

Pe ki bi zim an la ma mız için şu ur ge re ken bu iş lem le ri kal bin çe şit li

böl ge le rin de yer alan bu par ça lar na sıl ger çek leş tir mek te dir ler? Kalp te ki

si nir dü ğüm le ri nin şu ur sa hi bi ol du ğu dü şü nü le bi lir mi? Bu dü ğüm le rin

be lir li sa ni ye le ri he sap la ya bil dik le ri, bu he sap la rı hiç dur ma dan ve ak sa -
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ma dan yap tık la rı id dia edi le bi lir mi? El bet te ki kal bin ça lış ma sı için ge -

rek li olan kompleks iş lem le ri, kalp te ki bu ya pı la rın ken di ira de le riy le ger -

çek leş ti re me ye cek le ri çok açık tır. Çün kü bu dü ğüm ler yal nız ca bir hüc re -

ler top lu lu ğu dur; bu top lu lu ğun ken di si ne ait bir ka rar me ka niz ma sı, ira -

de si, he sap ye te ne ği ol ma sı dü şü nü le mez. 

Bir hüc re nin elekt rik üre te bil me si bi le baş lı ba şı na bü yük bir mu ci -

ze dir. Çün kü söz ko nu su üre tim bin ler ce kompleks kim ya sal iş lem so nu -

cun da ger çek le şir. Bu nok ta da üze rin de dü şü nül me si ge re ken çok önem -

li so ru lar var dır; 

Bir hüc re ni çin elekt rik üret mek gi bi bir va zi fe üst len mek is ter? Ken -

di si ni bu na mec bur kı lan güç ne dir? Kal bin ka sıl ma sı için elekt rik sin ya -

li ne ih ti yaç ol du ğu nu, ka sıl ma yı sağ la yan hüc re le rin elekt rik ol ma dan ça -

lış ma ya cak la rı nı bu hüc re ne re den bil mek te dir?

Kal dı ki hüc re nin elekt rik üret me si da hi tek ba şı na ye ter li de ğil dir.

Ön ce lik le elekt rik üre ten baş ka hüc re le re de ih ti yaç var dır. Bu hüc re ler

doğ ru sı ra la ma da birara ya gel me li dir ler. Yal nız ca birara da bu lun ma la rı da

ye ter li de ğil dir. Bu hüc re ler bir bir le ri ile söz leş miş çe si ne hep be ra ber elekt -

rik üret me li dir ler. Ay rı ca bu üre ti min be lir li bir ri tim için de ol ma sı ge rek li -

dir. Her hüc re nin elin de bir kro no met re ol ma lı, bu hüc re ler hiç şaş ma dan

her 0.83 sa ni ye de bir ha re ke te geç me li dir ler. Da ha sı hüc re ler bu üre ti mi bir

ömür bo yu hiç yo rul ma dan sür dür me li dir ler. Ay rı ca kal bi ça lış tı ra cak elek-

t rik akı mı nın mik ta rı nı tam ola rak bil me li, da ha az ve ya da ha faz la de ğil,

tam ih ti yaç du yu lan bü yük lük te elekt rik akı mı üret me li dir ler.

Kalp te yo rul mak bil me den ka sı lan kas hüc re le ri nin de elekt rik akı mı

gel di ği an da ça lı şa bi le cek ta sa rı ma sa hip ol ma la rı ge rek li dir. Ken di le ri ne

ula şan tek bir sin ya le bi le ka yıt sız kal ma ma lı, da ki ka da 72 kez üre ti len

sin ya lin her bi ri ne ce vap ver me li dir ler.

Bu mu ci ze vi sis te min ça lış ma sı nı an la mak için bi le be lir li bir an la yış

ge re kir ken, bu sis te min kör te sa düf ler le oluş tu ğu nu id dia et mek el bet te

akıl ve bi lim dı şı bir yak la şım olur. Böy le si ne ku sur suz bir sis tem şu ur suz

te sa düf ler le var ola maz. İn sa nın için de böy le bir elekt ro nik dev re nin ku -

ru lu ol ma sı, onun Al lah ta ra fın dan ya ra tıl mış ol du ğu nun apa çık olan bir

baş ka de li li dir.  
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Siz le ri Biz ya rat tık, yi ne de tas dik et me ye cek mi si niz? Şim di (ra him le re)

dök mek te ol du ğu nuz me ni yi gör dü nüz mü? Onu siz ler mi ya ra tı yor su -

nuz, yok sa ya ra tı cı Biz mi yiz? Si zin ara nız da ölü mü tak dir eden Bi ziz ve

Bi zim önü mü ze ge çil miş de ğil dir. (Va kıa Su re si, 57-60)

Kal bin Ça l›fl ma s›n da ki Gaz-Fren Sis te mi
Bu bö lüm de kal bin ça lış ma sı nı de net le yen çok özel bir sis te mi in ce -

le ye ce ğiz. Göğ sü nü zün he men al tın da bu lu nan bir et par ça sı nın için de

bil gi te mi ni nin, bu bil gi nin de ğer len di ril me si nin ve ge rek li dü zen le me le -

rin ya pıl ma sı nın oto ma tik ola rak na sıl ger çek leş ti ği ni gö re ce ğiz. 

Bu ra da bir ha tır lat ma yap mak ta fay da var. İn san vü cu dun da ya da

baş ka can lı lar da bu lu nan sis tem le ri in ce ler ken yap ma nız ge re ken en

önem li şey, bu sis tem le rin te sa dü fen olu şup olu şa ma ya ca ğı nı ken di ken -

di mi ze sor mak tır. An la tı lan her ko nu da bu so ru la rın sa tır la ra dö kül me si

el bet te im kan sız dır. An cak is ter bu ki tap ol sun is ter in san vü cu du nu an -

la tan baş ka bir ki tap, oku yu cu bu ha ya ti so ru yu ken di ken di ne sü rek li

sor ma lı dır. Çün kü bu so ru nun ce va bı in sa nın, Yaratıcımız olan Allah'ın

son suz kud re ti ni da ha iyi tak dir ede bil me si ni sağ la ya cak tır. 

Şim di bu so ru yu sık sık so ra rak kal bin rit mi ni kont rol eden sis te mi

in ce le ye lim. 

Kalp be lir li bir ri tim de sü rek li atar. Bu iş le mi, sa bit hız la yol alan bir

ara ba nın ça lış ma sı na ben ze te bi li riz. An cak be lir li du rum lar da kal bin

tem po su nun hız lan dı rıl ma sı ya da ya vaş la tıl ma sı ge re kir. Bu da sa bit hız -

la yol alan ara ba nın gaz pe da lı na ba sı la rak hız lan dı rıl ma sı ya da fren pe -

da lı na ba sı la rak ya vaş la tıl ma sı na ben zer. Kal bin rit mi ni azal tan fren pe -

da lı 'va gus si nir le ri', kal bin rit mi ni hız lan dı ran gaz pe da lı ise 'sem pa tik si -

nir ler dir'.22 Fren pe da lı nın (Va gus si nir le ri nin) ha re ke te geç me si ni  sağ la -

yan ase til ko lin hor mo nu dur.

Sem pa tik si nir ler (vü cu du muz da is te ği miz dı şın da ça lı şan ve iç or -

gan la rın ça lış ma sı nı dü zen le yen oto nom si nir sis te mi nin par ça la rı dır) da -

mar la rı da ral ta rak kan ba sın cı nı ar tı rır, ay rı ca böb rek üs tü be zi nin öz

(me dul la) böl ge si ni uya ra rak bu yer den epi nef rin ve nö re pi nef rin hor -

mon la rı nın sal gı lan ma sı nı sağ lar. Bu hor mon lar kal bin ça lış ma sı nı ar tı rır -
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lar. Ti ro id be zin den sa lı nan ti rok -

sin hor mo nu ise me ta bo liz ma yı

ar tı ra rak kal bin ça lış ma sı nı et ki -

ler.23

Pe ki bu pe dal la ra na sıl ba sı -

lır? Hız lan ma ya da ya vaş la ma ka -

ra rı na sıl alı nır? İn san vü cu du nun

için de öy le si ne mü kem mel bir de -

ne tim ve bil gi alış ve riş ağı ku rul -

muş tur ki, in san ya pı sı hiç bir bil gi

iş lem ağı bu sis tem ka dar mü kem -

mel de ğil dir. Bu sis te min vü cu du -

nu zun için de -şu an da hi- bil gi niz

dı şın da ça lı şı yor ol ma sı, ya ra tıl -

mış ol du ğu nu zun bir de li li dir.

Şim di söz ko nu su pe dal la ra na sıl

ba sıl dı ğı nı, hız lan ma ve ya ya vaş -

la ma ka rar la rı nın na sıl alın dı ğı nı -

ge rek li so ru la rı ken di ken di mi ze

so ra rak- in ce le ye lim:

Güç is te yen bir ha re ket yap tı -

ğı nız da, toplardamar la rın etra fın da bu lu nan kas lar kir li ka nın akı mı nı

hız lan dı rır. Böy le ce kal be ve sağ ku lak çı ğa da ha çok kan gi der. Bu nun

üze ri ne ku lak çık kas la rı ge ri lir. Bu ge ri lim so nu cu olu şan si nir uya rı la rı,

mer ke zi si nir sis te mi ta ra fın dan omu ri lik so ğa nı na ak ta rı lır. So ğan cık bu

bil gi le ri de ğer len di rir ve he men kal be bir emir gön de rir. Kal bin gaz pe da -

lı na ba sı lır ve rit mi hız lan dı rı lır. Böy le ce kas la ra da ha çok te miz ka nın git -

me si sağ la nır.
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Şim di anah tar so ru yu so ra lım. Bu sis te min te sa dü fen var ol du ğu nu

id dia et mek akıl ve man tık la bağ da şır mı? Böy le bir id di ada bu lu nan in -

san aşa ğı da ki so ru la ra ke sin lik le ce vap ve re mez:

-Kir li ka nın ço ğal dı ğı nı ve ya rat tı ğı ge ri li mi far k e den al gı la yı cı lar,

kal bin doğ ru böl ge si ne -kir li ka nın bu lun du ğu sağ ku lak çı ğa- na sıl yer -

leş ti ril miş ler dir?

-Bu al gı la yı cı la rın ve re cek le ri bil gi yi, omu ri lik so ğa nı na ta şı yan te le -

fon hat tı na sıl oluş muş tur? 

-Bu bil gi yi de ğer len di ren ve doğ ru ka ra rı ala bi len bil gi iş lem mer ke -

zi –omu ri lik so ğa nı- na sıl var ol muş tur? 

-Omu ri lik so ğa nı ken di si ne ula şan me sa jın kir li ka nın ço ğal dı ğı an -

la mı na gel di ğini na sıl an lar? Omu ri lik, prob le min or ta dan kal dı rıl ma sı

için kal bin da ha hız lı at ma sı ge rek ti ği ne han gi şu ur la ka rar ve rir?

-Bey nin em ri ne ita at eden ve kal bin rit mi ni hız lan dı ran özel me ka -

niz ma na sıl or ta ya çık mış tır? 

-Bu sis te min ele man la rı ay nı an da tek bir se fer de na sıl bi ra ra ya gel -

miş ler dir?

El bet te hiç bir te sa düf böy le si ne bü yük bir dü ze ni mey da na ge ti re -

mez. De ğil böy le bir dü ze ni, dü ze ni olu şu ran par ça lar dan tek bir ta ne si ni

bi le var ede mez. Yu ka rı da ki so ru la rın ce vap la rı ev rim te ori si nin ge çer siz -

li ği ni is pat la ma sı nın ya nı sı ra, Al lah'ın ya rat ma sı nı çok açık bir şe kil de

or ta ya ko yar. 

Şim di yi ne Al lah'ın var et ti ği bir baş ka gü ven lik me ka niz ma sı nı in -

ce le ye lim ve Al lah'ın sa na tı na bir kez da ha şa hit ola lım.

Kal bin, ken di si ne za rar ve re cek ka dar hız lı at ma sı nı en gel le mek için

de yi ne özel bir gü ven lik me ka niz ma sı na ih ti yaç var dır. Kal bin so lun dan

çı kan aort da ma rı nın için de, kan ba sın cı nı ölç me ye ya ra yan al gı la yı cı lar

var dır. Kalp atış la rı hız lan dık ça aort du va rı na vu ran ka nın ba sın cı da yük -

se lir. Bu ba sınç yük sel me si be lir li bir sı nı rı aşın ca, gü ven lik me ka niz ma sı

dev re ye gi rer. Ar tan ba sın cı fark eden al gı la yı cı lar omu ri lik so ğan cı ğı na

uya rı lar gön de rir. Omu ri lik so ğa nı du rum de ğer len dir me si ya par ve kal -

be ye ni bir emir gön de rir. Bu nun üze ri ne kal bin rit mi ni ya vaş la tan fren pe -
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da lı na ba sı lır ve kan ba sın cı dü şü rü lür. Şim di aort içi ne yer leş ti ri len ba sınç

öl çer ler ve kal bin fren me ka niz ma sı üze rin de tek rar dü şü ne lim;

Kal bin hız lı at ma sı nın in san vü cu du na za rar ve re ce ği ni bi len ve bu -

na kar şı bir ön lem alan güç şu ur suz te sa düf ler mi dir?

Faz la kan ba sın cı nı ölç me ye ya ra yan al gı la yı cı lar te sa dü fen mi var

ol muş tur? Da ha son ra bu al gı la yı cı lar en doğ ru ye re -aort da ma rı nın çe -

pe ri ne- te sa dü fen mi yer leş miş ler dir?

Al gı la yı cı lar ve omu ri lik ara sın da ki te le fon bağ lan tı sı te sa dü fen mi

var ol muş tur?

Al gı la yı cı hüc re ler ba sın cın art tı ğı nı na sıl an la ya bi lir ve bu ar tı şı

omu ri lik so ğa nı na ha ber ver me yi han gi şu ur ile ak le der ler?

Omu ri lik so ğa nı ken di si ne ge len bil gi le ri han gi ira de ile de ğer len di -

rir? Du ru mun öne mi ni han gi şu ur ile kav rar? 

Omu ri lik hüc re le rin den ba zı la rı ken di le ri ni kalp atış la rı nı dü zen le -

me ye ni çin ada mış lar dır? Bu so rum lu lu ğu ni çin üst len miş ler dir? 

Bir omu ri lik hüc re si kal be emir gön der me ye na sıl ka rar ve rir? Gön -

der di ği em ri han gi dil de gön de re ce ği ni, kalp hüc re le ri nin han gi dil den

an la dık la rı nı ne re den bi lir?

Kalp hüc re le ri ni çin omu ri lik de ni len baş ka bir et par ça sı na ita at

eder ler?

Bu so ru lar in san ak lın da za man la olu şan alış kan lık -ül fet- per de si ni

or ta dan kal dır mak için son de re ce önem li so ru lar dır. Çün kü in san lar bu

ül fet per de si yü zün den göz le ri nin önün de ki mu ci ze le ri gör mez ler.

Ço ğu in san ba zı du rum lar da kal bi nin da ha hız lı at tı ğı nı far k e der.

Çok ba sa mak lı bir mer di ve ni hız lı bir şe kil de çık tı ğın da, koş tu ğun da, ya

da he ye can lan dı ğın da kalp atış la rı nın hız lan dı ğı nı, da ha son ra kal bin tek -

rar es ki rit mi ne dön dü ğü nü her in san his se de bi lir. An cak hiç kim se bu -

nun as lın da ne ka dar bü yük bir mu ci ze ol du ğu nu dü şün mez. Kalp atış la -

rı nın hı zı nın vü cu du nun içi ne yer leş ti ril miş bir bil gi sa yar sis te mi ta ra fın -

dan dü zen len di ği ni fark et mez. Böy le bir sis te min var lı ğın dan ha ber dar

ol sa da bu ko nu üze rin de faz la zih ni ni yor mak is te mez. Ken di si nin ve vü -

cu dun da ki mu ci ze vi sis tem le rin na sıl var ol du ğu hak kın da dü şün mez,
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hat ta ıs rar la dü şün mek ten ka çar. Bu tip ko nu lar üze rin de faz la dü şün me -

nin in sa nın ruh sağ lı ğı nı bo za ca ğı na da hi ina nan lar var dır.

Oy sa Al lah in san lar dan "dü şün me le ri ni" is ter. Al lah in san la ra ya rat -

tı ğı var lık lar üze rin de de rin de rin dü şün me le ri ni, böy le ce Ken di si ’nin gü -

cü nü ve kud re ti ni da ha iyi kav ra ma la rı nı, ve Ken di si’n den da ha çok kor -

kup sa kın ma la rı nı em re der. Bir Ku ran aye tin de Al lah mü min le rin na sıl

dav ran ma la rı ge rek ti ği ni, Ken di ya rat tı ğı var lık lar üze rin de na sıl dü şün -

me le ri ge rek ti ği ni ve bu te fek kü rün so nu cun da Al lah kor ku la rı nın na sıl

art ma sı ge rek ti ği ni şöy le bil dir miş tir:

On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik re der ler ve gök le -

rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü nür ler. (Ve der ler ki:) "Rab bi miz,

Sen bu nu bo şu na ya rat ma dın. Sen pek yü ce sin, bi zi ate şin aza bın dan ko -

ru." (Al-i İm ran Su re si, 191)

Mü ca de le ye Ha z›r l›k
Ki mi za man lar da in san be de ni nin da ha güç lü ve da ha da ya nık lı ol -

ma sı, nor mal şart lar dan da ha yük sek per for mans gös ter me si ge re kir. Ör -

ne ğin bir teh li ke ile kar şı la şıl dı ğı, in sa nın ken di si ni sa vun ma sı ve ya bir

an ön ce kaç ma sı ge rek ti ği du rum lar da.

Bu ola ğan dı şı du rum lar da vü cut ta ge rek li dü zen le me nin ya pı la bil -

me si için el bet te ön ce lik li ola rak kal bin da ha hız lı at ma sı ve da ha çok kan

pom pa la ma sı ge rek li dir. 

Bu tip du rum lar için de ge rek li ted bir alın mış ve in san vü cu du içi ne

bir baş ka sis tem yer leş ti ril miş tir. Ad re na lin isim li bir hor mon, her han gi

bir ola ğan dı şı du rum kar şı sın da, böb re küs tü bez le rin den sal gı la nır. Bu

hor mon mo le kü lü -ken di bo yut la rı dü şü nül dü ğün de- çok uzun bir yol cu -

luk ya par ve kalp hüc re le ri ne ula şır. Hor mon kalp hüc re le ri ne "da ha hız -

lı ka sıl ma la rı" em ri ni ve rir. (bkz. Hor mo nal Sis tem bö lü mü) Böb rek üs -

tün de yer alan ve bu hor mo nu üre ten hüc re ler, kalp hüc re le ri ni ta nı mak -

ta, kalp hüc re le ri nin han gi di li an la dık la rı nı bil mek te dir ler. Ay nı za man -

da vü cu dun da ha da ya nık lı ol ma sı ge rek ti ği, bu nun için de kal bin da ha

hız lı at ma sı ge rek ti ği bil gi si ne ve şu uru na da sa hip tir ler. Kalp hüc re le ri
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de bu em re ita at eder ler ve da ha hız lı bir şe kil de at ma ya baş lar lar. Böy le -

ce acil du rum kar şı sın da in san vü cu du nun ih ti ya cı olan ekst ra kan sağ -

lan mış olur.

Kal bin Ça l›fl ma s›n da ki "Ol maz sa Ol maz"lar

Şu ana ka dar kalp te ku ru lu olan elekt ro nik sis te mi n ta sa rı mın dan

bah set tik. An cak bu sis te min ku sur suz ta sa rı mı nın ça lı şa bil me si için elek -

rik sin yal le ri ne ih ti yaç var dır. Elekt rik sin yal le ri nin üre ti le bil me si için de

kan da bu lu nan sod yum, po tas yum ve kal si yum iyon la rı nın be lir li bir dü -

zey de ol ma la rı ge re kir. Bu mad de le rin kan da ki dü zey le ri nin böb rek, ba -

ğır sak, mi de, ak ci ğer gi bi or gan lar ca dü zen len di ği dü şü nü lür se, bu sis te -

min ev rim gi bi ha ya li bir me ka niz ma so nu cun da mey da na gel me si nin

im kan sız lı ğı, da ha açık bir şe kil de or ta ya çı kar.
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‹n san be de ni da ha güç lü ve
da ya n›k l› ol ma s› ge re ken
du rum la ra ha z›r  ola cak fle -
kil de ya ra t›l m›fl t›r. Be yin za -
r› ve alt böl ge si ne ula flan
d›fl uya r› lar, be lir li bir dü ze -
yi afl›n ca he ye can olu flur
(1). Ön hi po fiz (2), tiroid  be -
zi ni (3) ve böb re k üs tü bez -
le ri ni (4) ha re ke te ge çi rir.
Be yin den ge lip göz le re, yüz
kas la r› na, ka fa ta s› içi ve d› -
fl› da mar la ra ve yu ta ¤a gi -
den si nir ler (5,6,7), bo ¤a za,
kal be ve ba ¤›r sa ¤a gi den si -
nir ler (8),  kal bin ifl le vi ni,
da mar la r›, ad re na lin sal g› -
lan ma s› n› ve ba ¤›r sak ha re -
ket le ri ni dü zen le yen si nir ler
(9,10,11,12,13) ba ¤›r sa ¤a ve
id rar tor ba s› na gi den ler (14)
he ye can dan bü tün vü cu dun
et ki len me si ni sa¤ lar.
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Kal bin şu ana ka dar in ce le di ği miz

özel lik le ri ni göz önün de bu lun du ra rak

bir var sa yım da bu lu na lım. İn sa noğ lu -

nun kalp ben ze ri bir ay gıt yap ma yı

ba şar dı ğı nı ka bul ede lim. 70 yıl bo -

yun ca bir sa ni ye bi le dur ma dan ça lı -

şan, ken di elekt ri ği ni ken di si üre ten,

ba kı ma, par ça de ği şi mi ne ih ti ya cı ol ma -

yan, elekt ro nik bir sis tem sa ye sin de ça lış -

ma hı zı nı ve gü cü nü oto ma tik ola rak ayar la -

yan ku sur suz bir pom pa nın ya pıl dı ğı nı

dü şü ne lim. El bet te bu ba şa rı, tek no lo ji,

bil gi bi ri ki mi, plan la ma ve uzun sü ren

ça lış ma lar so nu cun da el de edi le bi lir. Hiç

kim se böy le bir ay gı tın te sa dü fen olu şa -

bi le ce ği ni dü şün mez. Çün kü bu akıl dı şı

bir yak la şım olur. 

Bu na kar şın or ta da çok ga rip bir

ger çek da ha var dır. Kal bin te sa dü fen oluş tu ğu nu dü şün mek, böy le bir

pom pa nın, ya da her han gi ben ze ri bir tek no lo jik ürü nün -ör ne ğin bir te -

le viz yo nun- te sa dü fen var ola bi le ce ği ni dü şün mek ten çok da ha man tık -

sız ve akıl dı şı dır. 

Her şey den ön ce kalp te in san ya pı mı bir ci haz dan çok da ha üs tün bir

tek no lo ji var dır. An cak en önem li si -her ne ka dar im kan sız da ol sa- kal -

bin te sa dü fen oluş ma sı nın tek ba şı na bir an la mı yok tur. Kalp le be ra ber

bin ler ce ki lo met re uzun lu ğun da ki kan da mar la rı nın, da mar lar da bu lu -

nan kan sı vı sı nın, bu ka nı sü zen böb rek le rin, ka na ok si jen ve rip kar bon -

di ok si ti alan ak ci ğer le rin, ka na be sin te min eden sin di rim sis te mi nin, bu

be sin le ri ra fi ne eden ka ra ci ğe rin, kal bin ça lış ma sı nı dü zen le yen si nir sis -

te mi nin, vü cu du bir bü tün ola rak yö ne te cek bey nin, vü cu du ayak ta tu ta -

cak ke mik sis te mi nin, kal bin ça lış ma sı na yar dım cı ola cak hor mo nal sis te -

min ve bu na ben zer bin ler ce un su run da ay nı an da yi ne tek bir te sa düf le

var ol ma sı ge re kir. Kal dı ki bu sa yı lan la rın her bi ri -te sa düf le re yer ver -

Kalp sa hip ol du ¤u tek no lo ji
ile bi lim adam la r› n› hay re te

dü flür mek te dir. Hiç bir ev rim
me ka niz ma s› ile aç›k la na ma -

ya cak ka dar ola ¤a nüs tü bir
ta sa r› ma sa hip olan kal bi mi -
zi ya ra tan kufl ku suz övül me -

ye la y›k olan Al lah't›r.



me ye cek şe kil de- özel bir ta sa rı ma sa hip tir. İş te bu yüz den bir ev rim sü -

re ci so nu cun da te sa dü fen kal bin mey da na gel me si, te sa dü fen bir te le viz -

yo nun ve ya her han gi baş ka bir tek no lo jik ale tin mey da na gel me siy le kı -

yas la na ma ya cak ka dar im kan sız dır.

Or ta da çok açık bir ger çek var dır. Kalp, be ra ber ça lış tı ğı tüm sis tem -

ler ve ele man lar la bir lik te Al lah ta ra fın dan ya ra tıl mış tır. 

Kan Damarlar›
İn san be de ni nin her nok ta sı iri li ufak lı mil yar lar ca bo ruy la kap lı dır.

Da mar adı ve ri len bu bo ru te si sa tı nı düz bir sa tıh üze ri ne yay dı ğı mı zı dü -

şü nür sek top lam uzun lu ğu nun tek bir in san için yak la şık 100 bin ki lo met -

re (96.500 km) ol du ğu nu gö rü rüz.24 Da mar sis te mi öy le mü kem mel bir te -

si sat tır ki, be de nin ih ti yaç du yu lan her nok ta sı na ge rek li bağ lan tı lar ya -

pıl mış tır. Bo ru lar hiç bir nok ta da dü ğüm len mez, ge rek siz yer le re açıl maz,

kör nok ta la ra sa hip de ğil dir, vü cu du

baş tan aşa ğı do la şır ve tek rar ay nı

nok ta ya ge ri dö ner ler. 

Her han gi bir bi na da bo ru te si sa tı

dö şe mek için bir pla na ih ti yaç var dır.

İn san be de nin de ki bo ru te si sa tı nın

pla nı ise, in san ya pı sı olan hiç bir plan -

la kar şı laş tı rı la ma ya cak ka dar mü -

kem mel dir. 

Üs te lik in san be de nin de yak la şık

100 bin km uzun lu ğun da da mar dö şe -

li iken, or ta bü yük lük te bir bi na da an -

cak bir kaç ki lo met re uzun lu ğun da bo -

ru dö şe li dir. Özel ala şım lar dan ya pı -
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Kal be gi ren ve ç› kan da mar lar la be de ni miz -
de ih ti yaç du yu la bi le cek her nok ta ya ge -
rek li ba¤ lan t›lar yap›l m›fl t›r.

toplardamar atardamar

toplardamarc›k artercik

küçük arter ile k›lcal
damar aras› damar›

gerçek k›lcal da-
marlar
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lan bu bo ru lar bir kaç on  yıl için de çe şit li prob lem ler do ğu rur. Bağ lan tı

yer le ri ka çak ya par, ki mi bo ru lar za man için de çü rür, ki mi du var lar da

bo ru lar yü zün den ru tu bet gö rü lür. Bü tün bu prob lem ler bi na sa bit bir ya -

pı ol du ğu ve te si sat ye rin den hiç oy na ma dı ğı hal de mey da na ge lir.

Sağ lık lı bir in san be de nin de bu lu nan bo ru te si sa tı ise, gö re vi ni ömür

bo yu ye ri ne ge ti rir. Ne bir ba kı ma ih ti yaç du yar ne de bir par ça de ği şi mi -

ne. Da ha sı in san be de ni bir bi na gi bi ha re ket siz de ğil dir. İn san ha re ket e-

der, yü rür, ko şar, otu rur, kal kar; ve da mar lar da bu ge ri lim al tın da sü rek -

li es ner. An cak da mar lar o ka dar mü kem mel bir ya ra tı lı şa sa hip tir ler ki -

eğer in san ken di sağ lı ğı nı bo za cak ha re ket ler yap maz sa- her han gi bir

prob lem çı kar maz lar. 

‹n san Be de nin de ki Ben zer siz Ta sa r›m

Hiç damar bulunmayan bir insan bedeni olduğunu varsayalım. Ve

bir mühendisten bu bedenin içine döşenecek damarlar ile ilgili bir plan

yapmasını isteyelim. Bu planda karaciğerin derinliklerinden, kemik do-

kularının içine, göz kapaklarından böbreklere kadar her hücreye gerekli

bağlantılar sağlanmalıdır. Ayrıca her organın işlevine göre damar kalın-

lıkları ve özellikleri de belirlenmelidir. Bir insanın böyle bir planı tek ba-

şına yapamayacağı çok açıktır. Ancak dünya üzerindeki tüm insanlar top-

lansa da sonuç değişmeyecektir. Bunların tümünün ne ömrü ne de aklı,

sonsuz kombinasyona sahip kan dolaşım ağının planını tasarlamaya yet-

mez. Milyarlarca insanın biraraya gelerek tasarlayamayacağı kadar mü-

kemmel bir planın, kör tesadüflerle ortaya çıktığını iddia etmek ise elbet-

te ki mümkün değildir. Tek bir aşamasında dahi tesadüfe asla yer verme-

yen bu sistem, insanın Allah tarafından yaratıldığını çok açık bir biçimde

gözler önüne sermektedir.

Yol cu luk Bafl l› yor…

Kalp-da mar sis te mi nin ana ama cı, vü cut ta ki hüc re le re fa ali yet le ri

için ge rek li mad de le ri ulaş tır mak ve ar tık mad de le ri hüc re ler den uzak laş -

tır mak tır. Ye tiş kin bir in sa nın kal bi gün de 9 bin lit re ka nı 100 bin ki lo met -

re ye ya kın uzun luk ta ki da mar şe be ke si ni kat ede cek şe kil de pom pa lar.25
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Şim di bir hüc re bü yük lü -

ğün de ol du ğu mu zu var sa ya -

lım ve kan hüc re le riy le be ra ber

do la şım sis te min de bir yol cu -

lu ğa çı ka lım;

Baş lan gıç nok ta nız kal bin

sol üst pom pa sı ya ni sol ku lak -

çık. İçin de bu lun du ğu nuz böl -

me ok si jen ce zen gin te miz kan -

la do lu. Çev re niz de ok si jen ta -

şı yan mil yon lar ca al yu var var.

He men al tı nız da kal bin sağ ka -

rın cı ğı na açı lan ka pa lı bir ka -

pak bu lu nu yor. Ka pak yal nız ca

aşa ğı doğ ru açı la bi len tek yön -

lü bir ka pak.

Ku lak çı ğın bir den ka sıl -

ma sıy la ka pak çık aşa ğı doğ ru

açı lı yor. İçin de bu lun du ğu nuz

kan sı vı sı kal bin alt ta ra fın da ki

böl me ye do lu yor. Ar tık çok güç lü bir pom pa olan sol ka rın cık ta sı nız. Üs -

tü nüz de ki ka pak gel di ği niz yö ne ge ri dön me ni zi en gel le mek için ka pa nı -

yor. 

Sol ka rın cık ka nı vü cu dun en uzak nok ta la rı na gön de re bi le cek ka dar

güç lü bir pom pa. Bu pom pa nın çı kış nok ta sın da da aort atar da ma rı na açı -

lan tek yön lü baş ka bir ka pak var. Bu ka pa ğın gö re vi de bu ra dan pom pa -

la nan ka nın kal be ge ri dön me si ni en gel le mek.

Der ken sol ka rın cık da şid det le ka sı lı yor ve bu ka pak dı şa rı doğ ru

açı lı yor. İçin de bu lun du ğu nuz kan bü yük bir hız la vü cut ta ki en bü yük

atar da mar olan aor ta doğ ru pom pa la nı yor.

Aort da ma rı nın du var la rı na yak la şın ca çok il ginç bir ya pıy la kar şı la -

şı yor su nuz. Da ma rın iç yü ze yi ci la lan mış gi bi. Bu ci la lı ve yağ lı yü zey

sür tün me yi azal tı yor ve ka nın ko lay lık la akıp git me si ni sağ lı yor.
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Kan, kalp sayesinde beyinden akci¤erlere
kadar bütün vücudu dolafl›r. 

beyin

kalp

akci¤er
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Bu nok ta da yol cu lu ğu mu za kı sa bir ara ve re rek aor tu ve atar da mar -

la rı ya kın dan in ce le ye lim.

En Güç lü Da mar

Kalp ten do ku la ra kan gö tü ren da mar la ra atar da mar, do ku lar dan

kal be kan ge ti ren da mar la ra top lar da mar de nir. Atar da mar lar ge nel lik le

vü cu dun do ku la rı na gö mül müş ola rak de rin de bu lu nur lar. An cak ba zı

yer ler de, ör ne ğin el bi le ğin de, şa kak lar da, bo yun da ve ayak bi le ği nin dış

ya nın da yü ze ye ya kın dır. Bu böl ge ler de, her kalp atı mın da ka nın atar da -

mar la rın du va rı na ba sınç la vu ra rak ge çi şi his se di le bi lir.

Da ma rın en iç yü ze yi, düz gün bir ze min oluş tur mak için bir bi ri ne

ya pış tı rıl mış de ği şik bi çim li kal dı rım taş la rı nı an dı rır. An cak bu ra da kul -

la nı lan mal ze me taş de ğil hüc re ler dir. 

Bu nok ta da dik ka ti mi zi bi raz to par la ya lım. Hüc re ler can lı var lık -

lar dır. Bir grup can lı hüc re, ade ta kal dı rım taş la rı nın özen le dö şen me si

gi bi yan ya na yer leş ti ril miş ve or ta ya pü rüz süz bir yü zey çık mış tır. Bu

yü zey 360 de re ce dö ne rek bir bo ru oluş tur muş tur. Bu na ben zer mil yon -

lar ca bo ru bir bir le riy le bir dü zen için de bir le şe rek da mar sis te mi ni oluş -

tur muş tur.

Pe ki bu na sıl ger çek leş miş tir?

Ön ce lik le hüc re le rin kal dı rım taş la rı gi bi yas sı ve bir bir le riy le bir le -

şe bi le cek şe kil le re sa hip ol ma la rı ge re kir. Mil yar lar ca hüc re yi bu özel şe -

kil de var eden güç ne dir?

Da ha son ra bu hüc re ler -da ha an ne kar nın day ken- kal dı rım ta şı gi bi

yan ya na di zil me li dir ler. Mil yar lar ca hüc re yi pü rüz süz ve düz gün bir şe -

kil de di zen kim dir?

Örü len du var da tek bir hüc re ek sik kal sa, bu ra dan dı şa rı kan sı za -

cak tır. Bu du va rı ek sik siz ören kim dir?

Bu so ru la rın ce va bı el bet te te sa düf ola maz.

Ay rı ca unu tul ma ma lı dır ki söz ko nu su olan bir fab ri ka nın dö küm

ka lı bın dan çı kan me tal bir bo ru de ğil dir. Söz ko nu su olan, can lı hüc re le -

rin bi ra ra ya gel me le ri so nu cun da olu şan can lı bir "bo ru"dur. Bu kü çük
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can lı lar ömür le ri ni ni çin bir bo ru nun par ça sı ol mak için har ca mak ta dır?

On la ra bu di zi li mi, bu gö re vi ve ren kim dir?

Bu so ru nun ce va bı da te sa düf ola maz. An cak ev rim ci ler hiç bir za -

man bu tip de tay la rı dü şün mez ler. Da ha doğ ru su bu ger çek le ri gör mez -

den ge lir, üze rin de dü şün mek bi le is te mez ler. Ev rim ci ler da mar do ku la -

rı nı an la tan ve için de bol bol La tin ce te rim le rin bu lun du ğu ko nuş ma lar

ya pa bi lir, ki tap lar ya za bi lir ler. An cak bu hüc re le rin na sıl olup da bir dü -

zen için de bi ra ra ya gel dik le ri so ru su nu hiç bir za man ce vap la ya maz lar.

Çün kü ve re ce bi le cek le ri tek ce vap te sa düf tür. 
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Üst te emb ri yo hüc re le ri nin da mar la r› olufl tur ma afla ma la r› gö rü lmek te dir. An ne kar -
n›n da ki emb ri yo nun hüc re le ri da ¤› n›k hal de ler (1), hüc re ler bi ra ra ya ge lip yan ya na
di zi lme ye bafl l› yor lar (2, 3), hüc re le r s›m s› k› bir du var gi bi bir le fle rek da mar la r› olufl -
tu ru yor lar (4). Hüc re le rin olufl tur duk la r› bu du var öy le si ne sa¤ lam d›r ki kan hiç d› fla -
r› ya s›z maz. Emb ri yo yu olufl tu ran hüc re le re bir lefl me em ri ni ve ren ve na s›l ha re ket
ede cek le ri ni on la ra il ham eden el bet te ki Yü ce Al lah't›r.
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Bu ka dar ge çer siz bir ce va bın in sa nı na sıl kü çük dü şü re ce ği ni bil dik -

le ri için, ko nu yu "ev rim sel sü reç için de bu hüc re ler birara ya gel di ler ve

da mar la rı oluş tur du lar" gi bi as lın da hiç bir man tı ğı bu lun ma yan cüm le -

ler le ge çiş ti rir ler. 

Eğer bu açık la ma yı ya pan ev rim ci top lum ta ra fın dan bilim adamı

ola rak ta nı nı yor sa, bi lim sel li te ra tü re ya ban cı olan in san larda şöyle bir

düşünce oluşabilir. Bu açık la ma yı bir bi lim ada mı ya pı yor sa mut la ka ar -

ka sın da bi lim sel ba zı ger çek lerin olduğunu, an cak söz ko nu su bi lim ada -

mı nın in san lar an la ma ya ca ğı için ko nu yu ge çiş tir di ği ni zan ne der ler. 

An cak ev rim ci le rin da mar la rın na sıl oluş tu ğu so ru su na ve re bi le cek -

le ri bir ce vap la rı yok tur. Yal nız ca bu de ğil bu na ben zer bin ler ce so ru ya

ve re bi le cek le ri ce vap la rı yok tur. Bu ko nu la ra gir mek ten ka çı nır ve ko nu -

yu yu var lak cüm le ler le ge çiş ti rir ler. 

Kı sa ca sı hiç bir ev rim ci in san vü cu dun da ki da mar ağı nın na sıl var ol -

du ğu nu açık la ya maz. Bu ko nu yu çok ko lay test ede bi lir si niz. Her han gi

bir ev rim ci ye da mar sis te mi nin ve da ma rın ya pı sı nın mü kem mel li ği ni,

hüc re le rin na sıl bir uyum için de di zil dik le ri ni an la tın. Ar dın dan bu ya pı -

nın ilk de fa na sıl or ta ya çık tı ğı so ru su nu so run. Ve re bi le cek le ri tek ce vap

"te sa düf ler so nu cu" ola cak tır. 

Oy sa bu so ru nun tek doğ ru ce va bı var dır; Da mar la rı, da mar la rın

için de ki ka nı, bu ka nı pom pa la yan kal bi ve in san vü cu dun da ki di ğer mil -

yon lar ca sis te mi var eden alem le rin Rab bi olan Al lah'tır.

Da mar lar da ki Es ne me Pa y›

Atar da mar la rın ya pı la rın da ki özel ya ra tı lış yal nız ca hüc re le rin ku -

sur suz di zi lim le rin de gö rül mez. Bu hüc re le rin oluş tur duk la rı ta ba ka nın

he men dı şın da kas ya pı lı bir baş ka ta ba ka var dır. Bu ra da bu lu nan kas

hüc re le ri son de re ce elas tik tir ler. Elas tik lif ler kalp atış la rı sı ra sın da olu -

şan kan ba sın cı na kar şı da mar la rın da ya nık lı lı ğı nı ar tı rır. Ay rı ca da mar -

la ra ka zan dır dı ğı es nek lik le, ka nın da mar içe ri sin de iler le me si ni sağ lar.

Eğer kan yük sek ba sınç la, kalp ten es nek ol ma yan bir da mar sis te mi -

ne pom pa lan mış ol say dı, hem kal be bü yük bir yük bi ne cek ti, hem de
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Yu ka r› da bü yü tül müfl res mi gö rü len k›l cal da mar la -
r›n vü cut ta kap la d› ¤› ala n› flöy le bir ben zet me ile zi -
hin de da ha iyi fle kil len dir mek müm kün dür. K›l cal
da mar la r›n tü mü yü zey sel ola rak düz bir ala na ya y›l -
sa bu alan 6.000 m2'lik yer kap lar d›. Sol da ki re sim de
kalp, atar da mar, top lar da mar ve k›l cal da mar la r›n
bir bir le riy le olan ba¤ lan t› la r› ve ya p› la r› görülüyor.

atar da mar la rın için de kan ba sın cı çok yüksek ola cak tı. Bütün bu detaylar

Allah'ın ya ra tmasındaki benzersizliğinin bir baş ka gös ter ge si dir.

Yol cu luk De vam Edi yor

Atar da ma rın ya pı sı nı in ce le dik ten son ra yol cu lu ğu mu za ge ri dö ne -

lim. Aort atar da ma rı nı ta kip eden da mar lar iki fark lı yö ne doğ ru uza nır -

lar. Yu ka rı doğ ru gi den kan, be yin ve kol la rın, aşa ğı doğ ru gi den kan, vü -

cu dun ge ri ka lan bö lü mü nün ih ti ya cı nı kar şı lar. Yol cu lu ğu nu za vü cu dun

alt ta ra fı na doğ ru de vam et ti ği ni zi var sa ya lım. 

Bu yol üze rin de ka ra ci ğe re, mi de ye, in ce ba ğır sa ğa, ka lın ba ğır sa ğa,

böb rek le re, ve ba cak la ra gi den bir çok sa pak var dır. Yol da iler le dik çe için -

de bu lun du ğu nuz da ma rın bir çok dal lan ma lar yap tı ğı nı ve git tik çe da ral -

dı ğı nı gö re bi lir si niz. Bu sa yı sız dal lan ma lar vü cu dun de rin lik le ri ne kan

gö tü ren kü çük sa pak lar dır. Bu sa pak lar dan bi ri ne gi rip iler le di ği niz de

için de bu lun du ğu muz da ma rın iyi ce in cel di ği ni fark eder si niz. Ar tık atar -

da mar la rın de ğil kıl cal da mar la rın için de si niz. (Kıl cal da mar la rın ça pı

0.006 mm.dir) 

Bir sü re son ra da mar o ka dar da ra lır ki ge niş li ği an cak tek bir al -

yu var hüc re si nin zor la na rak ge çe bi le ce ği ka dar olur. Yol cu -

lu ğun bu böl ge le rin de et ra fı nız da bu lu nan hüc re -

ler de hız lı bir alış ve ri şin ya pıl dı ğı nı far k

kalp

toplardamar atardamar

k›lcaldamar
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e der si niz.  Al yu var hüc re le ri uzun yol cu luk la rın da ta şı dık la rı çok önem -

li kar go la rı nı tes lim et me ye baş lar lar. Ta şı dık la rı ok si jen mo le kü lü nü, ok -

si je ne ih ti ya cı olan hüc re le re ve rir ve hüc re le rin üret ti ği kar bon di ok si ti

alır lar. Ay nı şe kil de ka nın ta şı dı ğı be sin mo le kül le ri de bu böl ge de ih ti ya -

cı olan hüc re ler ta ra fın dan alı nır. Bu, hüc re için ha ya ti bir alış ve riş tir. Ar -

tık dö nüş za ma nı da gel miş tir.

Ok si jen le ri ni kay be den al yu var la rın ren gi par lak kır mı zın dan ko yu

kır mı zı ya dö ner. Yol da iler le dik çe da mar lar tek rar ge niş le me ye baş lar.

Baş ka kıl cal da mar lar dan ge len kar bon di ok sit yük lü al yu var lar da yol cu -

lu ğa ka tı lır ve kan hac mi ar tar. Ar tık kıl cal da mar lar dan ay rı lır ve yo lu -

nu za toplardamar lar da de vam eder si niz.

Vü cut ta ki Bir Bafl ka Ta sa r›m Ha ri ka s›: Top lar da mar

Kan, atar da mar lar da kal bin pom pa la ma ba sın cı sa ye sin de yol alır.

An cak kıl cal da mar lar da bu ba sın cın et ki si aza lır. Top lar da ma ra ge lin di -

ğin de ise ar tık kal bin pom pa la ma gü cü et ki si ni iyi ce kay bet miş tir.

Pe ki kan dö nüş yol cu lu ğu nu na sıl ta mam la ya cak tır?

Kan da yap tı ğı nız yol cu lu ğu dü şü ne lim ve için de bu lun du ğu nuz

top lar da ma rın ayak ta bu lun du ğu nu var sa ya lım. Önü nüz de kal be dö ne ne

ka dar ol duk ça uzun bir yol var dır. Ba cak lar, ka rın ve gö ğü s bölümünü

aşarak, uzun bir yo lu yu ka rı doğ ru tır man ma lı ve bu nu ya par ken de si zi
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Yan da ki ke sit te de gö -
rül dü ¤ü gi bi top lar da -
mar lar da da çok de tay -
l› bir ta sa r›m var d›r.
Böy le si ne de tay l› bir
ya p› n›n te sa dü fen or -
ta ya ç› ka ma ya ca ¤› ak›l
sa hi bi her in san için
çok aç›k bir ger çek tir.
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sü rek li aşa ğı doğ ru çe ke cek yer çe ki mi kuv ve ti ni yen me li si niz dir. Bunun

için öy le bir sis te me ih ti yaç var dır ki, her gün bin ler ce lit re sı vı aşa ğı dan

yu ka rı (ayak lar dan kal be) doğ ru yol ala bil me li dir. 

Toplardamarlar vücut içinde özel bir planlama ile yerleştirilmiştir.

Bu damar türünün çevresi iskelet kaslarıyla sarılmıştır. Toplardamarlar

işte bu kasların enerjilerinden faydalanırlar. Örneğin her adım atışınızda

kasılan bacak kaslarınız aynı anda kanı da yukarı doğru pompalar. İşte

bu planlama sayesinde toplardamarların kendi pompalama sistemleri

vardır.

Ayak la kalp ara sın da ki 1.5 met re lik yol cu lu ğun so nu na yak la şıl dı -

ğın da bir baş ka prob lem le kar şı la şı lır. Ana top lar da mar vü cu dun or ta ye -

ri ne gel di ğin de ar tık iskelet kas lar ıyla kap lı de ğil dir. Bu ra da so lu num

kas la rı toplardamarlara destek olur. Ak ci ğe rin he men al tın da yer alan

ana  top lar da mar her ne fes alı şı mız da sı kı şır. Dolayısıyla ge niş le yen göğ -

sün oluş tur du ğu ne ga tif ba sınç ka nın kal be doğ ru dön me si ni sağlar.

An cak top lar da mar lar da öy le bir özel lik da ha var dır ki bu, vücutta-

ki ku sur suz ta sa rı mın en gü zel ör nek le rin den dir. Top lar da mar la rın içi ne

bir çok ka pak çık yer leş ti ril miş tir. Bu ka pak çık lar yal nız ca kal be doğ ru açı -

lır. Böy le ce kan, yer çe ki mi nin et ki siy le ge ri ye doğ ru gi de mez. Akım sa de -

ce kal be doğ ru olur. Şim di dü şü ne lim.

Top lar da ma rın içi ne çok sayıda kü çük ka pak çık yer leş ti ril miş tir. Bu

ka pak çık la rın her  bi ri son de re ce özel bir ta sa rı ma sa hip ler dir. Her bi ri nin

-yi ne et ten ya pıl mış- men te şe le ri var dır ve bu men te şe ler ka pa ğın tek yö -

ne doğ ru açıl ma sı na izin ve re cek şe kil de ta sar lan mış lar dır. Or ta da ger çek
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di le ri ne öz gü bir pom -
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bir mü hen dis lik ha ri ka sı var dır. Şim di bu mü kem mel sis te min na sıl in şa

edil di ği ni dü şü ne lim. Yer yü zü nün en uzun bo ru hat tı nın ya pı mın da ça lı -

şan iş çi ler üç önem li gö re vi üst len miş ler dir. Bu iş çi ler hem bir mü hen dis

hem bir iş çi hem de bir in şa at mal ze me si ola rak gö rev alır lar.

Bu bo ru in şa atı nın ya pım plan la rı ve pro je le ri hüc re le rin çe kir dek le -

rin de ki bil gi ban ka la rın da (DNA'la rın da) bu lun mak ta dır. Her hüc re bu

pro je yi ade ta bir mü hen dis gi bi okur. Hüc renin bir in şaat projesini oku-

ması ve yorum laması şüp hesiz büyük bir mucizedir. İn san lar yıl larını

akademik çalış malara ver miş mühen dis lere, profesör lere kar şı say gı ve

hay ran lık duyar ken, ken di hüc relerinin çok daha kompleks plan ve pro-

jeleri okuyabil dik lerini, yorum layabil dik lerini ve uy gulamaya koyabil -

dik lerini bil mez ler ya da gör mez den gelir ler.

Hüc reler okuduk ları ve yorum ladık ları plana göre boru in şaatının

neresin de görev yap maları gerek tiğini bilir ler. Ay rıca bu in şaat ta çalışan

mil yar lar ca hüc re için den han gileri ile biraraya gel meleri gerek tiğini de
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Top lar da mar lar da kan iler ler ken is ke let kas la r› n›n ha re ke ti. 
1) Din len me ha li. 2) Kas lar ka s› l›p, es ne ye rek top lar da mar la r› s› kar ve ka n› kal be
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bilir ler. Ait ol duk ları yeri bul duk ları an da ise bir iş çi gibi çalış maya baş -

lar ve boru hat tının ken dilerine düşen par çasını in şa eder ler. An cak kul -

lan dık ları mal zeme yaban cı bir in şaat mal zemesi değil ken dileridir. Bu

in şaat ta çalışan her hüc re öm rünün geri kalan kıs mını boru hat tının kü-

çük bir par çası ol mak uğ runa feda eder. 

İn şa edilen damar ların iç yapıların da hiç bir çıkın tı ya da girin tiye

rast lan maz. Adeta bir mer mer us tasının döşediği ve cilaladığı mer mer bir

yüzey gibi damar ların iç yüzey leri cilalı ve pürüz süz dür. Küçük bir fark -

la, bu yüzey lerin par ke taş ları mer mer karolar değil can lı var lık lar dır.

Söz konusu in şaat devam eder ken bazı hüc reler de okuduk ları pla-

na göre fark lı bir karar alır lar. Bu hüc reler damarın için de bir kapak oluş -

tur maya karar verir ler. Bin ler ce hüc re biraraya gelerek bir kapak oluş -

turur ve damarın iç yüzüne tutunur lar. Bazı hüc reler de -yine her biri ait

ol maları gereken yeri el lerin deki projeye göre tes pit ederek- bu kapağın

men teşesini oluş turur lar. Söz konusu men teşenin tek yöne doğ ru açıl -

masını da yine hüc relerin projeyi yorum layabil me ve in şa yetenek leri sa-

yesin de ger çek leşir. Bu hüc reler için de bulun duk ları borudan bir sıvının

akacağını, bu sıvının han gi yöne doğ ru ak ması gerek tiğini, ve bu akımın

devam lı ol ması için nasıl bir ted birin alın ması gerek tiğini bilir ve buna

göre hareket eder ler.

Bu kapak tan bir kaç milimet re iler de yine ay nı mucize ger çek leşir.

Burada bulunan baş ka hüc reler de yine ben zer bir şuur la baş ka bir kapak

yapar lar. Adeta bir ön ceki kapağı in şa eden hüc reler le söz leş miş ler cesine

ay nı yöne doğ ru açılan bir kapak in şa eder ler. Eğer bu kapak lar dan bazı-

larını in şa eden hüc reler fark lı bir karar al salar ve kapak lar dan bazılarını

ters yöne doğ ru açılabilecek şekil de in şa et seler di, bu sefer kan, damar lar -

da akamaz ve in san yaşamını der hal yitirir di. An cak bu ger çek leş mez.

Top lar damar boyun ca var olan bin ler ce kapağın her biri ay rı ay rı bir bir -

lerine uy gun şekil de in şa edilir ler. 

Bu sis temi üstün güç sahibi Yüce Allah’ın yarattığı; hüc relerin yuka-

rıda bah set tiğimiz akıl, şuur ve fedakar lık gös terisini an cak ve an cak ken -

dilerini yaratan Rabbimiz’in dilemesiyle ger çek leş tir dik leri tar tışıl maz bir

ger çek tir. Aynı şekilde, hüc relerin çekir dek lerine yer yüzünün en uzun
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boru hat tının ve vücut taki bin ler ce diğer sis temin projelerini yer leş tiren,

hüc relere bu projeleri okuma, yorum lama ve buna göre in şaat yap ma ye-

tenek lerini veren alem lerin Rab bi olan Al lah'tır.

Ey in san, 'üs tün kerem sahibi' olan Rab bine kar şı seni al datıp-yanıl tan

nedir? Ki O, seni yarat tı, 'sana bir düzen için de biçim ver di' ve seni bir

itidal üzere kıl dı. Dilediği bir suret te seni ter tib et ti. (İn fitar Suresi, 6-8)

Kal be Dönüfl

Damar ların için de in san vücudu boyun ca yap tığımız yol -

culuğumuza tek rar geri dönelim. Yukar da detay lı olarak üzerin de dur -

duğumuz top lar damar lar da bulunan tek yön lü küçük kapak çık lar saye-

sin de kal be doğ ru yol al maya devam ederiz. Yol culuğa baş ladık tan yak -

laşık 40 saniye son ra da kal be tek rar geri döneriz. 

Kal bin sol üst odacığın da baş layan yol culuğumuzun birin ci bölü-

mü, kal bin sağ üst odacığın da son bulur. Par lak kır mızı bir kan için de yo-

la çık mış ken, koyu renk li bir kan denizi için de yol culuğumuzun ilk kıs -

mı biter. Ar tık baş ka bir yol culuğa çık ma zamanı gel miş tir. Kar bon diok -

sit yük lü kanın temiz len mesi gerek mek tedir. 

Sağ kulak çığın kasıl masıy la beraber kulak çığın al tın da bulunan ka-

pak açılır ve için de bulun duğumuz koyu kır mızı kan sağ karın cığa dolar.

Ar dın dan bu kapak kapanır ve kanın kulak çığa doğ ru geri dön mesi en -

gel len miş olur.

Sağ karın cığın için de çok kısa bir süre kalırız. Sağ karın cığın kasıl -

masıy la baş ka bir kapak açılır ve kan ak ciğer lere doğ ru fır latılır. Ar -

kamız da kalan kapak, kal be geri dönüşümüzü en gel leyen son güven lik

sis temidir. Kar bon diok sit yük lü kanın için de ak ciğer lere doğ ru hız la yol

alırız.

Kalp ten ak ciğer lere doğ ru olan yol culuk kısa sürelidir ve bu neden -

le "küçük dolaşım" olarak ad lan dırılır. Ak ciğere varıl dığın da et rafımız -

daki kan hüc releri taşıdık ları kar bon diok siti verip –ki kar bon diok sitin ta-

şın masın da da kompleks bir çok kim yasal iş lem ger çek leşir- ok sijen al -

74



maya baş lar lar. Burada baş dön dürücü hız da bir alış veriş ger çek leş mek -

tedir.

Ak ciğer de her dakika 56.000.000.000.000.000.000.000 yani 56x1021 (56

sept ril yon) ok sijen atomu hüc relere ulaş tırılır.26 Tek bir ok sijen atomunun

al yuvar lara geçişi için bile bir çok mik ro sis tem bir lik te çalışır. Her birim

bir üst birime tam uyum gös terir ki bu da ok sijen -kar bon diok sit alış -

verişinin tek bir saniye dahi ak samadan iş lemesini sağ lar.

Baş dön dü rü cü bir hız da ger çek le şen bu alış ve riş so nun da çev re miz -

de ki al yu var lar ok si jen le yük le nir. Ar dın dan bu hüc re ler le bir lik te, ak ci -

ğer top lar da ma rı için de kal be doğ ru yol al ma ya baş la rız. So nun da yol cu -

lu ğu mu za baş la dı ğı mız ye re, sol ku lak çı ğa ula şı rız. Ok si jen yük lü te miz

kan vü cut ta ye ni bir tu ra ha zır dır.

Ak›m› Kont rol Eden Bil gisayar
Dolaşım sis teminin çok il ginç ve önem li bir özel liği daha var dır.

Dolaşım sis temi basit bir boru tesisatı gibi sıvıyı yal nız ca ilet mez. Gerek -

li durum lar da han gi or gana ne kadar kan git mesi gerek tiğini de ayar lar.

Bu çok şaşır tıcı bir bil gidir. Bir boru sis temi, için de akan sıvının ön -

celik li olarak han gi or gana git mesi gerek tiğini belir lemek te ve gerek li

ayar lamaları ken di üzerin de yap mak tadır. Kimi zaman daralarak kimi

zaman geniş leyerek kanın git mesi gereken ad resi değiş tirebil mek tedir.

Ör nek olarak bey nin kan ih tiyacını ele alabiliriz. Beyin, vücut taki bü-

tün iş lem leri kont rol et tiğin den, sabit kan gerek sinimi olan bir or gan dır.

Bey ne yapılacak kan ik mali ne pahasına olur sa ol sun sür dürül melidir. Bir

kanama sonucun da öteki tüm or gan lara kan ulaşımı dur sa bile, bir çok si-

nir, bey ne kan iletil mesi için harekete geçer ve damar ların çap ları buna

göre ayar lanır. Bazı or gan lara giden damar lar geçici olarak dev reden çı-

kar tılır ve kan akışının bey ne giden damar lara yön len diril mesi sağ lanır.

Bir evrimci olan Susan Schiefelbein, The Incredible Machine ad lı kita-

bın da damar sis temini üs tün bir bil gisayara şöyle benzetmektedir:

Kalp ve kan damar ları, vücudun ih tiyaç larını kar şılamak için kan akışını

hız lan dır mak veya yavaş lat mak tan baş ka iş ler de yapar lar. Kır mızı ır mağı,
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fark lı dokulara, fark lı basınç lar da ve fark lı iş ler yap mak üzere taşır. Kan, ye-

mek yediğimiz de midemize, yüz düğümüz de ak ciğer lerimize ve kas -

larımıza, okuduğumuz da bey nimize top lanır. Metaboliz manın bu değişen

ih tiyaç larını kar şılamak için damar sis temi bir bil gisayar kadar başarıy la bil -

gi tamam lar, son ra da hiç bir bil gisayarın yapamadığı gibi kar şılık verir.27

Bil gisayar sis tem leriy le kar şılaş tırılan bu sis tem, kuş kusuz ev rim

teorisinin id dia et tiği gibi kör tesadüf ler sonucun da değil, Al lah'ın yarat -

ması sonucun da var ol muş tur.

‹ç ‹çe Geçen Mucizeler
Al lah in sanı öy le bir sanat la yarat mış tır ki, in san bedenin deki her

sis tem bir diğer sis tem le bağ lan tılıdır. Bir sis temin iş leyişin deki bozuk luk

diğer sis temin çalış masını da ak satır. Bunu daha iyi an lamak için yal nız -

ca dolaşım sis teminin diğer sis tem ler le olan iliş kilerini in celeyelim. 

* Sin dirim sis teminin özüm sediği besin ler, vücut hüc relerine kan yo-

luy la taşınır. Öy ley se dolaşım ve sin dirim sis tem leri ay nı an da yaratıl mış

ol malıdır.

* Hor monal bez lerin üret tik leri mesaj lar, il gili or gan lara kan yoluy la

taşınır lar. Dolaşım ve hor monal sis tem ler ay nı an da yaratıl mış ol malıdır.

* Kan daki kar bon diok sit solunum sis temi tarafın dan temiz lenir.

Dolaşım ve solunum sis tem leri ay nı an da yaratıl mış ol malıdır.

* Kan, böb rek ler de düzen li olarak temiz len melidir. Dolaşım ve boş-

al tım sis tem leri ay nı an da yaratıl mış ol malıdır.

* İs kelet kas larının kasıl maları ol masa, kan top lar damar lar da iler -

leyemez. Dolaşım ve kas sis temi ay nı an da yaratıl mış ol malıdır.

* Kan hüc releri kemik iliğin de üretilir ler. Dolaşım ve is kelet sis tem -

leri ay nı an da yaratıl mış ol malıdır.

Bu ör nek ler diğer sis tem lerin dolaşım sis temi üzerin deki et kileriy le

il gili ör nek ler dir. Buna ben zer bir çok ör nek çıkar tılabilir. An cak unutul -

maması gereken çok önem li bir nok ta daha var dır. Dolaşım sis temi diğer

bütün sis tem ler deki or gan ları bes ler. Ör neğin sin dirim sis teminin par -

çaları olan dil, tükürük bez leri, yemek borusu, mide, bağır sak lar, karaci-

ğer ve diğer or gan lar kan damar larıy la bes lenir. 
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-Hor monal sis tem deki hor monal bez ler kan damar larıy la bes lenir.

-Boşal tım sis teminin üyeleri, ör neğin böb rek ler, kan damar larıy la

bes lenir.

-Solunum sis teminin üyeleri, ör neğin ak ciğer, kan damar larıy la bes -

lenir. 

-Kas sis temini oluş turan kas lar, is kelet sis temini oluş turan kemik ler

hep kan la bes lenir ler.

Dolaşım sis temi ol madan beden deki or gan ların hiç biri bes lenemez

ve yaşayamaz lar. Bütün bu bağ lan tılar ve içiçe geçen sis tem ler, ev rim teo-

risinin geçer siz liğinin en büyük delil lerin den dir. İn san bedenin de bulu-

nan sis tem ler bir bir leriy le kusur suz bir uyum ve iş bir liği içerisin dedir ler.

Bu sis tem lerin işe yarar ol ması için, hep si ay nı an da var ol mak zorun -

dadır lar. Bu da bizi tek rar ay nı ger çeğe ulaş tırır. İn san bedeni bütün özel -

lik leriy le Al lah tarafın dan bir an da yaratıl mış tır.
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V ü cu du muz da ki ya şam sal et kin lik le rin sür me si ya ni or gan la rı -

mı zın ça lış ma sı ve hüc re le ri mi zin ye ni len me si için ge rek li olan

te mel mad de le ri çe şit li yi ye cek ve içe cek ler den sağ la rız. Ama

ye di ği miz her yi ye ce ğin, ör ne ğin etin, ek me ğin, seb ze ya da mey ve nin bu

te mel mad de le re ay rış ma sı ve vü cut ta kul la nı la bi le cek du ru ma gel me si

için çok kök lü de ği şik lik ler den geç me si ya ni sin di ril me si ge re kir. 

Ye ni doğ muş 2-3 ki log ram lık bir ço cu ğun 20-25 se ne son ra 1.80 cm

bo yun da, 75-80 ki lo ağır lı ğın da bir in san ol ma sı nı sağ la yan, be sin le rin

sin di ril me si dir. Ara da ki bu mu az zam küt le far kı nın kay na ğı, ço cu ğun al -

dı ğı be sin le rin için de ki mad de le rin za man için de vü cu du na ka tıl ma sı dır.

Bu be sin le rin bir kıs mı ya şam için ge rek li olan ener ji yi sağ lar, bir kıs mı ise

vü cu da ek le nir ve in sa nın eti, ke mi ği ha li ne ge lir. İşe ya ra ma yan kı sım lar

ise vü cut tan atı lır.

Sin di rim sis te mi yer yü zü nün en üs tün ra fi ne ri sis te mi ni içe rir. Bu ra -

fi ne ri nin içi ne alı nan mad de ler ön ce ham mad de le ri ne ay rı lır, da ha son ra

bu ham mad de ler kul la nıl mak üze re vü cu dun ge rek li böl ge le ri ne gön de -

ri lir. Par ça la nan mad de ler bir bir le rin den çok fark lı ol du ğu gi bi, or ta ya çı -

kan ye ni mad de ler de bir bir le rin den çok fark lı dır.

Sin di rim sis te mi nin iş le yi şi ni bir pet rol ra fi ne ri si nin ça lış ma sı na ben -

zet mek müm kün dür. Bir pet rol ra fi ne ri sin de ham mad de ola rak ra fi ne ri -

ye gi ren pet rol, çe şit li iş lem ler den ge çe rek aşa ma lı ola rak par ça la nır ve bu

sı ra da bir bi rin den fark lı ürün ler el de edi lir. Ra fi ne ri de ger çek le şen kom-

p leks iş lem ler so nu cun da ara ba nı za ener ji ve ren ben zi nin ya nı sı ra üze rin -

de yü rü dü ğü nüz as fal tın ham mad de si ve kul lan dı ğı nız plas tik ürün ler

de üre ti lir. Ay nı şe kil de sin di rim so nu cun da da çok çe şit li mad de ler or ta -

ya çı kar. An cak sin di rim sis te min de ger çek le şen olay lar, bir ra fi ne ri de

ger çek le şen olay lar dan çok da ha komp leks tir ve çok da ha üs tün bir ça lış -

ma sis te mi sa ye sin de mey da na gel mek te dir. Ay rı ca  bu iş lem ler son tek -

no lo ji ile do na tıl mış bir ra fi ne ri de de ğil, si zin be de ni ni zin için de ger çek -

le şir. Sa bah kah val tı da ye di ği niz be sin ler siz gün lük uğ raş la ra dal mış ken,

okul da ders din ler ken ve ya yol da yü rür ken, si ze hiç his set ti ril me den bu

mu az zam ra fi ne ri nin için de bin ler ce de ği şik kim ya sal iş le me ta bi tu tu lur. 
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Bu kim ya sal iş lem le rin ger çek leş -

me si için uzun bir ka na la ih ti yaç var dır.

Ka na lın her nok ta sın da da ka nal için de

yer alan mad de le ri de ği şi me uğ ra ta cak

özel ra fi ne sis tem le ri nin bu lun ma sı ge -

re kir. Söz ko nu su ka na lın uzun lu ğu en az 8-10 met re ol ma lı dır. 

An cak in san vü cu du or ta la ma 1.70-1.80 m. uzun lu ğun da dır. Bu du -

rum da 10 met re lik bir ka nal sis te mi nin, ken di si nin yak la şık beş te bi ri

uzun lu ğun da ki bir be de nin içi ne sığ dı rıl ma sı ge rek mek te dir. Bu da şüp -

he siz özel bir en düst ri yel ta sa rım ge rek ti rir. Ni te kim in san vü cu du bu ta -

sa rı ma sa hip ola rak ya ra tıl mış tır. Söz ko nu su ka nal (ağız, ye mek bo ru su,

mi de, in ce ba ğır sak ve ka lın ba ğır sak) in san be de ni nin içi ne özel bir plan

doğ rul tu sun da yer leş ti ril miş tir. Bu plan da hi lin de 10 met re lik sin di rim

sis te mi 1.70 m. uzun lu ğun da ki bir be de nin içi ne özen le pa ket len miş tir.

80 ‹NSAN MUC‹ZES‹

Bir pet rol ra fi ne ri sin e ham mad de ola rak
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Ye ni len her be sin, vü cu du nu za gir dik ten son ra sin di rim ka na lı için -

de yak la şık 10 met re lik bir yol cu lu ğa çı kar. Bu yol cu luk sı ra sın da be sin -

ler bir di zi me ka nik ve kim ya sal ola ya ta bi tu tu lur lar. Yi ye cek ler beş bö -

lüm lü 10 met re uzun lu ğun da ki ka nal dan sı ray la ge çer ken, bir yan dan

öğüt me, yo ğur ma ve çal ka la ma gi bi me ka nik ha re ket ler le, bir yan dan da

çe şit li sal gı bez le ri nin bu ka na la bo şalt tık la rı öz su la rın kim ya sal et ki siy le

sin di ri lir ler. 

Sin di rim ağız da baş la yıp mi de de ve in ce ba ğır sak ta sü rer. Be sin ler -

de ki ya rar lı mad de le rin kan da mar la rıy la emi lip do la şı ma ka rış ma sı ise

in ce ba ğır sak lar da ger çek le şir. Ka lın ba ğır sak ise sin di ril me yen ya rar sız

mad de ler de ki su yun emi lip ge ri ka lan po sa nın vü cut tan dı şa rı atıl dı ğı

yer dir.

Ra fi ne ri Gi ri fli
Ye me ği ağ zı nı za gö tür me niz le be ra ber sin di rim sis te mi ha re ke te ge -

çer. Ağ za alı nan yi ye cek diş ler ta ra fın dan par ça la nır ve öğü tü lür. 

Diş ler bu iş lem için özel ola rak ta sar lan mış lar dır. Bi li nen en sert or -

ga nik mad de olan -diş mi ne si- ile kap lan mış lar dır ve ay nı za man da da

kim ya sal mad de le re kar şı da çok da ya nık lı dır lar. 

Her diş gö re vi ne uy gun bir şek le sa hip tir. Ör ne ğin ön diş ler kes kin -

dir, yi ye ce ği ko pa rır. Kö pek diş le ri siv ri dir, be si ni yır tar, par ça lar. Azı

diş le ri ise be si ni öğü te bi le cek şe kil de ta sar lan mış tır. Eğer ağ zı mız da ki

diş le rin hep si ay nı cins ol say dı, ör ne ğin 32 kö pek di şi ve ya 32 ke si ci di şe

sa hip ol say dık ye mek ye me miz he men he men im kan sız ha le ge lir di. 

Diş ler de ki ta sa rı mın bir baş ka ör ne ği de diş le rin di zi li min de gö rü -

lür. Her diş ol ma sı ge rek ti ği yer de dir. Ke si ci ler ol ma la rı ge rek ti ği gi bi ön

ta raf ta, azı lar yi ne ol ma la rı ge rek ti ği yer de ar ka ta raf ta dır. Bun la rın ye ri -

nin de ğiş ti ril me si bi le diş le ri ta ma men kul la nış sız ha le ge ti re bi lir.

Bir bi rin den ba ğım sız olan üst ve alt diş ler ara sın da da ku sur suz bir

uyum var dır. Her iki böl ge de ki diş ler, çe ne ke mi ği ka pan dı ğı za man tam

ola rak bir bir le ri nin üze ri ne otu ra cak şe kil de ta sar lan mış tır. Ör ne ğin tek

bir azı di şi niz di ğer diş ler den da ha uzun ol sa ve ya üze rin de faz la dan bir

çı kın tı bu lun sa, ağ zı nı zı ka pa ya maz dı nız. Bu du rum da ko nuş ma ve ye -
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mek ye me gi bi çok ba sit ih ti yaç la rı nı zı da hi kar şı la ya maz

du ru ma ge lir di niz.

Ye ni doğ muş be bek le rin ağız la rın da ise diş yok tur.

İlk gün le rin de tek be sin le ri an ne sü tü ol du ğu için bu na ih -

ti yaç la rı da yok tur. Fa kat za man la ka tı be sin ler le bes len me

ça ğı gel dik çe, be bek le rin ağız la rın da ki yu mu şak da ma ğın

için de ba zı de ği şik lik ler olur. Bu ra da bu lu nan ba zı hüc re -

ler bir sin yal al mış gi bi ani den kal si yum de po la ma ya baş -

lar . Da ha son ra bu mil yon lar ca hüc re bi ra ra ya ge le rek bir

dü zen için de, ne yap ma la rı ge rek ti ği ni  bi li yor ca sı na üst

üs te ve yan ya na di zi lir ler. Çok faz la kal si yum de po la yan

hüc re ler bir sü re son ra ölür ler. İş te bu ölü hüc re ler diş le rin

göv de si ni oluş tu ra cak tır. 

Mil yon lar ca hüc re ön ce kal si yum de po la yıp ar dın dan

yan ya na ge le rek bü yük bir blok oluş tu rur. Bu blo ğun şek -

li ni de yi ne blo ğu in şa eden hüc re ler be lir ler ler. Bu nok ta -

da yi ne bü yük bir ya ra tı lış mu ci ze si gö rül mek te dir. Ör ne -

ğin alt da mak ta bu lu nan hüc re ler, ken di le rin den uzak ta

bu lu nan üst da mak ta ki hüc re le rin na sıl bir şe kil in şa et tik -

le ri ni çok iyi bi lir ler. Her iki hüc re gru bu da üret ti ği dev

blo ğu, ken di si ne kar şı ge le cek blok la bir bir le ri ne en uy gun

şe kil de üre tir ler. Böy le ce çe ne ke mi ği ka pan dı ğı za man üst

da mak ta bu lu nan bir azı di şi ile alt da mak ta bu lu nan bir

azı di şi bir bir le ri ne en uy gun şe kil de otu rur lar. Bu şe kil de

her han gi bir uyum suz luk ol ma sı in san için ra hat sız lık ve -

ri ci du rum lar oluş tu rur. An cak da ma ğın için de bu lu nan

hüc re le rin gös ter dik le ri akı lal maz şu ur sa ye sin de 32 kal si -

yum blo ğu bir bir le ri ne en uy gun şe kil de in şa edi lir . 

Diş le rin da ya nık lı ya pı sı, di zi liş sı ra la ma sı, sa hip ol -

duk la rı şe kil ler ve gö rev le ri nin uyum lu ol ma sı gi bi de tay lar diş ler de ki

açık ta sa rı mı gös ter mek te dir. Hüc re le rin şu ur lu ha re ket le ri nin ise tek ne -

de ni var dır. Vü cut ta ki bü tün hüc re le re ol du ğu gi bi diş le ri oluş tu ran hüc -

re le re de sa hip ol duk la rı özel lik le ri ve ren üs tün güç sa hi bi Al lah'tır.
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Son yıl lar da in san vü cu dun da fa ali yet ha lin de olan ye ni bak te ri ler keş -
fe dil miş tir. Di lin ar ka kıs mın da bu lu nan bu bak te ri le rin gö re vi mi de de -
ki za rar lı mik rop la rı öl dür mek tir. Fa kat bu mik rop la rın öl dü rül me si tah -
min et ti ği niz gi bi ba sit de ğil dir. Bak te ri ler bu iş te sa de ce kim ya sal sen -
tez ya pan par ça cık lar ro lün de dir ler. İşin da ha bir çok yö nü var dır. Ade -
ta bir do mi no oyu nu gi bi iler le yen bu sis tem de ara dan alı nan tek bir ta -
şın ek sik li ği tüm sis te min dur ma sı için ye ter li dir. Çün kü her bir par ça,
do mi no oyu nun da ol du ğu gi bi bir bi ri ni et ki le ye rek ça lış mak ta dır. Bak -
te ri le rin fa ali ye te ge çe bil me si için ge rek li sis te mi şöy le özet le ye bi li riz:
Ye şil yap rak lı gı da la rın için de bu lu nan nit rat, di lin ar ka kıs mın da ok si -
jen eriş me yen ya rık lar da bu lu nan bak te ri ler ta ra fın dan nit ri te dö nüş tü -
rü lür.
Üre ti len nit rit tü kü rük te ki asit le kar şı laş tı ğın da ise tek rar form de ğiş ti -
re rek mik rop öl dü rü cü et ki si olan nit rik ok sit olu şur.
Bak te ri yi bu lan İs koç ya Aber de en Fa kül te si'nden Prof. Ni gel Ben ja min
bu bak te ri le ri şöy le ta nım lı yor:

Bir den zih ni miz de bir şim şek çak tı. Nit rit ye di ği miz yi ye cek ler le
ka rış ma sı için ağız da özel lik le ya pı lı yor du; be sin ler le kar şı la şıp,
bol mik tar da nit rik ok sit üre te cek şe kil de asit le şi yor, böy le ce de
gı da la rı mız la be ra ber al dı ğı mız tüm za rar lı mik rop la rı öl dü re bi li -
yor du! (Bilim Teknik Dergisi, Sayı:340, s.49) 

Bi lim adam la rı bu bak te ri le rin var lı ğı nı çok ya kın bir za man da keş fet -
miş ler dir. An cak in san ilk yaratıldığından be ri nit rit üre te rek bi zi asit ler -
den ko ru yan bak te ri ler var dır. Al lah in sa nı bil di ği ve bil me di ği pek çok
yön den ko ru mak ta dır. Bun la ra ben zer ör nek ler Al lah'ın son suz şef ka -
ti nin üze ri miz de ki te cel li le rin den dir. Her in sa nın yap ma sı ge re ken bu
ni met le re şük ret mek tir.

E¤er Allah'›n nimetini saymaya kalk›flacak olursan›z, onu bir
genelleme yaparak bile sayamazs›n›z. Gerçekten Allah,
ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 18)

VÜCUDUMUZDAKİ KORUYUCU BAKTERİLER



Özel Sin di rim S› v› s›

Be sin ler bir yan dan diş ler ta ra fın dan öğü tü lür ken, bir yan dan da

kim ya sal bir sal dı rı ya uğ rar lar. Bu sal dı rı yı ger çek leş ti ren ise tü kü rük sı -

vı sı dır. 

Gün lük ha yat ta hiç kim se ağ zın da ki bu sı vı nın far kın da ol maz; sal -

gı la nıp sal gı lan ma dı ğı nı, mik ta rı nın çok lu ğu nu az lı ğı nı kı sa ca sı bu ko -

nuy la il gi li hiç bir de ta yı ge nel lik le dü şün mez. Ba sit bir sal gı zan ne di len

tü kü rük sal gı sı, as lın da çok has sas oran la ra sa hip çe şit li kim ya sal mad de -

ler içe ren özel bir ka rı şım dır. 

Bu sı vı ön ce lik le be sin ler de ki ta dı al ma mı zı sağ lar. Be sin le rin için de -

ki tad ve ren mo le kül ler, tü kü rük için de çö zü le rek di lin üze rin de bu lu nan

tad al gı la yı cı si nir uç la rıy la bir le şir ler. An cak bu şe kil de ye di ği miz yi ye -

cek le rin ta dı nı ala bi li riz. Ku ru bir ağız la ye nen yi ye cek le rin tad la rı nın

alın ma ma sı da bu yüz den dir. 

Ağız da bir bi rin den fark lı özel lik le re sa hip iki fark lı tü kü rük sı vı sı

sal gı lan mak ta dır. Bun lar dan bi ri kar bon hid rat la rı çok in ce bir şe kil de

par ça lar ve kıs men şe ke re dö nüş tü rür. Ör ne ğin ek mek bir kar bon hid rat -

tır. Eğer ağ zı nı za bir par ça ek mek alır ve bir kaç da ki ka yut ma dan bek le -

tir se niz, par ça la nan kar bon hid ra tın şe ker ta dı nı di li niz de his se der si niz.

Di ğer tü kü rük sı vı sı ise çok yo ğun bir kı va ma sa hip tir. Bu ya pış kan sı vı

sa ye sin de ye mek yer ken ağ zın her ta ra fı na ya yıl mış olan yi ye cek par ça la -

rı bi ra ra ya ge ti ri le rek lok ma şek li ni alır. 
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Kuru a¤›z la ye di ¤i niz yi ye cek le rin ta d› n› ala maz s› n›z. Çün kü be sin le rin ta d› n›
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Pe ki tü kü rük sal gı sı ol ma say dı ne olur du? El bet te ki ağ zı mız d aki

ku ru luk tan do la yı ne ye dik le ri mi zi yu ta bi lir, ne be sin le rin ta dı nı ala bi lir,

ne de doğ ru dü rüst ko nu şa bi lir dik. Ka tı hiç bir be si ni yi ye mez, sa de ce sı -

vı olan lar la bes len mek zo run da ka lır dık. Bu da in san için ol duk ça zor bir

du rum olur du.

Üç ay rı sal gı be zin den sal gı la nan tü kü rük, bir yan dan yi ye cek le ri

nem len di re rek yu tul ma sı nı ko lay laş tı rır ken, di ğer yan dan da içer di ği

kim ya sal mad dey le yi ye cek le rin için de vü cu da fay da lı olan par ça la rın çö -

zün me si ni sağ lar.

Ağ zı mız ade ta bir kim ya la bo ra tu va rı gi bi ça lı şır ve ye di ği miz be sin -

ler de ki ni şas ta yı par ça lar. Tü kü rük te bu lu nan ve pit ya lin adı ve ri len en -

zim bu iş için özel üre til miş bir kim ya sal dır. Pit ya lin, ni şas ta yı ay rış tı ra -

rak şe ke re dö nüş tü rür.

Ağız da ya pı lan sin di rim sa de ce kim ya sal de ğil dir. Ay nı za man da

diş le rin yap tı ğı me ka nik bir sin di rim de söz ko nu su dur. Bu iki sin di rim

çe şi di de bir bir le ri ni ta mam la ya cak şe kil de ça lı şır lar. 

Di lin Sin di rim de ki Ro lü

Me ka nik öğüt me de di lin de önem li bir ro lü var dır. Çok has sas bir tat

ölç me özel li ği ne sa hip olan dil, ay nı za man da yi ye cek le rin ağız da yu var -

la na rak bo ğaz dan ge çi şin de ko lay lık sağ lar. 

Di lin üst yü ze yin de ve yan la rın da  bu lu nan dört fark lı ta da; acı ya,

tat lı ya, tuz lu ya ve ek şi ye du yar lı 10.000'e ya kın tat nok ta sı var dır.28  İş te

bu tat to mur cuk la rı her  gün ye di ği miz on lar ca çe şit be si nin ta dı nı bir bir -

85Harun Yahya (Adnan Oktar)

orta hat
olu¤u

tepe

ipliksi kabart›

mantar›ms› ka-
bart›

yapraks› kabart›

vallata kabart›s›

dil damak kavisi
damak bademci¤i

epiglot
arka oluk

çekum deli¤i

ac›

ekfli

tuzlu

tatl›Dilde farkl› lezzetlerin alg›lanma
bölgeleri (sa¤da)



le ri ne hiç ka rış tır ma dan al gı la ma mı zı sağ lar.

Öy le ki dil da ha ön ce hiç ta nı ma dı ğı bir be si nin

ta dı nı da ko lay lık la ay rış tı ra bi lir. Bu sa ye de hiç -

bir za man bir kar pu zun ta dı nı grey furt gi bi ek -

şi ola rak al gı la ma yız ve ya bir pas ta ya tuz lu de -

me yiz. Üs te lik tat to mur cuk la rı mil yar lar ca in -

san da ay nı be sin de ay nı ta dı al gı lar. Her kes için

tat lı, tuz lu, ek şi gi bi kav ram lar ay nı dır. Ba zı bi -

li ma dam la rı di lin bu ye te ne ği ni "ola ğa nüs tü

kim ya tek no lo ji si" ola rak ad lan dı rır lar. 

Pe ki di lin üze rin de da ha az tat nok ta sı ol -

say dı ne olur du?

O za man ye di ği miz yi ye cek le rin hiç bi ri nin

tad la rı nı ala maz dık. Ne tat lı nın, ne ız ga ra nın,

ne ek me ğin, ne de baş ka bir yi ye ce ğin ta dı nı bi -

le mez dik. Her ne yer sek yi ye lim, hep ay nı ya -

van ta dı alır dık. Ye mek ye mek zevk li bir ni met

ol mak tan çı ka rak, her gün yap mak zo run da ol -

du ğu muz bir ezi yet ha li ne ge lir di. An cak böy le

ol maz ve dil de ki özel tat to mur cuk la rı sa ye sin -

de ye di ği miz bü tün yi ye cek le rin tat la rı nı ayırt

ede bi li riz. Bu sa ye de zevk ala rak ye mek ye riz.

Ye mek Bo ru su
Sin di ri min ikin ci aşa ma sın da yi ye cek ler ye mek bo ru sun dan ge çe rek

asıl sin di ri min baş la ya ca ğı mi de ye gi der ler. Ye mek bo ru sun da her han gi

bir sin di rim iş le mi ger çek leş mez. Biz yut kun duk tan son ra, boy nun ar ka -

sın da ki düz kas la rın, be si ni ye mek bo ru su na it me siy le bir lik te ha re ket li

bir yol cu luk baş lar. Yi ye cek ler ye mek bo ru su nun rit mik ka sıl ma sıy la aşa -

ğı doğ ru ha re ket eder. Pe ris tal tis (sa ğım sal) adı ve ri len bu rit mik kas ka -

sıl ma la rı o den li kuv vet li dir ki, siz ya tar ken da hi be sin le rin aşa ğı doğ ru

itil me si ni sağ la r.29 Be sin le rin 25 cm uzun lu ğun da ki ye mek bo ru sun dan

ge çi şi yal nız ca 12 sa ni ye sü rer. 
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İn san ağ zı nı hem ye mek ye mek hem de ne fes al -

mak için kul la na bi lir. Çün kü yi ye cek le rin itil di ği ye -

mek bo ru su nun he men ya nın da, ha va nın ci ğer le re çe -

kil di ği ne fes bo ru su bu lu nur. Fa kat bu ra da çok önem -

li bir nok ta var dır. Eğer çiğ nen miş be sin, ye mek bo -

ru su de ğil de so luk bo ru su na ka çar sa, bu, ölüm de -

mek tir. İn san her gün yüz ler ce kez yut ku nur. Her -

han gi bir du rum da yan lış lık la so luk bo ru su na ka -

çan bir be sin par ça sı in sa nın ölü mü ne ne den ola -

cak tır. An cak so lu num bo ru su nun sü rek li ka pa lı

dur ma sı bir çö züm de ğil dir. En akıl cı ve pra tik çö -

züm so lu num bo ru su nun açı lır ka pa nır bir en gel le yi -

ci ye (ka pa ğa) sa hip ol ma sı dır. 

Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi in san vü cu dun da ki

ta sa rım ku sur suz dur ve ne fes bo ru sun da da ola bi le cek en mü kem mel ve

en gü ven li sis tem var dır. Ne fes bo ru su nun üs tün de yer  alan ve kü çük bir

do ku dan olu şan bir ka pak yut ku nur ken oto ma tik ola rak ne fes bo ru su nu

ka pa tır. İş te bu sa ye de ye mek yer ken ne fes bo ru su na su ve ya yi ye cek kaç -

ma sı en gel len miş olur. Yut kun ma dan son ra ise bu ka pak çık tek rar ye ri ne

gi der ve böy le ce ne fes bo ru sun dan ha va geç me si sağ la nır.

Gün lük ya şam da hiç kim se ye mek yer ken böy le bir teh li ke nin ken -

di si ni bek le di ğin den ha ber dar de ğil dir. Hiç kim se "Ya ye dik le rim so luk

bo ru ma ka çar sa, keş ke ne -

fes bo rum da bir ka pak çık

ol sa da ye mek yer ken bo -

Yemek bo ru sun dan ge çen be -
sin ler mi de ye do¤ ru yol alma-
ya bafllar. Be sin le rin sin di rim
ka na l›n da iler le me si ni sa¤ la -
yan ise pe ris tal sis ad› ve ri len
son derece güçlü olan ritmik
kas kas›lmalar›d›r. 
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iter
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boyu na uza -
nan kas lar,
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na l› k› sal t›r -
lar 

dinlenme ha-
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mide girifl
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mide
mide
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kas

çevresel kas

gevflemifl
kas



ğa zı ma ye mek kaç ma sa" di ye dü şün mez. Ya da "Aca ba ka pak çı ğım ça lı -

şı yor mu, be ni bo ğul mak tan ko ru ya bi le cek mi?" gi bi bir en di şe si de pek

ol maz. Muh te me len pek çok in san da bu ya zı yı oku ya na ka dar bo ğa zın -

da ki ka pak çı ğın öne min den ha ber dar de ğil dir. An cak bu ka pak çık var dır

ve her an, -bir kaç sa ni ye ön ce siz yut ku nur ken bi le- ha ya tı nı zı ko rur.

Ka pak çık ta ki bu açık ta sa rı mın de tay la rı var dır. Ör ne ğin nor mal bir

in sa nın sa hip ol du ğu ka pak çı ğın ya pı sı ile bir be be ğin ka pak çı ğı nın ya pı -

sı nın ay nı ol ma sı be bek için teh li ke li bir du rum oluş tu ra cak tır. Bu ne den -

le be bek ler de ki ka pak çık sis te mi ye tiş kin le rin kin den çok da ha fark lı bir

şe kil de ça lı şır. Be bek ler de bu ka pak çık eriş kin ler den da ha yu ka rı da bu lu -

nur. Bu sa ye de be bek ne fes alıp ve rir ken ra hat lık la an ne sü tü de eme bi lir.

Be bek le rin an ne sü tü emer ken bir yan dan ağ la yıp bir yan dan bo ğul ma -

ma la rı da bu yüz den dir. Eğer be bek ler de ki ka pak sis te mi de ye tiş kin ler -

de ki ne ben zer bir ya pı ya sa hip ol say dı be bek ler an ne sü tü nü emer ken bo -

ğu la bi lir ler di.

An cak ilk in san dan bu ya na ya şa yan ve ha len ya şa mak ta olan tüm

in san lar da bu ih ti yaç tam ol ma sı ge rek ti ği şe kil de kar şı lan mış tır. Özel bir

has ta lı ğı olan lar dı şın da tüm in san lar be bek lik dö nem le rin de tam ol ma sı

ge re ken ya pı da ki ka pak çık la ra sa hip ol muş lar dır. Ay nı şe kil de bu in san -

lar ye tiş kin ha le gel dik le rin de de ka pak çık la rı nın ya pı sı yi ne ih ti yaç la rı na

gö re ol muş tur. 
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M‹ DE DE K‹ DE TAY LI TA SA RIM

Mi de de her aşa ma sı bir ama ca yö -

ne lik olan çok de tay lı bir ta sa rım var dır.

Yi ye cek ler, mi de nin üst ucun da bu lu -

nan ve "mi de ağ zı" ya da "kar di a" de nen

dar bir açık lık tan ge çe rek mi de ye gi rer.

Mi de yi ye mek bo ru su na bağ la yan bu

açık lık ta ki bü zü cü kas lar bir ka pak gi bi

ça lı şa rak mi de de ki ya rı sin di ril miş be -

sin le rin ye mek bo ru su na ge ri dön me si -

ni en gel ler. Da ha son ra mi de nin kub be bi çi min de ki üst bö lü mü ne ge çen

be sin ler, bu ra da mi de öz su yu ya da mi de sı vı sıy la ka rış tık tan son ra mi -

de nin en ge niş bö lü mü ne doğ ru iler ler. "Göv de" de nen bu ge niş bö lüm

kes kin bir bük lüm ya pa rak mi de nin ya tay bö lü mü nü oluş tu rur. 

Üst te ki di key bö lüm den da ha kı sa olan bu böl ge de mi de ye ni den da -

ra lır ve "mi de ka pı sı" ya da "pi lor" de nen bir ge çit le oni ki par mak ba ğır sa -

ğı na açı lır. Mi de nin alt ucun da ki bu kas lı ge çit de bir ka pak iş le vi gö re rek

ya rı sin di ril miş be sin le rin mi de den çı kıp in ce ba ğır sak la ra ge çi şi ni de net -

ler. Be sin le rin mi de ağ zın dan mi de ka pı sı na doğ ru iler le me si ni sağ la yan,

üç kat man ha lin de yer leş miş olan güç lü mi de kas la rı nın rit mik dal ga lan -

ma ha re ke ti dir. Kas se yir me si ni an dı ran bu dal ga lan ma ha re ke ti ay nı za -

man da be sin le rin çal ka la na rak, sı kı şıp ezi le rek kü çük par ça lar ha lin de

öğü tül me si ni ve so nun da "ki mus" de nen ya rı sı vı bir ka rı şı ma dö nüş me -

si ni sağ lar. Bu de tay lı iş lem le rin ge rek li li ği sin di rim iş le mi nin ile ri ki aşa -

ma la rın da or ta ya çı ka cak tır. 

Mi de de ki Trafl B› ça ¤› n› Sin di re cek Güç te ki Asit ler
Na s›l Et ki siz Ha le Ge lir?
Ye mek bo ru sun da iler le yen yi ye cek ler bir sü re son ra mi de ye ula şır.

Mi de de ki sin di rim iş le mi ağız dan fark lı dır. Bu ra da çok kuv vet li asit ler

dev re ye gi rer. Be sin ler ye mek bo ru sun dan mi de ye iner in mez, mi de yü -

ze yin de ki hüc re ler gast rik asit adın da bir sı vı sal gı la ma ya baş lar. Bu sı -
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vıy la ay nı an da pep sin ve hid rok -

lo rik asit adın da kim ya sal öğü tü cü

sı vı lar da sal gı la nır. Bu asit ler bir

traş bı ça ğı nı bi le sin di re bi le cek ka -

dar güç lü dür. Pro te in ben ze ri sin -

di ri mi zor mad de ler için bu asit le -

rin ol ma sı zo run lu dur. An cak bu -

ra da çok önem li bir de tay var dır.

Mi de nin ken di si de ya pı ola rak

pro te in den oluş muş tur. Pe ki o za -

man na sıl olup da traş bı ça ğı nı bi -

le sin di re bi len bir asit, mi de nin

ken di si ne za rar ver me mek te dir? 

Bu da in san vü cu dun da ki ben zer siz ta sa rım ör nek le rin den bi ri dir.

Mi de nin gi rin ti li çı kın tı lı du var la rı nın de rin lik le ri sa ye sin de mi de ken di

ken di ni sin dir mez. Mi de du var la rın da ki de rin çu kur lar da bir bi rin den

fark lı özel lik le re sa hip hüc re ler yer alır. Has sas bir den ge için de, mi de de -

ki bir ta kım hüc re ler asit sal gı lar ken, bu hüc re le rin ya nı ba şın da bu lu nan

baş ka hüc re ler de ya pış kan bir sı vı sal gı lar. "Mu kus" isim li bu sı vı mi de -

nin yü ze yi ni ör ter ve mi de du va rı nı asit le re kar şı bir kal kan gi bi ko rur ve

en zim le rin mi de ye za rar ver me si ni en gel ler. Par ça la yı cı en zim ler ka dar
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en fek si yon ya pan vi rüs ve

di ğer mik ro or ga niz ma la rın

da hüc re le rin içi ne gir me le -

ri ni en gel le yen mu kus, ay nı

za man da yi ye cek le rin ka nal

için de ki ha re ket le ri ni ko lay -

laş tı ran bir kay gan laş tı rı cı -

dır da. 

Bu iş lem ler na sıl ger -

çek leş mek te, mi de de ki bu

ko ru yu cu or tam na sıl oluş -

mak ta dır? Mi de de ki hüc re -

ler ken di ken di le ri ne bu

mad de le rin üre ti mi ni yap -

ma ya ka rar ver miş ve bir şe -

kil de ko ru yu cu mad de le rin

for mü lü nü bul muş ola bi lir ler mi? Hüc re le rin böy le bir şey ya pa bil mek

için ne le re ih ti ya cı ola cak tır dü şü ne lim:

Ön ce lik le sin di rim için ge rek li olan mad de nin üre ti mi için, bir ta kım

hüc re ler, yi ye cek le rin sin di ril me si ge rek ti ği nin şu urun da ol ma lı dır lar.

Ay nı hüc re ler sin di rim için asit gi bi bir mad de ye ih ti yaç ol du ğu nu bil me -

li dir ler. Da ha son ra hüc re le rin, en uy gun asi tin for mü lü nü bu lup, bu for -

mül doğ rul tu sun da üre tim yap ma la rı ge re kir. Ko ru yu cu mad de nin üre ti -

mi için se, bir ta kım hüc re le rin, bu asi tin mi de nin ken di si ne za rar ve re bi le -

ce ği ni tes pit et me le ri, son ra bu hüc re le rin asit ör nek le ri ni alıp la bo ra tu -

var da in ce le miş ve asi din et ki si ni dur du ra cak for mü lü ge liş tir miş ol ma la -

rı ge re kir. Bu ara da bu asi tin bir dam la sı da hi ha lı da ko ca bir de lik aça bi -

le cek ka dar et ki li dir. Bu ne den le her han gi bir for mül ha ta sı nın, mi de nin

asit ler ta ra fın dan eri til me si an la mı na ge le ce ği de unu tul ma ma lı dır.

El bet te ki mi de de ki bir bi ri ni den ge le yen mad de le rin olu şu mu yu ka -

rı da ki pa rag raf ta özet len di ği ka dar ba sit de ğil dir. Mad de le rin for mül le ri -

nin tut tu rul ma sı bi le baş lı ba şı na bir olay dır. Kal dı ki bir hüc re nin kim ya -

sal for mül ler oluş tu rup, bu for mül le ri bi ra ra ya ge ti rip bir mad de oluş tur -

ma sı nın im ka nı yok tur. Şu ur suz atom lar dan olu şan bir hüc re nin böy le bir
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ak la ve ye te ne ğe sa hip ol du ğu nu id dia et mek akıl cı lık tan uzak laş mak

ola cak tır. 

Bu nun la bir lik te akıl ve man tık sı nır la rın dan uzak laş ma yı ka bul e-

de rek bir in sa nın mi de sin de asi tin bir şe kil de or ta ya çık tı ğı nı var say sak

bi le onu den ge le ye cek mad de nin za man için de or ta ya çık ma sı nın bek len -

me si de söz ko nu su da hi ola maz. Çün kü traş bı ça ğı nı eri te bi le cek ka dar

güç lü olan asit ler, mi de yi çok kı sa bir sü re için de tah rip ede cek tir. Asit le -

rin de ğil mil yon lar ca yıl, 2-3 gün hat ta da ha da kı sa bir sü re için bi le mi -

de de bek le me si im kan sız dır. 

Bun la rın tü mü nü gö zö nün de bu lun du ra cak olur sak apa çık bir ger -

çek kar şı mı za çık mak ta dır. Asi tin ve mi de yi asit ten ko ru ya cak mu ku sun

be ra ber var ol ma la rı, Al lah'ın üs tün ya ra tı şın da ki dü ze nin ve ku sur suz -

lu ğun sa yı sız ör ne ğin den sa de ce bi ri dir. Al lah in san be de ni ni, bir bü tün

ola rak ku sur suz bir ta sa rım la ya rat mış tır.

Sin di rim le Bir lik te Asi te Dö nü flen S› v›
Mi de nin ça lış ma sis te min de ki tek plan la ma ör ne ği bu de ğil dir. Da ha

ön ce de be lirt ti ği miz gi bi in san vü cu dun da öy le ku sur suz bir sis tem var -

dır ki, her tür lü ih ti mal için ge rek li olan ted bir ler da ha en baş tan alın mış -

tır. Ör ne ğin mi de boş ken için de sin di rim asit le ri nin bu lun ma sı -her ne ka -

dar mi de mu kus ta ra fın dan bu asi te kar şı ko ru nu yor ol sa da- mi de ye bir

sü re son ra za rar ve re cek tir. Bu ne den le boş ol du ğu za man lar da mi de nin

için de sin di rim asit le ri bu lun maz. Do la yı sıy la mi de nin za rar gör me teh li -

ke si de or ta dan kalk mış olur. Boş mi de nin için de "pep si no jen" isim li, sin -

dir me özel li ği ol ma yan bir en zim bu lu nur. An cak mi de ye be sin le rin ge li -

şiy le bir lik te, mi de hüc re le ri HCL (hid rok lo rik) asit isim li bir sı vı sal gı la -

ma ya baş lar. Bu sı vı boş mi de de bu lu nan pep si no je nin ya pı sı nı ani den

de ğiş ti rir ve "pep sin" isim li, çok güç lü bir par ça la yı cı en zi me dö nüş tü rür.

Bu da mi de de ki be sin le ri he men par ça lar.30

Mi de boş ken ta ma men za rar sız olan bir sı vı nın, mi de nin dol ma sıy la

bir lik te çok güç lü bir par ça la yı cı ya dö nüş me si nin, bi linç siz te sa düf ler le

or ta ya çı ka ma ya ca ğı nı an la mak için bi raz dü şün mek ye ter li ola cak tır. Te -

sa dü fen bir mad de nin baş ka bir mad de ye üs te lik de her se fe rin de tam
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doğ ru for mü lü tut tu ra rak dö nüş me si ke sin lik le müm kün de ğil dir, ki bu

iş lem bü tün in san lar da her ye mek ön ce sin de ger çek leş mek te dir. Bu du -

rum te sa düf gi bi ba şı boş lu ğu tem sil eden bir kav ra mı ta ma men ko nu dı -

şın da bı rak mak ta dır. 

Mi de hüc re le ri nin ne za man han gi mad de yi sal gı la ya cak la rı nı bi len,

hüc re le rin yer li ye rin de ha re ket et me le ri ni sağ la yan, asit le rin sal gı lan ma

za man la ma sı nı ayar la yan bir güç ol du ğu açık tır. İn san be de ni ne ha kim

olan bu güç tüm ev re ni, ev ren de ki bü tün can lı la rı, in san la rı ya rat mış olan

Al lah'tır. Al lah'ın ya rat ma da hiç bir or ta ğı yok tur.

Mi de niz de ki Özel Süs pan si yon Sis te mi
Ye mek ye dik ten son ra siz sa de ce bir tok luk his si, bel ki de bi raz ağır -

lık his se der si niz. Bun la rın dı şın da mi de niz de ne ler olup bit ti ğin den ha -

ber dar bi le ol ma ya bi lir si niz. Oy sa ye mek ten kı sa bir sü re son ra mi de niz -
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Yuka r› da mi de nin ana to mi si gö rü lü yor.
a) Mi de çu kur la r› ve bez le ri nin bü yü tül müfl gö rün tü sü. b) Ana hüc re ler ta ra f›n dan
pep si no jen üre ti mi ni gös te ren fle ma. Bu üre tim flöy le ger çek le flir:
Ana hüc re ler (1) pro te in üre ten (pep si no jen gi bi) en zim le ri üre tir ler. Çe per hüc re le -
ri (2) ise ana hüc re le ri ak tif ha le ge ti ren HCl asi ti üre tir ler. Böy le bir bi ri ne ba¤ l› bir
sis te min te sa dü fen or ta ya ç›k t› ¤› gi bi bir id dia el bet te ki ak›l ve man t›k d› fl› d›r.

Mide kap›s› çevre-
sindeki kas hal-

kas›

midenin iç yüze-
yi

gastrit bezi

mide çukurlar›

mukus boyun
hücreleri 

ana hücreler

çeper hücreleri

pepsinojen pepsin 
(aktif enzim)

epitelyum

(1)

(2)

(a)
(b)



de bü yük bir ha re ket li lik ya şa nır. Mi de niz sü rek li sa ğa, so la, yu ka rı, aşa -

ğı çal ka la nır ve be sin le rin da ha iyi sin di ril me si ne ça lı şır. An cak siz mi de -

niz de ki özel süs pan si yon sis te mi sa ye sin de bu ha re ket le rin hiç far kı na

var maz sı nız. 

Mi de kas la rı 3 fark lı yö ne doğ ru di zil miş ler dir. Bu şe kil de mi de aşa -

ğı yu ka rı, sa ğa so la ve çarp raz şe kil de ha re ket le ri ko lay lık la ya par. Bu da

be sin le rin mi de sı vı la rıy la da ha iyi te mas et me si ni sağ lar. An cak bu tarz

ha re ket ler her za man bir teh li ke yi de be ra ber le rin de ge ti re cek tir; sür tün -

me… 

Mi de, ba ğır sak la rın he men ya nı ba şın da bu lu nan bir or gan dır. Sü rek -

li ha re ket et me si, ba ğır sak la ra sür tün me si an la mı na ge lir ki bu, in san sağ -

lı ğın da cid di prob lem le re yol aça bi le cek bir du rum dur. 

El bet te ki mi de de bu teh li ke ye kar şı da bir ön lem alın mış tır. Mi de nin

en dış do ku su, "pe ri ton" isim li bir zar la kap lı dır. Bu za rın sal gı la dı ğı kay -

gan sı vı, mi de ve ba ğır sak la ra "dış tan yağ la ma" ola rak ni te len di ri le cek bir

iş lem ya pa rak bu or gan la rın kay gan laş ma sı nı ve do la yı sıy la ça lı şır ken

bir bir le ri ne sür tü ne rek za rar gör me le ri ni ön ler.31
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Mi de kas la r› 3
fark l› yö ne do¤ -
ru di zil mifl ler dir.
Bu ya p› sa ye sin -

de mi de afla ¤›
yu ka r›, sa ¤a so -
la ve çarp raz fle -
kil de ha re ket le ri
ko lay l›k la ya par.
Al lah'›n ya rat t› ¤›
bu özel ta sa r›m
mi de de be sin le -

rin da ha ko lay
ö¤ü tül me si ni

sa¤ lar.

kar›n zar› 

yemek borusu

kas halkas›

dairesel kas tabakas›

boyuna kas tabakas›

e¤imli kas tabakas›

mide kap›s› çevresindeki
kas halkas›

onikiparmak
ba¤›rsa¤›

k›vr›mlar



Kan Ya p› m› ve Mi de
Mi de mu ko za sı nın bir özel li ği de kan ya pı mı na kat kı da bu lun ma sı -

dır. Mi de mu ko za sı kan üret mez. An cak kan üre ti mi ya pan ke mik ili ği ne

çok önem li bir yar dım da bu lu nur. Vü cut için bü yük öne me sa hip B-12 vi -

ta mi ni nin ke mik ili ği ne ulaş ma sı nı sağ lar. B-12 vi ta mi ni nin ke mik ili ği ne

ula şın ca ya ka dar ger çek leş tir di ği yol cu luk ve mi de mu ko za sı nın bu yol -

cu luk ta ki ro lü in ce len di ğin de, kar şı mı za mik ros ko bik dü zey de ger çek le -

şen bü yük bir mu ci ze çı kar.

B-12 vi ta mi ni in san vü cu du na gir dik ten son ra sin di rim sis te mi bo -

yun ca bir yol cu luk ya par. Ar dın dan in ce ba ğır sak tan kan do la şı mı na ge -

çiş ya pa rak ka na ka rı şır ve ke mik ili ği hüc re le ri ne ula şır.

B-12 vi ta mi ni nin özüm sen me si in ce ba ğır sak ta ger çek le şir. An cak in -

ce ba ğır sak ta bu lu nan her han gi bir sin di rim hüc re si B-12 vi ta mi ni ni ya ka -

la maz. İn ce ba ğır sa ğın kü çük bir böl ge sin de, yal nız ca B-12 vi ta mi ni ni ya -

ka la mak la gö rev len di ril miş özel bir hüc re gru bu bu lun mak ta dır.32 Bu

hüc re gru bu bü tün ya şam la rı nı -mu ci ze vi bir şe kil de- yal nız ca B-12 vi ta -

mi ni ni ya ka la ma ya ada mış lar dır. Bu hüc re ler tril yon lar ca mo le kül için -

den B-12 vi ta mi ni ni ayırt e der ve ya ka lar lar. 

İş te bu nok ta da mey da na ge len mu ci ze yi gö re bil mek için dü şün mek

ge rek mek te dir. B-12 vi ta mi ni ni ya ka la yan hüc re ler, bu vi ta mi ni n in san

vü cu du için ta şı dı ğı öne mi  bil mek te dir ler. İn ce ba ğır sa ğın be lir li bir böl -

ge si ne bu gö rev için özel ola rak yer leş ti ril miş ler dir. Ömür le ri ni B-12 vi ta -

mi ni ni ya ka la mak için ada mış ol sa lar da bu vi ta min ken di iş le ri ne ya ra -

ma mak ta dır. Ya ka la dık la rı vi ta mi ni kan do la şı mı na bı ra ka rak bil me dik -

le ri bir ye re gön de rir ler. 

Bu hüc re le rin B-12 vi ta mi ni ni ya ka lar ken gös ter dik le ri akıl, el bet te

bir te sa düf so nu cun da or ta ya çı ka maz. Açık ça an la şıl dı ğı gi bi bu sis tem

özel ola rak ya ra tıl mış tır. Sis te mi bi raz da ha de tay lı bir şe kil de in ce le di ği -

miz za man çok da ha şa şır tı cı mu ci ze ler kar şı mı za çı kar.

İn ce ba ğır sak ta bu lu nan hüc re ler, ya lın hal de ki B-12 vi ta mi ni ni ta nı -

ya maz lar. B-12 vi ta mi ni nin bu hüc re ler ta ra fın dan ta nı na bil me si ve ya ka -

la na bil me si için özel bir mo le kül le işa ret len me si ge rek li dir. Bu ih ti yaç da
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el bet te dü şü nül müş ve B-12 vi ta mi ni nin ba ğır sa ğa ulaş ma dan işa ret len -

me si ni sağ la ya cak sis tem de ku rul muş tur.

B-12 vi ta mi ni he nüz mi de de bu lun du ğu sı ra da, mi de hüc re le ri B-12

vi ta mi ni için özel bir mo le kül üre tir ler. Bu mo le kül B-12 vi ta mi ni nin yol -

cu lu ğu nun iler ki aşa ma la rın da ih ti yaç du ya ca ğı bir "kim lik bel ge si"dir.

Bu kim lik bel ge si B-12 vi ta mi ni ne sı kı ca ya pı şır ve B-12 in ce ba ğır sa ğa

doğ ru yol cu lu ğu na de vam eder.

Bi raz ön ce de be lirt ti ği miz gi bi in ce ba ğır sak ta yal nız ca B-12 vi ta mi -

ni ni bul mak la gö rev li sı nır me mur la rı (özel leş miş hüc re gru bu), B-12 hüc -

re si nin kan do la şı mı na geç me si ni sağ la ya cak lar dır. Ama bu me mur lar

ya lın hal de bu lu nan B-12 vi ta mi ni ni ta nı ya ma mak ta dır. İş te bu aşa ma da

B-12 vi ta mi ni nin im da dı na elin de ki kim lik bel ge si ye ti şir. Sı nır me mur la -

rı bu kim lik sa ye sin de tril yon lar ca mo le kül ara sın dan B-12 vi ta mi ni ni ta -

nır ve bu lur lar. Ar dın dan yi ne bu kim lik mo le kü lü nün yar dı mı sa ye sin -

de B-12 vi ta mi ni nin kan do la şı mı na geç me si ni sağ lar lar. Böy le ce B-12 kan

yo luy la ke mik ili ği ne ulaş ma yı ba şa rır.

Gö rül dü ğü gi bi, mi de hüc re le ri B-12 vi ta mi ni nin vü cut için öne mi ni

bil mek te dir ler. Ay rı ca ba ğır sak hüc re le ri nin B-12 vi ta mi ni ni ta nı mak için

na sıl bir işa re te ih ti yaç la rı ol du ğu nu da bil mek te ve bu işa ret mo le kü lü -

nü özel ola rak üret mek te dir ler. Göz le ri, el le ri ve ya bir bey ni ol ma yan ba -

ğır sak hüc re le ri de bu işa re ti ta nı mak ta ve B-12 vi ta mi ni ni ya ka la mak ta -

dır lar.  

Unu tul ma ma sı ge re ken bir baş ka önem li nok ta da, bü tün bu olay lar

so nu cun da özüm se nen B-12 vi ta mi nin, ne mi de hüc re si nin ne de ba ğır sak

hüc re si nin işi ne ya ra ma dı ğı dır. B-12 vi ta mi ni çok uzak ta, ke mik ili ğin de

kul la nıl mak ta dır. Bu vi ta min sa ye sin de in san vü cu dun da kan üre ti le bil -

mek te ve in sa nın ya şa mı nı sür dür me si sağ lan mak ta dır. 

Yal nız ca bir vi ta mi ni n yap mış ol du ğu yol cu luk ve bu yol cu luk ta ki

de tay lar bi le in san be de nin de ku ru lu sis te min ku sur suz lu ğu nun an la şıl -

ma sı açı sın dan ye ter li dir.

Kuş ku suz bu iş lem ler sı ra sın da ser gi le nen kes kin şu ur ve ku sur suz

iş le yiş söz  ko nu su hüc re le rin ira de si ile ger çek le şe mez. So nuç ta hüc re de -

di ği miz var lık lar şu ur suz atom la rın bir leş me siy le mey da na ge len ya pı lar -
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dır. Hüc re için de şu ur, ira de ve ya bir güç ara mak son de re ce an lam sız

ola cak tır. Bu ra da gö rü len açık ger çek, mi de hüc re le ri nin de, kan ya pı mı -

nı sağ la yan me ka niz ma la rın da Al lah ta ra fın dan var edil dik le ri ve O'nun

il ha mı ile gö rev le ri ni ye ri ne ge tir dik le ri dir.

Al lah... O'ndan baş ka İlah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu uyuk la ma ve

uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun dur. İz ni ol mak sı -

zın O'nun Ka tın da şe fa at te bu lu na cak kim dir? O, ön le rin de ki ni ve ar ka -

la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı nın dı şın da, O'nun il min den

hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz lar. O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri

kap la yıp-ku şat mış tır. On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek yü ce -

dir, pek bü yük tür. (Ba ka ra Su re si, 255)

Par ça lan ma De vam Edi yor
Mi de de su lu bir pel te kı va mı na ge ti ril miş be sin ler, sa de ce tek ta ra fa

açı lan bir ka pak tan ge çe rek oni ki par mak ba ğır sa ğı na, bur dan da in ce ba -

ğır sa ğa ile ti lir ler. İn ce ba ğır sak 3 cm ça pın da ve 7 met re den faz la uzun lu -

ğa sa hip bir or gan dır. 7 met re uzun lu ğun da bir hor tum, bü kü le rek, kat la -

na rak pa ket len miş ve her in sa nın kar nı nın içi ne yer leş ti ril miş tir. An cak

mu ci ze, bu mü kem mel pa ket le me ola yı ile sı nır lı de ğil dir. 7 met re lik hor -

tu mun için de çok ha ya ti olay lar ger çek leş mek te dir. 
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Peris tal tik dal ga lan ma lar (rit mik kas ka s›l ma la r›) mi de nin iç k›s m›n da ki be sin le rin
ka r›fl t› r›l ma s› na ve mi de a¤ z› na do¤ ru yön len di ril me si ne yar d›m c› olur. 
1) Pe ris tal tik dal ga lar mi de a¤ z› na (pi lo ra) do¤ ru ha re ket eder.
2) En güç lü pe ris tal sis ve ka r›fl t›r ma ifl le mi mi de a¤ z› na ya k›n bir yer de ger çek le flir 
3) Mi de nin pi lor bi ti fli bir pom pa gi bi ha re ket ede r. Be sin le rin bir k›s m› n›n oni kipar -
mak ba ¤›r sa ¤› na gir me si ne izin ve rir, ka lan k›s m› n› da ken di bün ye sin de tu ta rak
par ça par ça gön de rir.  

mide a¤z› (pilor)
kapakç›k kapal›

pilor kapakç›k
kapal›

pilor kapakç›¤›
yavaflça aç›l›r

(1) (2) (3)



Be sin le rin önem li bir bö lü mü mi de de par ça lan mış ol sa da, bir kı sım

be sin ha la en kü çük bi rim le ri ne ay rış tı rı la ma mış bir şe kil de mi de de dur -

mak ta dır. Mi de yi terk eden ve ha la sin di ril me miş olan bu be sin ler de bir

sü re son ra in ce ba ğır sa ğa ula şır lar. Ör ne ğin yağ lar bü yük mo le kül lü ol -

duk la rı ve su da eri me dik le ri için sin di rim le ri zor dur. Bu ne den le yağ la rın

sin di ri mi ağız ve mi de de ol maz, in ce ba ğır sak ta ger çek le şir. 

İş te bu aşa ma da vü cu dun iki or ga nı -pank re as ve ka ra ci ğer- dev re ye

gi re rler. Bu iki or gan in ce ba ğır sa ğın içi ne bir ka nal yar dı mıy la iki özel sı -

vı gön de rir ler.

Ka ra ci ğer mi de nin yağ la rı par ça la ya ma dı ğı nın far kın da dır. Ay nı za -

man da yağ la rı par ça la ya cak özel sı vı nın kim ya sal for mü lü ne de sa hip tir.

Yağ lı be sin le rin in ce ba ğır sa ğa ulaş tık la rı anı da bi len ka ra ci ğer, en doğ ru

za man da, en doğ ru ye re, ha zır la dı ğı ve bi rik tir di ği özel sı vı yı bo şal tır. 

Saf ra sı vı sı isim li bu sal gı yal nız ca yağ la rı par ça la mak la kal maz. Par -

ça la nan yağ la rın in ce ba ğır sak tan emil me si ne de yar dım eder. Ay rı ca ba -

ğır sak la rın vi ta min le ri eme bil me le ri ni sağ la yan özel kim ya sal bi le şim le ri

de için de ba rın dı rır. Hat ta ay nı za man da ba ğır sa ğın için de ki za rar lı bak -

te ri le ri öl dü ren bir an ti sep tik tir.

Saf ra nın gö re vi, mi de den in ce ba ğır sa ğa ge len be sin bu la ma cın da ki

yağ la rı bir ön iş lem den ge çir mek tir. Bu ön iş lem pank re as sal gı sı nın et ki -

si ni ar tı ra cak tır. İçin de çe şit li en zim ler bu lu nan pank re as öz su yu yağ la rın

ya nı sı ra ni şas ta ve pro te in le rin sin di ril me si ne de yar dım cı olur. İn ce ba -

ğır sa ğın iç yü ze yi ni dö şe yen mu ko za da da çok sa yı da kü çük sal gı be zi

var dır. Bu bez le rin sal gı la dı ğı ba ğır sak öz su yun da ki çe şit li en zim ler, o

ana ka dar ye te rin ce par ça lan mış olan be sin le rin sin di ril me sin de önem li

rol oy nar. Ye mek ten 3-5 sa at son ra in ce ba ğır sak ta ki be sin le rin ço ğu öğü -

tül müş olur. Böy le ce, kar bon hid rat lar ba sit şe ker le re, pro te in ler ami no -

asit le re, yağ lar da gli se rol ile yağ asit le ri ne ay rı şa rak emil me ye ha zır du -

ru ma ge lir. İn ce ba ğır sak ta bu lu nan emi ci hüc re ler emil me ye ha zır be sin

mo le kül le ri ni ya ka lar ve emer ler. Ar dın dan bu be sin le ri kan do la şı mı na

ve rir ler.

Yi ye cek ler in ce ba ğır sak tan ay rıl mak üze rey ken iç le rin de su ha riç

hiç bir gı da kal ma mış tır. Tüm gı da lar emil miş tir. 
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Vücut ta be sin le rin sin di rim ka na lı bo yun ca iler le me si ni sağ la yan fark lı

me ka niz ma lar var dır. Bun lar dan bir ta ne si de ba ğır sak lar da ki is tem dı -

şı düz kas la rın ka sıl ma sı dır. Bu kas la rın rit mik ka sıl ma la rı sa ye sin de

be sin ler tek yön lü bir ha re ket le ile ri ye doğ ru gi der ler. An cak bu ra da

me rak ko nu su olan be sin le rin ne den hep ile ri ye doğ ru ha re ket et tik le -

ri dir. Bu ko nu da ça lış ma lar ya pan Ka na da'da ki McMas ter Üni ver si te si

araş tır ma cı la rın dan Jan Hu izin ga baş kan lı ğın da ki bir ekip, bu tek yön -

lü ha re ke ti sağ la yan hüc re le ri araş tır dı lar. Ça lış ma la rın da sin di rim ka -

na lı bo yun ca yer leş tir dik le ri mik ro elekt rod la rı kul lan dı lar. Bu mik ro

elekt rod lar, "In ters tis yel Ca jal hüc re le ri" de ni len hüc re le rin sü rek li ve

dü zen li bir elekt rik akı mı oluş tur du ğu nu sap ta dı. İş te ba ğır sak çe pe rin -

de ki hal ka bi çim li kas la rın peş pe şe ka sıl ma sı nı sağ la yan, bu Ca jal

hüc re le ri nin oluş tur du ğu elekt rik akı mı dır. An cak bu me ka niz ma nın

ku sur suz iş le me si için sa de ce elekt rik akı mı nın oluş tu rul ma sı da ye -

ter li de ğil dir. Ay nı za man da akı mın ha ta sız bir ri tim le oluş tu rul ma sı da

ge re kir. Ca jal hüc re le ri bu ne den le ba ğır sak lar da bir ağ oluş tur muş lar -

dır. Bu ağ on la rın ay nı ritm le elekt rik akı mı nı bo şalt ma la rı nı sağ lar.

(Sci en ce et Vie, Ey lül 1998) 

İş te bu ku sur suz me ka niz ma sa ye sin de ye dik le ri miz mi de miz de ka lır

ve vü cu du muz için fay da lı ha le dö nüş tü rü lür. Eğer Ca jal hüc re le ri nin

oluş tur du ğu rit mik elekt rik sel akım lar ol ma say dı, ba ğır sak lar da ki kas -

lar uyum lu bir şe kil de ka sıl maz dı. Bu da ye di ği miz be sin le rin ile ri ye

doğ ru ha re ket et mek ye ri ne tek rar ağ zımıza geri gel melerine neden

olabilir di. An cak biz has talık durumu hariç böy le sıkın tı verici bir duru-

mu hiç bir zaman yaşamayız. Hat ta böy le bir ih timal olabileceği ak -

lımıza dahi gel mez. Bu ör nek te de görül düğü gibi Al lah'ın vücudumuz -

da yarat tığı sis tem her yön den kusur suz dur. Bu nimet sayesin de ra-

hat lık la yaşan tımızı sür dürebiliriz.

ELEKTRİK AKIMI ÜRETEN HÜCRELER



S‹N D‹ R‹M DE SON ADIM:BA ⁄IR SAK LAR

Ba ¤›r sak la r› Bek le yen Teh li ke 'Asit'
Da ha ön ce de in ce le di ği miz gi bi mi de de ki sin di rim, asit ler ta ra fın -

dan ger çek leş ti ri lir. Ya ni mi de den ba ğır sak la ra ge len be sin bu la ma cı nın

için de ol duk ça güç lü asit ler bu lu nur. Bu du rum oni ki par mak ba ğır sa ğı

için cid di bir teh li ke oluş tu rur. Ba ğır sak la rın bu asit yü zün den tah rip ol -

ma la rı gi bi bir teh li ke söz ko nu su dur, çün kü oni ki par mak ba ğır sa ğı nın

mi de gi bi ken di si ni ko ru ya bi le cek özel bir ta ba ka sı yok tur.

O hal de na sıl olup da oni ki par mak ba ğır sa ğı asit ler den za rar gör me -

mek te dir? 

Bu so ru nun ce va bı nı bul mak için sin di rim sı ra sın da ger çek le şen

olay lar in ce len di ğin de, be de ni miz de ger çek le şen hay ret ve ri ci olay lar la

kar şı la şı rız.

Oni ki par mak ba ğır sa ğı na mi de den be sin ler le bir lik te ge len asit le rin

ora nı teh li ke li bir bo yu ta ulaş tı ğın da, ba ğır sa ğın du va rın da ki hüc re ler -

den "sek re tin" isim li bir hor mon sal gı lan ma ya baş la nır. Bu iş lem ler ile il -

gi li ola rak üze rin de du rul ma sı ge re ken nok ta lar var dır. Ön ce lik le oni ki -

par mak ba ğır sa ğı nı ko ru yan sek re tin hor mo nu in ce ba ğır sa ğın çe pe rin de -

ki hüc re ler de "pro sek re tin" ha lin de bu lu nur. Bu hor mon sin di ril miş be -

sin le rin asi dik et ki siy le baş ka bir kim ya sal mad de olan sek re tin ha li ne dö -

nü şür ve bu hor mon, pank re ası uya ra rak sal gı la rın za rar lı et ki si ni or ta -

dan kal dı rır.33
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Oni ki par mak ba ¤›r sa ¤› n›n
mi de  gi bi kendisini asit ler -
den ko ru yu cak bir kat ma n›
yok tur. An cak Al lah'›n ya rat -
t› ¤› özel sis tem ile pank re as
bu ba ¤›r sa ¤›n em ri ne ve ril -
mifl tir. Pank re as›n üret ti ¤i
bi kar bo nat mo le kül le ri mi de
asit lerini et kisiz hale getirir
ve bu ba¤›r sa¤› korur.

onikiparmak ba¤›rsa¤›

pankreas

Koledok kanal›



Sek re tin hor mo nu ka na ka rı şa rak pank re asa ge lir ve en zim sal gı la -

ma sı için pank re ası yar dı ma ça ğı rır. Oni ki par mak ba ğır sa ğı nın teh li ke de

ol du ğu nu ha ber alan pank re as, bi kar bo nat mo le kül le ri ni bu böl ge ye gön -

de rir. Bu mo le kül ler mi de asi di ni et ki siz ha le ge ti re cek ve oni ki par mak

ba ğır sa ğı nı ko ru ya cak tır. 

İn san ha ya tı için son de re ce önem li olan bu iş lem ler na sıl ger çek leş -

mek te dir? Ba ğır sak hüc re le ri nin, ih ti yaç la rı olan mad de nin pank re as ta

bu lun du ğu nu bil me le ri, ay rı ca mi de den sal gı la nan asi din for mü lü nü bo -

za rak, et ki si ni na sıl or ta dan kal dı ra cak la rın dan ha ber dar ol ma la rı, pank -

re ası ha re ke te ge çi re cek mad de nin for mü lü nü bil me le ri, ay nı şe kil de pan-

k re asın da ba ğır sak tan ge len me sa jı an la ya rak en zi mi sal gı la ma ya baş la -

ya cak an la yı şa sa hip ol ma sı, üze rin de dü şü nül me si ge re ken iş lem ler dir. 

Bu ra da ba ğır sak hüc re le ri için kul la nı lan "bil mek, ha ber dar ol mak"

gi bi fi il ler in san be de nin de ger çek le şen olay la rın mu ci ze vi yö nü nü da ha

iyi vur gu la mak açı sın dan önem li dir. Yok sa akıl sa hi bi her in sa nın da tak -

dir ede ce ği gi bi bir hüc re nin dü şün me si, ira de ye sa hip ol ma sı ve ka rar lar

ver me si, baş ka bir or ga nın özel lik le rin den ha ber dar ol ma sı, for mül ler

üre te bil me si ke sin lik le müm kün de ğil dir. 

İn san be de ni nin kap ka ran lık de rin lik le rin de, gö zü, ku la ğı ol ma yan,

bir bey ni ve şu uru bu lun ma yan hüc re le rin böy le si ne ku sur suz sis tem ler

için de ça lış ma la rı Al lah'ın üs tün ya ra tı şı nın so nuç la rı dır. Hüc re le ri sa hip
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Yan da oni ki par -
mak ba ¤›r sa ¤› n›n
du va r›n dan bir ke -
sit gö rü lü yor. ‹fl te
bu ke si tte ki ta ba -
ka la r› olufl tu ran
hüc re le rin tü mü
flu ur lu bi rer var l›k
gi bi ha re ket ede -
rek be sin le rin sin -
di ril me sin de rol
al›r lar.

safra kanal›

uzunlamas›na
katman

sinir a¤›

halkasal katman

mukozan›n kasl›
tabakas› propria tabakas›

epitel

kasl› tabaka

mukoza alt›

mukoza

ba¤›rsak tüysü
uzant›

mukoza çöküntüsü



ol duk la rı özel lik ler le bir lik te ya ra tan ben ze ri ol ma yan bir il min sa hi bi

olan Al lah'tır. Al lah in san la ra ken di be den le rin de ya rat tı ğı bu gi bi özel -

lik ler le gü cü nün sı nır sız lı ğı nı gös ter mek te dir.

Sin di rim ‹fl le min de ki Son Afla ma
Ye di ği miz bü tün be sin le rin sin di ri mi in ce ba ğır sak ta ta mam la nır.

An cak sin di rim de ki son aşa ma, sin di rim ürün le ri nin vü cut ta ge rek li yer -

le re da ğı tı mı nın sağ lan ma sı için emi lme si dir. Sin di rim sis te mi nin par ça -

la rın dan ağız ve mi de de ki emi lim çok az dır. Emi lim tam ola rak ba ğır sak -

lar da ger çek le şir. İn ce ba ğır sa ğın ya pı sı emi lim için çok uy gun dur. 

İn ce ba ğır sa ğın iç yü zü son de re ce gi rin ti li ve çı kın tı lı bir ya pı ya sa -

hip tir. Bu gi rin ti ve çı kın tı la rın üze rin de de mik ros ko bik pom pa lar bu lu -

nur. Bu pom pa lar emi ci hüc re ler dir. İş te bu hüc re ler vü cu dun ih ti ya cı

olan be sin le ri ya ka lar ve bağ lı ol duk la rı kan da mar la rı na pom pa lar lar. 

Vü cu du nu zun ne ye ih ti ya cı var sa bu kü çük pom pa lar bu nu bi lir. Be -

yin hüc re le ri niz de kul la nı la cak par ça lan mış şe ker, ve ya kas hüc re le ri niz -

de kul la nı la cak bir ami no asit… Bu kü çük pom pa lar, bir akıl gös te ri siy le

ih ti ya cı nız olan be si ni bu lur ve ya ka lar. Siz bu ya zı yı okur ken de mil yar -

lar ca pom pa, si zin ya zı yı oku ya bil me niz için ih ti ya cı nız olan be sin le ri, ge -

rek li yer le re pom pa la mak ta dır.

Ba ğır sak la rın için de bu lu nan kıv rım lar ve bu kıv rım la rın üze rin de

bu lu nan mik ro pom pa lar sa ye sin de, in ce ba ğır sak ol duk ça bü yük bir yü -

zey ala na sa hip tir. Öy le ki, ye tiş kin bir in sa nın ba ğır sa ğı nın sa hip ol du ğu

top lam alan yak la şık 300 m.2'ye ula şır. Bu, yak la şık iki kü çük te nis kor tu -

nun top lam ala nı na denk ge len bir bü yük lük tür.34

Be sin le rin sin di ri mi bu ge niş alan da ger çek le şir. Be sin ler par ça la na -

rak ön ce bir bu la maç ha li ne ge ti ri lir. Son ra bu bu la maç ba ğır sak iç yü ze -

yi nin üze ri ne, hiç bir nok ta ek sik kal ma ya cak şe kil de ve çok çok in ce bir

ta ba ka ola rak se ri lir. İş te bu sa ye de hüc re ler yi ye cek le rin için de ki bü tün

be si ni ko lay ca eme bi lir ler.

İn ce ba ğır sa ğın çok özel bir fonk si yo nu da ba zı mad de le ri vü cu dun

ih ti ya cı ol du ğu ka dar eme bil me si dir. Ör ne ğin de mi rin faz la sı vü cu da za -

rar lı dır. Bel li bir ora nın üze rin de ba ğır sak la ra ula şan de mir, hiç emil me -
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103S‹ND‹R‹M ‹fiLEM‹NE KATILAN ELEMANLAR

Sindirime
u¤rayan
grup

Sindirimin
oldu¤u yer 

Sin di ri len
mad de
(et ki le yen
mad de) 

Etkileyen
enzimin ad› 

En zi min
ha z›r lan -
d› ¤› yer 

Enzimin
etkin ol-
du¤u
durumu 

Sindirimle
oluflan
ürün 

Ürün in ceba -
¤›r sak ta emi -
li yor sa gir di -
¤i tü mür k›l -
cal damar›

KAR BON -
H‹D RAT
S‹N D‹ R‹M‹ 

A¤›z Ni flas ta
(Pifl mifl)

Ni flas ta

Mal toz Mal taz 

Sak ka raz

‹n ce ba ¤›r -
sak bez le ri 

‹n ce ba ¤›r -
sak bez le ri 

‹n ce ba ¤›r -
sak bez le ri 

‹n ce ba ¤›r -
sak bez le ri 

Sak ka roz 

Laktoz

Protein

Süt
pro te ini 

Pep ton
po li pep tit 

Pep ton
po li pep tit 

Pep tit ler
(tri pep tit
gi bi ara
bi le flik ler)

Ya¤

DNA
ve
RNA 

De ok si ri bo-
nük le az ve
ri bo nük le az

Pep sin
(HCL var l› ¤›n da)

Li paz

Erep sin

Ki mot rip sin

Trip sin 

Lap (re nin) 

Mide

Mide

Pankreas

Pankreas

Pankreas

Pankreas

Pankreas

Pankreas

Laktaz

Amilaz Pank re as 

Ami laz
(Pit ya lin)

Tü kü rük
bez le ri

Dekst rin
Mal toz

Al ka li

Al ka li

Al ka li

Al ka li

Al ka li

Al ka li

Asit 

Asit 

Al ka li

Al ka li

Al ka li

Dekst rin
Mal toz

Mal toz

Gli koz +
gli koz 

Glikoz +
Fruktoz

Gli koz +
Ga lak toz

Pep ton
po li pep tit

Ka ze inin
ay r›l ma s›

Pep tit ler
ami no asit ler

Pep tit ler
ami no asit ler

Ami no asit ler 

Ya¤ asit le ri,
gli se rin
(Gli se rol)

Nük le otid le rin
ya p› tafl la r› 

Tü mür de ki
k›l cal kan
da mar la r›

Tü mür de ki
k›l cal lenf
da mar la r›
(lenf bo ru su) 

Tü mür de ki
k›l cal
kan
da mar la r›

Tü mür de ki
k›l cal
kan
da mar la r›

Mide

Mide

‹n ce
Ba ¤›r sak

Oni ki -
par mak
ba ¤›r sa ¤› 

Oni ki par mak
ba ¤›r sa ¤› 

Oni kipar -
mak
ba ¤›r sa ¤›

YA⁄
S‹N D‹ R‹ M‹ 

NÜK LE ‹KA S‹T
S‹N D‹ R‹ M‹ 

PRO TE ‹N
S‹N D‹ R‹ M‹ 

‹n ce
Ba ¤›r sak 

‹n ce
Ba ¤›r sak 
Oni ki par mak
ba ¤›r sa ¤› 
‹n ce
Ba ¤›r sak 

HOR MON 
SAL GI LAN DI ⁄I
OR GAN

SAL GI NIN
ÇI KA RIL MA SI NI
UYA RI CI FAK TÖR 

TEP K‹ME
OR GANI

TEP K‹ME
OR GANININ
CEVABI

Gast rik s›v› (mi-
de öz suyu )

En zim sal g› lan -
ma s› n› bafl lat›r

Mide hareketinin
yavafl lamas› 

Saf ra ç› ka r›l ma -
s› n› sa¤ lar

Pank re as›n ça l›fl -
ma s› n› ya vafl lat›r 

Gast rin

En te ro gast rin

Mi de mu ko za s›

Saf ra kesesi

Mide mukozas›
Mi de de ki be sin le rin
var l› ¤› 

Asidik besin ler 

Asidik besin ler 

Ya¤ asit leri

Ko le sis to ki nin

Pank re ozi min

Sektrin
Oni ki par mak
ba ¤›r sak mu ko za s›

‹n ce ba ¤›r sak
mu ko za s›

‹n ce ba ¤›r sak
mu ko za s›

Oni ki par mak
mu ko za s› 

Oni ki par mak
ba ¤›r sa ¤›n da asidik
besin lerin bulunuflu 

Sin di rim s› ra s›n da yu ka r› da ki tab lo da gö rü len ifl lem le rin tü mü, ek sik siz ce ve bir dü zen için de
ger çek le flir. Hiç ka r› fl›k l›k ç›k ma dan ifl le yen sin di rim sis te min de ki ku sur suz ta sa r›m Al lah'a ait tir.

103



‹NSAN MUC‹ZES‹104

den ba ğır sak lar dan atı lır. Bu nun ak si bir du rum da çok ağır ve ya şa ma yı

im kan sız kı lan has ta lık lar mey da na ge lir. 

Bun dan baş ka da ha ön ce ki bö lüm ler de de ği nil di ği gi bi in ce ba ğır sa -

ğın çok özel bir bö lü mün de ise sa de ce B-12 vi ta mi ni ni em mek üze re ha -

zır lan mış hüc re ler den olu şan böl ge ler bu lu nur. Ame li yat la ba ğır sak la rı -

nın bu böl ge si alı nan ki şi le rin tıb bi te da vi ol ma dı ğı tak dir de kan sız lık tan

öl me le ri ka çı nıl maz dır. 

Ba ğır sak lar da ki hüc re le rin se çi ci li ği, üze rin de dü şü nül me si ge re ken,

Al lah'ın bü yük lü ğü nün kav ran ma sın da ve si le ola cak bir ko nu dur. Ba ğır -

sak la rın bu lun du ğu yer in san vü cu dun da ki ka ran lık bir böl ge dir. Bu or -

gan la rı mı zın be yin le ri yok tur, mad de le ri ayırt et me le ri ni sağ la ya cak ze -

ka la rı ve bil gi le ri yok tur. An cak bu na rağ men in san için ne yin fay da lı, ne -

yin za rar lı ol du ğu nu ayırt ede bil mek te ve bu na gö re ge rek li olan la rı al -

mak ta, ge rek siz olan la rı ise vü cut tan at mak ta dır lar. 

tüysü ç›k›nt›

ba¤›rsak bezi

mukoza

seroza

epitel

sinir a¤lar›

mukoza alt›

‹n ce ba ¤›r sak çok özel fonk si yon la r› olan bir or gan d›r. Bu or gan da ki hüc re ler, han -
gi mad de nin ne ol du ¤u nu ay›rt ede rek vü cu da fay da l› mad de le ri se çe bi lir ler. Hüc re -
le re bu ak l› ve flu uru ve ren Yü ce Al lah't›r.

inceba¤›rsaklar



Bir in san için önü ne ko nu lan kim ya sal mad de le rin, ma den sel tuz la -

rın ya da toz me tal le rin ay rı mı nı yap mak ne re dey se im kan sız dır. Bu ko -

nu da eği tim al ma mış bir ki şi sa de ce ba ka rak de mi ri çin ko dan ayırt ede -

mez. Han gi mad de nin fay da lı han gi si nin za rar lı ol du ğu nu, o an be de nin -

de han gi si ne ne ka dar ih ti yaç ol du ğu nu tes pit et me si de müm kün de ğil -

dir. İn san bu mad de ler ara sın da ki far kı an la ya maz ama o in sa nın ba ğır -

sak hüc re le ri bu nu ra hat lık la an lar. 

Gö rül dü ğü gi bi han gi mad de nin ne ol du ğu nu ayırt ede bil mek için

ak la ve bi lin ce sa hip ol mak ye ter li de ğil dir. Ko nu hak kın da de tay lı bil gi

sa hi bi ol mak ge rek li dir. Pe ki öy ley se ba ğır sak hüc re le ri böy le bir bil gi ye

na sıl sa hip ol muş lar dır? İn san vü cu dun da ki tril yon lar ca hüc re de ne yin

ek sik, ne yin faz la ol du ğu nu bu hüc re ler na sıl tes pit et mek te ve ak sa yan

yö nü na sıl gi de re cek le ri ni ne re den bil mek te dir ler?

Atom la rın bi ra ra ya gel me siy le olu şan hüc re le rin bir ira de ye sa hip

ol duk la rı dü şü nü le mez. Bu bil gi nin hüc re le re yer leş ti ril miş ol du ğu çok

açık tır. Böy le mu az zam bir iş le min te sa düf ler le ya da baş ka bir et kiy le

ger çek leş me si nin de müm kün ol ma dı ğı or ta da dır. Bu du rum, hüc re le re,

sa hip ol duk la rı şu uru ve ren üs tün bir gü cün var lı ğı nı gös te rir ki, bu gü -

cün sa hi bi her şe yi ya ra tan ve bir dü zen için de bi çim ve ren Al lah'tır.

Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra tan dır. O'nun na sıl bir ço cu -

ğu ola bi lir? O'nun bir eşi (zev ce si) yok tur. O, herşeyi ya rat mış tır. O, her-

şeyi bi len dir. İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka İlah yok tur.

Herşeyin Ya ra tı cı sı dır, öy ley se O'na kul luk edin. O, herşeyin üs tün de bir

ve kil dir. (En'am Su re si, 101-102)

Si zin ‹çin Ça l› flan Bak te ri ler
Ba ğır sak lar da ki be sin le rin ço ğu ka lın ba ğır sak la ra ge le ne ka dar emil -

miş ler dir. An cak ba zı özel be sin le rin emi li mi ka lın ba ğır sak ta ger çek le şir.

Bun la rın ara sın da en il ginç ler den bi ri de K vi ta mi ni dir. 

K vi ta mi ni ka nın pıh tı laş ma sı me ka niz ma sın da gö rev ya pan, ek sik -

li ğin de, in sa nı ölü me gö tü re cek so nuç lar or ta ya çı ka bi len son de re ce

önem li bir vi ta min dir. An cak K vi ta mi ni do ğa da in san be de ni nin ih ti yaç

duy du ğu şe kil de bu lun maz. İn san vü cu du nun bu vi ta mi ni ken di kul la -

na bi le ce ği ha le ge tir me si, ya ni bir an lam da "ra fi ne et me si" ge rek li dir.

105Harun Yahya (Adnan Oktar)



An cak in san me ta bo liz ma sı böy le bir ra fi ne iş le mi ni de ger çek leş ti -

re mez. Pe ki na sıl olur da in san lar K vi ta mi ni ek sik li ğin den do la yı ya şam -

la rı nı yi tir mez ler? Bu vi ta mi ni in sa nın kul la na ca ğı ha le ge ti ren, onun için

ra fi ne eden me ka niz ma ne dir?

Bu so ru nun ce va bı akıl la ra dur gun luk ve ren bir ger çe ği or ta ya ko -

yar. Ba ğır sak lar da bu lu nan özel bak te ri ler, K vi ta mi ni ni bir di zi iş lem den

ge çi rir, ra fi ne eder ve in sa nın kul la na bi le ce ği ha le ge ti rir ler. Bu bak te ri ler

ta ra fın dan ra fi ne edi len K vi ta mi ni ka lın ba ğır sak tan emi le rek ka na ka rı -

şır.35

İn san vü cu dun da K vi ta mi ni ra fi ne eden bak te ri le rin bu lun ma sı

mut la ka üze rin de dü şü nül me si ge re ken önem li bir de tay dır. Bak te ri le rin

tam ol ma la rı ge re ken yer de bu lun ma la rı, ra fi ne iş le mi ni ya pa cak ge ne tik

şif re ye sa hip ol ma la rı son de re ce önem li olay lar dır. İn sa nın ha ya tı nı de -

vam et ti re bil mek için var lı ğın dan bi le ha ber dar ol ma dı ğı, hat ta adı nı bi le

bil me di ği kü çü cük bir bak te ri ye muh taç ol ma sı ise bu ola yın fark lı bir yö -

nü dür. Hiç bir te sa düf bir bak te ri yi mey da na ge ti rip, üs te lik bu nu in sa nın

ba ğır sak la rı na yer leş ti rip, bu bak te ri nin ge ne tik şif re si ni in sa na fay da lı

ola cak iş lem le ri ya pa cak ha le ge ti re mez. 
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mukoza

seroza

çevre kas›

uzunlamas›na
katman

mukoza alt›

sinir a¤lar›

kal›nba¤›rsak

Resim de ya p› s›n dan çe flit li ke sit ler gö rü len ka l›n ba ¤›r sak  vü cu du muz için
çok önem li olan K vi ta mi ninin emil mesini sa¤ lama görevini üstlenmifltir.



Bun lar çok şa şır tı cı ve son de re ce önem li bil gi ler dir. Şüp he siz bü tün

bu bil gi ler, her şe yi plan la yıp dü zen le yen Allah’ın sonsuz kudretini gös-

teren örneklerdendir. Al lah her şe yi en in ce de tay la rı na ka dar plan la mış -

tır. Yer yü zün de ki tüm can lı lar gi bi in san lar da Al lah'a muh taç tır lar;

O'nun di le me siy le var ol muş lar dır ve O'nun di le me siy le ya şam la rı nı sür -

dü re bi lir ler. Al lah ise hiç bir şe ye ih ti yaç duy ma yan dır. Bir ayet te şöy le

bu yrul mak ta dır:

De ki: "Si zin şirk koş tuk la rı nız dan hak ka ulaş tı ra bi le cek var mı?" De ki:

"Hak ka ulaş tı ra cak Al lah'tır. Öy ley se, hak ka ulaş tı ran mı uyul ma ya da ha

hak sa hi bi dir, yok sa doğ ru yo la ulaş tı rıl ma dık ça ken di si hi da ye te ulaş -

ma yan mı? Ne olu yor si ze? Na sıl hük me di yor su nuz?" (Yu nus Su re si, 35)

VÜ CU DU MU ZUN ‹Ç‹N DE K‹ BA ⁄IM SIZ FAB R‹ KA: KA RA C‹ ⁄ER

Bil gi sa yar mü hen dis le ri, son yıl lar da ener ji yi de ğer len dir me açı sın -

dan en ba şa rı lı or gan ola rak ka ra ci ğe ri mo del al ma ya baş la dı lar. Bu nun

en önem li ne de ni ise ka ra ci ğe rin ay nı an da bir çok iş le mi ku sur suz bir şe -

kil de ye ri ne ge ti re bi li yor ol ma sı dır. Ka ra ci ğer in san vü cu du nun ge nel

dü ze ni ile il gi li yak la şık 500 ta ne fonk si yo na sa hip tir.36

Ka ra ci ğer, ye di ği miz yi ye cek le rin vü cut ta ra fın dan kul la nı la bi lir ha -

le gel me si ni sağ lar. Bu nu ya par ken, sin di rim sis te min den ge len kan için -

de ki kompleks mo le kül le ri par ça la ya rak kul la nı la bi lir ve ya de po la na bi lir

mo le kül ler ha li ne ge ti rir. Da ha son ra fay da lı olan la rı tek rar kan yo luy la

di ğer hüc re le re gön de rir. Za rar lı olan la rı ise, bir kaç iş lem den ge çi re rek

böb rek le re yol lar ve ora dan da sü zü le rek üre ha lin de vü cut tan atıl ma la -

rı nı sağ lar. 1.5-2 kg ağır lı ğın da ki bir "et küt le si"nin, kan yo luy la tüm be -

sin mad de le ri ni iş len me miş ola rak alıp; çe şit li kim ya sal tep ki me ler den

ge çi re rek, vü cu dun di ğer hüc re le ri ne fay da lı ola ca ğı nı bil di ği ya pı taş la rı -

na dö nüş tür me si baş lı ba şı na bir mu ci ze dir.

Ka ra ci ğe rin asıl gö re vi kan yo luy la al dı ğı be sin mad de le ri ni iş le mek

ol du ğu için, ya pı sı nın ka nı mu ha fa za et me ye uy gun ol ma sı ge rek li dir.

Ni te kim ka ra ci ğer de sün ge rim si bir ya pı ya sa hip tir. Hat ta in san vü cu -

dun da ki top lam ka nın 800-900 gra mı, her za man ka ra ci ğer ta ra fın dan
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Ka ra ci ğe ri ni zin tek bir hüc re sin de 500 fark lı kim ya sal iş lem ger çek leş ti ri lir. Mi li sa ni -

ye ler (sa ni ye nin bin de bi ri) için de ku sur suz aşa ma lar la ger çek le şen bu iş lem le rin ço -

ğu la bo ra tu var ko şul la rın da ha la tak lit edi le me mek te dir. Ka ra ci ğer hüc re si, ye di ği miz

be sin le rin hep si ni hüc re le ri mi zin kul la na bi le ce ği ener ji olan şe ke re, ya ni gli ko za çe vi -

rir. Kul la nıl ma yan şe ke ri ya ğa çe vi rip de po lar. Şe ke rin yok lu ğun da ise pro te in le ri ve

yağ la rı şe ke re çe vi rip hüc re le re su nar.

Kı sa ca sı biz, ca nı mı zın is te di ği her tür de yi ye ce ği yer ken, ka ra ci ğer bü tün bu yi ye -

cek le ri vü cu du mu zun ge rek si ni mi ne gö re har car, dö nüş tü rür ve ya de po lar. Üs te lik ilk

in san dan bu ya na tril yon lar ca ka ra ci ğer hüc re si ay nı şu ur ve ilim le hiç şa şır ma dan

ha re ket et mek te dir.

Tam te şe kkül lü, son tek no lo ji ile

do na tıl mış bir la bo ra tu va rın ken di

ken di ne olu şa bi le ce ği ni kim se id -

dia et mez. Ama ev rim ci ler ka ra ci -

ğer de yer alan eş siz la bo ra tu var

komp lek si nin ken di ken di ne oluş tu -

ğu na ina nır ve bu nu de lil ol ma dan

sa vu nur lar. Çün kü Dar wi nizm in -

san la rın akıl la rı nı ör ten bir bü yü,

ba tıl bir din dir. 

KARACİĞERİN DEV BİR LABORATUVAR 
OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
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emil miş du rum da dır. Bu ne den le

ağır la şan or ga nın vü cut için de ki

özel ko nu mu da, di ğer or gan la ra

za rar ver me ye ce ği ve gö rev le ri ni

ya pa bi le ce ği şe kil de ayar lan mış tır. 

Ka ra ci ¤er de ki 
Kont rol lü Sis tem
Ka ra ci ğer de ki sis te mi bir li ma nın iş le yi şi ne ben zet mek müm kün dür.

Na sıl ki de ği şik böl ge ler den ge len bü tün kar go lar bir li man da top la nıp

bu ra dan di ğer böl ge le re da ğı tım ya pı lır sa, ay nı şe kil de ka ra ci ğer de de

vü cut için ge rek li bü tün mad de ler top la nır ve bu ra dan vü cu dun ih ti ya cı -

na gö re da ğı tı lır. 

Ka ra ci ğe re gi re cek ham mad de ler le yük lü ka nın bu or ga na ulaş ma sı,

sin di rim yol la rın dan ve kalp ten ge len da mar la ra bağ lı dır. Da mar lar, or -

gan la rı bir bir le ri ne be lir li amaç lar için bağ lar. Ya ni vü cu dun için de ne işe

ya ra dı ğı bel li ol ma yan ve ya kul la nıl ma yan bir da mar bul mak müm kün

de ğil dir. Ka ra ci ğe re ula şan da mar lar da, en kı sa za man da bu or ga na,

doğ ru mik tar da kan ulaş tır mak la gö rev li dir ler. Kal bin sol ka rın cı ğın dan

pom pa la nan ok si jen li kan, ka ra ci ğer atar da ma rıy la ka ra ci ğe re ula şır. Vü -

cut ta ki her da mar ka nın ka ra ci ğe re ulaş ma sı ge rek ti ğin den ha ber dar mış

gi bi bu or ga na yö nel miş tir. 
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Ka ra ci ¤e rin bu lun du ¤u yer, vü cut için de yü -
rüt tü ¤ü fa ali yet le ri ne de niy le çok önem li dir.

Tüm sis tem le re ya k›n ol ma l› ve a¤›r l› ¤› ne de -
niy le de in sa n›n ha re ket le ri ni en gel le me ye cek

bir yer de bu lun ma l› d›r. ‹ç or gan la r›n en iri si
olan ve ye tifl kin ler de a¤›r l› ¤› 1.5-2 ki log ram
olan ka ra ci ¤er, di yaf ra m›n sa¤ alt k›s m›n da

bu lu nur ve mi de nin al t›n da yer al›r. Ka ra ci ¤er
bü tün özel lik le ri ile bir ya ra t› l›fl mucizesidir.

pankreas

midekaraci¤er



Vü cu du muz da do la şa rak tüm hüc re le rin ih ti yaç la rı nı gi de re cek ka -

nın, yol cu lu ğu na baş la ma dan ön ce iyi bir de ne tim den geç me si ve ek sik -

lik le ri nin tes pit edi lip ta mam lan ma sı ge re kir. Bu nok ta da ka ra ci ğer hüc -

re le ri dev re ye gi rer. Mi de, ba ğır sak ve da lak tan ge len kan, baş ka hiç bir

ye re yö nel me den doğ ru dan ra fi ne edil me si ge re ken ye re ya ni ka ra ci ğe re

ulaş tı rı lır. San ki bu or gan lar or tak bir ka rar al mış ça sı na ken di pay la rı na

dü şen gö rev le ri ye ri ne ge tir mek te, ka ra ci ğe rin öne mi ni bil mek te ve gö re -

vi ona tes lim et mek te dir ler. 

Mi de, ba ğır sak ve ya da lak tan çı kan ka nın ka ra ci ğe re de ğil de, di rekt

ola rak kal be gi de rek vü cut hüc re le ri ne ya yıl ma sı de mek; uy gun ha le gel -

me miş mad de le rin ve hat ta za rar lı ve ze hir li olan la rın da tüm hüc re le re

gön de ril me si de mek tir. Bu da in san için ha ya ti açı dan teh li ke li bir du -

rum dur.

Ka ra ci ğer hüc re le ri kan üret mez ler. Kan, ka ra ci ğer hüc re le ri ne dı şa -

rı dan ge lir. Ken di le ri ne ya ban cı bir sı vı ol ma sı na rağ men ka ra ci ğer hüc -

re le ri, ka nın ya pı sı nı son de re ce iyi ta nır lar. İçe ri ği nin ne ol ma sı ge rek ti -

ği ni çok iyi bi lir ler. Eğer ka nın için de ek sik mad de ler var sa bu mad de le ri

te min eder ler. Eğer kan da ol ma sı ge re ken den faz la bir mad de var sa bu

mad de yi de de po lar lar. Kı sa ca sı ka ra ci ğer hüc re le ri gö rev le ri ni ek sik siz -

ce ye ri ne ge ti re bi le cek uz man lı ğa sa hip tir ler.

Di ğer or gan lar dan fark lı ola rak ka ra ci ğer, iki ay rı kay nak tan kan al -

mak ta dır. Bi rin ci si kal bin ana atar da ma rın dan ok si jen yük lü kan ge ti ren

da mar bağ lan tı sı dır. İkin ci si mi de ve ba ğır sak lar dan be sin mad de le ri ta -

şı ya rak ge len top lar da mar dır. Bu iki ana kay nak ka ra ci ğe rin ta ne li do ku -

la rı na ula şır ve ka ra ci ğe rin için de si nüs le re ay rı lır. Ka ra ci ğer hüc re le ri ta -

ra fın dan iş le nen kan, tek bir top lar da mar da bir le şir ve dı şa rı bo şal tı lır. 

Ka ra ci ğer den çı kan kan tek rar kal bin sağ ta ra fı na ula şır ve tüm iş -

lem ler ta mam lan mış ola rak vü cu da ya yıl mak üze re ak ci ğer le re pom pa la -

nır. Gö rül dü ğü gi bi or gan lar ara sın da ki da mar bağ lan tı la rı ve ka nın han -

gi sı ra ile han gi or ga na git me si ge rek ti ği da hi özel bir plan la ma ile be lir -

len miş ve sis tem bu pla na gö re ku rul muş tur.
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Ka ra ci ğe rin iş le yi şi nin ar dın da ne tür bir ya -

pı var dır? Sü rek li kan la iç içe olan bir or ga -

nın sün ge rim si ya pı sı nın ya nı sı ra, üret tik le ri -

ni ve atık la rı nı or gan dan dı şa rı ta şı ya cak bir

sis te mi nin de ol ma sı za ru ri dir. Vü cu da ya rar

sağ la ya cak pro te in le rin ve di ğer mad de le rin

üre til dik ten son ra ka ra ci ğe rin için de sak lı

kal ma ma sı ge re kir. He men acil ih ti yaç du yu -

lan mer kez le re gön de ril me le ri ve ya za rar lı

olan la rın vü cut tan atıl ma la rı ha ya ti önem de -

dir. 

Ka ra ci ğe rin tüm bu ha ya ti fonk si yon la rı, lop -

çuk adı ve ri len hüc re ler bü tü nün de ger çek -

le şir. Ka ra ci ğer dört bü yük lop çuk tan mey -

da na ge lir. Her bir lop çuk bir ka ra ci ğer gi bi

iş ler. Bir ya nı kan, di ğer ya nı saf ra yol la rıy la

te mas ha lin de olan lop çuk lar in ce mik ros ko -

bik lif ler den ya pıl mış tır. Bir ta raf tan kir li ka nı

ta şı yan top lar da mar, di ğer ta raf tan ok si jen

yük lü ka nı ge ti ren atar da mar la te mas ha lin -

de dir. Ka ra ci ğe rin ya pı sın da her da ma rın

akış yö nü, ne tür kan ta şı ya ca ğı ve bu ka nı

ne re le re ile te ce ği de tay lı ola rak he sap lan -

mış, plan lan mış ve en ku sur suz şek liy le uy -

gu la ma ya ko nul muş tur.

KÜÇÜK KARACİĞERLER: LOPÇUKLAR

karaci¤er atarda-
mar› safra kesesi sa¤ lop

sa¤ lop

alt ana toplarda-
marlar portal toplardamar›sol lop

sol lop

Karaci¤erdeki dolafl›m (solda) ve
karaci¤erin genel görünümü (sa¤da)



Ka ra ci ¤e rin Özel Ya p› s›
Ya şa mı mız için son de re ce bü yük önem ta şı yan ka nı, vü cu dun en uç

nok ta la rı na yo rul ma dan ta şı yan, kıl cal da mar lar dır. Do ku la rın de rin lik le -

ri ne gir dik çe in ce len kıl cal da mar la rın çe per le ri top lar da mar ve atar da mar

çe per le rin den çok da ha in ce dir. Ge çir gen ya pı la rı sa ye sin de do ku lar ile

kan ara sın da so lu num gaz la rı, su, çe şit li mi ne ral ler, tuz lar, be sin ler, atık -

lar, hor mon lar ve sa vun ma ele man la rı sü rek li ha re ket ha lin de dir ler. 

Ka ra ci ğer de ki kıl cal da mar çe per le ri, di ğer kıl cal da mar lar dan fark lı

ola rak, ko ru yu cu bir ta ba ka olan "ba zal ta ba ka"dan yok sun dur lar. As lın -

da "yok sun" ke li me si ni kul lan mak doğ ru de ğil dir. Çün kü bu ra da bi linç li

bir "yok sun luk" söz ko nu su dur. Di ğer or gan lar da "ba zal ta ba ka" bu lu nur -

ken, ka ra ci ğer de ki kıl cal da mar lar da bu olu şu mun bu lun ma ma sı sa ye sin -

de, da mar lar dan ge len kan, he men bir sün ger gi bi emi lip ka ra ci ğer hüc -

re le rin de iş le ne rek vü cu da ol duk ça hız lı ve ek sik siz ola rak ile ti lir. Ka ra ci -

ğer, gö re vi ne uy gun bu ya pı sa ye sin de ka nı ra hat lık la do ku la rı na alıp iş -

le ye bi lir. Bu şe kil de üret ti ği bir çok pro te ini de kan plaz ma sı na bo şal ta bi -

lir ve öm rü nü ta mam la mış kan da do la şan yaş lı al yu var la rı bün ye si ne alıp

yok ede bi lir.

Bu "ba zal ta ba ka" ya pı sı nın ka ra ci ğer de ki kıl cal da mar lar da bu lun -

ma ma sı nın ne ka dar önem li ol du ğu nu baş ka bir ör nek le açık la ya lım:

Su yun yu mu şak bir top rak ze min den iç kı sım la ra sü zül me si, üs tün -

de kil ben ze ri sert bir ta ba ka bu lu nan top rak tan geç me sin den da ha ko lay -

dır. Çift çi ler bit ki le rin di bin de ki top ra ğın su ge çir gen li ği ni ar tır mak için

top ra ğı sık sık ça pa lar lar. Ça pa lan ma yan bit ki le rin ya ğan yağ mur lar dan

fay da lan ma sı sı nır lı olur. Bit ki kök le ri ne mi ne ral le rin ve su yun ra hat lık la

ula şa bil me si için top ra ğın ge çir gen bir ya pı ya sa hip ol ma sı ge rek li dir.

Ay nı du ru mu ka ra ci ğer için dü şü nür sek; ba zal ta ba ka sı bu lun ma yan ve

bu sa ye de da ha ge çir gen olan ka ra ci ğer kıl cal da mar la rı, ka nı ka ra ci ğer

hüc re le ri ne çar ça buk ulaş tı rır lar.

Ka ra ci ¤er de ki Ha vuz lar: Si nüs ler
Ka ra ci ğe rin kompleks da mar ya pı sı içe ri sin de in ce ya rık lar şek lin de -

ki si nüs ler yer alır. Si nüs le rin gö re vi, dı şa rı dan ge len kan kay na ğı nı ba -
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rın dır mak ve ka nın iş len me sin de ha vuz ro lü oy na mak tır. Ka ra ci ğer de iki

mil yon dan faz la si nüs ol du ğu sa nıl mak ta dır. 

Bir si nü sün ça pı öy le kü çük tür ki bir al yu var bu ra dan geç mek is ter -

se an cak sı kı şa rak bu nu ba şa ra bi lir. Bu ka dar has sas ve in ce bir ya pı, in -

san ha ya tı bo yun ca de lin me den, ze de len me den iş lev gör mek te dir. Si nüs -

le rin bu de re ce in ce bir ya pı ya sa hip ol ma la rı nın ne de ni ise öğ ren il di ğin -

de in sa nı hay re te sü rük le yen bil gi ler den dir. 
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Karaci¤erdeki in ce ya r›k lar flek lin de ki si nüs du var la r›n da, al yu var la r›n s› k› fla rak
geç me si ne de niy le bir ma saj et ki si ger çek le flir. Bu ma saj sa ye sin de, si nüs du var la -
r›n da t› ka n›k l›k ya flan ma s› en gel len mifl olur ve kan ile ka ra ci ¤er hüc re le ri ara s›n da
mad de le rin yapt›klar› sürekli al›fl-verifl ko lay la fl›r.

Kara ci ¤e rin ya p› s› son de re -
ce ge çir gen dir. Bu sa ye de
kan, ka ra ci ¤er hüc re le ri ne
da ha ko lay ve sürat li ulafl›r.

sinüs

safra kesesi dal›

por tal top lar -
da mar dal›

merkezi toplardamar

karaci¤er toplardamar›

karaci¤er atadadamar dal›  

karaci¤er hücreleri

sinüs



Ka ra ci ğe rin kan la ge len mad de le ri sen tez le me ve ya arıt ma iş le ri ni

ba şa ra bil me si için bu mad de le rin mut la ka ka ra ci ğer hüc re le ri olan he pa -

to sit le re ulaş ma sı ge re kir. Bu ulaş tır ma so rum lu lu ğu nu üst le nen si nüs ler,

tü nel ler gi bi ya yıl dık la rı ka ra ci ğer do ku sun da us ta ca ça lı şır lar. Si nüs le rin

çok kes kin bir öl çüy le tes pit edil miş çap la rı, du var ya pı la rı ve di ğer da -

mar lar la bağ lan tı la rı, ya pa cak la rı işe en uy gun bi çim de dir. Ka ra ci ğer si -

nüs le ri nin du var la rın da bu lu nan ve "fe nest rae" de ni len de lik li ya pı, kan -

da ki 1 mm.'nin 10.000'de bi rin den kü çük par ça cık la rın ka ra ci ğer hüc re le -

ri ne ulaş ma sı nı, bun dan da ha bü yük olan la rın ise ka ra ci ğer hüc re le riy le

te ma sı nın en gel len me si ni sağ lar. Si nüs ler bu ka dar dar de ğil de ge niş ol -

sa lar dı, bü yük mo le kül lü mad de ler kan yo luy la ko lay lık la ka ra ci ğer hüc -

re le ri ne ula şa cak ve bu bü yük mo le kül ler ka ra ci ğer hüc re le ri ne za rar ve -

re cek ti. 
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Kara ci ¤e rin her bir lo bun da yüz ler ce he pa to sit
bu lu nur. He pa to sit ler (ka ra ci ¤er hüc re le ri) kim ya -
sal mik ro  ifl lem ci ler gi bi ça l› fl›r. Bun lar ham be -
sin le ri ge rek li mad de le re çe vi rir ve ze hir li olan la r›
da teh li ke siz ha le ge ti rir ler. Vü cu dun ih ti yaç du -

ya ca ¤› mad de le ri de po lar  ve da ¤› t› m› n› ya par -
lar. Ka ra ci ¤er de ki bu ku sur suz ta sa r›m

üs tün güç sa hi bi olan Al lah'a ait tir.

portal top-
lardamar› safra kanal›n›n

kolu

safra kanal›

karaci¤er
atardamar›n›n

kolu

hepatosit

hepatosit

lop 
(basitlefltirilmifl)



Ka ra ci ¤er de ki Fark l› Hüc re Ya p› la r›

Ka ra ci ğer de "epi tel hüc re ler" ve "bağ do ku su hüc re le ri" ol mak üze re

iki fark lı hüc re çe şi di bu lun mak ta dır. Bu hüc re ler bü yük bir di sip lin için -

de, gö rev le ri ni ka rış tır ma dan ve ya ak sat ma dan, üzer le ri ne dü şen so rum -

lu lu ğu ye ri ne ge ti rir ler. Bu di sip lin li ça lış ma sis te min de mey da na ge le bi -

le cek bir bo zul ma in san için ölüm an la mı na ge lir. 

Ör ne ğin ka ra ci ğer hüc re le ri gli ko zu de po la mak tan bir den bi re vaz -

ge çer ler se, vü cu da be sin gir me di ği an lar da hüc re ler ener ji ye ter siz li ğin -

den gö rev le ri ni ya pa maz ve be yin hüc re le ri ça lış maz. Bu da ölü me ve ya

ka lı cı sa kat lık la ra se bep olur.

An cak böy le bir şey ger çek leş mez ve hüc re ler tam ge rek ti ği şe kil de

ha re ket ede rek, ge re ken üre tim le ri ya par lar. Ka ra ci ğer de ki her hüc re be -

lir li bir amaç doğ rul tu sun da ya ra tıl mış tır. Ör ne ğin ka ra ci ğer, "Glis son

kap sü lü" di ye ad lan dı rı lan şef faf bir bağ do ku su (in ce zar) ile kap lı dır. Bu

za rın çok önem li bir gö re vi var dır. Ka ra ci ğe rin ya pı sı içi sı vı do lu bir sün -

ge re ben ze ti lir se, söz ko nu su zar da ıs lak sün ge rin içi ne ko nul du ğu in ce

bir po şe te ben zer. Bu zar sı vı do lu ka ra ci ğe rin içer di ği ka rı şım la rın dı şa rı

sız ma ma sı nı sağ lar. Bu bağ do ku su sa ye sin de, ka ra ci ğer ya pı sı nı ve içe ri -

ği ni ko rur ve dı şa rı da ki or gan lar dan da ay rı lır.

Bağ do ku su hüc re le ri nin gö re vi or ga nı kap la mak ve ko ru mak iken,

1 mi li met re al tın da ki ka ra ci ğer hüc re le ri nin ise çok da ha fark lı gö rev le ri

var dır. Hüc re le rin bir bir le ri ne bu de re ce ya kın olup, bu ka dar fark lı iş ler

üst len me le ri ol duk ça şa şır tı cı dır. An ne kar nın da ki ge li şim sı ra sın da ba zı

hüc re ler ka ra ci ğe ri oluş tu ran hüc re le re dü nü şür ken, bu hüc re le rin he men

ya nın da bu lu nan ba zı hüc re ler de şef faf hüc re ler ha li ne gel miş ler dir. Ar -

dın dan bu şef faf hüc re ler bir le şe rek ka ra ci ğe ri ta ma men sa rıp pa ket le yen

ve için de ki sı vı yı sız dır ma sı nı en gel le yen bir zar oluş tur muş lar dır. So -

nuç ta bir bir le ri ne ya pı şık an cak gö rev ve fi zik sel ya pı ola rak bir bir le rin -

den ta ma men fark lı iki hüc re gru bu or ta ya çık mış tır. Bu iki hüc re gru bu

ara sın da ke sin ve pü rüz süz bir sı nır oluş muş tur. Her hüc re -in san da ha

an ne kar nın da ge li şir ken- ken di gö re vi ni, so rum lu lu ğu nu, ne re de bu lun -

ma sı ge rek ti ği ni bi le rek doğ muş ve vü cut bu sa ye de düz gün bir şe kil de

in şa edil miş tir.
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Ka ra ci ğe r hüc re le ri -

nin fi zik sel ya pı la rı da bu -

lun duk la rı böl ge ve üst -

len dik le ri gö re ve gö re ay rı

ay rı en ide al şe kil de ta sar -

lan mış tır. Ör ne ğin ka ra ci -

ğe ri sa ran zar ile te mas ha -

lin de bu lu nan hüc re le ri n

du var la rı düz dür. Çün kü

ka ra ci ğer hüc re le ri ve bu

zar ara sın da yo ğun bir

mad de alış ve ri şi söz ko nu -

su de ğil dir.

An cak hüc re ler ara -

sın da yo ğun alış ve ri şin

bu lun du ğu böl ge ler de du -

rum fark lı dır. Bu hüc re le -

rin du var la rın da kom şu

hüc re le re doğ ru uza nan

par mak sı uzan tı lar (mik -

ro vil li) bu lu nur. Bu uzan tı lar hüc re ler ve kan sı vı sı ara sın da da ha faz la te -

ma sın sağ lan ma sı nı ve böy le ce mad de alış ve ri şi nin da ha ko lay ya pıl ma -

sı nı sağ lar. Bu uzan tı la rın bu lun du ğu böl ge le re kim ya sal tep ki le ri hız lan -

dı ran ve so nuç lan dı ran en zim ler de özel ola rak yer leş ti ril miş ve mad de

alış ve ri şi için her tür lü im kan sağ lan mış tır.

Ka ra ci ğe ri oluş tu ran hüc re le rin gö rev le ri ne ve bu lun duk la rı böl ge le -

re gö re en ide al fi zik sel ve kim ya sal özel lik le re sa hip ol ma la rı, ka ra ci ğer

için de ki her de ta yın be lir li bir plan doğ rul tu sun da dü zen len di ği ni gös ter -

mek te dir. 

Gök ler de ve yer de bu lu nan lar O'nun dur; hep si O'na 'gö nül den bo yun eğ -

miş' bu lu nu yor lar. (Rum Su re si, 26)
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Kara ci ¤er hüc re le ri ni bir li man da ki hiç
dur ma dan ça l› flan araç la ra ben ze te biliriz.



Ka ra ci ¤er de ki Ka nal lar Sis te mi
Ka ra ci ğer, için de mil yon lar ca ka nal bu lu nan özel bir ula şım sis te mi -

ne sa hip tir. Ka ra ci ğe re kan ge ti ren baş lı ca iki da mar ka ra ci ğe rin için de

mil yon lar ca kü çük kıl cal da ma ra ay rıl mış tır. Ay rı ca ka ra ci ğe rin için de

saf ra sal gı sı nı ta şı yan ve kan da mar la rı na pa ra lel dö şen miş saf ra ka nal la -

rı da bu lun mak ta dır. 1.5-2 ki log ram ağır lı ğın da bir et par ça sı nın için de

mil yon lar ca mik ro ka nal cı ğın bu lun ma sı nın na sıl bir an la mı ola bi lir?

Söz ko nu su ka nal cık sis te mi özen le in şa edil miş bir ya pı ta sa rı mı ha -

ri ka sı dır. Bu ta sa rı mın öne mi, ka ra ci ğer hüc re le ri nin gö rev le ri, ka ra ci ğe -

re ula şan kan mik ta rı ve ka ra ci ğe rin ge nel fonk si yo nu ha tır lan dı ğı za man

da ha iyi an la şı lır.

Ka ra ci ğe rin gö re vi kan da bu lu nan mo le kül le ri ra fi ne et mek, baş ka

mad de le re dö nüş tür mek ve ge rek ti ği za man da de po la mak tır. Bü tün bu

iş lem le ri ka ra ci ğer de bu lu nan mil yon lar ca kü çük kim ya la bo ra tu va rı, ya -

ni ka ra ci ğer hüc re le ri ya par. Öy ley se ka ra ci ğer hüc re le ri nin her bi ri ne

özel bir bağ lan tı sağ lan ma lı ve her hüc re nin aya ğı na ra fi ne ede ce ği kan

mo le kül le ri ulaş tı rıl ma lı dır. Söz ko nu su ka nal cık sis te mi bu ih ti ya cı kar -

şı la ya cak en mü kem mel ta sa rı ma sa hip tir. Mil yon lar ca mik ro ka nal, bir -

bir le ri ile ça kış ma ya cak, bir bir le ri nin gö rev le ri ni ak sat ma ya cak şe kil de

ka ra ci ğe rin için de in şa edil miş tir. Ka ra ci ğer de iş le ne cek olan ham mad de -

ler ve ya üre ti len ürün le rin ta şın ma sı bu ka nal lar bo yun ca ger çek leş ti ri lir.

Şöy le bir ör nek üze rin de dü şün mek bu ta sa rım da ki ku sur suz lu ğu

an la mak açı sın dan ye rin de ola cak tır:

Dün ya nın en ge liş miş ve en iyi plan lan mış şe hir le rin den bi ri ne kı sa

bir zi ya ret yap tı ğı mı zı ve şeh ri in ce le di ği mi zi dü şü ne lim. El bet te  böy le

bir şeh rin al tya pı sı da mü kem mel ola cak tır. Özel lik le ula şım ko nu sun da

her tür lü ön lem alın mış; şe hir de ya şa yan la ra çe şit li ko lay lık lar sağ lan mış -

tır. Şe hir de top rak al tın da ku ru lu bü yük bir met ro sis te mi var dır. Bu met -

ro sis te mi şeh rin her böl ge si ni bir bi ri ne bağ lar. Met ro ağı nın top lam

uzun lu ğu yüz ler ce ki lo met re yi bul mak ta ve şeh rin her nok ta sın da met ro

is tas yon la rı bu lun mak ta dır.
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Top ra ğın üs tün de de mü kem mel bir şe hir plan la ma sı ya pıl mış tır.

Oto yol lar ve bü yük ana yol lar şeh rin ka ra yo lu ağı nı oluş tur mak ta dır.

Akıl cı plan la ma ve çok sa yı da in şa edil miş yol lar sa ye sin de –şe hir her ne

ka dar ka la ba lık da ol sa- tra fik hiç sı kış ma mak ta ve ula şım da hiç bir ak sak -

lık ol ma mak ta dır. Ay nı za man da yol la rın üst ya pı sı da ku sur suz plan lan -

mış tır. Tra fik kav şak la rı ve tra fik ışık la rı tra fi ği dü zen le mek te, yol lar da ki

işa ret ler ve lev ha lar ya ban cı sü rü cü le re bi le bü yük ko lay lık sağ la mak ta dır.

Bu ge liş miş şeh rin önem li bir ti ca ret ve en düst ri mer ke zi ol du ğu nu

da unut ma ya lım. Söz ko nu su yol lar gü nün her sa ati en düst ri ve ti ca ri

mal la rın ta şın ma sın da da kul la nıl mak ta dır.
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safra kanal›

karaci¤er toplardamar›

karaci¤er atardamar›

merkez toplardamar›

karaci¤er hücre-
leri

safra kanal›

Kara ci ¤e rin içi ne, bir bir le ri ile ça k›fl ma yan ve bir bir le ri nin gö re vi ni hiç bir fle kil de
ak sat ma yan mil yon lar ca mik ro ka nal yer lefl ti ril mifl tir. (üst te sa¤ da) Ka ra ci ¤er de ifl -
le ne cek olan ham mad de le rin ve ya üre ti len mad de le rin ta fl›n ma s› bu ka nal lar bo -
yun ca ger çek lefl ti ri lir. Bu özel li ¤i ne de niy le ka ra ci ¤e rin ya p› s› n› bir oto yo lun ya p› s›
ile k› yas la mak müm kün dür. (üst te sol da)



Şim di şu nu dü şü ne lim; eğer böy le bir şe hir de bu lun say dık ve kar şı -

mı za bir ki şi çı kıp bi ze bu şeh rin plan lan ma dı ğı nı, bu şeh rin imar edil me -

di ği ni, yol la rın, met ro sis te mi nin, en düst ri ve ti ca ret mer kez le ri nin te sa -

dü fen, ken di ken di ne var ol duk la rı nı söy le sey di tep ki miz ne olur du?

El bet te bu söz le rin doğ ru olup ol ma dı ğı nı de ğil, söz ko nu su ki şi nin

ak li den ge si nin ye rin de olup ol ma dı ğı nı dü şü nür dük.

Bu nok ta da yu kar ıda ör nek ola rak ver di ği miz şeh rin plan la ma sı nın,

ka ra ci ğe rin için de bu lu nan ka nal sis te mi nin plan la ma sı ile kar şı laş tı rıl dı -

ğın da, şe hir pla nı nın ka ra ci ğer ka nal sis te mi pla nı na gö re çok da ha ba sit

kal dı ğı nı be lirt me miz ge re kir. Her ka nal be lir li bir amaç uğ ru na açıl mış

ve be lir li bir gö re vi gör mek te dir. Ka ra ci ğer de üre ti len ve ya iş lem gö re cek

olan mo le kül ler baş dön dü rü cü bir tra fik için de, an cak hiç bir ak sak lık

mey da na gel me den söz ko nu su ka nal la rın için de yol alır lar. Ka nal la rın

et ra fı üre tim, de po la ma ve dö nüş tür me iş lem le ri ni ya pan sa na yi mer kez -

le riy le (hüc re ler) çev ril miş tir. Bu hüc re ler hiç bir kim ya sal fab ri ka ya da

en düst ri mer ke zi ile kar şı laş tı rı la ma ya cak ka dar kompleks iş lem ler ger -

çek leş tir mek te ve her an üre tim yap mak ta dır lar. Ola ğa nüs tü ve rim li bir

sa na yi ve en düst ri böl ge si ne, ola ğa nüs tü ve rim li bir ula şım ağı ku rul muş -

tur. Böy le si ne plan lı bir sis te min ya ra tıl mış ol du ğu çok açık tır.

Yal nız ca ka ra ci ğer de de ğil, in san vü cu du nun her nok ta sın da bü yük

bir plan la ma gö rül mek te dir. Göz le gö rü le me yen mo le kül ler, özen le in şa

edil miş ka nal la rın için de yol cu luk ya par ve ulaş ma la rı ge re ken nok ta la ra

ula şır lar. Bu ula şı mın de vam lı lı ğı in san ya şa mı açı sın dan bü yük önem ta -

şı mak ta dır.

Bu mo le kül le rin han gi or gan da de po la na cak la rı, kan da ne mik tar da

bu lu na cak la rı, vü cut tan atı lıp atıl ma ya cak la rı gi bi ko nu la rın hep si bi lim

adam la rı nın ve tıp dok tor la rı nın se ne ler dir araş tır dık la rı ve in ce le dik le ri

ko nu lar ol muş tur. Hat ta mo le kü ler bi yo lo ji de ni len bi lim da lı, vü cut ta

tes pit edil miş mo le kül le rin dav ra nış la rı nı ve gö rev le ri ni özel ola rak araş -

tı rır. Fa kat el de et tik le ri bil gi ler, var olan iş le yi şin yal nız çok az kıs mı nı

açık la ya bil mek te dir. Şu an tüm tek no lo ji kul la nı la rak in san ak lı nın so ruş -

tur du ğu fa kat tam ola rak ay dın lı ğa ka vuş tu ra ma dı ğı vü cut sis tem le ri nin,
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ken di ken di le ri ne mey da na gel me si ise kuş ku suz im kan sız dır. Bu nu te sa -

düf le re da yan dı ran id di alar şa şır tı cı dır. 

Hiç  kim se as falt tan ya pıl mış bir oto yo lun te sa dü fen, ken di ken di ne

oluş tu ğu nu id dia et mez. Du rum böy le iken, et ve kan gi bi has sas mad de -

ler den in şa edil miş, bin ler ce ki lo met re uzun lu ğun da, ku sur suz bir ya pı

pla nı na sa hip olan sis tem le rin te sa dü fen var ol duk la rı na inan mak ola bi -

le cek en şid det li man tık sız lık ör ne ği dir. 

Bü tün bu ku sur suz sis te mi ya ra tan Al lah'tır. Her şey Al lah'ın di le di -

ği şe kil de ger çek le şir.

Ka ra ci ¤er Hüc re le ri nin Özel Ye te nek le ri
Ka ra ci ğer bu lun du ğu yer den vü cu du muz da ki do la şım, sin di rim,

bo şal tım sis tem le ri gi bi fark lı bö lüm ler de ger çek le şen fa ali yet le rin tü -

mün den ha ber dar dır. Ör ne ğin sin di rim sis te mi ne gi ren yağ la rın çö zü le -

me ye ce ği ni ön ce den bi lir ve bu yağ la rın par ça lan ma sı ve sin di ril me si için

ge re ke cek kim ya sal mad de yi la bo ra tu va rın da üre tir.

Bu mad de da ha ön ce de in ce le di ği miz gi bi saf ra sal gı sı dır. Ka ra ci ğer

üret ti ği bu mad de yi he men sa lı ver mez ve de po lar. Da ha son ra al dı ğı

emir le, saf ra sal gı sı nı tam ge rek li ol du ğu an da yağ lı be sin le rin üze ri ne

gön de rir. 

Bu ra da bah se di len iş le ri ya pan, sa de ce et ten ve kan dan olu şan bir

or gan dır. An cak ka ra ci ğe rin, sin di rim sis te min de olup bi ten herşey den

ha ber dar ol ma sı ve ona gö re ted bi ri ni ala rak saf ra mad de si ni üret me si,

onun, çok üs tün bir ile ri gö rüş lü lü ğe sa hip ol du ğu an la mı na gel mek te dir. 

Ka ra ci ğer hüc re le ri nin ye te nek le ri bun lar la sı nır lı de ğil dir. Bu or -

gan da ki sü rek li fa ali yet ler so nu cun da or ta ya ba zı atık lar çı kar. Bun la rın

or ta dan kal dı rıl ma sı ka ra ci ğe rin gö rev le ri ni yü rüt me si için ge rek li dir. Si -

nüs le rin yü ze yin de bu lu nan "Kupf fer hüc re le ri" iş te bu gö re vi yap mak ta -

dır. "Kupf fer hüc re le ri", asıl ola rak kan da bu lu nan za rar lı mad de le ri "fa -

go si toz" de ni len içi ne al ma ve sin dir me yön te miy le yu tar.37 Bu hüc re ler -

de za rar lı ve ya ya rar lı mad de le rin ay rı mı isa bet li bir şe ki de ya pı la rak,

teh li ke or ta dan kal dı rıl mış olur. 

Eğer kan yo luy la ka ra ci ğe re ge len za rar lı mad de ler Kupf fer hüc re le -

rin ce far k e di lip or ta dan kal dı rıl ma say dı ne olur du? 
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Vü cut ta sü rek li ola rak bir çok has ta lık or ta ya çı kar ve ba ğı şık lık sis -

te mi nin ta ma mı sü rek li ola rak se fer ber lik ilan eder di. Bu da bi zim ken di -

mi zi sü rek li has ta ve yor gun his set me mi ze ne den olur du. Ama ka ra ci ğer -

de ki bu özel sis tem sa ye sin de vü cut ta ki kos ko ca bir or du alar ma geç me -

mek te, sı nır da bu lu nan bu po lis güç le ri ola rak ni te len di ri le bi le cek Kupp -

fer hüc re le ri za rar lı mad de le ri or ta dan kal dır mak ta dır.

İn san sağ lı ğı için alın mış olan bu ted bir de Al lah'ın, ya rat tı ğı can lı lar

üze rin de te cel li eden şef ka ti nin bir par ça sı dır. Bu bil gi le ri oku yan, vic da -

nı nı ve ak lı nı kul la na rak bun lar üze rin de dü şü nen her in san tek bir so nu -

ca ula şa cak tır: Al lah üs tün güç sa hi bi olan, övül me ye la yık olan dır.

Ka ra ci ¤er de ki Çok Fonk si yon lu ‹fl çi ler
Ka ra ci ğe rin te mel hüc re le ri olan he pa to sit ler; saf ra sal gı lan ma sı,

kan da ki tok sin le rin arı tıl ma sı, pro te in le rin ve kar bon hid rat lar ile yağ la rın

ay rış tı rıl ma sı, ka nın de po lan ma sı ve pıh tı laş ma yı sağ la yan par ça cık la rın

üre til me si gi bi gö rev le ri ye ri ne ge ti rir ler. Ar dı ar dı na ko lay lık la sı ra la dı -

ğı mız bu fonk si yon la rın her bi ri, sağ lık lı bir ya şam sür me miz için ge re ken

çok önem li fa ali yet ler dir. Bu ka dar fark lı iş le vin, ka ra ci ğer de ki bir bi ri nin

ay nı olan hüc re ler ta ra fın dan ger çek leş ti ril me si ise ol duk ça dü şün dü rü -

cü dür. As lın da her bi ri baş lı ba şı na bir uz man lık ge rek ti ren bu kim ya sal

re ak si yon la rın ve üre tim le rin ay nı hüc re ler ta ra fın dan us ta ca ya pıl ma sı,

çok sis tem li, dü zen li ve plan lı bir ça lış ma yı ge rek ti rir. Bu plan lı ça lış ma -

yı kar bon, hid ro jen, ok si jen ve azot gi bi mad de ler den oluş muş ve de tay -

la rı an cak elekt ron mik ros ko bu al tın da gö rü le bi len hüc re le rin ya pı yor ol -

ma sı ise üze rin de dü şü nül me si ge re ken bir ko nu dur.

Bu nok ta da şöy le bir ör nek ve ri le bi lir. Ka ra ci ğe rin yap tı ğı iş lem le ri

bi zim için ya pa cak bir in san top lu lu ğu oluş tur ma ya ça lış tı ğı mı zı dü şü ne -

lim. Bul ma mız ge re ken;

-kim ya sal tep ki me ler ko nu sun da uz man,

-üre tim de ça lı şa cak,

-de po da ge rek li mad de le ri stok la ya cak,

-üre tim de olu şan atık la rı dı şa rı ya ata cak fa kat bu nu fab ri ka da ça lı -

şan la ra za rar ver me den ve çev re yi kir let me den ya pa cak,
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-yan fab ri ka la ra ek hiz met ve re cek ve on la rın ih ti ya cı ola bi le cek mal -

ze me yi ön ce den be lir le yip ted bi ri ni ala cak ve üre ti mi ni ya pa cak,

-çev re de ki fab ri ka lar ara sı an laş maz lık la rı gi de re cek,

-Ve bu nun gi bi da ha pek çok gö re vi de üst le ne cek ki şi ler ola cak tır. 

Ay nı za man da bu ki şi le rin her bi ri nin -ka ra ci ğer hüc re le ri nin yap tık -

la rı gi bi- tüm bu iş ler de tec rü be li ol ma la rı, ara ver mek si zin ça lış ma la rı,

yor gun luk duy ma ma la rı ve tüm iş le rin so rum lu lu ğu nu tek baş la rı na da

üst le ne bil me le ri ge rek mek te dir. 

Tah min edi le bi le ce ği gi bi, böy le bir işin al tın dan kal ka bi le cek, bu

özel lik le rin tü mü ne sa hip in san lar bul mak im kan sız dır. Oy sa, an cak mik -

ros kop al tın da gö re bil di ği miz mil yon lar ca gö rev li hüc re, şu an da di yaf ra -

mı mı zın al tın da bu lun duk la rı yer de, say dı ğı mız gö rev lis te si ni ve da ha

say ma dık la rı mı zı ek sik siz ye ri ne ge tir mek te dir. Üs te lik bu ku sur suz gö -

rev ler bu gün yer yü zün de ya şa mak ta olan mil yar lar ca in sa nın her bi ri nin

ka ra ci ğe rin de ay nı şe kil de ger çek leş mek te dir. Ta rih bo yun ca ya şa mış tril -

yon lar ca in sa nın her  bi ri nin ka ra ci ğer hüc re le ri de ay nı gö rev le ri ek sik siz

ola rak ye ri ne ge tir miş tir.

Tril yon lar ca hüc re nin gös ter di ği bu müt hiş ak lın, mo le kül ler den

olu şan bu var lık la ra mal edi le me ye ce ği açık tır.

Bir Üs Gi bi Fa ali yet Gös te ren Ka ra ci ¤e rin Ba z› Gö rev le ri 
Vü cu dun top lam ener ji si nin % 12-20 ka da rı nı kul la na rak fa ali yet le -

ri ni ger çek leş ti ren ka ra ci ğer, bi li nen 500 ka dar fonk si yo nu ye ri ne ge tir -

mek te dir. Ka ra ci ğe rin baş lı  ba şı na bir üs gi bi fa ali yet gös ter di ği alan lar -

dan ba zı la rı şun lar dır:

Hüc re ler ‹çin Ge re ken Be sin le rin Dü zen le me si ni Ya par:

Vü cu du muz da ki yak la şık 100 tril yon hüc re den her bi ri nin, ih ti yaç

duy du ğu be sin mad de le ri ni ala bil me le ri için ge rek li dü zen le me yi ya pan

ka ra ci ğer dir. Bu dü zen le me yi ya par ken hüc re le rin ne le re ih ti yaç duy du -

ğu nu çok iyi bil me si ge re kir. Fa kat ken di si de ben zer hüc re ler den olu şan

bu or ga nın, ge rek li bil gi le ri ne re de top la dı ğı, bun la rı na sıl yo rum la dı ğı ve

doğ ru ka rar la ra na sıl var dı ğı, üze rin de dü şü nül me si ge re ken ko nu lar dır.
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Be sin le ri Üret mek ‹çin Ge re ken Ham mad de le ri Al›r: 

Ka ra ci ğe rin fa ali yet le ri ni ger çek leş ti rir ken kul lan dı ğı ham mad de ler

kan la ta şı nır. Na sıl bir üre tim te si sin de, ham mad de çe şit li ka nal lar dan

alı na rak da ha son ra fark lı mal ze me le re dö nüş tü rü lür se; ka ra ci ğer de ken -

di si ne ulaş tı rı lan ham mad de le ri dur mak sı zın sen tez ler, de po lar ve ya kul -

la nıl mak ya da atıl mak üze re kan la vü cu da ge ri gön de rir. 

Vü cut ‹çin Ge rek li Mad de le ri De po lar:

Yüz ler ce kim ya sal tep ki me nin yer al dı ğı dev bir la bo ra tu va rı an dı -

ran ka ra ci ğer; ay nı za man da ha ya tın sür me si için ge rek li olan çe şit li mad -
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Bir ra fi ne ri de (yan da) ya da bir fab -
ri ka da (üst te) ifl ler hiç bir ka r› fl›k l›k

ol ma dan yü rü tü lür, çün kü bü tün
sis tem özel ola rak ta sar lan m›fl t›r.

Ka ra ci ¤er de (sol üst te) bir fab ri ka
ile ay n› komp leks ya p› ya sa hip tir

ve Al lah'›n ya rat t› ¤› ku sur suz ta sa -
r›m sa ye sin de hiç bir ak sak l›k ol ma -
dan sa¤ l› ¤› m›z için ge rek li ifl lem ler

ger çek le flti rir.



de le rin de po lan ma sı nı da sağ lar ve ba zı mad de le ri de ken di si üre tir. De -

mir, ba kır, A vi ta mi ni ve D vi ta mi ni bun lar dan bir ka çı dır. Ay rı ca, ka nın

pıh tı laş ma sı nı sağ la yan "prot rom bin", "fib ri no jen" ve "he pa rin" gi bi pro -

te in le rin de üre tim ye ri dir. 

Ya flam ‹çin Ge rek li Pro te in le ri Üre tir:

Ka ra ci ğe rin baş lı ca gö rev le rin den bi ri de ih ti yaç du yu lan pro te in le ri

sen tez le me si dir. Hiç bir özel eği tim gör me den ne yap ma sı ge rek ti ği ni bi -

len ka ra ci ğer, sin di rim so nu cu or ta ya çı kan ami no asit le re ait azot mo le -

kül le ri ni doğ ru yön te mi kul la na rak ay rış tı rır ve bun la rı, kar bon hid rat ve

yağ lar la tep ki me ye ta bi tu ta rak, ye ni pro te in ler üre tir. Ay rı ca, yağ ve pro -

te in le ri kul la na rak bu de fa kar bon hid rat gi bi mad de le ri de üre tir. Kar -

bon hid rat ve pro te in den yağ da üre te bi len ka ra ci ğer, bu nu de po la ya rak

da ha son ra ko lay ca ener ji ye dö nüş tü rü le bi lir.

Sa vun ma Sis te mi ne Des tek Ve rir:

Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi ka ra ci ğer, vü cu du mu zun sa vun ma

sis te mi nin önem li bir par ça sı dır. Ha ta yap mak sı zın ze hir li mad de le ri bu -

lup et ki siz ha le ge ti rir ve son ra da dı şa rı atar.

Ka ra ci ğer de ki özel fa go sit ler, kan da ki ya ban cı mad de le ri ve bak te ri -

le ri te miz ler. Ka ra ci ğer ay rı ca ilaç la rın za rar lı tok sik et ki le ri ni gi de rir, bu

şe kil de iyi leş mek ama cıy la al dı ğı mız ilaç la rın ze hir le yi ci yan et ki ler oluş -

tur ma sı en ge len miş olur. Tam an la mıy la bir gü ven lik sis te mi gi bi ça lı şa -

rak kan yo luy la ken di si ne ula şan tüm za rar lı mad de le ri tes pit eder. Dı şa -

rı dan vü cu du mu za gi ren ve kan yo luy la mi de ve ya ba ğır sak lar dan ka ra -

ci ğe re ge len bu za rar lı mad de le ri di ğer le rin den ayırt ede rek ta nı yan ve

son ra da ge re ke ni anın da ya pan ka ra ci ğer hüc re le ri ol ma say dı, çok ba sit

bak te ri tür le ri ve ya iyi leş mek için al dı ğı mız ilaç lar bi zi bir has ta lık tan di -

ğe ri ne sevk ede bi lir di.

Ya şa mı mız için za ru ri olan tüm bu iş lem ler, vü cu du muz da ki 1.5-2

ki log ram lık bir or gan ta ra fın dan hiç ara ve ril mek si zin ya pıl mak ta dır. Siz

bu ya zı yı okur ken de bah se di len tüm bu iş lem ler hiç dur ma dan sür mek -
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te dir. Bu mu ci ze vi sis tem de mey da na ge le cek an lık bir du rak la ma da hi,

ya şa mı mı zın son bul ma sı ve ya ge ri dö nü şü ol ma yan has ta lık la ra ma ruz

kal ma mız için ye ter li dir.

Peş pe şe sı ra la dı ğı mız bu iş lem le ri ger çek leş ti ren ka ra ci ğer; ken di si

de pro te in, yağ ve su gi bi ya pı taş la rın dan olu şan bir or gan dır. Se ne ler ce

eği til me si ne rağ men an cak ba zı kim ya sal re ak si yon la rı öğ re ne bi len ve uy -

gu la ya bi len bir in san dan de fa lar ca da ha faz la uz man ol ma sı ve ha ta yap -

mak sı zın her tep ki me yi ba şa rıy la so nuç lan dır ma sı in sa nı hay re te dü şür -

mek için ye ter li dir. Tüm ka ra ci ğer hüc re le ri vü cu du muz da han gi mad de -

le rin kul la nı la ca ğı nı bi lir ler. Bun la rı bil dik le ri gi bi, bu mad de le rin mo le kü -

ler ve kim ya sal ya pı la rın dan da ha ber dar dır lar. Böy le ce kim lik le ri ni tes pit

et tik le ri fark lı be sin mad de le ri ni la bo ra tu var la rın da de ği şim den ge çi re rek

fay da lı mad de le re dö nüş tü rür ler. Ta bii bun la rı ya par ken, pro te in sen te zi

için vi ta min le re ve en zim le re ih ti yaç ol du ğu nu, ka nın te mel ya pı ta şı al yu -

var la rın üre ti min de de mi rin esas teş kil et ti ği ni ve ya kan da ki şe ker ora nı -

nın den ge de tu tul ma sı ge rek ti ği ni de çok iyi bil mek te dir ler!

Bu nok ta da kar şı mı za çı kan ger çek şu dur; ka ra ci ğer hüc re le ri bu iş -

lem le rin tek bir ta ne si ni bi le ken di ken di le ri ne ya pa maz lar. Vü cu du muz -

da ki mad de ler le il gi li bil gi ler den tek bir ta ne si nin tek bir cüm le si ni bi le

ken di ken di le ri ne öğ re ne mez ler. Han gi be sin mad de si nin na sıl iş le ne ce -

ği ni, han gi le ri nin vü cu da fay da lı ve ya za rar lı ol du ğu nu, ve han gi si nin

de po lan ma sı ge rek ti ği ni ka ra ci ğer hüc re le ri ne il ham eden alem le rin Rab -

bi olan Al lah'tır. 

Ba k› ma ‹h ti yaç Duy ma yan Sis tem
Şu ana ka dar an la tıl dı ğı gi bi; ka ra ci ğe re kan ge ti ren iki da mar var -

dır; ka ra ci ğer atar da ma rı ve ka pı top lar da ma rı. Bu iki da mar, ka ra ci ğe rin

için de ka pı ara lık la rı na ben zer yol lar da iler le yen in ce dal la ra ay rı lır. Bu

da mar lar va sı ta sıy la ka ra ci ğer den da ki ka da 1.5 lit re kan ge çer. Bu, ka ra -

ci ğer den sa at te 90 lit re kan geç me si ya ni ka ra ci ğe rin bir gün bo yun ca

2.160 lit re ka nı iş le me si de mek tir. Ay rı ca or ta la ma 70 yıl lık in san öm rün -

de ka ra ci ğe re bes len me yo luy la 1.5 ton pro te in, 12.5 ton da kar bon hid rat

gi rer.
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Dur ma dan iş le yen bu sis tem akıl da çok bü yük bir te sis ve ya bil gi sa -

yar kont rol lü ku man da sis tem le riy le do na tıl mış dev bir ra fi ne ri ola rak

can la na bi lir. Bu ra fi ne ri nin dur mak sı zın 24 sa at ça lış tı ğı nı dü şü ne lim. Üs -

te lik bir gün bi tin ce hiç ara ver me den er te si gün de ça lış mak zo run da kal -

sın. El bet te ki bu ra fi ne ri de ki ma ki ne le rin ba kı ma ih ti ya cı ola cak tır di ye

dü şün müş ola bi lir si niz. Eğer yu ka rı da bah se di len sis tem ger çek ten bir ra -

fi ne ri ya da çok mo dern, ge liş miş bir ci haz ol say dı haf ta da en az ya rım

gün ma ki na la rı ba kı ma alıp bo zu lan par ça la rı olup ol ma dı ğı na bak mak

zo run da ka lır dık. 

An cak bu ra da bah se di len bir ra fi ne ri de ğil dir. Şu an da vü cu du muz -

da her han gi bir ra fi ne ri den çok da ha yo ğun ça lı şan bir or gan var dır. Ka -

ra ci ğer, per for man sın dan hiç bir şey kay bet me den, yo rul ma dan ve din -

len mek için hiç ara ver me den ton lar ca mad de yi alır, iş ler ve vü cut için

kul la nı la bi lir ha le dö nüş tü rür. Üs te lik hiç ara ver mek si zin ça lış ma sı na

rağ men, sis te min iş le yi şi ni ya vaş la ta cak bir ba kı ma da ih ti yaç duy maz.

İş te bu Al lah'ın üs tün ve ben ze ri ol ma yan ya rat ma sı dır.

O, Hayy (di ri) olan dır. O'ndan baş ka İlah yok tur; öy ley se di ni yal nız ca

Ken di si’ ne ha lis kı lan lar ola rak O'na dua edin. Alem le rin Rab bi ne ham -

dol sun. (Mü'min Su re si, 65)

Ka ra ci ¤e rin Ken di Ken di ni Ye ni le me Ye te ne ¤i
Ka ra ci ğer in san vü cu dun da ki ken di ken di ni ye ni le me ye te ne ği ne sa -

hip tek or gan dır. Ka ra ci ğe rin % 70 ka da rı alın sa bi le bir iki haf ta için de

tek rar iş lev le ri ni ye ri ne ge ti re cek bü yük lü ğü ne ula şır.

Ka ra ci ğe rin re je ne ras yon (ken di ni ye ni le me) fa ali ye ti ni han gi me ka -

niz ma la rın ger çek leş tir di ği ha la araş tı rıl mak ta dır. Ka ra ci ğe rin bu özel li ği

ilk ola rak 1931 yı lın da Ma yo Kli ni ği'nde iki cer ra hın ça lış ma la rı ile or ta ya

çı kar tıl mış tır. Bir çok tür de ka ra ci ğe rin ken di ni ye ni le di ği ve bu nu her -

han gi bir tah ri bat tan son ra hüc re le rin oto ma tik ola rak baş lat tı ğı an la şıl -

mış tır. Fa kat sağ lık lı bir ka ra ci ğer de ki hüc re le rin ken di li ğin den ço ğal ma -

sı na rast lan ma mak ta dır. O hal de bu or ga nın ge rek ti ğin de ken di li ğin den

bö lü ne rek ço ğal ma sı ve ka ra ci ğe ri es ki bo yut la rı na ulaş tı ra na dek bu nu

sür dür me si nin ne de ni ne dir? Hüc re ler ço ğal ma sı ra sın da ne ka dar da ha

126 ‹NSAN MUC‹ZES‹



de vam et me le ri ge rek ti ği ni ve ya ne re de du ra cak la rı nı na sıl bil mek te dir -

ler? On la ra ha re ket et me em ri ya da dur em ri ne re den gel mek te dir? Eğer

bir yer den "dur" em ri al mı yor lar sa, di ğer or gan la rı ra hat sız ede cek de re -

ce de bü yü me me le ri ge rek ti ği ne ken di le ri mi ka rar ver mek te dir ler?

Ka ra ci ğer hüc re le ri her han gi bir za rar ve ya ha sar gör dük le ri za man

hiç bek len me dik bir fa ali ye te gi re rek bir den bi re ço ğal ma ya baş lar lar. Bu

olay da hay ran lık uyan dı ran nok ta, hüc re le rin ina nıl maz bir hız da bö lün -

me si ve bu sı ra da nor mal gö rev le ri ni de ak sat ma dan ye ri ne ge tir me le ri -

dir. Ge re ken ya pıl dık tan son ra hüc re bö lün me si nin ne za man du ra ca ğı na

or tak bir ka rar la ani den son ve ril me si ise da ha da şa şır tı cı dır.

Ka ra ci ğer de ki tah ri ba tın hüc re ler de bö lü nüp ço ğal ma et ki si ya ra tan

ba zı fak tör le ri ha re ke te ge çir di ği sa nıl mak ta dır. Bu bü yü me fak tör le ri ka -

ra ci ğer hüc re le ri nin üze rin de ki alı cı lar la al gı lan mak ta ve hüc re için de

komp leks fa ali yet le rin baş la ma sı na ne den ol mak ta dır. Böy le ce ka ra ci ğer

hüc re le ri nin ge ne tik dü ze nin de ye ni den bir "prog ram lan ma" ger çek leş -

mek te ve ço ğal ma için ge rek li fa ali yet baş la mak ta dır. 

Ay nı ko nu ge ne tik uz man la rı ta ra fın dan in ce len miş ve ka ra ci ğer de

ken di ni ye ni le yen hüc re le rin kul lan dık la rı me tod ile ha re ket dü zen le ri de

dik ka te alın mış tır. Bu ça lış ma lar, "fış kı ran he pa to sit ler" ola rak isim len di -

ril mek te ve ka ra ci ğe rin mer ke zin den dı şa doğ ru ta kip et tik le ri yol in ce -

len mek te dir. Bir tek he pa to si tin, ka ra ci ğe rin ol duk ça bü yük bir bö lü mü -

nü ye ni le ye bi le ce ği gö rül müş tür. Bu bö lü ne rek ço ğal ma sı ra sın da ka ra ci -

ğer de ki ye ni hüc re le rin ha re ket et me di ği fa kat es ki he pa to sit le rin iler le di -

ği far k e dil miş tir.

Ye ni len me sı ra sın da ka ra ci ğer mer ke zin de ki ka ra ci ğer hüc re le ri ve

di ğer hüc re ler bu ra da ki por tal böl ge den çı ka rak ka ra ci ğer top lar da ma -

rı na doğ ru iler ler. Top lu ya pı lan bu ha re ke ti bir yü rü yü şe ben zet mek

müm kün dür. Hüc re ler do ku üze rin de yal nız bir yön de ha re ket et tik le ri

için bir hüc re ne ka dar mer ke ze uzak sa, o ka dar yaş lı de mek tir. Bu şe -

kil de hüc re le rin yaş la rı, mer kez den uzak lık la rı na gö re he sap la na bil -

mek te dir.

Ka ra ci ğer de ya şa nan hüc re ha re ket le ri nin in ce len me siy le or ta ya atı -

lan "fış kı ran do ku te ori si", ye ni do ğan her hüc re nin çok iyi bil di ği ve he -
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Vü cu du muz da ki or gan la rın

bir bir le ri ile ile ti şim kur ma -

la rı, ha ya tı mı zın de vam

et me si için mut lak bir zo -

run lu luk tur. Bir or ga niz -

ma da ki hüc re ler gö rev le -

ri ni ye ri ne ge ti re bil mek için

sü rek li ha ber le şir ler. Hüc re -

ler bir bi ri ile ya doğ ru dan te -

mas yo luy la, ya da si nir sel,

elekt rik sel ve kim ya sal ha ber ci ler

ara cı lı ğı ile ha ber le şir ler. An cak bu -

ra da bah se di len her or ga ne lin bir et par -

ça sı ol du ğu nu, ile ti şi mi sağ la yan ha ber ci le rin de yi ne

pro te in ler, kim ya sal lar ya da mi ne ral ler ol du ğu nu unut ma mak ge re kir. Bir bir le ri ne

bil gi yi ak ta ran, bu bil gi yi an la yıp uy gu la ma ya ge çi ren ler de yi ne ay nı mad de ler -

dir. An cak ya pı lan ha re ket çok bü yük bir şu ur ve akıl içer mek te dir.

Ör ne ğin bir in sa nın ka ra ci ğe ri nin bir kıs mı ke si lip alın dı ğın da ka ra ci ğe rin di ğer

kıs mı ken di ken di ni ye ni le ye rek es ki ha li ni alır. Bu sı ra da hüc re ler za man kay bet -

me mek için çok hız la ço ğa lır. Ama asıl önem li olan hüc re nin ço ğal ma ya ne za -

man baş la ma sı ve ne za man dur ma sı ge rek ti ği ni bil me si dir. Bu ra da ço ğa lan ve

bö lü nen hüc re ler ay nı an da dur ma ya ka rar ver mek te dir ler. Da ha faz la ya da da -

ha az de ğil, da ha ön ce ya da da ha geç de ğil, ay nı an da dur ma ka ra rı al mak ta dır -

lar. 

Bu hüc re le re ilk ço ğal ma em ri ni ve ren, acil bir du rum ol du ğu için hız lı dav ran ma -

la rı ge rek ti ği ko nu sun da on la rı uya ran, or gan es ki ha li ni al dı ğın da bu nu fark edip,

on la rı dur du ran kim dir? Pe ki di ğer hüc re ler ki min sö zü ne ita at edip, ço ğal ma ya

baş la mak ta, ki min sö zü ne ita at edip dur mak ta dır lar? Ka ra ci ğer isim li bir et par ça -

sı nın mı? Ta bi ki bir et par ça sı nın bu üs tün şu uru gös ter me si, akıl gös te re rek ka -

rar ver me si müm kün de ğil dir. Bu üs tün akıl ve şu ur alem le rin Rab bi olan Al lah'a

ait tir. Bu olay lar bi ze tüm ka ina ta ha kim olan Al lah'ın üs tün kud re ti ni gös ter mek -

tedir. 

HÜCRELERDEKİ ŞUUR YARATILIŞ GERÇEĞİNİ 
TASDİK EDİYOR!

hücreler aras›
boflluk

hücreler aras›
ba¤lant›lar

hücre zar›

tonofilament



men uy gu la dı ğı bir ha re ket tir. Hüc re nin mi toz ola rak iki ye bö lün me si nin

ar dın dan ye ni olu şan hüc re ler den bi ri si, bö lü nen ana hüc re nin es ki ye ri -

ni alır ken, ana hüc re ise bi ti şik te ki ye re "fış kı rır". Ne za man hüc re ler den

bi ri bö lün se, ye ni ler den bi ri si ha re ket et mek zo run da dır. 

Bir hüc re bö lü nün ce ye ni olu şan, es ki si nin ye rin de ka lır ve ana hüc -

re ise bi raz iler ler. Fa kat bu hüc re nin ye ni ye ri ne ge çe bil me si için di ğer

hüc re le rin ta ma mı nın bi raz yu ka rı kay ma sı ge re kir. Bu hüc re ler gö rül dü -

ğü gi bi ne iti lir ne çe ki lir ler; ya ni me ka nik bir fa ali yet ger çek leş tir mez ler.

Bu ne den le ger çek le şen ola ya "fış kır ma" de nir. Hüc re fış kır ma sı ana hüc -

re ler ce bes le nir ve çok hız lı ger çek le şir.

Bu mu ci ze vi iş le yi şi baş lan gı cın dan so nu na ka dar ya ra tan ve dü ze -

ne ko yan, ge rek li emir le ri ve ren Al lah'tır. Ku ran-ı Ke rim'in ayet le rin de

yer yü zün de kar şı laş tı ğı mız her sis te min ve var lı ğın iş le yi şi ni dü zen le ye -

nin Al lah ol du ğu ve in sa nın bu il mi araş tı rıp dü şün me si ge rek ti ği an la tıl -

mış tır.

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

ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek ten Al lah'ın herşeye güç ye tir di ği ni

ve ger çek ten Al lah'ın il miy le herşeyi sa rıp-ku şat tı ğı nı bi lip-öğ ren me niz

için. (Ta lak Su re si, 12) 

VÜ CU DUN G‹Z L‹ DES TEK Ç‹ S‹: PANK RE AS

Gü zel bir ak şam ye me ği ye di ği ni zi dü şü ne lim. Çe şit li be sin ler den

olu şan bu ye me ği na sıl sin di re ce ği ni zi şim di ye ka dar hiç ak lı nı za bi le ge -

tir me miş ola bi lir si niz. Hat ta bü tün bu be sin le rin her bi ri nin fark lı en zim -

ler le iş le me ta bi tu tul ma sı ge rek ti ği ni de bil mi yor ola bi lir si niz. Bu ko nu -

da eği tim al ma mış bir in sa nın bu gi bi bil gi le re sa hip ol ma ma sı el bet te ki

do ğal dır. An cak vü cu du nuz da ki bir or gan bu bil gi le rin tü mü ne sa hip tir.

Bu or gan han gi be si nin ne gi bi bir en zim le sin di ri le ce ği ni bi lir. Hiç bir ka -

rı şık lık ve ak sak lık çık ma dan, en doğ ru za man da, en doğ ru kim ya sal sal -

gı yı be sin le re gön de rir. Bu or gan pank re as tır. 

Pank re as vü cut ta ki en önem li or gan lar dan bir ta ne si dir. Pank re as

da mar lar da akan ka nın için de ne ka dar şe ker mo le kü lü bu lun ma sı ge rek -
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ti ği ne ka rar ve rir. Eğer

kan da ki şe ker mo le kü lü

sa yı sın da bir azal ma olur sa

pank re as he men sa yı yı ar tı ra -

cak ön lem ler alır ve bu ön lem ler ki şi nin ha -

ya tı nı kur ta rır. Eğer şe ker mo le kü lü yo ğun lu ğu

ar tar sa bu se fer kan da ki şe ker mik ta rı nı azal ta cak ön -

lem ler alır.

Pank re as sin di rim sis te mi ne gön der di ği en zim ler le de in san ya şa -

mın da çok önem li bir rol oy nar. Ay nı za man da ba ğır sak la rın mi de asit le -

ri ta ra fın dan par ça lan ma sı nı en gel le yen en zim de  yi ne pank re as ta ra fın -

dan üre ti lir.

Bu gö rev le ri te ker te ker in ce ler sek, bel ki de hiç dik ka ti mi zi çek me -

yen bu or ga nın, bi zim için ne ka dar bi linç li ve plan lı ha re ket et ti ği ni ve bi -

zi mut lak bir ölüm den ko ru ya cak ku sur suz bir sis te me sa hip ola rak ya ra -

tıl dı ğı nı gö rü rüz.

Sin di rim iş le min de pank re asın dev re ye gir me si özel bir me saj ile

ger çek le şir. Mi de de sin di rim iş lem le ri de vam eder ken özel bir en zim olan

"ko le sis to ki nin" ka na ka rış ma ya baş lar. Bu en zi min kan da be lir li bir dü -

ze ye ulaş ma sı pank re ası uya rır. Bu uya rı pank re asa gö rev za ma nı nın gel -

di ği ni bil di rir ve pank re as, par ça la yı cı en zim le ri ni oni ki par mak ba ğır sa -

ğı na sal gı la ma ya baş lar.38

Pank re as vü cu du mu zun giz li des tek çi si -
dir. Son de re ce plan l› bir flek il de ha re ket
ede rek vü cut içi den ge le ri ni ko rur. Kan da -
ki mad de le rin oran la r›n da ki en ufak de ¤i -
flik li ¤i bi le fark eder ve ha re ke te ge çer.
Pank re asa bu özel lik le ri ve ren Al lah't›r.

pankreas



Giz li Kim ya ger
Pank re as sin di rim iş le mi nin baş la dı ğı nı an la mak la kal maz, bir de

ye di ği niz yi ye cek le rin çe şit le ri ni de an la ya bi lir. Ve ye di ği niz fark lı yi ye -

cek le re gö re fark lı sin di rim en zim le ri üre tir. Ör ne ğin ma kar na, ek mek gi -

bi kar bon hid rat lı be sin ler ye di ği niz za man pank re asın sal gı la dı ğı en zim,

kar bon hid rat par ça la yı cı özel li ğe sa hip tir. Bu be sin ler oni ki par mak ba ğır -

sa ğı na ulaş tı ğın da, pank re as kar bon hid rat par ça la yı cı özel lik te ki "ami laz"

isim li en zi mi üre tir.

Eğer kır mı zı et, ba lık ve ta vuk gi bi be sin ler yer se niz, pank re as, pro -

te in li yi ye cek ye di ği ni zi he men an lar. Yi ne bu be sin ler oni ki par mak ba -

ğır sa ğı na ulaş tı ğın da bu se fer pro te in le ri par ça la ya cak fark lı en zim ler

ola rak "trip sin, ki mot rip sin, kar bok si pep ti daz, ri bo nük le az ve de ok si ri bo -

nük le az" üre tir ve bu en zim ler pro te in mo le kül le ri ne sal dı rır. Eğer ye me -

ği ni zin yağ ora nı faz lay sa bu en zim ler le be ra ber "li paz" isim li, yağ la rı sin -

di ren bir en zim da ha dev re ye gi rer.

Pank re as s› v› s› n›n
sal g› lan ma s› n›n dü -
zen len me si: 
Sek re tin ve ko le sis -
to ki nin ta ra f›n dan
ya p› lan hor mo nal
kont rol ler, (1-3. ba -
sa mak lar), ana dü -
zen le me fak tör le ri -
dir. Si nir sel kont rol
ise va gus si nir le ri
ta ra f›n dan kont rol
edi lir. Vü cut ta ki s› v› -
lar dan sa de ce bir ta -
ne si için ku rul mufl
olan bu sis tem
Allah'›n ya rat ma sa -
na t› n›n ben zer siz li ¤i -
nin ka n›t la r›n dan d›r.

Vagus si nir lif le ri ta ra f›n -
dan uya r›l ma pank re as
s› v› s› n›n sal g› lan mas›na
neden olur.

1- Oni ki par mak ba ¤›r -
sa ¤› na gi ren ki mus,
oni ki par mak ba ¤›r sa -
¤›n da ki mu kus hüc re -
le ri nin sek re tin ve ko -
le sis to ki nin sal g› lan -
ma s› na ne den olur.

2- Ko le sis to ki nin
ve sek re tin ka na
ka r› fl›yor. 3- Pank re asa yak la fl›r -

ken, ko le sis to ki nin en -
zim ce zen gin pank re as
s› v› s› n› n sal g› lan ma s› na
se bep olur: Sek re tin ise
bi kar bo nat ba k› m›n dan
zen gin pank re as s› v› s› -
n›n sal g› lan ma s› na ne -
den olur.
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Gö rül dü ğü gi bi bir or gan, ye di ği niz ye me ğin ne ler den oluş tu ğu nu

an la yıp, da ha son ra bu be sin le rin sin di ril me si için ge rek li olan kim ya sal

sı vı la rı ay rı ay rı üret mek te ve bun la rı sa de ce ge rek ti ği an lar da sal gı la -

mak ta dır. Pank re as, kar bon hid rat mo le kü lü için pro te in par ça la yı cı, ve ya

yağ mo le kü lü için kar bon hid rat par ça la yı cı sı vı sal gı la maz. Üret ti ği kom-

p leks sı vı la rın kim ya sal for mül le ri ni unut maz. Ka rı şı mı oluş tu ran her -

han gi bir mad de yi ka za ra ek sik tut maz. Sağ lık lı in san lar da, pank re as

ömür bo yu doğ ru şe kil de hiz met eder du rur. 

Şim di ger çek le şen bu ola yı mik ro dü zey de tek rar in ce le ye rek kar şı -

mız da ki mu ci ze nin bo yut la rı nı da ha iyi gö re lim. Mi de de sin di rim de vam

eder ken mi de hüc re le ri boş dur maz lar. Bu hüc re ler den ba zı la rı mi de de

sin di ri len be si nin bir sü re son ra oni ki par mak ba ğır sa ğı na ula şa ca ğı nı an -

la mış lar dır. Bu hüc re le rin bü tün dü şün ce le ri ve is tek le ri be sin le rin in san

için en iyi şe kil de sin di ril me si dir. İç le rin de ki so rum lu luk duy gu su ile ha -

re ke te ge çen mi de hüc re le ri pank re as hüc re le ri ne mek tup yaz ma ya (hor -

mon sal gı la ma ya) ve bu hüc re le ri yar dı ma ça ğır ma ya ka rar ve rir ler. Ar -

dın dan yaz dık la rı mek tup la rı kan yo lu ile pank re asa gön de rir ler. 

Ka na bı ra kı lan mek tup vü cut için de yol cu luk eder. Bu yol cu luk sı ra -

sın da pank re asa ge lin di ği za man, pank re as hüc re le ri mek tu bu ta nır ve

he men açar lar. Bu ra da il ginç bir nok ta -kan yo luy la he men he men bü tün

vü cu du do laş tı ğı hal de- mek tu bun di ğer or gan la rın hüc re le ri ta ra fın dan

açıl ma ma sı ve özel lik le okun ma ma sı dır. Bü tün hüc re ler bu mek tu bun

pank re as için ya zıl dı ğı nı, ken di le ri ni mu ha tap al ma dı ğı nı bi lir ler. Çün kü

mek tu bun üze rin de pank re asın ad re si var dır. Mek tu bun mo le kü ler ya pı -

sı yal nız ca pank re as hüc re le ri nin za rın da bu lu nan al gı la yı cı mo le kül ler le

et ki le şe cek şe kil de özel ola rak di zayn edil miş tir. Ya ni mi de hüc re si adeta

şu ur lu ve bi linç li bir şe kil de üret ti ği hor mo nun üze ri ne ger çek ten bir ad -

res yaz mış tır. Üs te lik vü cut ta ki mil yar lar ca fark lı ad res için den pank re as

hüc re si nin ad re si ni doğ ru bir şe kil de yaz mış tır. Bu ad re sin doğ ru şe kil de

ya zı la bil me si için mi de hüc re si nin pank re as hüc re si nin bü tün özel lik le ri -

ni bil me si ge re kir.

Mu ci ze yal nız ca ad re sin doğ ru ya zıl ma sı ile sı nır lı de ğil dir. Mi de

hüc re si nin gön der di ği mek tu bun için de bir de me saj var dır. İn san vü cu -
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du nun de rin lik le rin de, bir bir le rin den çok uzak ta bu lu nan iki kü çük can lı

(hüc re) mek tup laş mak ta ve ha ber leş mek te dir. Bir bir le ri ni hiç gör me dik -

le ri hal de bir bir le ri nin han gi dil den an la dık la rı nı bil mek te dir ler. Da ha sı

bu ha ber leş me bir amaç uğ ru na dır. İki hüc re bir lik ol muş ve ye di ği niz be -

sin le rin sin dir il me si için plan yap mak ta dır lar. Şüp he siz bu ger çek bir mu -

ci ze dir.

Ken di si ne ula şan mek tu bu (ko le sis to ki nin hor mo nu nu) oku yan pan-

k re as hiç bek le me den bu mek tup ta ki em re ita at eder. He men be sin le rin

sin di ril me si için ge rek li en zim le ri sal gı la ma ya baş lar. Eğer oni ki par mak

ba ğır sa ğı na ula şan be sin pro te in ise pro te in par ça la yan bir en zim üre tir.

Eğer be sin kar bon hid rat ağır lık lı ise bu se fer kar bon hid rat par ça la yan bir

en zim üre tir ve bu en zi mi oni ki par mak ba ğır sa ğı na gön de rir.

Şim di önü nü ze bir ka ra tah ta ko yul du ğu nu ve bu ka ra tah ta nın üze -

ri ne sı ray la bir pro te in mo le kü lü nün, bir yağ mo le kü lü nün ve bir kar bon -

hid rat mo le kü lü nün for mül le ri nin ya zıl dı ğı nı ve bu mo le kül le rin ato mik

di zi lim le ri ni gös te ren şe kil le rin çi zil di ği ni dü şü ne lim. Ar dın dan siz den

bu üç fark lı mo le kü ler ya pı nın her bi ri ni par ça la ya cak en uy gun mo le kü -
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Yan da ki tah ta lar dan üst -
te kin de gli koz mo le kü lü,
alt ta ise ami laz mo le kü lü
gö rül mek te dir. Ami laz
mo le kü lü gli koz mo le kül -
le ri nin bir bir le ri ne bir tür
ba¤ ile ba¤ lan ma s› so -
nu cun da mey da na ge lir .
Bir in san için bu for mül -
le ri e¤i tim al ma dan çöz -
me si im kan s›z d›r. An cak
pank re as hüc re le ri bun -
la ra ben zer mo le kül le rin
kim ya sal ya p› la r› n› çok
iyi bi lir ler ve ge rek ti ¤i
fle kil de kul la n›r lar. Pank -
re as hüc re le ri ni bu özel -
lik ler le bir lik te ya ra tan
Yü ce Al lah't›r.



ler ya pı ya sa hip en zim le rin for mül le ri ni üret me niz ve bu for mül le ri tah -

ta ya yaz ma nız is ten sin.

Eğer kim ya ko nu sun da bir eği tim al ma dıy sa nız, si ze 1 mil yon yıl sü -

re ve ril se da hi uy gun for mü lü tah min ede rek bu la maz sı nız. Bu mo le kül -

le ri par ça la ya cak en zim le rin for mül le ri ni an cak kim ya ko nu sun da uz man

bir ki şi ya za bi lir. Bu ki şi de uy gun for mü lü ken di ha yal gü cü ne da ya na -

rak yaz maz. An cak al mış ol du ğu eği tim ve da ha ön ce ken di si ne öğ re ti len

bil gi ler doğ rul tu sun da bu for mü lü ya za bi lir.

Du rum böy le iken, pank re as hüc re le ri nin üret tik le ri en zim le rin kim -

ya sal ya pı la rı nı na sıl bi le bil dik le ri so ru su son de re ce önem ka zan mak ta -

dır. Her pank re as hüc re si do ğuş tan söz ko nu su for mül le rin bil gi le ri ne sa -

hip tir. Bu bil gi ye sa hip ol mak la kal maz, bil dik le ri ni en doğ ru şe kil de kul -

la nır ve in sa na yo rul mak sı zın hiz met eder ler. Pank re as hüc re le ri kim ya

ko nu sun da in san lar dan çok da ha ze ki ve ba şa rı lı dır lar. Çün kü in sa nın bu

for mül le ri üre te bil me si için eği ti me ih ti ya cı var ken, kü çü cük bir hüc re

söz ko nu su for mül le ri do ğuş tan ez be re bil mek te dir.

Hiç bir te sa düf, hüc re le re böy le si ne üs tün bir akıl, böy le si ne özel bir

bil gi ve böy le si ne üs tün bir so rum lu luk an la yı şı ka zan dı ra maz. Hiç bir te -

sa düf, hüc re le rin bir bir le ri ile ha ber le şe cek le ri, bir bir le rin den yar dım is -

te ye cek le ri bir sis tem ku ra maz. Hiç bir te sa düf, tek bir pank re as hüc re si ne

tek bir kim ya sal for mü lü öğ re te mez. Hiç bir te sa düf, hüc re ye elin de ki bil -

gi yi doğ ru za man da kul lan ma ye te ne ği ve re mez.

Bu sis tem le ri yok tan var eden ve her an ça lış ma sı nı sağ la ya rak in sa -

na hiz met et ti ren güç, Alem le rin Rab bi olan Al lah'tır.

Pank re asın vü cut ta ki önem li gö rev le rin den baş ka bir ta ne si de kan

şe ke ri nin ayar lan ma sı dır. Bu ayar la ma yı ya pan sal gı lar, pank re as için de

bu lu nan ve "Lan ger hans ada cık la rı" de ni len kü çük ka pa lı bez ler ta ra fın -

dan üre ti lir. İn sü lin ve glu ka gon adı nı alan bu hor mon lar kan şe ke ri nin

ayar lan ma sın da gö rev li dir ler.39

Bir yan dan şe ker li ça yı nı zı yu dum lar bir yan dan da pas ta nı zı yer ken

hiç bir za man ak lı nı za ka nı nız da ki şe ker mik ta rı nı ayar lan ma nız ge rek ti ği

gel mez. Sü rek li ya pı lan bu aya rın ne ka dar ha ya ti bir öne mi ol du ğu nu da

dü şün me miş ola bi lir si niz. An cak si zin sağ lı ğı nız la il gi li bu ko nu da gö -
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rev len di ril miş olan pank re ası nız, ge rek li olan bü tün bil gi le re sa hip tir ve

ka nı nız da ki şe ker ile il gi li öl çüm le ri çok has sas bir şe kil de ya par. Ve ge -

rek ti ği an da ye te ri ka dar hor mon sal gı la ya rak vü cu du nuz da ki şe ker den -

ge si ni ko rur.

Kan da ki şe ker mik ta rı nın be lir li sı nır lar için de ol ma sı in san ya şa mı

için zo run lu dur. Ama in san gün lük ha yat ta şe ker li gı da lar yer ken bu has -

sas den ge nin he sa bı nı ya pa maz. Çün kü her kes adı na bu he sap sü rek li

ola rak ya pı lır. 

Kan da ki şe ker mik ta rı yük sel di ğin de pank re as bu du ru mu he men

ha ber alır ve in sü lin de ni len özel bir mad de sal gı lar. Bu mad de ka ra ci ğe -

re ve vü cut ta ki di ğer hüc re le re kan da ki faz la şe ke ri tut ma la rı nı em re der.

Eğer kan da ki şe ker mik ta rı dü şer se pank re as bu nu da he men öğ re nir ve

"glu ka gon" isim li bir baş ka hor mon sal gı lar. Bu nun üze ri ne ka ra ci ğer ön -

ce den de po la dı ğı şe ker stok la rı nı, özel iş lem ler den ge çi rip ka na ge ri ve -

rir.40 Kan da ki şe ker ora nı -has ta lık du ru mu ha riç- bu iş lem ler sa ye sin de

hiç bir za man teh li ke li bir nok ta ya çık maz.

Gün lük ha yat ta si zin ne pank re as tan ne in sü lin den ne de ka ra ci ğer -

den ha be ri niz ol maz. Ka nı nız da ki şe ke rin yük sel di ği ni fark et mez si niz,

hat ta önü nü ze fark lı şe ker oran la rı olan iki şi şe kan ko nul sa ara da ki far kı
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Pank re as›n sin di rim en zim le ri sal g› la yan aç›k k›s m› tük ürük bez le ri gi bi dir. Pank re -
as›n bu k›s m› "asi nüs" de ni len par ça lar dan mey da na gel mifl tir. Bu pank re as lop la r›
(asi nüs ler) ara s›n da Lan ger hans ada c›k la r› bu lu nur. Bu ya p› k›l cal da mar ca zen gin -
dir. Kan fle ke ri ni dü zen le yen in sü lin ve glu ka gon hor mon la r› n› sal g›lar.

Pankreas

Langerhans
adac›klar›ndan
bir detay

Langerhans adac›klar› pankreas lop hücreleri

asinüs

insülin, glukagon
hormonlar›

k›lcal damar

virsung kanal›
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Eğer ih ti ya cı nız dan bi raz da ha faz la şe -
ker li bir gı da yer se niz, vü cu du nuz da ki bir
sis tem kan da ki şe ker ora nı nın yük sel me -
si ni en gel le mek için dev re ye gi rer:
1- Ön ce lik le pank re as hüc re le ri, kan sı vı -
sı nın için de bu lu nan yüz ler ce mo le kül
ara sın dan şe ker mo le kül le ri ni bu lur ve di -
ğer le rin den ayır de der ler. Da ha sı bu mo -
le kül le rin sa yı la rı nın faz la mı yok sa az mı
ol duk la rı na ka rar ve rir, ade ta şe ker mo le -
kül le ri ni sa yar lar. Gö zü, bey ni, el le ri ol -
ma yan, göz le gö re me ye ce ği miz kü çük -
lük te ki hüc re le rin bir sı vı nın için de ki şe -
ker mo le kül le ri nin du ru mu hak kın da fi kir
sa hi bi ol ma sı, üze rin de dü şü nül me si ge -
re ken bir ko nu dur.
2- Eğer pank re as hüc re le ri kan da ge re -
ğin den faz la şe ker ol du ğu nu be lir ler ler se,
bu faz la şe ke rin de po lan ma sı na ka rar ve -
rir ler. An cak bu de po la ma işi ni ken di le ri
yap maz, ken di le rin den çok uzak ta bu lu -
nan baş ka hüc re le re yap tı rır lar. 
3- Uzak ta ki bu hüc re ler ken di le ri ne ak si
bir emir gel me di ği sü re ce şe ker de po la -
mak is te mez ler. An cak pank re as hüc re le -
ri, bu hüc re le re "şe ker de po la ma ya baş -
la yın" em ri ni ta şı ya cak bir hor mon ya par -
lar. "İn sü lin" adı ve ri len bu hor mo nun for -
mü lü, pank re as hüc re le ri ilk oluş tuk la rı
an dan iti ba ren DNA'la rın da ka yıt lı bu lun -
mak ta dır. 
4- Pank re as hüc re le rin de ki özel "en zim -
ler" (iş çi pro te in ler) bu for mü lü okur lar.
Oku nan for mü le gö re de in sü lin üre ti rler.
Bu üre tim de her bi ri fark lı gö rev ler de yüz -
ler ce en zim ça lı şır.

6- Üre ti len in sü lin hor mo nu, en gü ven li ve
en hız lı ula şım ağı olan kan yo luy la he def
hüc re le re ulaş tı rı lır. 
7- İn sü lin hor mo nun da ya zı lı olan "şe ker
de po la yın" em ri ni oku yan di ğer hüc re ler
ise bu em re ka yıt sız şart sız ita at eder ler.
Şe ker mo le kül le ri nin hüc re le rin içi ne geç -
me si ni sağ la ya cak ka pı lar açı lır. 
8- An cak bu ka pı lar rast ge le açıl maz. De -
po hüc re le ri kan da ki yüz ler ce fark lı mo le -
kül ara sın dan sa de ce şe ker mo le kül le ri ni
ayır de der, ya ka lar ve ken di iç le ri ne hap -
se der. 
9- Hüc re ler, ken di le ri ne ula şan em re hiç -
bir za man ita at siz lik et mez ler. Bu em ri
yan lış an la maz, ha ta lı mad de le ri ya ka la -
ma ya, ge re ğin den faz la şe ker de po la ma -
ya kalk maz lar. Bü yük bir di sip lin ve öz ve -
ri ile ça lı şır lar. 
Böy le ce siz faz la şe ker li bir çay iç ti ği niz -
de, bu ola ğa nüs tü sis tem dev re ye gi rer
ve faz la şe ke ri vü cu du nuz da de po lar.
Eğer bu sis tem ça lış ma say dı, o za man
ka nı nız da ki şe ker hız la yük se lir ve ko ma -
ya gi re rek ölür dü nüz.
Bu o ka dar mü kem mel bir sis tem dir ki ge -
rek ti ği za man ter si ne de ça lı şa bi lir. Eğer
kan da ki şe ker nor ma lin al tı na dü şer se bu
se fer pank re as hüc re le ri bam baş ka bir
hor mon olan "glu ka gon"u üre tir ler. Glu ka -
gon da ha ön ce şe ker de po la yan hüc re le -
re bu se fer "ka na şe ker ka rış tı rın" em ri ta -
şır. Bu em re de ita at eden hüc re ler de po -
la dık la rı şe ke ri ge ri bı ra kır lar.
Na sıl olur da, bir bey ne, si nir sis te mi ne,
gö ze, ku la ğa sa hip ol ma yan hüc re ler, bu

ŞEKER YEDİĞİNİZ ZAMAN VÜCUDUNUZDA ÇALIŞAN
DEV FABRİKANIN FARKINDA MISINIZ?
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den li bü yük he sap la rı ve iş le ri ku sur -
suz ca ba şar ır lar? Pro te in le rin ve yağ
mo le kül le ri nin yan ya na gel me siy le olu -
şan bu şu ur suz var lık lar, na sıl ol ur da
in san la rın bi le ya pa ma ya cak la rı ka dar
bü yük iş ler ya pa bi lir ler. Şu ur suz mo le -
kül le rin ser gi le dik le ri bu bü yük şu urun
kay na ğı ne dir?…

El bet te bu olay lar, biz le re tüm ev re ne
ve tüm can lı la ra ha kim olan Al lah'ın
var lı ğı nı ve kud re ti ni gös ter mek te dir.
Ku ran'da Al lah'ın ha ki mi ye ti şöy le açık -
lanır:
Gök ler de ve yer de bü yük lük O'nun -
dur. O, üs tün ve güç lü dür, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (Ca siye Suresi, 37)

Pankreastaki insülin
salg›layan hücreler
aktif hale gelir;
kana insülin
salg›larlar. 

Yük sek kan
fle ke ri
oran›

Vücut denge noktas›: Normal kan glikoz
oran› (90 mg/100 ml)

normal d›fl›

nor mal d›fl›

Sonuç: kan da -
ki gli koz ora n›
ar tar (ör ne ¤in,
çok faz la fle -
ker li be sin
ye dik ten son -
ra ol du¤u gibi)

Birçok vücut hücre-
sinde kandan glikoz

alma oran›
art›r›lm›flt›r. Kan da ki glikoz

ora n› den ge
nok ta s› na ka dar
dü fler: ‹n sü lin
sal g› lan ma s› için
ve rilen emir
azal›r. 

Sonuç: kandaki gli-
koz oran› düfler
(örne¤in bir ö¤ünü
atlad›¤›n›z zaman-
da oldu¤u gibi)

Pank re as ta ki glu -
ko jen sal g› la yan
hüc re ler ak tif ha le
ge lir ve ka na glu -
ko jen sal g› lar lar;
as›l hedef
karaci¤er dir. 

Düflük kan fleke-
ri oran›

Karaci¤er glikozu emer
ve bunu glikojen ola-

rak depolar. 

Kan da ki ar tan
glikoz ora n› kan
fle ke ri ni den ge
nok ta s› na ge ri
ge ti rir; glu ka -
gon sal g› lan ma -
s› için ve ri len
emir aza l›r. Karaci¤er glikojen

depolar›n› parçalar
ve kana glikoz

b›rak›r. 

Vücut hücreleri



an la ya maz sı nız. Ama hiç bir za man gör me di ği niz ve bil me di ği niz ba zı

hüc re le ri niz, ka nı nız da ki şe ke ri la bo ra tu var lar da ki alet ler den da ha has -

sas bir şe kil de öl çer ve ne ya pıl ma sı ge rek ti ği ne anın da ka rar ve re rek he -

men uy gu la ma ya ge çer ler. 

Pe ki hüc re le ri niz bu ben zer siz ak la ve ye te ne ğe na sıl sa hip ol muş -

tur?
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hücre zar›
tafl›y›c› proteinler

glikoz molekülü

iç k›s›m

d›fl k›s›m

kese
6

insülin reseptör
bölgesi

çekirdek

insülin molekülü

endozom

Gli ko zun hüc re ta ra f›n dan emi li mi kan da ki in sü lin se vi ye si ne ba¤ l› d›r. ‹n sü lin hüc re za r›n da ki
al› c› ya ba¤ lan d› ¤›n da (1) hüc re nin için de ki özel pro te in ler (2) ha re ke te ge çer ler. Bu gli koz ta fl› -
y› c› lar için bir uya r› d›r. Ay r› ca hüc re nin iç k›s m›n da zar la çev ri li gli koz ke se cik le ri var d›r. (3)
Bun lar dan bir k›s m› hüc re za r› na ya k›n du rur. (4) Bu ke se cik ler uya r›y la bir lik te ana hüc re za r› -
na do¤ ru ha re ket eder ler ve onun la bir le flir ler. (5) Bu bir lefl me s› ra s›n da gli koz ta fl› y› c› la r› aç› ¤a
ç› kar. Bun lar gli koz top la ma ya ha z›r d›r. (6) Hüc re za r›n da gli ko zu hüc re içi ne alan ta fl› y› c› pro te -
in sa y› s› art t›k ça kan da ki gli koz se vi ye si aza l›r ve da ha az insü lin üre ti lir. Bir sü re son ra hüc re
za r› n›n bir k›s m› pro te in ta fl› y› c› lar la bir lik te içe do¤ ru k›v r›l ma ya bafl lar (7) ve ke se cik ler olufl tu -
rur. (8) Bun lar hüc re nin iç k›s m› na do¤ ru iler ler ve en do zom la bir le flir (9) Bu ra da tek rar ke se cik -
ler olufl tu ¤un da bir son ra ki uya r› n›n gel me si ni bek ler (10) ve bu ifl lem sü rek li de vam eder. 
(Dr. Phi lip Whit fi eld, Hu man Body Exp la ined, A Mars hall Edi ti on, s.43)

Hüc re nin yü ze yin de gli ko zun
hüc re nin içi ne gir me si ni sa¤ -
la yan mik ros ko bik ara l›k lar
var d›r. (üst te) Bu ta sa r›m in -
sa n›n Al lah ta ra f›n dan ya ra t›l -
d› ¤› n›n ka n›t la r›n dan bi ri dir.



Hüc re le ri ni ze, öl çüm yap tı ran, ka rar ver di ren, bun la rı uy gu la ya cak

akıl ve ye te nek ka zan dı ran el bet te ki hüc re le ri ni zin ken di si de ğil dir. Vü -

cu du nuz da ki hüc re le re ge rek li ko mut la rı ve ren, na sıl dav ran ma la rı ge -

rek ti ğin den on la rı ha ber dar eden, ku sur suz bir sis tem le on la rı ya ra tan

üs tün güç sa hi bi Al lah'tır. 

Bu ra ya ka dar pank re as tan bah se der ken; "bi lir, ya par, unut maz, ek -

sik tut maz, ka rış tır maz" gi bi sı fat lar kul lan dık. Pank re asın da hüc re ler -

den oluş tu ğu dü şü nü le cek olu nur sa, akıl ge rek ti ren bu sı fat la rın pank re -

asın ken di si ne ait ola ma ya ca ğı da he men an la şı la cak tır. Pe ki öy ley se pan-

k re ası oluş tu ran hüc re le re bir ömür bo yu üre tim yap ma, hiz met et me so -

rum lu lu ğu nu kim ver miş tir? Bir bir le rin den fark lı ve kompleks mo le kül -

le ri par ça la ya cak en zim le rin kim ya sal for mül le ri ni pank re as hüc re le ri ne

kim öğ ret miş tir? Üre ti len sı vı la rın doğ ru ye re bo şal tıl ma la rı nı sağ la yan

bo ru sis te mi ni kim dö şe miş tir? Doğ ru sı vı nın, doğ ru an da bo şal tıl ma sı nı

sağ la yan uya rı ve ile ti şim sis te mi ni kim kur muş tur?

Bu so ru lar ve ya bu so ru lar gi bi üre ti le bi le cek yüz ler ce so ru, bi zi apa -

çık bir ger çe ğe gö tü rür. Bü tün bun la rı ya ra tan Al lah'tır. Al lah kü çü cük

alan la ra yer leş tir di ği bu gi bi ih ti şam lı özel lik ler le bi ze Ken di si ni ta nı tır.

Al lah bü yük bir güç sa hi bi dir. Al lah'ın ya rat ma da hiç bir or ta ğı yok tur.

Bu, in sa nın ha ya tın da ki en önem li ger çek tir. 

De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki: "Al lah'tır." De ki: "Öy -

ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi le ya rar da, za rar da sağ la ma ya güç ye -

ti re me yen bir ta kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?" De ki: "Hiç gör me -

yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola bi lir mi? Ve ya ka ran lık lar la

nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a, O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or tak -

lar bul du lar da, bu ya rat ma, ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti? De ki:

"Al lah, herşeyin Ya ra tı cı sı dır ve O, tek tir, kah re di ci olan dır." (Rad Su re -

si, 16)

Pank re as›n Sal g› la r› Ken di si ne Na s›l Za rar Ver mez?
Bir çok par ça la yı cı en zi min sal gı lan dı ğı pank re asın ken di ken di ni

sin dir me me si çok şa şır tı cı dır. Asıl ola rak pro te in ya pı sın da olan pank re -

as, ken di üret ti ği pro te in par ça la yı cı en zim le rin hiç bi rin den et ki len mez.

139Harun Yahya (Adnan Oktar)



Bu ko run ma sis te mi çok hay ret ve ri ci ve mu ci ze vi şe kil de ger çek le şir. 

Pank re asın sal gı la dı ğı pro te in par ça la yı cı en zim ler ilk ola rak ak tif ol -

ma yan hal le riy le sal gı la nır lar. Bu en zim ler bu şe kil le riy le pro te in le ri ve

do la yı sıy la pank re asın ken di ni par ça la ya maz lar. 

An cak oni ki par mak ba ğır sa ğı na bo şa lan en zim ler vü cut ta sa de ce bu

böl ge de bu lu nan çok özel bir mad dey le bir le şir ler ve o an da de ğiş me ye

baş lar lar. İn ce ba ğır sak ta sal gı la nan "en te ro ki naz" ad lı mad dey le bir le şen

en zim ler, bir den ak tif ha le ge lir. Ya ni pro te in le ri par ça la ya bi le cek özel lik

ka zan mış olur lar.41 An cak pank re as ta sal gı la nan bir mad de nin ba ğır sak ta

sal gı la nan baş ka bir mad dey le ku sur suz bir uyum la bir leş me si üze rin de

du rul ma sı ge re ken bir ko nu dur.

Bu iki mo le kül da ha ön ce hiç kar şı laş ma mış lar dır. Ay rı böl ge ler de

sal gı la nır lar. Bun la ra rağ men bu iki ba ğım sız mo le kül bir bir le ri ni ku sur -

suz bir şe kil de ta mam lar lar ve so nuç ta özel bir ama ca hiz met eder ler. Bu,

el bet te ki te sa düf ler le açık la na ma ya cak ka dar mu ci ze vi bir olay dır.

Üs te lik pank re asın ken di ni öğüt me si ni en gel le yen mu ci ze vi sis tem -
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ku sur suz lu ¤u dü -
flü nen her in san
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güç sahibi ol -
du¤unu hemen
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ler sa de ce bu nun la da sı nır lı de ğil dir. Pank re as tan pro te in öğü tü cü bir di -

ğer en zim olan "trip sin" sal gı la nır. An cak ay nı za man da trip si nin pank re -

ası erit me me si için bu mad de yi et ki siz ha le ge ti re cek "trip sin in hi bi tör"

ad lı özel bir mad de da ha sal gı la nır. Be ra ber sal gı lan dık la rın da hiç bir et -

ki le ri ol ma yan bu iki en zim, oni ki par mak ba ğır sa ğı na gel dik le rin de bir -

bir le rin den ay rı lır lar. Bu ay rı lık trip si ni bir an lam da ser best bı ra kır ve

trip sin ba ğır sak la ra ula şan be sin ler de ki pro te in le ri par ça la ma ya baş lar.42

Eğer bu iki mad de da ha er ken ay rıl sa lar dı, trip sin, pank re asın ken di si ni

par ça lar dı. Eğer hiç ay rıl ma sa lar dı bu se fer be sin ler de ki pro te in ler par ça -

la na maz dı. An cak bu ör nek te de gö rül dü ğü gi bi vü cu du muz da ki her şey

doğ ru za man da ve doğ ru yer de ger çek leş mek te dir. Pank re as tam ge rek -

ti ği an da ge re ken mad de le ri sal gı la ma sı ge rek ti ği ni bil mek te, en zim ler

bir bir le rin den ay rıl dık la rı an da ha re ke te geç mek te dir ler. Pank re ası oluş -

tu ran hüc re le rin, en zim le ri oluş tu ran mo le kül le rin böy le ku sur suz bir sis -

te mi ken di ken di le ri ne oluş tu ra ma ya cak la rı, böy le ku sur suz bir dü ze ni

in san vü cu dun da ku ra ma ya cak la rı açık tır.

Her han gi bir ak sak lık ol ma dan, sı ra la ma da ka rı şık lık çı kar ma dan

ça lı şan, üs te lik bü tün in san lar da ek sik siz bir şe kil de var olan ve ay nı ku -

sur suz luk la iş le yen böy le bir sis te min çok yük sek bir akıl ve ku sur suz bir

ta sa rım ürü nü ol du ğu, her akıl sa hi bi in sa nın ko lay lık la an la ya bi le ce ği bir

ger çek tir. Bu sis te min ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi kör rast lan tı lar la

açık lan ma sı müm kün de ğil dir. Bu sis tem Al lah'ın apa çık ya rat ma sı nın

de lil le rin den bi ri dir. Al lah ak lı nı kul lan ma sı nı bi len ve gö re bi len ler için

bu gi bi ör nek ler üze rin de ayet le ri ni gös ter mek te dir. 

Gü ne şi bir ay dın lık, ayı bir nur kı lan ve yıl la rın sa yı sı nı ve he sa bı bil me -

niz için ona du rak lar tes bit eden O'dur. Al lah, bun la rı an cak hak ile ya -

rat mış tır. O, bi len bir top lu luk için ayet le ri böy le bi rer bi rer açık la mak ta -

dır. Ger çek ten, ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de ve Al lah'ın gök ler de

ve yer de ya rat tı ğı şey ler de kor kup-sa kı nan bir top lu luk için el bet te ayet -

ler var dır. (Yu nus Su re si, 5-6)
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İn san vü cu dun da sü rek li fa ali yet ha lin de 100 tril yon hüc re bu lun -

mak ta dır. Hüc re le rin fa ali yet le ri so nu cun da or ta ya atık mad de ler çı -

kar. Üre, ürik asit ve ke ra tin mad de le rin den olu şan bu atık mad de -

ler son de re ce ze hir li dir. Eğer vü cut tan uzak laş tı rıl maz lar sa vü cut fonk si -

yon la rı kı sa sü re de bo zu lur ve ölüm in san için ka çı nıl maz olur.

İş te bu nok ta da in san vü cu dun da ki ku sur suz ta sa rım bir ke re da ha

or ta ya çık mak ta dır. Na sıl mo tor lar da eg zos ga zı nın tah li ye si için özel sis -

tem ler ta sar lan mış sa, vü cu dun gün lük ça lış ma sı sı ra sın da or ta ya çı kan

za rar lı mad de le rin uzak laş tı rıl ma sı için de çok özel bir sis tem ya ra tıl mış -

tır. Bu sis tem, bo şal tım sis te mi dir.

Hüc re ler, tıp kı ze hir li atık la rı nı ne hir le re bı ra kan fab ri ka lar gi bi,

bün ye le rin de üre ti len ar tık mad de le ri kan plaz ma sı na bı ra kır lar. Bu du -

rum vü cu du baş tan ba şa kat eden kan neh ri nin 100 tril yon fab ri ka nın atı -

ğıy la kir len me si de mek tir. Bu kir li lik in san ha ya tı için ol duk ça za rar lı dır.

Bu ne den le hız la kir le nen ka nın bir an ön ce te miz len me si ge re kir.

An cak or ta da önem li bir prob lem var dır. Kir le nen ka nın için de üre,

ürik asit gi bi ze hir li mad de le rin ya nı sı ra, ami no asit ler, vi ta min ler, su ve

gli koz gi bi vü cu dun ih ti ya cı olan mad de ler de var dır. Öy ley se ka nı te -

miz le ye cek sis te min ba sit bir süz me iş le mi yap ma sı ye ter li ol ma ya cak tır.

Bu sis te min fay da lı mad de le ri ta nı yıp mu ha fa za et me si nin ya nı sı ra, yal -

nız ca za rar lı mad de le ri di ğer le rin den ayı ra rak uzak laş tı ra cak komp leks

bir arıt ma te si si gi bi ça lış ma sı da ge rek mek te dir.

Bu ni te lik ler de bir te sis el bet te ki yer yü zü nün en mü kem mel ve en

yük sek tek no lo ji ye sa hip arıt ma te si si ola cak tır. İlk an da böy le si ne komp -

leks bir te si sin ol duk ça bü yük bir ala na in şa edi le bi le ce ği ak la ge le bi lir.

An cak bu ben zer siz arıt ma te si si son de re ce kü çük bir ala na, sır tı nı zın he -

men al tı na, be li niz hi za sı na üs te lik siz da ha an ne kar nın day ken yer leş ti -

ril miş tir.

Böb rek adı ve ri len bir çift or ga nı nız, hiç bir tek no lo ji nin ya rı şa ma ya -

ca ğı üs tün lük te bir arıt ma te si si gö re vi gö rür. 
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M‹K RO SÜZ GEÇ LER: BÖB REK LER

Kan S› v› s› n›n Te miz len me ‹fl le mi Na s›l Ger çek le flir? 
Vü cut ta do laş mak ta olan kan, böb rek ler de ön ce süz me iş le mi ne ta bi

tu tu lur. Süz me iş le mi nin ger çek leş me si için böb rek le rin içi ne kü çük kü -

çük bir çok süz geç yer leş ti ril miş tir. Bu süz geç le rin sa yı sı ve iş lev le ri dü şü -

nül dü ğün de çok açık bir ya ra tı lış mu ci ze siy le kar şı la şı lır. Tek bir böb re -

ğin için de 1.200.000 adet süz geç var dır. Bu mik ro süz geç le re nef ron adı

ve ri lir. Bir nef ron, bow man kap sü lü (nef ro nun ucun da bu lu nan, ya rı kü -

re şek lin de, kıl cal da mar lar dan olu şan bir ya pı dır), glo me ru lus, mal pi gi

ci sim ci ği ve böb rek da mar la rın dan olu şur.43 1.200.000 süz ge cin her bi ri

bin ler ce mik ro de li ği olan mü kem mel bir ta sa rı ma sa hip tir.

Kalp ten çı kan ka nın yak la şık dört te bi ri, böb rek atar da mar la rı ara cı -

lı ğıy la böb rek le re ge lir. Bu, da ki ka da bir lit re den faz la kan de mek tir. Ka -

nı ge ti ren da mar, böb re ğe gi rer gir mez sa yı sız in ce da ma ra ay rı lır. Bu in -

ce da mar lar dan her bi ri, bir mik ro süz ge ce bağ lı dır. Kal bin yap tı ğı ba sınç

sa ye sin de kan hız la süz geç yü ze yi ne çar par, za rar lı mad de ler ve su süz -

ge cin di ğer ta ra fı na ge çer. Pro te in ler ve kan hüc re le ri bu süz geç ten ge çe -

me ye cek ka dar bü yük ol duk la rı için ge ri de ka lır lar. Böy le ce süz ge cin di -

ğer ta ra fı na geç me yen kan sü zül müş ve te miz len miş olur. 

Bu ra ya ka dar ve ri len bil gi ler üze rin de dü şün mek te ya rar var dır.

Yum ru ğu nuz bü yük lü ğün de ki bir et par ça sı nın içi ne 1.200.000 adet

süz geç yer leş ti ril miş tir. Bu süz geç le rin her bi rin de ay nı de tay lı ta sa rım

ek sik siz ola rak mev cut tur. Ör ne ğin her nef ron da glo me ru lus de ni len

(bow man kap sü lü için de ki kıl cal da mar yu ma ğı) bir bö lüm var dır. Bu bö -

lü mün özel lik le ri ni kı sa ca in ce le ye lim.

Bow man kap sü lü ne gi ren glo me ru lus, bu ra da da mar yu ma ğı nı oluş -

tur mak için bir çok kıl cal la ra ay rı lır. Da ha son ra bu kıl cal lar bir le şe rek yi -

ne atar da mar ola rak kap sül den çı kar.

Vü cut ta iki atar da mar ara sın da ki kıl cal da mar ağı yal nız ca bu böl ge -

de gö rü lür. Glo me ru lus kıl cal la rı, iki atar da mar ara sın da bu lun du ğu için,

kan ba sın cı di ğer vü cut kıl cal la rın dan fark lı ola rak bu ra da da ha yük sek -
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tir. Bu böl ge de kan ba sın cı nın yük sek tu tul ma sı özel bir ama ca hiz met et -

mek te dir. Kan ba sın cı nın yük sek ol ma sı ne de niy le süz me iş le vi da ha et -

ki li ger çek le şir. Yi ne di ğer kıl cal lar dan fark lı ola rak, bu böl ge de ki da mar

çe per le ri iki kat lı dır. Bu ya pı on la ra, hem yük sek ba sın ca da yan ma ye te -

ne ği ka zan dı rır, hem de pro te in ve lö ko sit le rin kıl cal da mar lar dan dı şa rı -

ya çık ma sı nı en gel ler. 

Bü tün bu özel lik ler sa ye sin -

de glo me ru lus kıl cal la rın dan

yal nız su ve su da eri miş mad de -

ler bow man kap sü lü ne ge çer.

Di ğer kıl cal da mar lar da ge ri

emi lim ol du ğu hal de, bu ra da ki

kıl cal lar da ge ri emi lim yok tur. 
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Böb rek ler de ki ta sa rı ma bir ör nek ola rak da böb rek da mar la rı nı ve re -

bi li riz. Süz geç le re kir li ka nı ge ti ren, sü zü len atık mad de le ri uzak laş tı ran

ve ge ri de ka lan te miz ka nı tek rar vü cu da ta şı yan bo ru (da mar) te si sat la rı

1.200.000 süz ge cin her bi ri için ay rı ay rı dö şen miş tir. Böb rek ler de ki mil -

yon lar ca bo ru dan (da mar dan) olu şan bu te si sat, en kü çük bir kar ma şa ya

yer ver me ye cek şe kil de ta sar lan mış tır. Da mar la rın tü mü ge re ken yer le re

bağ lan mış tır. Böb rek ler de da mar la rın na sıl bir yol iz le ye cek le ri, ne re le re

gi rip, han gi yol lar dan ge çe rek böb rek ten dı şa rı ya çı ka cak la rı ve mad de le -

ri ne re ye ta şı ya cak la rı na ka dar her şey özel bir ya ra tı lı şın ürü nü dür. 

Bu ra da an la tı lan lar böb rek ler de ki de tay lı ya pı nın çok kü çük par ça -

la rı dır. Böb rek ler de ki tek bir iş le min, sal gı la nan tek bir mad de nin üze ri -

ne ya zıl mış say fa lar do lu su ki tap, ya pıl mış sa yı sız araş tır ma ve de ney

3. Kü çük mo le kül ler Bow man kap -
sü lü nün za r› ta ra f›n dan emi lir ler ve
ge ri ye filt re edil mifl s› v› ka l›r. 

4. Filtre edilmifl s›v› tübüllere gider

5. Tü bül du var la r› ha ya ti öne -
me sa hip ami no asit le ri, gli ko -
zu ve tuz lar› emer.

6. Mad de ler, tü bül du va r›n -
dan tek rar ge ri emi le rek k›l -
cal da mara girer ler.

7. Ge rek siz olan su ve
kan da ki tok sik mad de ler
id rar ola rak tü bül den d› -
fla r› at› l›r lar. 

8. Te miz kan ana
kan do la fl› m› na ka -
t›l mak için bu ra dan
ay r› l›r.

1. Kan nef ro na gi riyor.

2. Kir li kan glo me ru -
lus da do la fl›r.

Böb rek ler de ki 1 mil yo nu afl k›n nef ro nun her bi rin de yu ka r› da gö rü len de tay l› ya p›
var d›r. Her nef ron da kan, glo me ru lus ad› ve ri len k›l cal  da mar lar yu ma ¤› na gi der. Glo -
me ru lus ise, Bow man kap sü lünün için de dir. Bu iki si ara s›n da in ce bir zar var d›r. Bu
zar böb re ¤in filt re si dir. Böb rek te ki bu ku sur suz ta sa r›m Al lah'›n ya rat ma s›d›r.



var dır. Bu nun gi bi in san vü cu du üze ri ne ya pı lan bü tün ça lış ma lar tek bir

so nu cu or ta ya koy mak ta dır. Vü cu du mu zu oluş tu ran par ça la rın tü mü bir

bü tün ola rak var ol mak zo run da dır. Çün kü bi zim ya şa mı mı zı sür dür me -

miz vü cu du mu zun bir bü tün ola rak ça lış ma sı na bağ lı dır. Bo şal tım sis te -

mi nin par ça la rın dan bi ri olan böb rek ler de ki atar da mar sis te mi nin yu ka -

rı da bah se di len özel li ği ol ma sa, vü cut den ge si bo zu la cak ve bu, ölüm le

so nuç la na cak tır.

Bu du rum in san vü cu du nun bu gün kü ha li ne za man için de ger çek le -

şen te sa düf ler, mu tas yon lar gi bi et ken ler le aşa ma aşa ma ulaş tı ğı nı id dia

eden ev rim ci id di ala rı da ge çer siz kıl mak ta dır. Te sa düf ler le şöy le bir se -

nar yo oluş tu ra lım. Te sa dü fen bir kıl cal da ma rın olu şup, son ra bu kıl ca lın

yi ne te sa dü fen oluş muş baş ka kıl cal lar la bir le şip, baş ka bir te sa düf le or -

ta ya çık mış olan böb re ğin için de kap sül ler oluş tu rup, son ra yi ne te sa dü -

fen bu kıl cal da mar la rın atar da mar ola rak bir leş me si ve yi ne te sa dü fen

süz me iş le vi ni en uy gun şe kil de ye ri ne ge ti re cek ya pı yı ka zan ma sı müm -

kün mü dür? El bet te te sa düf le rin te sa düf le ri ko va la ma sı ile sü rüp gi den
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İki böb re ği miz ha ya tı mız bo yun ca vü cu du -

mu zu do la şan ka nı te miz ler. Süz dü ğü mad -

de nin bir kıs mı nı vü cu da ge ri gön de rir, ka -

la nı nı da işe ya ra ma dı ğı için vü cut tan atar.

Aca ba böb rek le rin, pro te ini, üre yi, sod yu -

mu, gli ko zu ve  di ğer le ri ni na sıl bir bi rin den

ayırt et ti kleri ni bi li yor mu su nuz? 

Böb rek ler de, ge len ka nın için de ki mad de le -

ri sü zen yer "glo me rül" adı ve ri len kıl cal da -

mar lar dan olu şan yu mak şek lin de ki bir ya -

pı dır. Bu ra da ki kıl cal da mar la rın, vü cu du

sa ran di ğer kıl cal da mar lar dan far kı üç kat -

man la sa rıl mış ol ma sı dır. İş te bu üç ta ba ka

bü yük bir ti tiz lik le, böb rek ler de han gi mad -

de nin sü zü lüp, atı la ca ğı na han gi si nin tek rar

ka na ka rı şa ca ğı na KA RAR VE RİR. An cak

oku du ğu nuz bu cüm le de ki önem li bir de ta -

ya dik kat edin. Bir hüc re za rı ne yi öl çü ala -

rak ve han gi me ka niz may la ken di si ne ge len

sı vı nın için de ki tüm mad de le ri te ker te ker

tes pit edip, han gi böl ge ye git me le ri ge rek ti -

ği ne ka rar ve rir? Böb re ğe ge len ka nın için -

de gli koz, bi kar bo nat, sod yum, klor, üre ve

ke ra tin gi bi bir çok mad de var dır. Böb rek, bu

mad de le rin bir kıs mı nın ta ma mı nı, bir kıs -

mı nın bir bö lü mü nü vü cut tan atar ken, bir

kıs mı nı da ta ma men ka na gön de rir. Bir et

par ça sı bu mad de le rin han gi si ni ne ka dar

ata ca ğı na na sıl ka rar ve re bil mek te dir? Bu

so ru la rın ce va bı, bu et par ça sı nın ku sur suz

bir ta sa rım la ya ra tıl mış ol ma sın da dır.

Glo me rül ler'in se çi ci li ği sı vı nın için de ki mo -

le kül le rin elekt rik yük le ri ne ve bü yük lük le ri -

ne bağ lı ola rak be lir le nir. Bu de mek tir ki glo -

me rül ler, sı vı nın için de ka rı şık ola rak bu lu -

nan sod yum ile gli ko zun mo le kül ağır lı ğı nı

he sap la ma ve pro te in le rin ne ga tif elekt rik

yük lü ol duk la rı nı TES PİT EDE BİL ME ye te -

ne ği ne sa hip tir. Böy le ce vü cut için ha ya ti

öne me sa hip olan pro te in le rin vü cut tan atıl -

ma yıp, tek rar ge ri alın ma sı sağ lan mış olur. 

Pe ki siz ce kıl cal da mar lar dan olu şan bir ya -

pı olan glo me rül ler, ne kim ya, ne fi zik ne de

bi yo lo ji eği ti mi al ma mış ol ma la rı na rağ men

böy le üs tün bir ka bi li ye te na sıl sa hip ola bi li -

yor lar? Glo me rül ler bu ka bi li ye te sa hip ler

ve gö rev le ri ni ku sur suz ola rak ye ri ne ge ti ri -

yor lar çün kü ken di le ri ni ya ra tan Al lah'ın il -

ha mıy la ha re ket edi yor lar. Süz dük le ri hiç bir

mad de te sa dü fen se çil mez. Eğer te sa dü fen

se çi yor ol sa lar dı, bu şu ur suz var lık lar doğ ru

mo le kü lü bu la na ka dar be de ni mi zin sağ lık lı

bir şe kil de var lı ğı nı sür dür me si müm kün ol -

maz dı. 

An cak tüm bu de lil le re rağ men, Dar wi nist ler

ev rim te ori si ne öy le si ne ke sin bir tu tu cu luk -

la bağ lı dır lar ki ger çek le ri gö re mez ler. Her -

şe yin te sa dü fen ol du ğu na ken di le ri ni ve di -

ğer in san la rı inan dır mak uğ ru na akıl, man -

tık ve bi lim sel lik ten ta ma men uzak la şır lar.

GLİ KO ZU, PRO TE İNİ,  SOD YU MU AYIRT EDEBİLEN BÖBREKLER, 
YARATILIŞIN APAÇIK BİR DELİLİDİR.

Glomerulus

nefrona
giren
ve
ç›kan
kan



bir an la tı mın ma sal sı bir se nar yo ol du ğu, bir can lı nın tek bir sis te mi nin

da hi böy le or ta ya çı ka ma ya ca ğı çok açık tır. İn san vü cu dun da her şey ku -

sur suz bir plan la may la yer li ye rin de dir. El bet te ki bu düzeni yaratan, her

tür lü il min sa hi bi olan Al lah'tır. 

Üs te lik bu ra ya ka dar an la tı lan lar böb rek ler de ki ya pı nın ve ger çek le -

şen iş lem le rin yal nız ca ilk aşa ma sı dır.

Ar›t ma Te si si Dev re ye Gi ri yor
Böb rek ler de ki mik ro süz geç ler de da ki ka da 125 cc. sı vı sü zü lür ve bu

sı vı ar tık mad de ola rak kan do la şı mın dan süz ge cin di ğer ta ra fı na atı lır.

Bu da gün de 180 lit re, bir baş ka de yiş le yak la şık ola rak dört ara ba nın ya -

kıt de po su nu dol dur ma ya ye te cek ka dar sı vı nın sü zül me si de mek tir.44

60-70 ki log ram ağır lı ğın da bir in san be de ni gün de 180 lit re sı vı kay bet me -

ye el bet te da ya na maz. Da ha sı bu sı vı nın için de ze hir li mad de le rin ya nı sı -

ra in san vü cu du nun ih ti ya cı olan ami no asit ler, vi ta min ler ve gli koz gi bi

son de re ce önem li mad de ler de var dır. Bu mad de le rin kay be dil me si be -

de nin ölü mü de mek tir. Öy ley se sü zü len sı vı nın bu ha liy le vü cut tan atıl -

ma ma sı, ya rar lı mad de le rin za rar lı mad de ler den ayırt edi le rek ya ka lan -

ma sı ve vü cu da tek rar ge ri ka zan dı rıl ma sı ge re kir. 

Ni te kim mik ro süz geç ler de sü zü len sı vı nın yüz de 99'u böb rek ler de -

ki arıt ma te sis le ri ta ra fın dan ge ri emi lir ve tek rar kan do la şı mı na ka rı şır.

Ay nı za man da vü cu dun ih ti ya cı olan mad de ler de bu ge ri emil me sı ra sın -

da te ker te ker ya ka la nır ve bün ye ye ge ri ka zan dı rı lır. Böy le ce vi ta min le -

rin, ami no asit le rin ya da di ğer önem li mad de le rin id rar yo luy la vü cut tan

atıl ma sı en gel len miş olur. 

Ar›t ma Te sis le rin de ki Tek no lo ji

Ka nın yu ka rı da an la tıl dı ğı gi bi arı tıl ma sı -ya rar lı mad de le rin ilk sü -

zü len sı vı için den tek rar ge ri emil me si- için her yön den mü kem mel, çok

fonk si yon lu bir arıt ma te si si ne ih ti yaç var dır. Al lah 10 san ti met re bü yük -

lü ğün de, 100 gram ağır lı ğın da ki böb re ğin içi ne, 1 mil yon dan faz la mik ro

arıt ma te si si yer leş tir miş tir. 
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Kalp ten böb re ğe pom pa la nan ka nın 1 mil yon dan faz la mik ro süz geç

ta ra fın dan sü zül dü ğü nü gör dük. Bu mik ro süz geç le rin he men ar ka la rı na

söz ko nu su mik ro arıt ma te sis le ri yer leş ti ril miş tir. Bu te sis 31 mi li met re

uzun lu ğun da bir bo ru cuk tan iba ret tir. An cak bu ba sit bir bo ru cuk de ğil -

dir. Bu bo ru cuk yer yü zü nün en mü kem mel arıt ma te sis le rin den bi ri dir.

Öy le ki in san bu gün sa hip ol du ğu bü tün tek nik im kan la ra rağ men bu kü -

çük bo ru cuk ka dar mü kem mel bir arıt ma ma ki ne si ta sar la ya ma mak ta dır.

Bu bo ru cu ğun na sıl ça lış tı ğı nı in ce le me den ön ce çok önem li bir nok -

ta üze rin de dur mak ge re kir. Bu mik ro arıt ma te si si nin bo yu 31 mi li met re -

dir. Bu te sis ler den tek bir böb rek te 1 mil yon dan faz la ol du ğu dü şü nü lür -

se bo ru cuk lar uç uça ek len di ğin de or ta ya 31 ki lo met re den da ha uzun bir

bo ru hat tı çı kar.

31 ki lo met re uzun lu ğun da ki bir bo ru hat tı nın 10 san ti met re bü yük -

lü ğün de ki bir et par ça sı nın içi ne ku sur suz bir şe kil de yer leş ti ril miş ol ma -

sı Al lah'ın in san vü cu du üze rin de te cel li eden mil yon lar ca ya ra tı lış mu ci -

ze sin den bi ri dir. Mik ro süz ge cin di ğer ta ra fı na ge çen ve için de za rar lı

mad de le rin ya nı sı ra önem li bir mik tar da ya rar lı mad de bu lu nan sa rı

renk te ki böb rek sı vı sı, 31 mi li met re uzun lu ğun da ki arıt ma te si si için de

çok önem li bir yol cu lu ğa baş lar.

'Can l›' Bo ru Hat t› 

Bu ra da tek rar üze rin de dur ma mız ge re ken çok önem li bir nok ta da -

ha var dır. Şu ana ka dar 'arıt ma te si si' ya da 'bo ru hat tı' ola rak bah set ti ği -

miz bu 31 mi li met re uzun lu ğun da ki bo ru cuk 'can lı'dır. Da ha doğ ru su

mil yon lar ca can lı hüc re nin bi ra ra ya gel me siy le oluş muş bir hüc re top lu -

lu ğu dur. Bu bo ru hat tı nı oluş tu ran hüc re ler akı lal maz bir azim, bi linç ve

so rum lu luk la in san vü cu du için ha ya ti bir gö re vi ye ri ne ge ti rir ler. 

Hüc re ler in sa nın ha yat ta ka la bil me si için ge rek li olan mad de le ri id -

ra rın için den se çer ve ya ka lar lar. Da ha son ra bu mad de le ri -ol duk ça bü -

yük ener ji har ca ya rak- bo ru hat tı nı çe vi ren kıl cal da mar la ra ge çi rir ler.

Böy le ce ha ya ti öne me sa hip mad de ler -gli koz, ami no asit ler ve pro te in ler-
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kan do la şı mı na ge ri ka zan dı rıl mış olur. Bu ta şı ma iş le mi nin ger çek leş me -

si için hüc re le re yar dım cı ola cak ta şı yı cı mo le kül le rin de or tam da ha zır

bu lun ma sı ge re kir. Her şey ku sur suz bir şe kil de plan lan mış ve dü zen len -

miş tir.

İş te bu nok ta da bi raz dü şün me miz ge re kir. Hüc re le rin yap tık la rı iş -

ten hiç bir ka zanç la rı yok tur. An cak hüc re ler, bir kim ya ger gi bi ge rek li

mo le kül le ri ayırt edip, bir ta şı ma şir ke ti ele man la rı gi bi ge ce gün düz bu

mo le kül le ri kan da mar la rı na ta şır lar. Bir hüc re nin mad de ler ara sın dan

seç me ya pa bil me si için bu mad de le ri ta nı ya cak bil gi ve bi ri ki me, bun la rı

ayırt et me si ni sağ la ya cak bir ak la ve bi lin ce sa hip ol ma sı ge re kir. 

An cak tek bir hüc re nin bi linç sa hi bi ol ma sı da ye ter li de ğil dir. Böb -

rek ler de ki mil yon lar ca hüc re nin bir bo ru oluş tu ra cak şe kil de bi ra ra ya

gel me le ri, bu hüc re le rin hep si nin ay nı bi lin ce sa hip ola rak bü yük bir

uyum için de ça lış ma ya baş la ma la rı şart tır. El bet te ki böb rek le rin ça lış ma -

sı için tek ba şı na bir bo ru nun oluş ma sı da ye ter li de ğil dir. Bu bo ru nun he -

men ya nı ba şın da bir baş ka hüc re top lu lu ğu da ay nı ira de yi gös ter me li ve

baş ka bir bo ru hat tı kur ma lı dır. Do la yı sıy la ben zer ira de yi gös te ren mil -

yar lar ca hüc re nin ay rı ay rı bi ra ra ya gel me le riy le top lam bir mil yon bir bi -

rin den ba ğım sız bo ru hat tı oluş ma sı ge re kir. Ay nı za man da da yi ne mil -

yar lar ca hüc re, top lam bir mil yon süz geç oluş tu ra cak şe kil de bi ra ra ya

gel me li ve bu bo ru hat la rı nın gi riş le ri ne yer leş me li dir.

Unu tul ma ma lı dır ki hiç bir hüc re bi lin ce sa hip de ğil dir. Eğer bir hüc -

re top lu lu ğu bi ra ra ya ge lip, akıl, so rum lu luk, bi linç ve uyum ge rek ti ren

bir işi ya pı yor lar sa bu, Al lah'ın son suz ak lı nın, ben ze ri ol ma yan sa na tı nın

vü cu du mu zun bir kö şe sin de bu lu nan kü çük bir bo ru cuk üze rin de te cel li

et me si dir. Böy le si ne ku sur suz bir dü zen te sa düf ler le de ğil an cak üs tün

güç ve kud ret sa hi bi Al lah'ın "Ol" de me siy le var ola bi lir.

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

ka rar ve rir se, ona yal nız ca "OL" der, o da he men olu ve rir. (Ba ka ra Su re si,

117)
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Böb rek le rin Has sas Gö rev le ri
Böb rek le rin di ğer gö rev le ri ni in ce le me den ön ce içi miz de ki su dün -

ya sı na bir göz at mak ta ya rar var. İn san be de ni nin ka tı gö rü nü şü, ger çek -

te iç dün ya da ki sı vı la rın üze rin de dur mak ta dır. Top lam ağır lı ğı mı zın

% 60'ını oluş tu ran su yun ya rı dan faz la sı hüc re le rin için de dir. Ge ri ka la nı

ise vü cu du mu zun tüm hüc re le ri ni yı kar.

Hüc re le ri çe vi ren su yun be lir li bir yo ğun luk ta ol ma sı ge re kir. Ak si

tak dir de çok teh li ke li so nuç lar do ğa bi lir. Hüc re le ri çe vi ren su yun öne mi -

ni şu ör nek le vur gu la ya bi li riz. Eğer bir kan dam la sın da ki hüc re le ri, çeş -

me su yu na ko ya cak olur sak, hüc re le rin şiş tik le ri ni ve pat la dık la rı nı gö rü -

rüz. Eğer mus luk su yun dan da ha yo ğun bir eri yi ğin içi ne ko yar sak bu se -

fer de hüc re le rin bu ruş bu ruş ol duk la rı nı gö rü rüz. 

İlk de ney de çeş me su yu, da ha yo ğun olan hüc re nin içi ne hü cum

ede cek tir. İkin ci de ney de hüc re için de ki su, da ha yo ğun olan dış or ta ma

çı ka cak tır. Vü cut için de, hüc re ler de gö rü le cek bu tür ge liş me ler, so nu

ölü me va ran so nuç lar

do ğu rur. Bu ne den le

vü cut içi sı vı sı nın tam

ge re ken yo ğun luk ta ol -

ma sı şart tır. 

Böb rek le rin ya ra tı -

lı şın da söz ko nu su den -

ge nin ko run ma sı nı sağ -

la ya cak özel sis tem ler

var dır. Böb rek ler ka nı

sü züp te miz le me le ri nin

ya nı sı ra ay nı za man da

içi miz de ki de niz ola rak

ni te len di ri le bi le cek su -

yun yo ğun lu ğu nu da

ayar la yan mu ci ze vi bir

çift or gan dır. Bu or gan,

do ku la rı nız da bu lu nan
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sı vı mik ta rı nı ve bu sı vı nın yo ğun lu ğu nu bi lir ve bu na gö re vü cu du nuz -

da ge rek li dü zen le me le ri ya par. 

Do ku lar da ki su ora nı, gün lük ha yat ta in sa nın ak lı na bi le gel me ye cek

bir ko nu dur. An cak böb rek ler -si zin bun dan ha be ri niz bi le yok ken- bu su

ora nı nı si zin için ayar lar ve sü rek li si zin için ça lı şır lar. Tıp kı si zin adı nı za

gö rev ya pan yüz ler ce fark lı sis tem ve tril yon lar ca hüc re ni zin yap tı ğı gi bi…

Böb rek ler Vü cut ta ki S› v› Den ge si ni Na s›l Ayar lar?
Bu so ru nun ce va bı in ce len di ğin de bir kez da ha Al lah'ın ya rat ma sın -

da ki ben zer siz lik gö rü lür. Vü cut ta ki den ge le rin ko run ma sı için in san vü -

cu dun da bir bi ri içi ne gir miş ve ku sur suz plan lan mış bir sis tem ça lış mak -

ta dır.

Eğer ter le me ya da bir sü re su iç me me ne de niy le bir mik tar su kay -

bı na uğ rar sak, kan da ki su yo ğun lu ğu dü şer. Kan be yin de do la şır ken hi -

po ta la mus de nen böl ge de ki özel al gı la yı cı lar ha re ke te ge çer ve hor mo nal

sis te min bü yük şe fi olan 'hi po fiz be zi'ne bir sin yal gön de rir. Sin ya li alan

ve vü cut ta su yun azal dı ğı nı an la yan 'şef', böb rek le re özel bir me saj (an ti -

di üre tik hor mon-ADH) gön de rir. Bu me saj bo ru cuk lar da ki hüc re le re,

"vü cut ta su sı kın tı sı var, faz la su yu ge ri çe kin" em ri ni ver mek te dir. Bo ru -

cuk lar id rar dan da ha faz la su eme rek ka na ka rış tı rır lar ve bu şe kil de vü -

cut ta ki kriz at la tıl mış olur.45

Eğer ge re ğin den da ha faz la su iç miş sek bu se fer yi ne ay nı emir ko -

mu ta zin ci ri içe ri sin de bir ha ber leş me ya şa nır. An cak bu se fer bo ru cuk -

lar da ki hüc re le re "vü cut ta faz la su var, ge rek siz ye re su çek me yin" em ri

ula şır.

Bey nin he men al tın da bu lu nan hi po fiz be zi ni oluş tu ran hüc re le rin

yap tık la rı işi tek rar dü şü ne lim. Bu ra da bu lu nan hüc re ler ken di le rin den

çok uzak ta bu lu nan böb rek hüc re le ri ne özel bir me saj gön de rir ler. Böb rek

hüc re le ri de ken di le ri ne ula şan em re ka yıt sız şart sız ita at eder ler. Ar dın -

dan böb rek hüc re le ri id rar sı vı sı nın için den su mo le kül le ri ni tek tek se çer

ve bu ka rı şık sı vı nın için den ter te miz su el de ede rek vü cu da ka zan dı rır -

lar. Be yin hüc re le ri ve böb rek hüc re le ri ara sın da bir ile ti şi min bu lun ma sı,
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Bir in sa nın spor ya par ken kay bet ti ği

su mik ta rıy la din le nir ken kay bet ti ği su

mik ta rı ara sın da bü yük fark var dır.

Böb rek le rin bu du rum lar da süz dük le -

ri su mik ta rı fark lı ol mak ta dır. An cak

bu mik ta rı be lir le yen böb rek ler de de -

ğil dir. Hi po fiz be zi vü cu dun ih ti ya cı na

gö re an ti di üre tik (ADH) hor mon adın -

da kim ya sal bir sal gı gön de re rek

böb rek le ri uya rır. Böb rek hüc re le ri bu

em ri al dık la rı an da ka nı süz me iş le -

mi ni ya vaş la tır, hat ta sü zü len atık sı -

vı için den su mo le kül le ri ni ge ri al ma -

ya baş lar lar.

Hi po fiz be zi nin kan da ki su mik ta rı nı

dü zen le mek için baş vur du ğu bir baş -

ka yol da ha var dır. Hi po fiz be zin den

sal gı la nan an ti di üre tik (ADH) hor mon

tü kü rük bez le ri nin tü kü rük sal gı la ma

iş lem le ri ni ya vaş la tır. Ve bu nun ar -

dın dan in san su suz luk his se der, bir

bar dak su içer. 

Hi po fiz be zi nin su iç me mi zi sağ la mak

için sa hip ol ma sı ge re ken bil gi le ri dü -

şü ne lim;

Ön ce lik le bu kü çük et par ça sı nın su -

yun öne mi ni bil me si ge rek li dir.

Ay rı ca hi po fiz be zi  in sa nın ağ zı ku ru -

du ğu za man psi ko lo jik ola rak su iç -

me ye ih ti yaç du ya ca ğı nı bil me li dir.

Hi po fiz be zi nin bil me si ge re ken üçün -

cü nok ta, in sa nın ağ zı nın ku ru ma sı

için tü kü rük bez le ri nin ça lış ma ma sı -

nın ge rek ti ği dir.

Hi po fiz be zi tü kü rük bez le ri nin ça lış -

ma sı nın na sıl dur du ru la ca ğı nı da bil -

me li dir.Yer yü zün de bu lu nan mil yar -

lar ca in sa nın be yin le ri nin al tın da bu -

lu nan mil yar lar ca hi po fiz be zi her

gün, her sa ni ye bu in san la rın ne ka -

dar su iç me ye ih ti yaç la rı ol du ğu nu

be lir ler ve bu in san la rı su iç me ye zor -

lar. 

Yal nız ca bu sis tem da hi in sa nın aciz -

li ği nin ve ya ra tıl mış ol du ğu nun önem -

li bir de li li dir. 

İn san aciz dir çün kü ken di ak lıy la vü -

cu dun da su yun azal dı ğı nı an la ya ma -

mak ta dır. Su sa ma his si ne ih ti ya cı

var dır. Su sa ma his si ni in san için özel

ola rak oluş tu ran var lık ise kü çü cük

bir et par ça sı dır. Eğer bu et par ça sı

ol ma sa in san su sa ma ya cak, vü cu du -

nun su ya ih ti ya cı ol du ğu nu an la ya -

ma ya cak ve ço ğu in san su suz luk tan

ba yı la na ka dar akıl la rı na su iç mek

gel me ye cek tir.

İn san ya ra tıl mış tır çün kü hiç bir te sa -

düf in sa nın bey ni nin al tı na, o in sa na

ge rek li du rum lar da psi ko lo jik bas kı

uy gu la ya cak ve in sa nı su iç me ye

mec bur ede cek kü çük ama son de re -

ce şu ur lu bir et par ça sı yer leş ti re mez.

İn sa nı su ya muh taç ya ra tan ve dü -

zen li ola rak su iç me si ni sağ la mak için

ge rek li her tür lü ön le mi alan Al lah'tır.
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Vücu du muz da ki su yun mik ta rın da

gün için de ger çek le şen en ufak de ği -

şim le ri da hi al gı la yan sis tem ler var -

dır. Bun la rın ba şın da, bey ni mi zin bir

be zel ye ta ne si bü yük lü ğün de olan hi -

po ta la mus de nen bö lü mü ge lir. Hi po -

ta la mus, kan da su ora nı azal dı ğın da

bu nu he men al gı lar. Ve buna yönelik

bir ön lem ola rak hi po ta la mu sun he -

men al tın da yer alan 1 cm bü yük lü -

ğün de ki hi po fiz ad lı bez, "ADH" isim li

bir hor mon sal gı lar. 

Bu hor mon kan do la şı mı yo lu ile uzun

bir yol cu lu ğa çı kar ve böb rek le re ula -

şır. Böb rek ler de ay nen bir ki li din bir

anah ta ra uy gun lu ğu gi bi tam bu hor -

mo na uy gun olan özel alı cı lar var dır.

Hor mon lar bu alı cı la ra ulaş tık la rı an -

da böb rek ler de he men su ta sar ru fu

dü ze ni ne ge çi lir ve su atı lı mı çok az

bir dü ze ye in di ri lir. 

Eğer hi po fiz hor mo nu ve bu hor mo -

nun ge tir di ği "su tü ke ti mi ni azal tın"

em ri ni an la yıp uy gu la yan böb rek hüc -

re le ri ol ma say dı, su suz luk tan öl me -

mek için gün de 15-20 lit re su iç mek

zo run da ka lır dık. Bu su yu sü rek li ola -

rak da dı şa rı at ma mız ge re ke ce ğin -

den, uyu ma mız ve ya bir yer de uzun

sü re otur ma mız müm kün ol maz dı. 

An cak böy le bir sis te min ek sik siz ol -

ma sı bi le ha yat ta kal ma mız için ye -

ter li de ğil dir. Bi zim su iç me miz -da ha -

sı ne ka dar su iç me miz- ge rek ti ği ni

bil me miz ge re kir. Al lah bu nun için in -

sa nı su sa ma his si ile bir lik te ya rat -

mış tır. Vü cu du muz da her şe yin ek sik -

siz ol du ğu nu ama sa de ce su sa ma dı -

ğı mı zı var sa ya lım. Doğ duk tan çok kı -

sa bir sü re son ra su suz ka lıp ölür dük.

Su sa ma his si miz ol ma dı ğı için ne den

kri ze gi rip ölü me doğ ru git ti ği mi zi de

an la maz dık. Oy sa bir in san, doğ du ğu

an dan iti ba ren su iç me si ge rek ti ği ni

üs te lik ne ka dar iç me si ge rek ti ği ni bi -

lir, çün kü tam ge rek ti ği oran da su sa -

rız. Bu sis tem o ka dar mü kem mel iş -

ler ki ne ih ti ya cı mız dan faz la ne de

ek sik sı vı alı rız, tam ih ti ya cı mız ka dar

su içe riz. 

İş te bi zi "bir dam la su dan" ya ra tan

Al lah, tüm be den sel ih ti yaç la rı mız

için de mü kem mel sis tem ler var et -

miş tir.  Çün kü O, ku sur suz ca ya ra -

tan d›r:

"O Al lah ki, ya ra tan d›r, (en gü zel

bir bi çim de) ku sur suz ca var eden -

dir, 'fle kil ve su ret' ve ren dir. En gü -

zel isim ler O'nun dur. Gök ler de ve

yer de olan la r›n tü mü O'nu tes bih

et mek te dir. O, Aziz, Ha kim dir."

(Haflr Su re si, 24)
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böb rek hüc re le ri nin id rar sı vı sı nı arı ta rak için den ter te miz su el de et me -

le ri şüp he siz bir akıl gös te ri si dir. Yer yü zün de ki bü tün can lı la rın var lı ğı nı

ba sit te sa düf ler le açık la ma ya ça lı şan ev rim te ori si ni, yal nız ca bu sis te min

var lı ğı bi le te me lin den çö kert mek için ye ter li dir. Çün kü bo şal tım sis te mi -

nin ça lış ma sı için bir bi rin den ba ğım sız bir çok par ça nın ay nı an da var ol -

ma sı ve bun la rın her  bi ri ni n bir bi riy le ek sik siz bir uyum için de gö rev

yap ma sı ge rek mek te dir.

Ör ne ğin söz ko nu su sis tem de hi po fiz be zin den böb rek le re emir gö -

tü ren "an ti di üre tik hor mon"un ek sik li ğin de çok cid di bir has ta lık or ta ya

çı kar. Bu has ta lık ta gün lük id rar üre ti mi 1.5 lit re ol ma sı ge re kir ken 25-30

lit re ye çı kar ve ölüm cül so nuç lar do ğar.  

Sod yum Kont ro lü
İn sa nın var lı ğın dan bi le ha ber dar ol ma dı ğı bir çok mad de nin vü cut

için de ki mik ta rı nı böb rek ler ayar lar. Ör ne ğin ço ğu in san vü cut do ku la -

rın da ve ya ka nın da sod yum mo le kül le ri bu lun du ğu nu bil mez. An cak

böb rek ler bu mad de nin kan da ki yo ğun lu ğu nu ge ce gün düz sü rek li kont -

rol al tın da tu tar lar.

Böb rek ler de kan da ki sod yum mik ta rın dan so rum lu al gı la yı cı hüc re -

ler bu lun mak ta dır. Eğer sod yum mik ta rın da bir dü şüş olur sa sod yum al -

gı la yı cı hüc re ler du ru mu der hal böb rek ler de bu lu nan sod yum emi ci hüc -

re le re ha ber ve rir ler. 

Bir hüc re nin ken di si ni be lir li bir mad de nin mik ta rı nı ölç me ye ada -

ma sı ol duk ça şa şır tı cı dır. Şa şır tı cı olan bir baş ka nok ta hüc re nin far k et ti -

ği bir de ği şik li ği baş ka hüc re le re ha ber ver me bi lin ci ne sa hip ol ma sı dır. 

Sod yum emi ci hüc re ler kan da ki sod yum mik ta rı nın azal dı ğı nı öğ -

ren dik le ri an da çok önem li bir fa ali ye te baş lar lar;

İd rar ola rak vü cut tan atı la cak olan sı vı nın içi ne, böb rek ler de ki sü -

zül me sı ra sın da bir mik tar sod yum ka rış mış tır. Söz ko nu su hüc re ler id rar

sı vı sı nın için de ki sod yum mo le kül le ri ni ya ka lar ve bu mo le kül le ri vü cu -

da ge ri ka zan dı rır lar. Böy le ce kan da ki sod yum mik ta rı nor ma le dö ner.

Bu hüc re le rin üze ri ne sod yum mo le kül le ri ni ya ka la ma la rı için özel
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pom pa lar yer leş ti ril miş tir. Acil du rum lar da bu pom pa lar dev re ye gi rer

ve id rar sı vı sın da bu lu nan sod yum mo le kül le ri vü cu da ge ri ka zan dı rı lır. 

Eğer böb rek ler de ki bu ge ri emi lim me ka niz ma sı ol ma say dı aşı rı be -

sin ve sı vı kay bın dan do la yı ölüm ka çı nıl maz olur du.

Gö rül dü ğü gi bi in san vü cu dun da ki bağ lan tı lar ku sur suz dur, de ne -

tim me ka niz ma la rı, acil du rum lar için alın mış ön lem ler ben zer siz dir.

Kan da ki ha ya ti mo le kül ler de mey da na ge len her han gi bir ek sik lik he men
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Al lah in san vü cu dun u
bir bi ri ne ba¤ l› ça l› flan
mü kem mel bir ta sa -
r›m la ya rat m›fl t›r. Ör -
ne ¤in vü cut s› v› la r› n›n
kont ro lü be yin de ki bir
me ka niz ma ta ra f›n dan
dü zen le nir. Vü cut s› v› -
la r› azal d› ¤›n da hi po -
ta la mus ta ki os mo re -
sep tör ler (du yar l› al› -
c› lar) ön hi po fiz be zi -
ne bir si nir uya r› s›
gön de rir. (1) Bu uya r›
üze ri ne ADH ad l› hor -
mon sal g› la n›r. (2) Bu
hor mon kan va s› ta s›y -
la böb rek le re ta fl› n›r.
Bu ra da id rar top la ma
ke se le rin de ki hüc re le -
ri ha re ket len di re rek
hüc re le rin ay n› s› v› y›
tek rar em me le ri ni sa¤ -
lar. Bu bir bi ri ne ba¤ l›
sis te min te sa dü fen or -
ta ya ç› ka ma ya ca ¤›
ak›l sa hi bi her in san
için aç›k  bir ger çek tir.

beyincik

kan su seviyesi

hipofiz ADH(1)

(2)

ADH

kan damar› kan sodyum
seviyesi

böb re küs -
tü be zi nin
d›fl k›s m›

al dos -
teron

al dos teron

distal tüp

su

sodyum

toplama kanal›
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il gi li bö lüm ler ce tes pit edi lir ve ek sik li ğin gi de ril me si için ge rek li ça lış ma -

la ra baş la nır. İl gi li hüc re le re he men bir me saj gön de ri lir, hüc re ler tıp kı şu -

ur lu in san lar gi bi bu em ri an lar, ita at eder ve ge rek li ted bir le ri alır lar. Çok

kı sa za man di lim le ri için de ger çek le şen bu ku sur suz ha ber leş me sa ye sin -

de in san sağ lı ğı gü ven ce al tı na alın mış olur.

Böb rek ler de bu lu nan hüc re le rin her bi ri nin te ker te ker ne ya pa cak la -

rı nı bil me le ri, di ğer hüc re ler ile or ga ni ze ol muş bir şe kil de ha re ket et me -

le ri, ken di le ri ne ula şan me sa jı oku yup an la ya bil me le ri ve ge re ke ni ye ri ne

ge tir me le ri gi bi de tay lar dü şü nül dü ğün de tüm bu olay lar zin ci ri nin baş lı

ba şı na bir mu ci ze ol du ğu gö rü lür.

Böy le bir sis te min, bu sis te mi oluş tu ran par ça la rın in san vü cu dun da

te sa dü fen oluş ma sı ise ke sin lik le im kan sız dır. Ve ri len ör nek ler de de gö -

rül dü ğü gi bi böb rek ler de ki bu sis te min te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et -

mek, Dar wi nist ler'in man tık çö kün tü sü nü açık ça or ta ya koy mak ta dır.

An cak mik ros kop la gö rü len ve pro te in ler den olu şan hüc re le rin yap tık la -

rı her ha re ket ay rı bir plan ve akıl ge rek tir mek te dir. Hüc re ler de böy le bir

ak lın bu lu nu yor ol ma sı el bet te ki çok açık bir şe kil de ya ra tı lı şı gös ter mek -

te dir. Bu sis tem, Al lah'ın son suz il mi nin, ak lı nın ve gü cü nün gös ter ge le -

rin den yal nız ca bi ri dir. 

Bu ger çek le ri gö ren ki şi nin du rup dü şün me si ve hiç va kit kay bet me -

den dav ra nış la rı nı her şe yin Ya ra tı cı sı olan Al lah'ın hoş nut ola ca ğı şe kil de

de ğiş tir me si ge re kir. Bu, he sap ver mek için top la na cak la rı kı ya met gü -

nün de her in sa nın ken di si ne fay da ve re cek tir. Al lah he sap gü nü ile in san -

la rı şöy le uyar mak ta dır:

Ger çek şu ki, Al lah be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz ’dir. Öy ley se

O'na kul luk edin. Dos doğ ru yol bu dur. İç le rin den (bir ta kım) grup lar ay -

rı lı ğa düş tü ler. Ar tık bü yük bir gü nü gör mek ten do la yı, vay in kar eden -

le re. Bi ze ge le cek le ri gün, ne ler işi te cek ler, ne ler gö re cek ler. Ama bu gün

o za lim ler apa çık bir sa pık lık için de dir ler. İş(in) hük me bağ la nıp bi te ce -

ği, has ret gü nü ne kar şı on la rı uyar; on lar bir gaf let için de dir ler ve on lar

inan mı yor lar. (Mer yem Su re si, 36-39)
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Da mar la r› n›z da ki Ba s›nç ve Böb rek ler
Böb rek le rin çok önem li bir gö re vi de kan ba sın cı nı ya ni tan si yo nu

ayar la mak tır. Kan ba sın cı nı be lir le yen en önem li fak tör ler den bi ri da mar -

la rın için de bu lu nan sı vı mik ta rı dır. Da mar la rın için de ki sı vı ne ka dar

faz la olur sa tan si yon da o de re ce yük se lir ve vü cut ta ki tüm or gan la ra za -

rar ve rir. 

Vü cu dun da mar lar da ki faz la sı vı yı al gı la ma sı kal bin ön oda cık la rı na

yer leş ti ril miş al gı la yı cı lar sa ye sin de olur. Kal bin içi ne gi ren faz la mik tar -

da sı vıy la ge ril me si so nu cun da kalp te ki al gı la yı cı lar be y ne du rum la il gi -

li sin yal ler gön de rir ler. Be yin bu na kar şı böb re ğe gi den da mar la rın ge niş -

li ği ni ayar la ya rak ka nın sü zül me si ni ar tı rır. 
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Nef ron, böb rek ler de ki mik ro süz geç ler dir. Yu ka r› da bir nef ron da sal g› la ma ve tek rar
emi li min ger çek lefl ti ¤i bö lüm ler de ki ifl lem le rin flematik an lat›m› görül mek tedir.
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Kal bin ön oda cı ğın da ger çek le şen ba sınç öl çü mü ve bu öl çüm le re

gö re vü cut ta ya pı lan dü zen le me le ri ha ya li bir ör nek üze rin de in ce le ye -

lim.

Ha ya li miz de bir oda can lan dı ra lım. Bu oda dış dün ya dan ta ma men

tec rit edil miş bir oda dır. Oda nın için de bü tün öm rü nü bu oda da ge çir -

mek zo run da olan bir in san ya şar. Bu in sa nın ay nı za man da çok önem li

bir gö re vi var dır.

Oda nın du var la rın da ki ha va ba sın cı her an de ğiş mek te dir. Oda nın

için de ya şa yan in sa nın gö re vi ise her sa ni ye bu ba sın cı özel alet ler yar dı -

mıy la ölç mek tir. Ay rı ca yap tı ğı öl çüm le ri te le fon la bir bil gi iş lem mer ke -

zi ne ha ber ver mek zo run da dır. Her  gün bin ler ce kez ra por ver me li, ra -

por lar da hiç bir ha ta ol ma ma lı dır. Eğer öl çüm yap ma yı unu tur sa, uyu ya

ka lır sa ve ya ha ta lı bir öl çüm ya pa cak olur sa için de bu lun du ğu oda, oda -

nın için de bu lun du ğu bi na ve bü tün şe hir yok ola cak tır. 

El bet te bü tün ya şa mı nı bir oda nın du var la rın da ki ba sın cı ölç me ye

ada mış, tek bir sa ni ye uyu ma dan gö re vi ni ya pan, üs te lik hiç bir ha ta yap -

ma yan bir in san var ola maz. Böy le bir ola yı in san ha yal da hi ede mez. An -

cak in san be de nin de ya şa nan ger çek ler, in sa nın ha yal gü cü nün sı nır la rı -

nı aşar. Çün kü kal bin ön oda cı ğı nın du var la rın da bu lu nan hüc re ler bü tün

ya şam la rı nı oda cı ğın du var la rın da ki ba sın cı ölç me ye ve bu öl çüm so nuç -

la rı nı bey ne bil dir me ye ada mış lar dır. Hüc re le rin böy le si ne önem li bir gö -

re ve sa hip ol ma la rı, gö rev le ri ni bü yük bir fe da kar lık la ömür bo yu sür -

dür me le ri, bu hüc re le rin kal bin iç oda cı ğı na yer leş ti ril miş ol ma la rı, öl -

çüm yap ma ka bi li ye ti ne sa hip ol ma la rı ve yap tık la rı öl çüm le ri  bey ne bil -

di re bil me le ri, hüc re le rin özel ola rak ya ra tıl mış ol duk la rı nı gös te rir.

Kalp Lif le ri nin ‹çin de Sak l› Me saj
Kalp ka sı lif le ri nin de rin böl ge le ri ne, çok önem li bir me saj ta şı yan

özel mo le kül ler yer leş ti ril miş tir. Bu me saj kal bi de ğil, çok uzak lar da bu -

lu nan baş ka bir or ga nı il gi len di ren bir bil gi  içer mek te dir. An cak me sa jı ta -

şı yan mo le kül ler, güç lü kalp ka sı lif le riy le çev re len dik le ri için nor mal

şart lar da bu böl ge den ay rı la maz lar.
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Pe ki bu mo le kül le rin ta şı dı ğı me saj ne dir ve bu mo le kül ler ni çin kalp

do ku su nun de rin lik le ri ne yer leş ti ril miş ler dir? Bu so ru la rın ce va bı in ce -

len di ğin de yi ne bir ya ra tı lış mu ci ze si ile kar şı la şı rız.

Bu mo le kül "at ri al nat ri üre tik fak tör" isim li bir hor mon dur. İçin de ki

me sa jı oku ya bi le cek tek yet ki li de böb rek ler dir. Me saj böb rek le re sod yu -

mun vü cut tan atıl ma sı nı em re der.46

Bu ra da in sa nın ak lı na; "Ni çin böb rek le re gön de ri le cek bir me saj kal -

bin de rin lik le rin de sak la nı yor?", "Böb rek le rin sod yu mu vü cut tan at ma la -

rıy la kal bin ne il gi si var?" gi bi so ru lar ge le bi lir. An cak Al lah in san vü cu -

du nu bir bi ri içi ne gir miş bin ler ce sis tem le var et miş tir. Kal bin de rin lik le -

ri ne böb re ği il gi len di ren bir me sa jın sak lan ma sı, bu komp leks ve ku sur -

suz sis tem ler den yal nız ca bi riy le il gi li dir.

Yük sek tan si yon, ya ni da mar lar da ki sı vı mik ta rı nın art ma sı, in san

için ol duk ça teh li ke li bir du rum oluş tu rur. Eğer bir ön lem alın maz sa so -

nuç ölüm dür. Ar tan kan ba sın cı kal bin da ha faz la ge ril me si ne ne den olur.

Bu ge ril mey le kas lif le ri nin de ara la rı açı lır ve lif le rin içi ne hap se dil miş

olan me saj mo le kül le ri ser best ka la rak ka na ka rı şır. Ar dın dan bu me saj

kan yo luy la böb rek le re ula şır. Böb rek ken di si ne ula şan em re ita at eder ve

vü cut ta ki sod yu mu at mak için ha re ke te ge çer. Sod yum la be ra ber vü cut -

tan atı lan sı vı mik ta rı da ar tar.  Böy le ce kan ba sın cı nor mal dü ze ye iner ve

kalp sağ lık lı ola rak at ma ya de vam eder.

Tan si yo nu nuz Dü flün ce Ne Olur?
Kan da ki ba sınç dü ze yi nin dü zen len me sin de böb re ğin sa hip ol du ğu

rol bu ka dar la da bit mez. Tan si yo nun dü şük ol du ğu du rum lar da da böb -

rek te ki çok özel ya pı da bir hüc re olan JGA'dan "re nin" ad lı bir mad de sal -

gı la nır. An cak bu mad de nin doğ ru dan ken di si nin tan si yon yük sel ti ci et -

ki si yok tur. 

Bu mad de üre til di ği yer den çok da ha fark lı bir yer den, ka ra ci ğer den

sal gı la nan "an ji oten si no jen" ad lı bir mo le kül le bir le şe rek "an ji oten sin-1"

mo le kü lü ne dö nü şür. An cak bu olu şan hor mon la rın da tan si yon üze rin -

de çok cid di bir et ki si yok tur. Kan do la şı mın da bu lu nan bu hor mon da ha
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son ra yi ne fark lı bir or gan da, ak ci ğer de bu lu nan "ACE" adı ve ri len ve sa -

de ce "an ji oten sin-1" mo le kü lü nü par ça la ma ya ya ra yan bir en zim sa ye sin -

de da ha fark lı bir mo le kül olan "an ji oten sin-2" mo le kü lü ne dö nü şür.47

İş te da mar lar üze rin de et ki gös te rip tan si yo nu nor mal se vi ye ye çı ka -

ra cak olan asıl hor mon da son nok ta da üre ti len bu mo le kül dür. Bu mo le -

kül oluş maz sa ken din den ön ce üre til miş hiç bir hor mo nun tan si yon üze -

rin de bir et ki si ol ma ya cak tır. An ji oten sin-2 mo le kü lü yi ne sa de ce ken di -

siy le bir leş mek üze re da mar yü ze yin de bu lu nan al gı la yı cı lar la bir leş tik -

ten son ra da mar la rın bü zül me si ni ve tan si yo nun yük sel me si ni sağ lar. 

An ji oten sin-2 mo le kü lü nün tan si yo nu ar tır mak için yap tık la rı bu

ka dar la da kal maz. An ji oten sin-2 mo le kü lü kan do la şı mı sa ye sin de böb -

162

Tan si yon düfl tü ¤ün de tek rar nor mal se vi ye ye gel me si için böb rek ler ha re ke te ge çer.
Yu ka r› da böb rek ler de ki tan si yon den ge le yi ci sis tem fle ma tik ola rak gös te ril mek tedir. 

karaci¤er

1- Anjiotensin
karaci¤er taraf›ndan
sürekli üretilir.

2- Re nin, bes len me -
de ki de ¤i flik lik ler ve -
ya afl› r› eg zer siz so -
nu cun da stre se kar -
fl› l›k ola rak böb rek ler
taraf›n dan sal g›lan›r.

3- Anjiyotensinojen 1, an-
jiotensin ve reninin akti-
fleflmesiyle oluflur.
Anjiyotensinojen 1 tafl›yan
kan akci¤erlere gider ve ACE
enzimiyle reaksiyona girer.

4- An ji oten sin 2, an ji oten sin
1 ve ACE'nin re ak si yo nuy la
olu flur. An ji oten sin 2'nin iki
ana et ki si var d›r. Bi rin ci si
ad re nal bez le rin den al dos te -
ron sal g› lan ma s› n› uya r›r, ik-
in ci si kan da mar la r›n da ki
düz kas la r›n kas›larak kan
bas›n c›n› art ›r mas›n› sa¤ lar. 
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anjiotensin -1

anjiotensin -2

renin

an ji oten si no jen

akci¤er
ACE



re küs tü bez le ri nin çok özel bir böl ge si ne ile ti lir. Bu böl ge de bu lu nan ba -

zı hüc re ler sa de ce an ji oten sin-2 mo le kü lü ile bir leş tik ten son ra üret tik le -

ri al dos te ron ad lı mo le kü lün ka na ka rış ma sı nı sağ lar. Bu mo le kü lün ka -

na ka rış ma sıy la bir lik te kan ba sın cı bu de fa da ha fark lı bir me ka niz ma ile

yük sel me ye baş lar. Al dos te ron mo le kü lü, böb re ğin top la ma ka nal la rı

üze rin de bu lu nan ken di ne özel al gı la yı cı lar la bir le şe rek id rar la atıl mak -

ta olan sod yum mo le kül le ri nin, vü cu da ge ri emil me si ni sağ lar.48 Sod yum

mo le kül le ri de ka nın yo ğun lu ğu nu ar tı ra rak kan ba sın cı nın yük sel me si -

ni sağ lar . 

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken en önem li nok ta kuş ku suz ki bu

mad de le rin et ki le ri nin bir bir le ri ne bağ lı olu şu dur. Böy le bir du rum da sa -

de ce tek bir ta ne si nin bi le rast lan tı lar la oluş ma sı müm kün ol ma yan böy -

le bir sis te min bü tün ele man la rı nın ay nı an da, ay nı bün ye de rast lan tı lar -

la oluş ma sı de fa lar ca im kan sız dır. Rast lan tı la rın böb rek le re an la ma ka bi -

li ye ti ni, ön lem al mak için ge rek li olan in si ya ti fi ka zan dı ra ma ya ca ğı ise

tar tı şıl maz dır. 

Sa de ce kan ba sın cı nın dü zen len me sin de kul la nı lan on lar ca mad de

ve bun la rın et ki me ka niz ma la rı dü şü nül dü ğün de bi le kar şı la şı lan ta sa rım

ve dü ze nin ken di li ğin den oluş tu ğu nu id dia et mek şüp he siz ev rim te ori -

si ne kö rü kö rü ne bağ lı ve bu nu bir inanç sis te mi ola rak be nim se miş ki şi -

le re has bir dav ra nış tır. Ni te kim ev rim ci ler de te ori le ri ne bü tün doğ ru la -

ra rağ men bir inanç ola rak inan dık la rı nı çe şit li şe kil ler de iti raf et miş ler -

dir. Bun lar dan bi ri şöy le dir:

Bir bi lim ada mı ola rak al dı ğım eği tim bo yun ca, bi li min ya ra tı lış kav ra mı ile

uyu şa ma ya ca ğı na da ir çok güç lü bir be yin yı ka ma ya ta bi tu tul dum. Bu kav -

ra ma kar şı şid det le ta vır alın ma sı ge re ki yor du... Ama şu an da, ya ra tı lı şa

inan ma yı ge rek ti ren açık la ma ya kar şı ola rak öne sü rü le bi le cek hiç bir ar gü -

man bu la mı yo rum… Biz hep açık bir zi hin le dü şün me ye alış tık ve şim di ya -

şa ma ge ti ri le bi le cek tek man tık lı ce va bın ya ra tı lış ol du ğu so nu cu na va rı yo -

ruz, te sa dü fi kar ma şa lar de ğil.49

Ev rim ci le rin de açık ça iti raf et mek zo run da kal dık la rı gi bi tüm bi -

lim sel ve ri ler her şe yin ha ki mi olan Al lah'ın var lı ğı nı açık ve ke sin ola rak

gös ter mek te dir. 
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Böb rek le ri ni ze pom pa la nan kan -

da ki al yu var mik ta rı böb rek ler

ta ra fın dan sü rek li ola rak öl çü lür. Has -

sas al gı la yı cı lar ile tes pit edi len ve ri -

ler he men de ğer len di ril me ye alı na rak

ge re ken ler ya pı lır.

Böb rek ten sü zü len kan mik ta rın da bir

azal ma nın tes pit edil me si du ru mun da

böb rek ler de ki özel hüc re ler den "erit -

ro po ie tin" ad lı bir hor mon sal gı la nır.

Bu hor mon kan üre ti mi ni ar tır ma ya

ya rar. Hor mon, et ki si ni böb rek dı şın -

da bir yer de ke mik ili ği üze rin de gös -

te re cek tir. Ke mik ili ğin de bu lu nan ana

kan ya pı cı hüc re ler bu hor mo nun al -

yu var sa yı sı nın azal dı ğı nı bil dir me si

üze ri ne al yu var ya pı mı nı hız lan dı ra -

rak kan do la şı mı na da ha faz la al yu -

var bı ra kıl ma sı nı sağ lar.  Bu sa ye de

al yu var den ge si ayar lan mış olur. Gö -

rül dü ğü gi bi böb rek hüc re le ri tes pit

yap mak ta, ve ri le ri de ğer len dir mek te

ve ge re ke ni uy gu la ma ya so ka cak şe -

kil de in si ya tif kul lan mak ta dır. Ke mik

ili ğin de ki hüc re ler de böb rek ler den

ge len bir hor mon ile gön de ril miş olan

me sa jı na sıl çö ze cek le ri ni bil mek te

ve bu me sa ja gö re ha re ke te geç mek -

te dir ler. 

Üs te lik bu iş lem le rin tü mü, mil yar lar -

ca in sa nın her bi rin de ay nı şe kil de

ger çek leş mek te, bu uyum bü tün in -

san lar da ay nı şe kil de  sür mek te dir.

Bü tün bu iş lem ler de hüc re ler çok açık

bir akıl gös te ri sin de bu lun mak ta dır lar.

Bu du rum da bu ak lın kay na ğı nın ne

ol du ğu so ru su nun ce vap lan ma sı ge -

rek mek te dir. Hüc re le rin böy le bir ak la

ken di ken di le ri ne ya da te sa dü fen sa -

hip ol duk la rı nın id dia  edil me si müm -

kün de ğil dir. Hüc re le re bu ak lı yer leş -

ti ren, na sıl dav ran ma la rı ge rek ti ği ni

on la ra il ham eden her şe yi kont ro lü al -

tın da tu tan Al lah'tır. Al lah'tan baş ka

bir güç yok tur.

BÖB REK LE Rİ NİZ TIB Bİ BİL Gİ LE RE SA HİP OLA Bİ LİR Mİ?



Tak lit Böb rek
Gü nü müz tek no lo ji si nin sağ la dı ğı im kan lar la ge rek ti ği gi bi iş le me -

me le ri du ru mun da, or gan la rı mı zın ye ri ni tu ta bi le cek su ni or gan lar ve ci -

haz lar tıb bi kul la nı ma su nul muş tur. Böb rek le rin fonk si yon la rı nı kay bet -

me le ri ya da ye ter siz kal ma la rı du ru mun da da ye ri ne vü cu dun arıt ma

sis te mi ola rak ça lış mak üze re di ya liz ma ki ne le ri ge liş ti ril miş tir. Bo yut la rı

böb rek ler le kı yas la na ma ya cak ka dar bü yük olan bu ma ki ne ler de kan,

bel li dü ze nek ler den ge çi ri lir ve içer di ği üre, ürik asit gi bi za rar lı mad de -

ler den ve faz la sı vı lar dan arın dı rı lır.

Bu alet ba sit di füz yon (bir mad de nin çok yo ğun bir or tam dan, az yo -

ğun bir or ta ma geç me si) yön te miy le ça lış mak ta dır. Atar da mar dan alı nan

bir hor tum ilk ön ce bir pom pa ya ge lir. Bu pom pa ka nı di ya liz ale ti ne

pom pa lar. Di ya liz sı vı sı ok si jen ce zen gin ve tuz kon sant ras yo nu yö nün -

den de kan plaz ma sı na eşit tir. Kan, di ya liz sı vı sı için de bu lu nan di ya liz

tüp le rin den ge çi ri lir. Kan da ki üre gi bi ar tık mad de ler di füz yon la di ya liz

sı vı sı na ge çer ken, al yu var ve pro te in gi bi ge rek li mad de ler di ya liz tüp le -

rin de ka lır. Bu iş lem es na sın da di ya liz sı vı sı alet için de ha fif çe çal ka la nır.

Bu sa ye de kan da ki ar tık mad de ler arın dı rı lır ve kan ge ri dö ne cek ha le ge -

ti ri lir. Eğer bes le me ya pıl mak is te nir se di ya liz sı vı sı na gli koz ila ve edi lir

ve yi ne di füz yon yön te miy le ka na ge çi ri lir. Te miz len miş kan bir hor tum -

la top lar da ma ra ve ri lir. Bü tün bu iş lem ler sı ra sın da di ya liz sı vı sı sü rek li

ye ni le nir ve her de fa sın da vü cut sı cak lı ğı na eş de ğer bir sı cak lık ta tu tu lur.

Ak si hal de, has ta çok faz la ısı kay be der. 

Tam bir di ya liz iş le mi 4-6 sa at alır ve di ya liz sı vı sı pek çok de fa de -

ğiş ti ri lir. Bu iş lem ço ğu has ta ya haf ta da iki ve ya üç de fa uy gu la nır. An -

cak di ya liz hiç bir şe kil de böb re ğin ye ri ni tut ma mak ta dır.50 En et ki li şe kil -

de ça lı şan di ya liz ma ki ne le rin de bi le has ta nın ya şa mı an cak bir kaç se ne

ka dar uza tı la bil mek te ve has ta la rın ço ğu bel li bir za man son ra ha yat la rı -

nı kay bet mek te dir ler. 

İn san vü cu dun da ki her şey ola bi le cek en mü kem mel şe kil de ta sar -

lan mış tır. Tek no lo ji kul la nı la rak ya pı lan tüm araş tır ma lar da ula şıl ma ya
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ça lı şı lan so nuç, in san vü cu dun da ki ta sa rı mın bir ben ze ri ni üre te bil mek te -

dir. An cak vü cu du muz da ol du ğu ka dar kü çük alan la ra, ay nı özel lik le re

sa hip tek no lo ji nin yer leş ti ril me si müm kün ol ma mak ta dır. 

Al lah'ın in san vü cu dun da kur du ğu sis tem her yön den ben zer siz dir.

İn sa na dü şen bu nu Al lah'tan bir ni met ola rak gö rüp, ya şa dı ğı her an için

Al lah'a şük ret mek tir.

Al lah, ken di sin de sü kun bul ma nız için ge ce yi, ay dın lık ola rak da gün dü -

zü si zin için var et ti. Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı (sı nır sız) bir fazl sa -

hi bi dir. An cak in san la rın ço ğu şük ret mi yor lar. İş te bu, si zin Rab bi niz

Al lah'tır; herşeyin Ya ra tı cı sı dır; O'ndan baş ka İlah yok tur. Öy ley se na sıl

olur da çev ri li yor su nuz? İş te, Al lah'ın ayet le ri ni in kar eden ler böy le çev -

ri li yor lar. (Mü'min Su re si, 61-63)

166

Böb rek le rin fonk si yon la -
r› n› kay bet me le ri ya da
ye ter siz kal ma la r› du ru -
mun da yer le ri ne di ya liz
ma ki ne le ri kul la n› l›r. An -
cak di ya liz ma ki ne le ri nin
ne kul la n›m ra hat l› ¤›, ne
bo yut la r›, ne de ifl lem
h›z la r› vü cut ta ki ger çek
ar›t ma sis te mi nin ya ni
böb rek le rin ye ri ni tu ta -
maz. Al lah'›n son de re ce
kü çük bir alan da ya rat t› -
¤› bu mü kem mel ta sa r›m
sa ye sin de vü cu du muz da
ger çek le flen ifl lem le rin
hiç far k›n da bi le ol ma y›z.

pompa

kan atardamar-
dan al›n›r

diyaliz tüpü diyaliz s›v›s›

at›klar

kan toplardamara
verilir

›s›nm›fl çözelti
içeri al›n›r

kullan›lm›fl çözelti
d›flar› at›l›r

kullan›lm›fl
diyaliz

çözeltisi

diyaliz çözeltisi
vücut s›cakl›¤›na

ayarlan›r

temiz diyaliz
çözeltisi



167

5-10 CM'LİK BİR BÖB REK Mİ, YÜK SEK TEK NO LO Jİ ÜRÜ NÜ BİR 
Dİ YA LİZ MA Kİ NESİ Mİ DA HA ÜS TÜN BİR TA SA RI MA SA HİP TİR?

Or ta boy bir buz do la bı bü yük lü ğün de dir,

Elekt rik le ça lı şır, gü rül tü lü dür,

3-4 yıl da yıp ra nır ve hur da ya dö ner,

Böb rek ça lış ma dı ğı için vü cut ta kan üre ti le mez. Has -
ta kan sız kal dı ğı için sık sık kan nak li ge rek ti rir.

Ste ril has ta ne ko şul la rın da uz man dok tor ve 
tek nis yen ler ta ra fın dan ça lış tı rı lır,

Tüm has ta lar yük sek tan si yon has ta sı dır, ma ki ne ye
bağ la nın ca tan si yon aşı rı dü şer.

Has ta nın ne fe si da ra lır, tit re me kriz le ri ge lir, ka na ma -
lar ko lay ve sık olur, sık sık kas kramp la rı olu şur,

Ba sit bir filt re dir. Ka nı ka ba ca süz dü ğü için has ta nın
tah lil le ri ya pı lır, ek si len mad de ler

se rum la tek rar ve ri lir,

İn sa nı 3 gün de bir 5 sa at bo yun ca ya ta ğa bağ lı 
tu tar, ha re ket et me im kanı ver mez.

Yalnızca 5-7 cm. yer tutar,

Ses siz ce,  his set tir me den ça lı şır,

Tüm ya şam bo yun ca hiç dur ma dan, ba kı ma ih ti yaç
duy ma dan ça lı şır,

Ka nın ka li te si ni yok lar, kan hüc re le ri 
üre til me si ni em re der,

Ken di li ğin den, hiç so run çı kar ma dan ça lı şır,

Kan da ki su mik ta rı nı ayar lar, tan si yo nu 
kont rol eder,

Ka nı te miz ler, in sa nı sağ lık lı ve zin de tu tar,

Vü cu dun ih ti yaç la rı na tam uy gun bir filt re sis te mi dir,
top lam 2.400.000 filt re üni te si 7 gün 24 sa at bo yun ca

ça lı şır,

Ça lış ma sı için özel bir vakit ayır maya gerek yok tur,
yaşam için de ken diliğin den çalış masını sür dürür.

BÖBREK D‹YAL‹Z MAK‹NES‹

Gö rül dü ğü gi bi böb rek, di ya liz makinesi ile kar şı laş tı rı la ma ya cak bir üs tün lü ğe sa hip tir.

Pe ki şu nu dü şü nün; bir di ya liz makinesi te sa düf le rin ese ri ola bi lir mi? Yük sek tek no lo ji ile

üre ti len bu makine, ken di li ğin den mey da na gel miş tir di yen bi ri ni gör se niz hak kın da ne dü -

şü nür sü nüz? 

Şim di şu nu dü şü nün; bir di ya liz makine te sa dü fen olu şa maz ken, onun la kı yas edi le me ye -

cek ka dar üs tün ya pı ya sa hip bir böb rek te sa dü fen olu şa bi lir mi? 

El bet te olu şa maz. Tüm özel lik le riy le bir lik te böb rek, üs tün bir ak lın ve gü cün ürü nü dür. Her -

şe yi ku sur suz ca, bir dü zen için de ya ra tan Al lah'ın eser le rin den bi ri dir. 





Y üz tril yon hüc re ni zin her bi ri ade ta bir bir le rin den ha ber dar mış

gi bi bü yük bir uyum için de dir. Siz bu ya zı yı okur ken kal bi ni -

zin bir da ki ka da kaç kez at tı ğı, ke mik le ri niz de de po la nan kal -

si yum ora nı, ka nı nız da ki şe ker yo ğun lu ğu, böb rek le ri ni zin da ki ka da

süz dü ğü kan mik ta rı ve bun la ra ben zer bin ler ce de tay da söz ko nu su

uyum gö rü lür.

Bü tün bu sis tem ler göz önü ne alın dı ğın da, in san vü cu du 100 tril -

yon mü zis ye nin oluş tur du ğu dev bir or kest ra ya ben ze ti le bi lir. Bu or -

kest ra 24 sa at eş siz bes te le ri ses len di rir. Mü zik ki mi za man hız la nır, ki -

mi za man ya vaş lar. Ki mi za man tem po lu, ki mi za man sa kin bir me lo di

ses len di ri lir. An cak or kest ra da ki mü zis yen ler, ara la rın da ki ku sur suz

uyu mu hiç bir za man kay bet mez ler. Pe ki bu eş siz sen fo ni yi ida re eden

kim dir? Na sıl olur da mil yon lar ca mü zis yen ay nı an da or tak no ta la rı,

fark lı mü zik alet le riy le ça la bi lir? 

İn san vü cu dun da ki 100 tril yon hüc re yi bir bi ri ne hor mon lar  bağ lar.

Hor mon lar hüc re ler ara sın da me saj ta şı mak la gö rev li olan pro te in ler dir.

Vü cu dun bü yü me si, üre me nin dü zen len me si, vü cut ta ki iç den ge, si nir

sis te min de ki ko or di nas yon ve da ha bir çok iş lem hor mon la rın ge re ken

yer le re ulaş tır dık la rı me saj lar so nu cun da ger çek le şir.

Hiç kim se nin vü cut ta ki bu mü kem mel ko or di nas yo na bir mü da ha -

le si nin ol ma sı söz ko nu su de ğil dir. Ör nek ola rak ye di ği niz be sin le rin

sin di ri mi sı ra sın da sal gı lan ma ya baş la yan sek re tin hor mo nu nu ele ala -

lım. Bel ki de böy le bir hor mo nun var lı ğın dan bi le ha be ri niz yok ken si -

zin için bu hor mon sal gı lan ma ya baş la nır ve bu sa ye de ba ğır sak la rı nı zın

asit ten za rar gör me si en gel le nir. Bu nu en gel le me niz ya da de ğiş ti rip

baş ka bir yön tem le ken di ni zi ko ru ma al tı na al ma nız müm kün de ğil dir.

Bu, vü cut ta ki di ğer bü tün or gan lar, en zim ler, sis tem ler için ge çer li olan

bir du rum dur.

İn sa nın ken di vü cu dun da olup bi ten ler den ha be ri yok ken vü cu -

dun da her yön den mü kem mel bir sis tem ku rul muş tur. Vü cu du nuz da ki

mad de ler si zin için emir ler ve rip, vü cut den ge ni zi sağ lar ken, si zi su iç -

me ye ya da ye mek ye me ye, hız lı ha re ket et me ye yö nel tir ken siz bu yön -
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len dir me nin far kı na bi le var maz sı nız. Ha yat ta kal ma nız vü cu du nuz da ki

hor mon lar va sı ta sıy la kont rol edi len emir-ko mu ta sis te mi ne bağ lı dır.

Pe ki bu sis tem na sıl or ta ya çık mış tır? De ne ti mi na sıl sağ lan mak ta -

dır? Hor mon lar ne re de, ne za man ha re ke te geç me le ri ge rek ti ği ni na sıl bil -

mek te dir ler?

Hor mo nal sis te min tek bir an da bir bü tün ola rak or ta ya çık ma sı, iler -

le yen say fa lar da ve ri le cek ör nek ler de de gö rü le ce ği gi bi zo run lu dur. Bu -

nun ak si bir du ru mu dü şün mek müm kün de ğil dir. Ya ni hor mon lar sa hip

ol duk la rı özel lik le ri za man için de ka zan mış ola maz lar. İn san vü cu dun -

da ki di ğer bü tün sis tem ler gi bi hor mo nal sis tem de tek bir an da or ta ya

çık mış ya ni ya ra tıl mış tır. Al lah'ın var lı ğı nın, gü cü nün sı nır sız lı ğı nın de -

lil le rin den bi ri olan bu sis te min de tay la rı in sa nı bir ke re da ha Al lah'ın ya -

rat tık la rı üze rin de dü şün me ye teş vik et mek te dir. Al lah ayet le rin de, ya -

rat tı ğı var lık lar üze rin de dü şün me yi ve Ken di si ’ne yö ne lip dön me yi em -

ret miş tir. Al lah Kur'an'da şöy le bu yur mak ta dır:

Si zin için gök ten su in di ren O'dur; içe cek on dan, ağaç on dan dır (ki) hay -

van la rı nı zı on da ot lat mak ta sı nız. 

Onun la si zin için ekin, zey tin, hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le rin her

tür lü sün den bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir top lu luk için ayet -

ler var dır. 

Ge ce yi, gün dü zü, gü ne şi ve ayı si zin em ri ni ze ver di; yıl dız lar da O'nun

em riy le em re ha zır kı lın mış tır. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la na bi len bir

top lu luk için ayet ler var dır. 

Yer de si zin için üre tip-tü ret ti ği çe şit li renk ler de ki le ri de (fay da nı za ver -

di). Şüp he siz bun da, öğüt alıp dü şü nen bir top lu luk için ayet ler var dır. 

De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et ye mek te si niz ve gi yi -

mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le rin on da (su la rı) ya -

ra ya ra akıp git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun lar) O'nun faz lın dan ara ma -

nız ve şük ret me niz için dir. 

Si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye yer de sar sıl maz dağ lar bı rak tı, ır mak lar ve yol -

lar da (kıl dı). Umu lur ki doğ ru yo lu bu lur su nuz. 

Ve (baş ka) işa ret ler de (ya rat tı); on lar yıl dız(lar)la da doğ ru yo lu bu la bi -

lir ler. 

Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-dü şün mez mi si niz?

(Nahl Su re si, 10-17)
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VÜ CUT TA K‹ KONT ROL S‹S TE M‹

Uçak lar da, uzay me kik le rin de, hat ta ba zı mo dern oto mo bil ler de ara -

cın o an ki du rum ve ka pa si te si ni de net le yen kont rol bil gi sa yar la rı var dır.

An cak in san la rın 20. yüz yıl da ge liş tir di ği bu sis tem ler den bin ler ce yıl ön -

ce, söz ko nu su de ne tim sis tem le ri nin en mü kem me li yer yü zün de za ten

mev cut tu. Hem de in sa nın ken di vü cu du nun için de… 

Bir kab lo ağı bo yun ca uza nan si nir sis te mi ve kim ya sal uya rı la rı de -

ğer len di ren hor mo nal sis tem, in san vü cu dun da ki kont rol ve de ne tim me -

ka niz ma sı nı oluş tu rur. Bu sis tem ler in sa nın ha yal gü cü nün ala ma ya ca ğı

ka dar yük sek bir tek no lo ji ye sa hip tir.

Her iki sis tem de bü yük öl çü de kla sik tep ki pren sip le ri ne gö re ça lı -

şır. Kont rol mer ke zin den gön de ri len bir me saj, he def or ga nın ak ti vi te si -

nin ar tı rıl ma sı na ve ya azal tıl ma sı na ne den olur. Sü rek li bil gi akı şı sa ye -

sin de her an de ğer len di rme ler ya pı lır ve bu de ğer len dir me le re gö re ye ni

emir ler gön de ri lir. Her sa ni ye mil yon lar ca bil gi iş le nir.

Si nir sis te mi, bil gi akı şı nı, bü tün vü cu du kap -

la yan kab lo ağı -si nir ler- yo luy la sağ lar. Bir -

çok nok ta da si nir sis te mi ve hor mon sis te -

mi bir lik te ça lı şır. Ör ne ğin

ad re na lin hor mo nu -

nun sal gı lan ma sı için

si nir sis te min den

ge le cek uya rı la ra

ih ti yaç var dır. 

Solda erkek ve kad›n bedenindeki temel salg› bezlerinin yerleri,
sa¤da ise sinir sisteminin genel yap›s› görülüyor.

hipotalamus
hipofiz bezi

epifiz bezi

tiroid bezi

paratiroid bezi

timus bezi

böb re küs tü
bezi

pankreas

yumurtal›k

testis
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Hor mo nal sis te mde ha ber leş me ağı, kan do la şı mı sa ye sin de ku ru lur.

Hor mo nal bir bez, me saj ta şı yan mo le kül le ri doğ ru dan ka na sal gı lar. Kan

yo luy la bü tün vü cu da ya yı lan bu me saj lar he def or ga na ulaş tı ğın da bu

or ga nı ha re ke te ge çi rir. Bu de mek tir ki, hor mo nal sis te m do la şım sis te mi

ol ma dan ça lı şa maz. Hor mon ve si nir sis te mi ara sın da ki bağ lan tı yı da ha -

tır la ya cak olur sak, hor mon-si nir-do la şım sis tem le ri nin ay nı an da var ol -

ma la rı ge rek ti ği ger çe ği ile kar şı la şı rız.  

Hor mo nal sis tem (en dok rin sis tem) ve si nir sis te mi, bir lik te vü cu dun

için de bu lun du ğu sa bit du ru mu ko ru mak için ça lı şır lar. Hor mo nal sis -

tem; üre me, bes len me mad de le ri nin hüc re ler ta ra fın dan kul la nı mın da,

tuz ve sı vı den ge si ni dü zen le me de rol oy nar. Do ku lar dan ve bez ler den

mey da na ge len bu sis te min, vü cut ta ki di ğer or gan lar la da ha sı bü tün vü -

cut hüc re le riy le olan uyu mu son de re ce dik kat çe ki ci dir. Hor mo nal sis te -

mi oluş tu ran bez le rin ka nal la rı yok tur. Bez ler çev re le rin de ki do ku la ra

hor mon la rı bı ra kır ve hor mon lar kıl cal da mar lar ta ra fın dan emi lip kan

yo lu ile ta şı nır lar. Hor mon la rı ha re ke te ge çi ren, he def do ku la rın du rum -

la rı dır. Ço ğu za man hor mon lar sa de ce o do ku ya öz gü ola bi lir. Ör ne ğin

er kek lik hor mo nu tes tos te ron sal gı lan dı ğın da yüz de ki kıl la rın çık ma sı na

se bep olur, fa kat ka fa de ri sin de ki saç la ra hiç bir et ki si ol maz. Bu nun la bir -

lik te bü tün vü cu du et ki le yen hor mon lar da var dır. Ör ne ğin ti ro id hor mo -

nu, vü cut ta ki bü tün hüc re le ri uya rır. 

Anah tar lar ve Ki lit ler

Hor mon lar ge nel ola rak in san vü cu du nun iç or ta mı nı dü zen le mek

üze re prog ram lan mış ve kod lan mış bir sin yal gru bu ola rak ta nım la nır.

Bu sin yal le rin her bi ri fark lı or gan ve do ku lar da ki hüc re le ri uya rır. Bir

hor mon he def hüc re si ne va rın ca ya ka dar geç ti ği bir çok do ku da fark edil -

mez. Pe ki he def hüc re ken di hor mo nu nu na sıl ta nır? 

He def hüc re le rin yü zey le rin de bir an ten (al gı la yı cı) bu lun mak ta dır.

Hor mon bu an ten ile tam ola rak bir le şir. An ten ve hor mon bir bir le ri ne o

ka dar uy gun ya ra tıl mış lar dır ki, gön de ri len hor mon hiç bir za man yan lış

an te ne bağ lan maz. 
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Bu şe kil de her hor mon bir anah ta ra,

bu hor mo nun et ki le di ği al gı la yı cı da yal -

nız ca o anah tar la açı la bi le cek özel bir ki li de

ben zer. An cak hor mon ve he def hüc re ara -

sın da ki üç bo yut lu uyum, anah tar ve ki lit

ara sın da ki üç bo yut lu uyum dan çok da ha

kompleks ve üs tün dür. Sa de ce bir hor mon

ki li de uyar ve o hüc re nin ge nel ya pı sı nı et -

ki ler. İş te bu uyum sa ye sin de hiç bir za man

yan lış bir or gan ya da do ku ha re ke te ge çi -

ril mez.51

Hor mon mo le kü lü nün hüc re nin yü ze -

yin de bu lu nan an te ne ke net len me siy le bir -

lik te hüc re nin için de bir di zi zin cir le me re -

ak si yon ger çek le şir. Bu re ak si yon lar so nu -

cun da hüc re ken di si ne em re di len gö re vi ye -

ri ne ge ti rir. Olay şöy le ger çek le şir;

Ör ne ğin gön de ri len emir hüc re ye özel

bir pro te in üret me si ni em re di yor sa, hüc re nin için de bu lu nan çe şit li en -

zim ler ha re ke te ge çer. Bu en zim ler hüc re nin bil gi ban ka sı olan DNA'ya

gi de rek üre til me si ge re ken pro te ine ait bil gi yi bu lur ve kop ya lar. Böy le ce

ge rek li pro te inin üre ti mi baş la mış olur. 

Sis te min ele man la rı bir zin ci rin hal ka la rı gi bi ça lı şır. Bu hal ka lar dan

her han gi bi ri nin gö re vi ni ya pa ma ma sı zin ci rin kop ma sı na, ya ni bü tün

sis te min bo zul ma sı na ne den ola cak tır. Böy le bir ak sak lı ğın so nuç la rı vü -

cut için çok ağır olur; hat ta ki mi za man ölüm le so nuç la nır.

Hor mo nal Sis te min fie fi

0.5 gr ağır lı ğın da, bir be zel ye ta ne si bü yük lü ğün de kü çük bir et par -

ça sı ve bu et par ça sı nı oluş tu ran hüc re ler, vü cu du nu zu si zin adı nı za yö -

ne tir ve de net ler . Hor mon sis te mi nin yö ne tim mer ke zi olan "hi po fiz be zi"

isim li bu kü çük or gan, yer yü zü nün en mü kem mel or kest ra sı nın şe fi dir.
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alg›lay›c›lar birbirleriyle anahtar-kilit
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Bu kü çük şef, emir le ri ni hor mon adı ve ri len mo le kül ler yar dı mıy la di ğer

hüc re le re bil di rir.

Hi po fiz be zi, hor mon sis te mi nin yö ne ti ci si ve dü zen le yi ci si dir. Bey -

nin hi po ta la mus isim li böl ge si nin kont ro lü al tın da ça lı şır. Bu kü çük et

par ça sı hi po ta la mus tan ge len bil gi ler sa ye sin de si zin han gi şart lar da ne -

ye ih ti ya cı nız ol du ğu nu, bu ih ti ya cı gi der mek için han gi or ga nın han gi

hüc re le ri nin ça lış ma sı ge rek ti ği ni, bu hüc re le rin kim ya sal me ka niz ma la -

rı nı, fi zik sel ya pı la rı nı, üre til me si ge re ken ürün le ri ve üre ti min dur du rul -

ma sı ge rek ti ği za ma nı bi lir. Bil mek le kal maz çok özel bir ha ber leş me sis -

te mi sa ye sin de bu ih ti yaç la rın kar şı lan ma sı için ge rek li yer le re bü tün

emir le ri ve rir. 

Ör ne ğin in san vü cu du er gen lik dö ne mi nin so nu na ka dar ge li şir. Bu

dö nem bo yun ca tril yon lar ca hüc re bö lü ne rek ço ğa lır, do ku ve or gan la rın

bü yü me si sağ la nır. Be lir li bir bü yük lü ğe ula şıl dı ğın da do ku lar da bü yü -

me fa ali ye ti du rur. İş te ne ka dar bü yü me niz ge rek ti ği ni bi len ve bu bü -
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Hipofiz ve merkezi si-
nir sistemi aras›ndaki
ba¤lant› görülüyor.
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mar a¤› ve hipotala-
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yük lü ğe ulaş tı ğı nız da bü yü me ni zi dur du ran, hi po fiz be zi de ni len bu kü -

çük 'şef'tir. 

Hi po fiz be zi ta ra fın dan sal gı la nan bü yü me hor mo nu hüc re le re ne

ka dar bö lün me le ri ge rek ti ği ni bil di rir. Bu hor mo nun sal gı lan ma sı nın

dur ma sıy la bü yü me de du rur.

Bü yü me hor mo nu vü cut ta han gi böl ge le rin ge niş le me si ge rek ti ği ni

ade ta bi lir. Vü cut da der hal hor mo nu ta nı ya rak ken di sin den bek le nen ha -

re ke ti ya par. Bü yü me hor mo nu ke mi ğe ulaş tı ğın da ke mik he men ge niş -

le me ye baş lar. An cak bü yü me hor mo nu ka dın da ve er kek te fark lı yer le re

fark lı şid det ler de et ki eder. Ör ne ğin bü yü me hor mo nu er ke ğin omuz

hüc re le ri ne gi der ve bu böl ge yi ge niş let me si ge rek ti ği ni bi lir. An cak ka -

dın da bu nu yap maz. 

Kü çük bir be be ğin ses tel le ri da hi bü yü me hor mo nu sa ye sin de ge li -

şir. Bu hor mon se sin na sıl ya pı la ca ğı nı bi lir ve ka dın la rın ses tel le ri ni in -

ce ses çı kar ta cak şe kil de, er kek le rin ses tel le ri ni ka lın ses çı kar ta cak şe kil -

de bü yü tür.

Hüc re le rin bü yü me hor mo nu na kar şı olan ita at le ri de son de re ce

dik kat çe ki ci dir. Bü tün or gan ve do ku lar bu sa ye de uyum lu bir şe kil de

bü yür ler. Ör ne ğin bu r nu kap la yan de ri nin ge liş me si ve bü yü me si dur du -

ğu za man, bu r nun al tın da bu lu nan ke mik do ku su nun ge liş me si ve bü yü -

me si de du rur. Ke mik hiç bir za man bü yü me ye de vam et me ye ve de ri yi

yır tıp dı şa rı çık ma ya kal kış maz. Bü tün vü cut or gan la rı bir bir le ri ne uy gun

bir şe kil de ge li şir.

fief'in Di ¤er Gö rev le ri

Hi po fiz be zi vü cu du nuz da ki kar bon hid rat ve yağ me ta bo liz ma sı nı

da dü zen ler. Ge rek ti ği za man hüc re le ri niz de ya pı lan pro te in sen te zi ni ar -

tı rır.Kan ba sın cı nız düş tü ğü za man hi po fi zin sal gı la dı ğı mo le kül ler, da -

mar la rın et ra fın da ki kas la rın bü zül me si ni sağ lar. Mil yon lar ca ka sın bü -

zül me si ve da mar la rın kü çül me si kan ba sın cı nı ar tı rır.

Bu kü çük şef ken di sin den çok çok uzak ta olan böb rek le rin bi le ça lış -

ma sı nı dü zen ler. Vü cu du nu zun su ya ih ti ya cı ol du ğu za man la rı da bi len

hi po fiz be zi, bu du rum lar için özel bir hor mon üre tir (va zop re ssin).52
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Yuka r› da hi po ta la mus ve hi po fiz bez le ri nin be yin de ki ko num la r› gö rü lü yor. Hi po fiz be zi bir -
çok or ga n› or kest ra fle fi gi bi yön len di rir. An cak hi po fiz be zi nin ha re ke te geç me si ni sa¤ la -
yan da bafl ka bir sis tem dir. Bey nin hi po ta la mus isim li böl ge si, vü cut tan ge len yüz ler ce bil -
gi yi de ¤er len di rir. Bu de ¤er len dir me so nu cun da ne re de ne ya p›l ma s› ge rek ti ¤i ne ka rar ve -
rir. Bu ka ra r› uy gu la mak için de, hi po fiz be zi nin vü cut üze rin de ki ha ki mi ye ti ne ih ti ya c› var -
d›r. Hi po ta la mus, hi po fiz be zi ne ge rek li ta li mat la r› gön de rir ve hi po fiz be zi bu nun üze ri ne
ha re ke te ge çer. (Eld ra Pe arl So lo mon, İn san Ana to mi si ve Fiz yo lo ji si ne Gi riş, s.135)

1- Hipotalamustaki salg›
yapan sinir hücrelerinin
gövdesinde ADH ve ok-
sitosin sentezlenir.

2- ADH ve oksi-
tosin salg› yapan
nöronun aksonun-
dan afla¤›ya do¤ru
hareket eder ve ak-
son uçlar›nda
toplan›r.

3- Aksonlarla
hipofiz bezinin ar-
ka lobuna tafl›nan
hormonlar bu-
radan kana geçer.

4- Hor mon -
lar, hi po fiz
be zin den ge -
nel do la fl› ma
ba¤ la nan kü -
çük bir kan
da ma r›y la
bu ra dan ay -
r› l›r lar.

1- Hipotalamustaki
sinir hücrelerinin
gövdelerinden uyar›c›
ve inhibitör hormonlar
salg›lan›r.

2-Bu sal g› lar ilk
ön ce hi po ta la -
mu sun ta ba n›n -
da yer alan k›l -
cal lar ta raf›n dan
al›n›r. 

5- Hormonlar
hipofiz bezini
genel dolafl›ma
ba¤lanan küçük
bir kan damar›yla
terk ederler. 

4- Uya r› c› ve ya
in hi bi tör hor -
mon lar k›l cal la -
r› ter k e der ve
hor mon sal g› -
la yan hi po fiz
be zi hüc relerini
et kiler.

3. Sal g› lar
kan da mar -
la r›y la hi po -
fiz be zi nin
ön lo bun da -
ki ikin ci k›l -
cal da mar
a¤›na
tafl›n›r.

S.T.H.

ACTH OksitosinADH TSH FSH LH PRL

Ön Lob

vücut parças› 

meme bezleri meme bezleri tiroid bezi üreme bezleriböb re küs tü
bez leri

Arka Lob

uterustaki düz
kaslar

böbreklerde
idrar toplama

kanallar›



An ne sü tü ye ni doğ muş bir be bek için ha ya ti bir öne me sa hip tir. Hi -

po fiz be zi be be ğin bu ih ti ya cı nın da far kın da dır. Do ğu ma az bir za man

ka la, hi po fiz be zi nin gön der di ği emir doğ rul tu sun da (pro lak tin hor mo -

nu) an ne nin süt bez le ri ha re ke te ge çer ve süt sal gı lan ma ya baş lar. Yi ne

do ğum yak laş tı ğın da hi po fiz be zi nin ver di ği baş ka bir emir doğ rul tu sun -

da (ok si to sin hor mo nu) döl ya ta ğı ka sı ha re ke te ge çer ve do ğum ola yı na

yar dım cı olur.53

De ri nin gü neş al tın da bronz laş ma sı as lın da hüc re le rin in sa nı gü ne -

şin za rar lı et ki le rin den ko ru mak için al dı ğı bir ön lem dir. Hüc re le re bu ko -

run ma em ri ni ve ren (MSH hor mo nu nu gön de ren) de yi ne hi po fiz be zi dir.

Be yin de hi po fiz be zi nin bu lun du ğu böl ge de bir bir le rin den fark lı

kim ya sal ya pı la ra sa hip 20'den faz la hor mon tes pit edil miş tir. Bu hor -

mon la rın ço ğu baş ka hor mon la rın sal gı lan ma sı nı sağ la yan uya rı cı özel -

lik te hor mon lar dır. Hor mo nal sis tem de ki bu ku sur suz uyum na sıl or ta ya

çık mış tır? Hor mon lar ara sın da ki bağ lan tı na sıl ku rul muş tur? Bir hor mon

di ğe ri nin me sa jı nı na sıl an la mak ta ve doğ ru tep ki yi ver mek te dir?

Bir bir le rin den çok fark lı kim ya sal ya pı ya sa hip olan, an cak ay nı za -

man da da mü kem mel bir ko or di nas yon için de ça lı şan bu 20 hor mo nun

na sıl var ol du ğu hiç bir -söz de- ev rim sel me ka niz may la izah edi le mez. Te -

sa düf ler le hor mon la ra bu özel lik ler ka zan dı rı lıp in san vü cu du na yer leş ti -

ri le mez. Hiç bir te sa dü fi sü re cin, hor mon la rı oluş tu ran mad de le ri üret me -

si, hor mon la rın içer dik le ri me saj la rı be lir le me le ri, bu me saj la rın ne re ye

gi de ce ği ni bil me le ri ni sağ la ya cak bir sis te mi hor mon la ra yer leş tir me le ri

müm kün de ğil dir.

Hi po fiz be zi hor mon la rın top lu ola rak sal gı lan dı ğı böl ge ler den sa de -

ce bi ri dir. Bu nun dı şın da böb re küs tü be zi, pank re as, eşey sel bez ler, ti ro -

id bez le ri gi bi böl ge ler de ha ya tın de va mı için son de re ce önem li hor mon -

lar sal gı la nır. Bu böl ge ler den her han gi bi ri nin bo zul ma sı ve ya ek sik ça lış -

ma sı du ru mun da ha ya tın sür dü rül me si im kan sız ha le ge lir. Hor mo nal

sis te min oluş tur du ğu bu bü tün lük çok açık bir şe kil de ya ra tı lı şı ka nıt la -

mak ta dır. 

Hor mo nal sis te mi bü tün de tay la rıy la bir lik te ya ra tan, her şey den ha -

ber dar olan Al lah'tır.

177Harun Yahya (Adnan Oktar)



‹NSAN MUC‹ZES‹

Hor mo nal Sis te min Yö ne ti ci si

Hi po fiz be zi yal nız ca ken di gö rev le ri ni ye ri ne ge tir mek le kal maz.

Ola ğa nüs tü bir so rum lu luk duy gu suy la, di ğer hor mo nal bez le rin ça lış -

ma la rı nı da dü zen ler ve de net ler. 

Bu ol duk ça önem li bir ay rın tı dır. Çün kü bu ay rın tı be zel ye bü yük -

lü ğün de bir et par ça sı nın akı lal maz bir bi linç le ha re ket et ti ği ni gös te rir.

Hi po fiz be zi nin ne ler ya pa bil di ği in ce len di ğin de bu ger çek da ha iyi an -

la şı lır.

Hi po fiz be zi ti ro id, böb re küs tü ve eşey sel bez le rin ça lış ma la rı nı dü -

zen ler. Hi po fiz be zi bey nin ara ta ba nın da, ti ro id be zi gırt la ğın al tın da,

eşey sel bez ler ka dın lar da yu mur ta lık ta er kek ler de tes tis ler de, böb re küs tü

be zi de böb rek le rin he men üs tün de bu lu nur. Hi po fiz be zi; ti ro id be zi nin

ge li şi mi ni ve ça lış ma sı nı dü zen le mek için TSH hor mo nu, eşey sel bez le rin

ça lış ma sı nı dü zen le mek için FSH ve LH hor mo nu, böb re küs tü bez le ri nin

ça lış ma sı nı dü zen le mek için ACTH hor mo nu, süt bez le ri nin ge li şi mi ve

sal gı lan ma sı için LTH hor mo nu sal gı lar.54
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Hi po fiz be zi nin bu or gan lar dan yal nız ca bi ri üze rin de ki et ki si ni in -

ce le ye lim. Hi po fi zin ge rek li du rum lar da böb re küs tü bez le ri ni ha re ke te

ge çir mek için ACTH hor mo nu nu sal gı la dı ğı nı be lirt tik. Hi po fiz den yo la

çı kan ACTH hor mo nu ka na ka rı şır ve kan yo luy la böb re küs tü bez le ri ne

ula şır. Me sa jı oku yan böb re küs tü bez le ri he men ge rek li hor mo nu üre te -

rek vü cut ta bir di zi kim ya sal iş le min baş la ma sı nı sağ lar. 

Hi po fiz be zi nin bü tün bun la rı ya pa bil me si için ne ler "bil me si" ge rek -

mek te dir dü şü ne lim. Hi po fiz be zi;

"Böb re küs tü be zi nin gö re vi ni",

"Bu gö re vi na sıl ye ri ne ge tir di ği ni",

"Böb re küs tü be zi nin ha re ke te geç me si için ge rek li olan işa re ti" bil -

mek zo run da dır. 

Göz önün de bu lun du rul ma sı ge re ken bir baş ka nok ta da mo le kül le -

rin kat et tik le ri me sa fe dir. Hor mon  mo le kül le ri nin göz le gö rül me ye cek

ka dar kü çük ol duk la rı dü şü nül dü ğün de, bu mo le kül le rin be yin den böb -

re ğe uza nan yol cu luk la rı nın in sa na gö re bin ler ce ki lo met re ile ifa de edi -

le bi le cek bir yol cu luk ol du ğu nu ka bul et mek ge re kir. 
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Bey nin ta ba n›n da ki hi po fiz (1) iki ay r› hor -
mon sal g› la ya rak böb rek le rin ça l›fl ma s› n› de -
net ler. Bu hor mon lar dan ADH böb rek tü bül -
le ri nin et kin li ¤i ni ar t› r›r. ACTH ise böb re küs -
tü sal g› bez le ri ni (2) uya r›r. ACTH uya r› s› ile

bu bez le rin sal g› la d› ¤› hor mon lar dan bi ri
böb rek le rin et kin li ¤i ni sa¤ lar. Bu nun üze ri ne
kan, atar da ma rdan glo me rü le (3) bo fla l›r. Bu -

ra da sü zü len ka n›n plaz ma s› pro te in le r den
ay r› la rak en ya k›n tü bü le ge çer (4). Bu tü bül

bo yun ca ve Hen le kul bun da (5) tü bül de ki
mad de ler tek rar kan ta ra f›n dan so ¤u ru lur lar.

Ka n›n mad de le ri so ¤ur ma s› en son tü bü le (6)
ka dar sü rer. En son tü bül de kan ay n› za man -
da ba z› mad de le ri de tü bü le bo flal t›r. Bu ra da

ADH su yun so ¤u rul ma s› n› ar t› r›r, böb re küs tü
sal g› be zin den sal g› la nan hor mon da tu zun

so ¤u rul ma s› n› ar t› r›r. Böy le ce böb rek ler de ki
ifl lem ta mam lan m›fl olur. Al lah, böb rek le rin
ça l›fl ma s› için ya rat t› ¤› bu de tay l› sis tem le

sa na t› n›n ben zer siz li ¤i ni bi ze ta n›t mak tad›r.

glomerül

süzülme

hipofiz bezi

ACTH

ADH

6

2
1

3

4
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Bu du rum da or ta ya ce vap lan ma sı ge re ken pek çok so ru çık mak ta -

dır: Na sıl olur da hi po fiz be zi, ken di sin den bin ler ce km uzak ta bu lu nan

baş ka bir hor mo nal be zin so rum lu luk la rı nı bil mek te, böb re küs tü be zi ni

ha re ke te ge çi re cek doğ ru kim ya sal ve fi zik sel for mül le ri tam ola rak üret -

mek te dir? Hi po fiz be zi böb re küs tü be zi nin ça lış ma sı nı dü zen le mek gi bi

bir so rum lu lu ğu ni çin üst len miş tir? Kim ya sal mad de le re ha ber leş me ye -

te ne ği ka zan dı ran bu akıl or ta ya na sıl çık mış tır? Gör me yen, duy ma yan,

dü şü ne me yen sa de ce mo le kül ler den olu şan mad de ler böy le bir bi lin ce

na sıl sa hip ol muş lar dır?

İn san, bi linç sa hi bi olan, bu bi lin ci kul la na bi le cek, ge liş ti re bi le cek,

ye ni yön tem ler bu la bi le cek bir var lık tır. Di ğer can lı la ra gö re sa hip ol du -

ğu tüm üs tün özel lik le re, ze ka, öğ ren me ka bi li ye ti, araş tır ma, so nuç çı -

kar ma gi bi ye te nek le re rağ men -eğer bu ko nu da özel bir eği tim al ma dıy -

sa- ken di vü cu dun da ki hor mon la rın ne re ler den sal gı lan dı ğı nı bil me si,

bun la rın üre ti mi ni yap ma sı müm kün de ğil dir. Hor mon la rın ça lış ma sı na

mü da ha le et me si, sal gı lan dık la rı yer le ri de ğiş tir me si, ye ni le ri ni ek le me si

de im kan sız dır.

Hor mon sal gı la yan bez ler ise bi rer hüc re top lu lu ğu dur. Bu hüc re ler

can sız ve şu ur suz atom la rın bir le şi min den oluş mak ta dır. İn sa nın ya pa -

ma dı ğı iş le ri, bu şu ur suz atom lar top lu lu ğu na sıl ya pa bil mek te dir? Vü cu -

dun ka ran lık de rin lik le rin de, bir bir le riy le as la kar şı laş ma sı müm kün ol -

ma yan or gan lar, na sıl böy le bir akıl ve şu ur gös te ri si ser gi le mek te dir ler?

Bu du rum da or ta ya çok açık bir ger çek çık mak ta dır. Hor mon lar ve

on la rı sal gı la yan bez ler, çok üs tün bir güç ta ra fın dan bu özel lik le re sa hip

ola rak ya ra tıl mış lar ve in san vü cu du na özel ola rak yer leş ti ril miş ler dir.

De vam lı lık la rı nın sağ lan ma sı için özel bir sis tem ku rul muş, bu sis tem is -

tis na sız bü tün in san lar da var ola cak şe kil de ya ra tıl mış ve DNA'la ra bu

bil gi ler kod lan mış tır. 

Bu iş lem le rin tü mü ben ze ri ol ma yan bir akıl ge rek ti rir. Bu üs tün akıl

tüm ev re ni ya rat mış olan, Yü ce Al lah'a ait tir. Al lah tüm alem le rin Rab bi

olan, hiç bir or ta ğı ol ma yan dır. 

De ki: "O, herşeyin Rab bi iken, ben Al lah'tan baş ka bir Rab mi ara ya yım?

Hiçbir ne fis, ken di sin den baş ka sı nın aley hi ne (gü nah) ka zan maz. Gü -
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nah kar olan bir baş ka sı nın gü nah yü kü nü ta şı maz. So nun da dö nü şü nüz

Rab bi ni ze dir. O, si ze hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri ha ber

ve re cek tir." (En'am Su re si, 164)

HOR MO NAL ‹LE T‹ fi‹ M‹N D‹ ⁄ER SANT RAL LE R‹

Ti ro id Bez le ri

Hor mo nal sis te min da ğı tım sant -

ral le rin den bi ri de ti ro id ve pa ra ti ro id

bez le ri dir. Ti ro id be zi sağ lık lı bir ya şam

sü re bil me niz için vü cut me ta bo liz ma nı -

zı dü zen ler. Bu nu, üret ti ği özel bir hor -

mon (ti rok sin) sa ye sin de ya par. Ti rok -

sin hor mo nu vü cut ta ki bü tün hüc re le re

et ki eden bir hor mon dur ve hüc re le rin

kul la na ca ğı ok si jen mik ta rı nı be lir ler.

Ör ne ğin bir hüc re de mi to kond ri nin bu -

lun du ğu or ta ma ti rok sin hor mo nu ve -

ril di ğin de, ok si jen tü ke ti mi ve ener ji

üre ti mi ar tar. Kan da ki ti rok sin ye ter siz -

li ğin de ise me ta bo liz ma nın ya vaş la ma -

sı nın ya nı sı ra do ku sı vı sın da su ve sod -

yum mik ta rı ar tar. Kan da ko les te rol

mik ta rı yük se lir.55

Ti ro id be zin de ti rok sin hor mo nu nun üre til me si ve sal gı lan ma sı da

yi ne içi çe geç miş bir sis tem sa ye sin de ça lı şır. Ti rok sin hor mo nu nun sal gı -

lan ma sı, hi po fiz be zi nin ön lo bun dan sal gı la nan "ti rot ro pin" ad lı baş ka

bir hor mon ta ra fın dan dü zen le nir.

Ti ro id be zin den sal gı la nan baş ka bir hor mon da kal si to nin dir. Kal si -

to nin hor mo nu, pa ra ti ro id be zin den sal gı la nan pa rat hor mon (PTH) ile

bir lik te vü cu dun kal si yum-fos fat mik ta rı nın dü zen len me sin de önem li bir

rol oy nar. Kal si yum mik ta rı nın dü ze ni ise in san açı sın dan son de re ce ha -
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Tiro id be zi boy nun alt ön böl ge sin de, so -
luk bo ru su nun ön ta ra f›n da ve g›rt la ¤›n
al t›n da bu lu nur. Ti ro id be zin den vü cu -
dun ener ji üre ti mi ile il gi li me ta bo liz ma -
s›n› düzen leyen hor mon lar sal g›lan›r.

tiroid k›k›rda¤›

fiahdamara
giden 

atardamar

nefes
borusu

aort

tiroid bezi
geçidi

tiroid bezinin
sol lobu

sol
köprücük
kemi¤i
alt›ndaki
atardamar
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ya ti dir; bu mad de, ke mik olu şu mu, kas ve si nir sis -

te mi nin ça lış ma sı, ka nın pıh tı laş ma sı, hüc re za rın -

dan ak tif ta şı ma nın ya pıl ma sı gi bi son de re ce ha ya -

ti iş ler de kul la nı lır. Bu ne den le kan da be lir li bir dü -

zey de kal si yu mun mut la ka bu lun ma sı ge re kir. İş te

bu yüz den ke mik ler kal si yum de po la yan bir ban ka

gö re vi gö rür. İki fark lı hor mon da bu ban ka ya kal si -

yu mun ya tı rıl ma sı nı ya da ge ri çe kil me si ni sağ lar.56

Ti ro id be zi nin üze rin de bu lu nan pa ra ti ro id be -

zi nin üret ti ği pa rat hor mon kan da ki ke mik ler de de -

po edi len kal si yu mun ka na ge ri ve ril me sin de rol

oy nar. Bu hor mo nun sal gı lan ma sı, hi po fiz be zi ve

si nir sis te mi nin doğ ru dan et ki si ol ma dan, kan da ki

kal si yum mik ta rı na gö re oto ma tik ola rak dü zen le -

nir. Bu hor mon kan da kal si yum mik ta rı düş tü ğün -

de bu nu he men tes pit eder ve doğ ru dan ke mik hüc -

re le ri ne et ki ede rek, ke mik ten ka na kal si yum ge çi şi -

ni hız lan dı rır. Kan da ki kal si yum mik ta rı bel li bir se -

vi ye yi geç ti ğin de ise ti ro id be zin den kal si to nin hor mo nu sal gı la nır. Kal si -

to nin kan da ki faz la kal si yu mun ke mik le rin ya pı sı na ge çe rek ora da de po -

lan ma sı nı  sağ lar.57

İn san vü cu du için son de re ce önem li iş lev le ri olan bu hor mo nun ek -

sik li ği ya da faz la lı ğı du ru mun da ne gi bi so run lar or ta ya çı kar? 

Pa rat hor mo  nun az lı ğın da, kan da ki kal si yum mik ta rı aza lır, bu na

bağ lı ola rak kas lar da, özel lik le de el ve yüz kas la rın da ka sıl ma lar ya ni te -

ta ni gö rü lür. Eğer bu ne fes bo ru sun da ki kas lar da olur sa ne fes al ma yı en -

gel ler ve ölü me yol aça bi lir. Hor mo nun faz la lı ğın da ise, ke mik ler de ki kal -

si yum de po la rı bo şal tı la rak ka na ve ri lir. Bu du rum ke mik le rin ko lay ca

bü kül me si ne ve kı rıl ma sı na se bep olur. Böb rek ler kan da ki faz la kal si yu -

mu at ma ya ça lı şır fa kat bu kal si yum kris tal le ri böb rek taş la rı na da ne den

ola bi lir.58

Bu ör nek ler de gö rül dü ğü gi bi, in sa nın ya şa mı nı sağ lık lı ve ra hat bir

şe kil de sür dür me si, hor mon sis te mi nin tam ola rak ça lış ma sıy la müm -
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Kal si yu mun k›l cal da mar -
lar da ki ora n› aza l›n ca, pa ra -
ti ro id bez le rin den, parat-
hormon (PTH) sal g› la n›r.
PTH, ke mik ten kal si yum
sal g› lan ma s› için bir uya r› -
d›r. Bu ku sur suz kont rol
sis te mi sa ye sin de kan da ki
kal si yum se vi ye si he men
yük selir. 

k›lcal damar
(kanda Ca
düflük oran-
da)

paratiroid
bezleri

paratiroid
bezleri

PTH



kün dür. Ni te kim yal nız ca ti ro id be zi nin ça lış ma sın da ki kü çük bir ak sak -

lık pek çok has ta lı ğa ne den ola bil mek te dir. Pe ki böy le si ne ku sur suz bir

sis te mi ku ran ve iş le ten kim dir? Bu ra ya ka dar hep kan da ki ek si len mad -

de le ri fark eden, bu ek sik li ğin mik ta rı nı tes pit ede rek ge rek li mad de le ri

üre ten, bu mad de le rin içe ri ği nin ne ol ma sı ge rek ti ği ni çok iyi bi len ve ge -

rek ti ği mik tar da mad de yi ge rek ti ği sü re ce üre ten, vü cu dun di ğer or gan -

la rı üze rin de de et ki si olan bir "ira de"den söz et tik. Dü şü nül me si ge re ken

nok ta şu dur: Böy le yük sek bir ira de gös te ren var lık ti ro id be zi nin ken di -

si mi dir? El bet te böy le bir şey müm kün de ğil dir. Ti ro id be zi de di ği miz

şey bir hüc re ler top lu lu ğu dur; bu top lu lu ğun için de bir şu ur sa hi bi ara -
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Can l› l› ¤›n de va m› için vü cut ta bel li bir mik tar da kal si yum ol ma s› ge re kir. Bu mik ta r› ko -
ru yan ise ti ro id be zin den sal g› la nan kal si to nin hor mo nu ve pa ra ti ro id be zin den sal g› la -
nan pa rat hor mon dur. Vü cu du muz da ki bir be ze kan da ki kal si yum mik ta r› n› öl çe cek ve
bu na gö re dü zen le me ler ya pa cak flu uru ve ira de yi ve ren, üs tün güç sa hi bi olan Al lah't›r.
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mak müm kün de ğil dir. Bu ira de, hor mon la ra ait tir de di ye me yiz. Hor -

mon de di ği miz şey de mo le kül ler den olu şan bir mad de dir. O hal de bu

ira de yi ne re de ara ya ca ğız?

İş te bu nok ta da kar şı laş tı ğı mız tek so nuç, ya ra tı lış ger çe ği dir. Vü cut

için de ki tüm bez le rin, hor mo nal sis te mi oluş tu ran tüm ele man la rın, bun -

la rın üret tik le ri hor mon la rın, o hor mon la rın için de yer alan mo le kül le rin

ve on la rı oluş tu ran atom la rın tü mü Al lah'ın ben zer siz ya ra tı şı nın bi rer

ürü nü dür.

Böb re küs tü Bez le ri nin Öne mi

Hor mo nal sis te min üre tim ele man la rın dan bi ri de böb re küs tü bez le -

ri dir. Böb re küs tü bez le rin de üre ti len önem li hor mon lar dan bir ta ne si ad -

re na lin dir. Ad re na lin hor mo nu nun çok il ginç bir gö re vi var dır. Bu hor -

mon acil bir du rum la kar şı la şan in san be de nin de, çe şit li de ği şik lik le rin

oluş ma sı na ne den olur. Bu de ği şik lik ler le in san be de nin de ani den ge li şen

olay la ra kar şı bir ne vi ha zır lık ya pıl mış olur. Bu nu şöy le ör nek len di re bi -

li riz:

Bir teh li ke ile kar şı kar şı ya ka lan (ör ne ğin bir hay va nın sal dı rı sı na

uğ ra yan) bir in san dü şü ne lim. İler le yen sa ni ye ler de bu in sa nın be de ni nin

nor mal şart la ra gö re çok fark lı ih ti yaç la rı ola cak tır. Hız lı koş ma sı, kas la -

rı nın da ha hız lı ça lış ma sı, kan ba sın cı nın art ma sı, kal bi nin da ha hız lı at -

ma sı ge rek li dir. Böy le ce da ha hız lı ko şa bi le cek, da ha ça buk ka ça bi le cek

ve ya teh li ke ile da ha güç lü bir şe kil de mü ca de le ede bi le cek tir. Pe ki bü tün

bun lar na sıl ger çek le şe cek tir?

Teh li ke nin or ta ya çık ma sı ile bir lik te vü cut ta alarm düğ me si ne ba sı -

lır. Be yin, böb re küs tü bez le ri ne yıl dı rım gi bi bir emir gön de rir. Böb re küs -

tü be zin de bu lu nan hüc re ler alarm du ru mu na ge çer ve acil ola rak ad re -

na lin isim li bir hor mon sal gı lar lar. Ad re na lin mo le kül le ri ka na ka rı şır ve

vü cu dun çe şit li böl ge le ri ne da ğı lır.

Ad re na lin hor mo nu nun bir ama cı var dır. Bü tün vü cu du top ye kün

alarm du ru mu na ge çir mek ve in sa nın da ha güç lü, da ha da ya nık lı ve da -

ha hız lı ol ma sı nı sağ la mak tır. 

Sal gı la nan ad re na lin mo le kül le ri da mar lar da özel bir dü zen le me ya -
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par lar. Ad re na lin mo le kül le ri acil du rum da önem li or gan la ra da ha çok

kan git me si ni sağ lar . Bu nun için kal be, bey ne ve kas la ra gi den kan da -

mar la rı nın et ra fın da bu lu nan hüc re ler ad re na li ne ita at eder ve da ma rın

ge niş le me si ni sağ lar. Böy le ce ha ya ti or gan la ra da ha çok kan gi der.

Ad re na lin mo le kül le ri ih ti yaç du yul ma ya cak or gan la ra gi den da -

mar la rı da da ral tır lar. Böy le ce bu or gan la ra da ha az kan git me si sağ la nır.

Ad re na lin mo le kül le ri nin et ki si kal be, bey ne ve kas la ra gi den da -

mar la rı açar ken, ka ra ci ğe re ve de ri ye gi den da mar la rı da ralt mak ta dır.

Böy le ce be den için ih ti yaç du yu lan ekst ra des tek sağ lan mış olur. Hiç bir

za man yan lış lık la kal be ve ya bey ne gi den da mar lar da ra lıp ka ra ci ğe re ve -

ya de ri ye gi den da mar lar ge niş le mez. Ad re na lin mo le kü lü ne yap ma sı

ge rek ti ği ni çok iyi bi lir. Da mar hüc re le ri de ad re na li ne har fi yen ita at

eder ler. Be de ni niz de bu lu nan yüz ler ce da ma rın ça pı ve ne re ye ne mik tar -
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fiekil de böb re küs tü be zi ve bu
be zin bö lüm le ri gö rü lü yor. 

a)Be zin d›fl k›s m› kor teks, iç
k›s m› ise me dul la d›r. Bu böl ge -

le rin uya r›l ma s› ve sal g› la d›k la r›
hor mon lar fark l› d›r. 

b)Böb re küs tü be zi nin kor teks
(d›fl) k›s m› n›n hor mon sal g› s› -

n›n dü zen len me si flu fle kil de
ger çek lefl mek te dir: Hi po ta la -

mus ve hi po fiz hor mon la r› kan -
la böbreküstü be zi nin ka buk

böl ge si ne ge le rek bu ra dan kor -
ti zol hor mon la r› sal g› lan ma s› n›

sa¤ lar. Kor ti zol  hor mo nu nun
vü cut ta ki kan fle ke ri ni ar t›r mak,

ka ra ci ¤er de gli ko jen de po lan -
ma s› n› sa¤ la mak gi bi önem li

gö rev le ri var d›r. Be yin den ge -
len bir emir le böb rek le rin ha re -
ke te geç me si ve bu nun la vü cut
fa ali yet le ri nin  dü zen len me si ni
hüc re le rin  ger çek lefl ti re me ye -

cek le ri aç›k t›r.  El bet te ki bu
Al lah'›n ben zer siz ya rat ma s› d›r.
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da kan ilet tik le ri, gö zü nüz le gö rül me yen bir hor mo nun ak lı ta ra fın dan

ayar lan mak ta dır.

De ri ye az kan pom pa lan ma sı nın bir baş ka hik me ti da ha var dır. Bu

sa ye de muh te mel bir ya ra lan ma da kan kay bet me ris ki en aza in di ril miş

ola cak tır. Aşı rı he ye can kar şı sın da de ri de göz lem le nen so luk laş ma nın ne -

de ni de o an da de ri ye da ha az kan pom pa la nı yor ol ma sı dır.

Ad re na lin mo le kül le ri her or gan için fark lı bir an lam ta şır; 

Da ma ra git ti ği za man da ma rı ge niş le ten ad re na lin mo le kü lü, kal be

git ti ği za man da kalp hüc re le ri nin ka sıl ma la rı nı hız lan dı rır. Böy le ce kalp

da ha hız lı atar ve kas la ra ekst ra güç için ih ti yaç la rı olan kan sağ lan mış

olur.
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Hipo ta la mu sun, böbreküstü be zi nin iç k›s m› n›n (ad re nal me dul la) ve be zin d›fl k›s m› n›n (ad -
re nal kor tek sin) he ye can an›n da  ne gi bi tep ki ler ver dik le ri ni gös te ren fle ma tik an la t›m gö rü -
lü yor. Ge rek li du rum lar da vü cu da güç sa¤ la yan bu bir bi ri ne ba¤ l› sis te min ken di li ¤in den or -
ta ya ç›k ma s› n›n müm kün ol ma d› ¤› ak›l sa hi bi her in san için çok aç›k bir ger çek tir. (Elaine N.
Marieb, Essential of Human Anatomy & Physiology, Benjamin/Cummings Science Publishing, s.280)
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Heyecan an›nda k›sa vadeli tepkiler Heyecan an›nda uzun vadeli tepkiler

adrenal medulla (böbreküstü be zi nin iç k›s m›)

1- Glikoza dönüflen glikojen: kandaki
glikoz seviyesi yükseliyor.
2- Kan bas›nc› artar
3- Solunum oran› artar
4- Metabolizma h›zlan›r 
5- Heyecan an›na ba¤l› olarak kan ak›fl›nda
farkl›l›k ve sindirim ve böbrek faaliyet-
lerinde azalma görülür. 

1- Böbreklerde
sodyum iyonu ve
su birikmesi
2- Kan hacmi ve
bas›nc› artar

1- Pro te in ler ve
ya¤ lar sin di ri le rek
gli ko za çev ri lir.
Böy le ce kan da ki
gli koz ora n› ar tar. 
2- Ba ¤› fl›k l›k sis temi
bas k›lanabilir.



Ad re na lin mo le kü lü kas hüc re le ri ne ulaş tı ğı za man da kas la rın da ha

güç lü bir şe kil de ka sı la bil me le ri ni sağ lar.

Ka ra ci ğe re ula şan ad re na lin mo le kül le ri bu ra da bu lu nan hüc re le re

ka na da ha çok şe ker ka rış tır ma la rı nı em re der. Böy le ce kan da ki şe ker mik -

ta rı ar tar ve kas la rın ih ti ya cı ola cak ekst ra ya kıt sağ lan mış olur.

Bü tün bu özel ayar la ma lar so nu cun da me ta bo liz ma % 100 ora nın da bir

güç ar tı şı sağ lar. Ad re na li nin vü cut ta yap tı ğı de ği şik lik ler sa ye sin de in san

da ha hız lı dü şü nen ve ka rar ve re bi len, da ha güç lü mü ca de le ede bi len, da ha

hız lı ko şa bi len ve da ha çok da ya nık lı lık gös te re bi len bir du ru ma ge lir. 
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Böb re küs tü bez le rin den(ad re nal kor -
teks) sal g› la nan bafl ka bir hor mon
olan al dos te ro nun yok lu ¤u mut lak
ölüm dür. Vü cut ta ki mi ne ral den ge si -
ni sa¤ la yan bu hor mo nun sal g› lan -
ma ma s› du ru mun da do la fl›m yet mez -
li ¤i, kas yor gun lu ¤u, de ri de pig ment -
lefl me gi bi has ta l›k lar or ta ya ç› kar.
Kan fle ke ri dü fler, en fek si yon di ren ci
aza l›r. (In vi ta ti on to Bi ology, s.436)
K› sa ca s› in sa n›n sa¤ l›k l› ya fla m›, re -
sim de gör dü ¤ü nüz (üst te) atom la r›n
bir le flip al dos te ron isim li bu hor mo -
nu olufl tur ma s› ile müm kün dür. Bu
ifl lem ler s› ra s›n da ser gi le nen flu ur ve
ira de nin bu hor mo nu olufl tu ran flu ur -
suz ve can s›z atom la r›n ese ri ol du ¤u -
nu id dia et mek hiç kufl ku suz ki bü -
yük bir man t›k he zi me ti dir. 

Aldosteron 

Aldosteron salg›lanmas› ve kan bas›nc›n›n dü-
zenlenmesi s›ras›nda gerçekleflen olaylar

Sod yum kon sant ras yo -
nun da ki düfl mey le hüc re

d› fl› s› v› hac mi azal›r. 
Kan›n hacmi  düfler

Kan bas›nc› düfler Böbrekten renin
salg›lan›r

Renin anjiotensino-
jeni, anjiotensin-I'e

çevirir

Çevirici
enzim

Anjiotensin-I an-
jiotensin II'ye

dönüflür

Kan

Anjiotensin II kan
bas›nc›n› art›r›r. 

Arterioller (atar k›lcallar)
kas›l›r

Adrenal korteksin
uyar›lmas›yla aldosteron

salg›lan›r

Adrenal korteksin
uyar›lmas›yla aldosteron

salg›lan›r

Sodyum ve su dengesi
normale döner

Hücre d›fl› s›v› miktar›
artar

Hücre d›fl› s›v› miktar› artar.
Sonuçta kan hacmi normale

dönüflür. 

Kan bas›nc› da normale
döner
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Siz hiç far kın da ol ma dı ğı nız hal de, vü cu du -

nuz da her an bin ler ce emir gi der ge lir ve ya -

şa mı nı zı en uy gun ve en ko lay ha le ge ti rir. 

Ör ne ğin, he ye can lan dı ğı nız da ve ya kork tu -

ğu nuz da, si nir hüc re le ri niz der hal sin yal sis -

te mi ni uya rır ve bü yük bir hız la ve yo lu nu

şaş ma dan he de fe ula şa rak böb re küs tü bez -

le ri ni zi ha re ket len di rir. Me sa jı alan

böbreküstü bez le ri ad re na lin hor mo nu sal gı -

lar. Ad re na lin hor mo nu ise ka na ka rı şa rak,

ne re dey se bü tün vü cu du alar ma ge çi rir. Sin -

di rim or gan la rı nın ha re ket le ri ni en gel ler ve

sin dir me sü re ci ni dur du rur. Böy le ce sin di ri -

me ka tıl ma yan önem li mik tar da kan, kas la rı

bes le mek üze re boş ta kal mış olur. Ay nı za -

man da kal bin rit mi hız la nır, kan ba sın cı ar tar.

Ak ci ğer le rin bronş la rı ge niş le yip, ok si jen gi ri -

şi ni ve ka nın ok si jen le bes len me si ni hız lan -

dı rır. Kan da ki şe ker mik ta rı ar tar. Bu da kas -

la ra faz la dan ener ji sağ lar. Ni ha yet göz be -

bek le ri ge niş ler ve göz le rin ışık uya rım la rı na

kar şı du yar lı lı ğı ar tar. Bü tün bu et ki ler bi ra ra -

ya gel di ğin de ise, bir in san is ter kaç ma, is ter

sa vun ma, is ter se de sal dır ma du ru mu na

geç mek üze re ol sun, her du rum da bü yük bir

per for mans gös ter me ye ha zır du ru ma ge lir. 

Si nir hüc re le ri, can sız ve bi linç siz atom lar -

dan olu şan ya pı lar dır. An cak bu atom lar, vü -

cu dun ih ti yaç duy du ğu du rum la rı he men an -

la ya rak, vü cu dun il gi li ye ri ne der hal me saj

gön de rir ler. Me sa jı alan yer de ay nı şe kil de

can sız atom la rın bir leş me sin den mey da na

gel miş tir. Bu na rağ men ken di si ne ge len me -

sa jı he men an lar ve ha re ke te ge çe rek ge rek li

hor mo nu üre tir. Bu hor mon ise, son de re ce

şu ur lu bir şe kil de ve üre ti liş ama cı nı ga yet iyi

bi le rek tüm vü cu du do la şır ve il gi li or gan la rı

alar ma ge çi rir. 

Bu ka dar şu ur lu, plan lı, or ga ni ze ve ama ca

yö ne lik bir sis te min te sa dü fen oluş tu ğu nu

dü şün mek ak la, man tı ğa ve sağ du yu ya yüz

çe vir mek tir. Dar wi nist ler, tüm bu sis tem le rin

ve or gan la rın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia ed-

e rek, ço cuk la rın da hi gü le cek le ri bir du ru ma

düş mek te dir ler. 

Ev rim ci ve ate ist bir fel se fe ci ol ma sı na rağ -

men, Mal colm Mug ge rid ge Dar wi nizm'in için -

de bu lun du ğu bu du ru mu şöy le iti raf eder:

"Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu -

lan dı ğı alan lar da, ge le ce ğin  ta rih ki tap la rın -

da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri

ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka -

dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz

bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la -

ya cak tır." (Mal colm Mug ge rid ge, The End of

Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans,

1980, s; 43)

DARWINİZM'İ YALANLAYAN HORMONLAR 
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Ad re na lin mo le kül le ri bir in sa nın teh li ke anın da be de nin de ne gi bi

de ği şik lik le re ih ti ya cı ol du ğu nu çok iyi bil mek te dir. Da ha sı bu mo le kül -

ler bü tün vü cu du or tak bir uyum için de teh li ke ye ha zır la mak ta dır lar. 

Ken di si ne ad re na lin hor mo nu ula şan her do ku ve or gan or tak bir

amaç için ha re ket et me ye baş la mak ta dır. Hiç bir or gan or tak ama cın dı şın -

da ve ya ter si ne ha re ket et me mek te dir. 

Acil du rum lar kar şı sın da in san be de ni nin ver me si ge re ken tep ki ler

ve alın ma sı ge re ken ön lem ler da hi in sa nın bil gi si ve kont ro lü dı şın da

alın mış ve in san vü cu du na yer leş ti ril miş tir. Ad re na lin hor mo nu ve vü cut

üze rin de ki et ki si bu sis tem le rin bir bir le ri ne uy gun ve özel bir şe kil de ya -

ra tıl dı ğı nı bir kez da ha is pat et mek te dir.

Ka d›n ve Er kek Far k› n› Olufl tu ran Bez ler

İn san er gen lik ça ğı na gel di ğin de hi po fiz be zi vü cut ta ba zı de ği şik lik -

le rin ya pıl ma sı ge rek ti ği ni ade ta fark eder ve eşey sel bez le re bir di zi emir

gön de rir. Bu emir üze ri ne eşey sel bez ler ha re ke te ge çer. Ka dın eşey sel

bez le rin de sal gı la nan bir hor mon (öst ro jen) ka dın vü cu du nu ol gun laş tı -

rıp üre me or gan la rı ve vü cut ya pı sı nın ge li şi mi ni dü zen ler ken, baş ka bir

hor mon da (pro ges te ron) ka dı nı ge be li ğe ha zır lar. 

Er kek eşey bez le rin den sal gı la nan baş ka bir hor mon ise (tes tes te ron)

er kek le re öz gü vü cut ya pı sı nın or ta ya çık ma sı nı ve cin sel ge li şi min dü -

zen len me si ni sağ lar. 

Her iki be de nin hi po fiz ya da ti ro id bez le rin de üre ti len hor mon lar

bir bir le ri  ile he men he men ay nı özel lik le re sa hip tir. An cak eşey sel bez ler

er gen lik ça ğı na ge lin di ğin de bir bir le rin den ta ma men fark lı hor mon lar,

üre tir ler. Ço cuk luk dö ne min de de vü cut ta olan an cak sal gı lan ma yan cin -
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Testesteronun
kimyasal formülü

Progesteronun
kimyasal formülü

Pro ges te ron ka d›n
vü cu du nu ge be li ¤e
ha z›r la yan, tes tes te -
ron ise er kek le re öz -
gü özel lik le rin mey da -
na gel me si ni sa¤ la -
yan hor mon dur.
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si yet hor mon la rı nın vü cut ol gun laş tı ğı za man ha re ke te geç me le ri de hep

bel li bir dü zen ve za man la ma ya uy gun ol mak ta dır. Bu olay na sıl ger çek -

le şir? 

Vü cu du nu zun için de ki bir mo le kül ge çen za ma nı ya ni ta ri hi he sap -

la mak ta ve be lir len miş bir ta rih te ha re ke te geç mek te dir. Bir mad de nin za -

man he sap la ma sı yap ma sı, üs te lik bü tün in san lar da he men he men ay nı

za man la rı tut tu ra rak ha re ke te geç me si in sa nı hay re te sü rük le yen bir

olay dır. Bir hor mo nun ta rih bil me si müm kün mü dür? El bet te ki böy le bir

şey müm kün de ğil dir. Hor mon la rı bel li za man lar da ha re ke te ge çi ren on -

la rı ya rat mış olan Al lah'tır. Ne za man sal gı la nıp ne za man du ra cak la rı nı

be lir le yen Al lah'tır. Al lah her tür lü ya rat ma yı bi len dir.

Çok Has sas Bir Öl çü

Vü cu du muz için vaz ge çil mez ve ha ya ti bir gö re ve sa hip hor mon lar,

aca ba ka nı mız da ne ka dar yer tut mak ta dır? 1 lit re kan da 1 gra mın mil yar -

da bi ri ile mil yo nda bi ri ka dar hor mon bu lu -

nur.59 Bu ka dar az mik tar da bu lun ma la rı na

rağ men hor mon lar in san vü cu dun da ki he men

he men bü tün iş lem ler de ha ber leş me yi sağ la yı -

cı, ha re ke te ge çi ri ci rol oy na mak ta dır lar. 

Kan da akıl al ma ya cak ka dar kü çük bir

yer tu tan hor mon la rın, ge rek ti ği za man ge rek -

ti ği mik tar da sal gı lan ma la rı ve ge rek ti ğin de

he men dur du rul ma la rı son de re ce önem li dir. 

Pe ki bu dü zen le me yi ya pan kim dir? Hor -

mon la rın faz la sal gı lan dı ğı nı fark edip, "dur"

em ri ni kim ver mek te dir?

Sal gı la nan hor mon la rın et ki et tik le ri or -

gan lar eğer yap ma la rı ge re ken gö rev den da ha faz la sı nı ya par lar sa bu, vü -

cut için teh li ke an la mı na ge lir. İh ti yaç tan faz la ça lı şan bir or gan, ken di si -

ni ha re ke te ge çi ren hor mon la rı üre ten sal gı be zi ne bir me saj gön de rir. Bu

me saj "be nim ça lış ma ma ar tık ih ti yaç yok, be ni ça lış tı ran hor mo nu üret -

me" an la mı na ge lir. 
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Tiro id be zi nin bü yü me si ile
gu atr (yu ka r› da) ad› ve ri len

has ta l›k or taya ç›kar.



Bu sis te min bo zul du ğu has ta lık lar dan bi ri, ti ro id be zi nin faz la ça lış -

ma sı an la mı na ge len hi per ti ro id has ta lı ğı dır. Eğer bu has ta lık te da vi edil -

mez se in san ya şa mı nı sür dü re mez. 

Gö rül dü ğü gi bi is tis nai has ta lık du rum la rı dı şın da, bu sis tem ku sur -

suz bir şe kil de iş ler. Her or gan ken di si ile il gi li hor mo nu han gi sal gı be zi -

nin üret ti ği ni bi lir. Eğer bu bez ken di si ni ih ti yaç tan faz la ça lış tı rır sa or gan

du ru ma mü da ha le eder. Hor mon be zi ve il gi li or gan ade ta iki in san gi bi

bir bir le ri ile ile ti şim ku rar. Bu sa ye de in san sağ lık lı bir şe kil de ya şa mı nı

sür dü rür. 

An cak tüm bun lar ger çek le şir ken in sa nın bu olay la rın tek bir ta ne -

sin den bi le ha be ri ol maz; sağ lı ğı ile il gi li bu ha ya ti ko nu lar da ken di si bir

ça ba gös ter mek zo run da kal maz. Çün kü Al lah, in sa nın sağ lık lı ya şa ma sı

için can sız ve şu ur suz atom lar dan olu şan mo le kül le ri bi rer ve si le kıl mış -

tır. Bu, Al lah'ın tüm in san lar üze rin de ki son suz rah me ti nin bir de li li dir.

Hor mon la r›n Pa ket len me si

Bir oto mo bil fab ri ka sın da üre ti len ara cın fark lı par ça la rı -şa se, ka -

por ta, cam lar, mo tor, kol tuk lar- fark lı ima lat ha ne ler de üre ti lip da ha son -
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Hor mon lar, hem
sal g› bez le ri (a),
hem de uya r› sal -
g› la yan hüc re ler
(b) ta ra f›n dan sal -
g› la n›r. Hor mon -
lar ge nel de kan
ta ra f›n dan ta fl› n›r
ve hedef hüc -
relere götürülür.

salg› bezinin
hücreleri

(a)

(b)

k›lcaldamar a¤›

kan yoluyla tafl›nma

kan yoluyla tafl›nma

hedef hücreler

hedef hücreleruyar› salg›layan hücreler
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ra bi ra ra ya ge ti ri lir ler. Ba zı hor mon la -

rın üre tim le rin de de ay nı plan la ma söz

ko nu su dur. 

DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da

ri bo zom lar da üre ti len fark lı par ça lar

en dop laz mik re ti ku lum böl ge sin de bi -

ra ra ya ge ti ri lir ler. Da ha son ra bu par ça

bir fab ri ka da ol du ğu gi bi fark lı bir böl -

ge ye -gol gi ci sim ci ği ne- ile ti lir ve bu ra -

da hor mon son ve kul la nı la bi lir ha li ne

ge ti ri lir.

Hor mon, mü kem mel ha liy le üre -

til miş tir an cak bu ye ter li de ğil dir. Hor -

mo nun üç bo yut lu mü kem mel ya pı sı nı

kan yo luy la ya pa ca ğı uzun yol cu luk

bo yun ca ko ru ya bil me si ge re kir. Ak si

tak dir de hor mon yol da bo zu lur ve he -

def hüc re le ri et ki le ye mez ha le ge lir.

An cak bu teh li ke ye kar şı da ge rek li

ted bir alın mış tır. Gol gi ci sim ci ği ne ge -

ti ri len hor mon mo le kü lü bu ra da in ce

bir zar dan olu şan özel bir pa ket le kap -

la nır. Ar tık hor mon mo le kü lü ya pa ca -

ğı uzun yol cu lu ğa ha zır dır.

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken

bir nok ta var dır. Üre ti mi ya pan hüc re -

ler hor mon la rı ken di le ri kul lan ma yıp

dış or ta ma gön de rir ler. Bun lar, hüc re -

nin ta nı ma dı ğı ve hiç bir za man bi le me -

ye ce ği ka dar uzak ta ki bam baş ka hüc re ler ta ra fın dan kul la nı lır lar. Me sa fe

o ka dar uzak tır ki, hüc re nin bo yu tu dü şü nül dü ğün de üret ti ği mad de nin

al dı ğı yol, bi zim bo yu tu muz da bin ler ce ki lo met re ile ifa de edi le bi lir. Hüc -

re bü yük bir özen ve zah met le üret ti ği mad de le rin ne re de ve na sıl kul la -
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Her in sa n›n vü cu dun da bu lu nan ay n› hor -
mon lar hep ay n› for mü llere sa hip tir . Bu sa -
ye de her in san da ay n› ifl lev le ri gö rür ler.
Ba zen tek bir hor mo nun for mü lün de ki bir
mad de nin ek sik li ¤i da hi hor mo nun ifl lev le -
ri ni ye ri ne ge ti re me me si ne ne den olur. Ör -
ne ¤in ye ni do ¤an be bek ler de ti ro id do ku -
su, hi po fiz, ti ro id hor mo nu al g› la y› c› la r› ve
di ¤er tüm il gi li en zim ler ol ma s› na ra¤ men
hor mon üre ti mi için ge rek li olan iyot mad -
de si ol maz sa bun la r›n hiç bi ri ifl lev gö re -
mez. Ti ro id hor mo nu di ¤er or gan ve do ku -
la r› da et ki le di ¤in den en ufak bir bo zuk luk -
ta kalp bafl ta ol mak üze re tüm ha ya ti sis -
tem ler bo zul ma ya bafl lar. E¤er böy le bir ra -
hat s›z l›k do ¤ufl tan iti ba ren mev cut sa  be -
be ¤in uzun sü re ya fla ma flan s› yok tur.



nıl dı ğı nı bil mez. Ama bu bi lin me yen amaç uğ ru na, ne işe ya ra dı ğı nı bil -

me di ği kompleks ürün le ri bü tün ha ya tı bo yun ca üret me yi sür dü rür.

Ör ne ğin be ynin he men al tın da bu lu nan hi po fiz be zin de ki hüc re le rin

üret tik le ri özel bir hor mon, böb rek fa ali yet le ri ni dü zen ler. Hi po fiz de ki

bir hüc re, böb re ğin na sıl bir şey ol du ğu nu, ne re de bu lun du ğu nu, ne gi bi

iş lem ler yap tı ğı nı bi le mez. Pe ki hiç bil me di ği ve ha ya tı bo yun ca da bi le -

me ye ce ği bir or gan olan böb re ğin ya pı sı na tam uy gun özel lik ler de bir

mad de yi na sıl üre te bi lir? Na sıl olup da böb re ğin ya pı sı na bu ka dar ha kim

ola bi lir? Bu so ru nun tek ce va bı, bü tün bu ku sur suz lu ğun hüc re le rin ira -

de le ri ile ger çek leş me si nin ke sin lik le müm kün ol ma dı ğı dır. Hüc re ler bu

iş için özel ola rak Al lah ta ra fın dan ya ra tıl mış lar dır.

‹n san Bu Mü kem mel Sis te mi Ki me Borç lu dur?

Ev rim te ori si, in san vü cu du nun mil yon lar ca yıl lık bir sü reç için de

kü çük aşa ma lar ge çi re rek bu gün kü ha li ne gel di ği ni öne sü rer. Bu, şu de -

mek tir: İn san be de nin de ki or gan la rın bir kıs mı, bir za man lar yok tu, an cak

da ha son ra ev rim le şe rek oluş tu. 

Böy le bir id di anın as la müm kün ol ma dı ğı nı gö re bil mek için, hor -

mon lar dan ver di ği miz ör nek le re tek rar ba ka lım. Ör ne ğin in san vü cu dun -

da ki kal si yu mun den ge de tu tul ma sı nı sağ la yan sis te min ça lış ma sı için

bir bi rin den ba ğım sız bir çok fak tö rün ay nı an da var ol ma sı ge rek mek te -

dir. Mev cut fak tör ler den bi ri nin -ör ne ğin pa rat hor mo nun- ek sik li ği du ru -

mun da bü tün sis tem işe ya ra maz bir ha le ge le cek tir. Bu du rum di ğer hor -

mo nal bez ler ve on la rın üre tim le ri için de ge çer li dir. Ör ne ğin böb re küs tü

bez le rin den sal gı la nan bir hor mo nun (al dos te ron) yok lu ğu mut lak ölüm -

dür. Öy ley se böb re küs tü be zi nin za man için de ya vaş ya vaş ge liş ti ği dü -

şü nü le mez; çün kü bu bez ol ma dan in sa nın ya şa ma sı müm kün de ğil dir. 

Ay nı şe kil de pank re asa ve in sü li ne sa hip ol ma yan bir in san be de ni -

nin de ya şa mı nı sür dür me si ne ola nak yok tur. Pank re ası ol ma yan bir ya -

rı-in sa nın mil yon lar ca yıl ön ce dün ya üze rin de ge zin di ği ni var sa ya lım.

Ba şı na ne ge lir di?... Ce vap ba sit tir; ye di ği ilk şe ker li gı da ile bir lik te şe ker

ko ma sı na gi rer ve ora cık ta ölür dü.
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Biz yi ne de bir kıs mı nın çok "bi linç li" bir di yet ya pa rak -as lın da bu

müm kün de ğil dir, çün kü ye di ği miz be sin le rin çok bü yük kıs mın da şe ker

var dır- ha yat ta kal dı ğı nı var sa ya lım. O za man şu so ruy la kar şı la şı rız:

Aca ba bu ha ya li "in san ata la rı", pank re asa ve in sü li ne na sıl sa hip ol du lar?

Aca ba gün ler den bir gün bir ta ne si çı kıp; "ar tık bu şe ker so ru nu nu

çöz me miz ge rek, iyi si mi mi de nin al tın da bir ye re bir or gan ko ya lım da

bu or gan kan da ki şe ke ri den ge le yen bir hor mon sal gı la sın" mı de di? Ve

son ra ken di si ni zor la ya rak mi de si nin al tın da ger çek ten de bir pank re as

mı oluş tur du? İn sü li nin na sıl bir for mü le sa hip ol ma sı ge rek ti ği ni he sap -

la yıp son ra da bu for mü lü pank re asa mı öğ ret ti? 

Yok sa, gün ler den bir gün, çok "ba şa rı lı" bir mu tas yon ol du da, bu

pank re ası ol ma yan ha ya li ya rı-in san lar dan bi ri nin DNA'sın da ki bir bo -

zul ma so nu cun da, or ta ya bir den bi re tam te şek kül lü bir pank re as ve in sü -

lin hor mo nu mu çık tı?

An cak bu "mü kem mel" mu tas yon bi le ye ter li ola maz dı. Bir de, kan -

da ki şe ker ora nı nı sü rek li ola rak kont rol al tın da bu lun du ra cak, ge rek ti -

ğin de pank re asa in sü lin sal gı la ma ko mu tu yol la ya cak, ge rek ti ği ka dar in -

sü li nin sal gı lan ma sın dan son ra da "dur" em ri ve re cek bir ka rar me ka niz -

ma sı nın bey nin bir kö şe sin de bir baş ka "te sa düf" so nu cun da ve pank re as -

la ay nı an da oluş ma sı ge re kir di. 

Bu bi lim dı şı se nar yo dan da açık ça an la şıl dı ğı gi bi vü cut ta ki di ğer

bü tün sis tem ler de ol du ğu gi bi hor mo nal sis te min de ev rim te ori si nin id -

dia et ti ği gi bi ba sa mak ba sa mak oluş ma sı na im kan yok tur. Za man için de

ge li şen te sa düf le rin ya da her han gi bir di ğer ha ya li ev rim me ka niz ma sı -

nın hüc re le re, kan da ki mad de le ri ana liz et me, bu ana liz le re gö re ka rar al -

ma, baş ka or gan la rı du rum dan ha ber dar et me ve dev re ye sok ma, ha ber -

le şir ken özel me saj cı lar (hor mon lar) kul lan ma gi bi  ye te nek le ri ka zan dır -

ma sı na im kan yok tur. 

Bu ku sur suz sis te mi ya ra tan, her de ta yı ol ma sı ge rek ti ği şe kil de be-

lir leyen son suz ilim sahibi olan Al lah'tır. 
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İn san vü cu dun da on bin ler ce fark lı tür de hor mon

her an fa ali yet te dir. Kal bin atış hı zın dan, kan da -

ki şe ker mik ta rı na, da mar lar da ki kan ba sın cın -

dan, gör me hüc re le ri ne ula şan ışı ğın şid de ti ne

ka dar vü cut ta her an dur mak sı zın ger çek le şen

bin ler ce mi li met rik ayar, hor mon lar ta ra fın dan

dü zen le nir. 

Hor mon lar hüc re ler de üre ti lir. Hor mon la rın üre ti -

min de ço ğu za man "mi li met re nin bin de bi ri" ora -

nın da bir faz la lık ya da ek sik lik vü cut ta ki bü tün

den ge le ri alt üst ede bi lir. Ölü me ka dar va ran so -

nuç lar do ğu ra bi lir.

- Pe ki, şu ur suz hüc re ler ne ka dar hor mon üret -

me le ri ge rek ti ği ni ne re den bi lir ve bu has sas öl -

çü yü na sıl he sap lar ? 

Hor mon de di ği miz şey, her çe şi di fark lı ami no

asit di zi lim le rin den olu şan pro te in mo le kül le ri dir.

Bu mo le kül le rin göz le ri, ku lak la rı, bu run la rı, kı sa -

ca or ta mı al gı la ma la rı nı sağ la ya cak du yu or gan -

la rı yok tur. Dü şün me le ri ni, he sap yap ma la rı nı

sağ la ya cak bir dü şün ce or gan la rı, akıl la rı ve bi -

linç le ri de yok tur. Fa kat bu mo le kül ler ade ta gö -

rür, du yar, he sap lar ve dü şü nür müş ce si ne vü cut

için de yol la rı nı bu lur, ulaş ma la rı ge re ken hüc re -

le re ta şı dık la rı me saj la rı ile tir ler. Ken di mik ros ko -

bik bü yük lük le ri ne oran la bin ler ce ki lo met re lik

me sa fe le ri hiç şa şır ma dan, yol la rı nı kay bet me -

den ka te der ve var ma la rı ge re ken hüc re le re ula -

şır lar.

- O hal de, bu bi linç ten ve al gı dan yok sun mo le -

kül ler, yön le ri ni na sıl bu lur lar, doğ ru hüc re le re

na sıl ula şır lar? Ne ağ zı ne di li ol ma yan bu hor -

mon lar ulaş tık la rı hüc re le re ta şı dık la rı me sa jı na -

sıl ak ta rır lar? Ta şı dık la rı me sa jı ak tar mak ge rek -

ti ği ni ne re den bi lir ler?

Hüc re ler hor mon la rın ta şı dık la rı me saj la rı an la -

yıp he men ken di iç le rin de yap ma la rı ge re ken iş -

lem le ri baş la tır lar. Ken di le rin den is te nen fa ali ye ti

ya da üre ti mi ne ek sik ne faz la tam ge rek ti ği ka -

da rıy la ye ri ne ge ti rir ler.

- Bir dü şü nün, ak lı, şu uru, gö zü, ku la ğı ol ma yan

bir hüc re ken di si ne ge len me sa jı na sıl an lar? An -

la dı di ye lim, ne yap ma sı ge rek ti ği ni, na sıl yap -

ma sı ge rek ti ği ni ne re den bi lir? 

Tüm bun la rı an la dı ğı nı ve bil di ği ni var sa ya lım,

ne den der hal ve ku sur suz ca ita at et mek zo run lu -

lu ğu his se der? Umur sa maz lık, so rum suz luk ya

da gev şek lik gös ter mez, er te le mez ve ya unut -

maz? 

Bu so ru la rın ce va bı nı hor mon la rın için de ki atom -

lar da ya da hüc re nin için de ki par ça cık lar da ve ya

mo le kül ler de ara ma nın ne ka dar akıl sız ve an -

lam sız bir ça ba ola ca ğı açık tır. Çün kü bun la rın

hiç bi ri nin tek bir an da hi ne yap ma sı ge rek ti ği ni

he sap la ya cak, doğ ru ka ra rı ve re cek bir ak lı ve

bi lin ci yok tur.

Bu so ru la rın tek bir ce va bı var dır. Can lı can sız

tüm var lık lar gi bi bu ya ra tık lar da ken di le ri ni ya -

ra tan Al lah'ın emir le ri ne uyar lar. Ev re nin her

nok ta sı na ol du ğu gi bi, hüc re le re de hor mon la ra

da mo le kül le re de atom la ra da an an ne yap ma -

la rı ge rek ti ği Allah tarafından ilham edilir. Bir Ku -

ran aye tin de bu sır bi ze şöy le ha ber ve ril mek te -

dir:

Al lah, ye di gö ¤ü ve yer den de on la r›n ben ze -

ri ni ya rat t›. Emir, bun la r›n ara s›n da dur ma dan

iner; si zin ger çek ten Al lah'›n herfleye güç ye -

tir di ¤i ni ve ger çek ten Al lah'›n il miy le herfleyi

ku flat t› ¤› n› bil me niz, ö¤ ren me niz için. (Ta lak

Su re si, 12)

T4 Hormonu

T3 Hormonu

"HOR MON LAR" DA TÜM VAR LIK LAR Gİ Bİ AL LAH'IN 
EM RİY LE HA RE KET EDER
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E n kü çü ğün den en bü yü ğü ne ka dar vü cut ta ki mil yar lar ca iş lem

ok si jen sa ye sin de el de edi len ener ji ile ger çek le şir. İh ti yaç duy du -

ğu muz ok si je ni vü cu du mu za sağ la yan so lu num sis te mi miz dir. 

Ne fes alıp ver me iş le mi oto ma tik ola rak ger çek le şir. İn san bu ha ya ti

önem de ki iş lem ye ri ne ge ti ri lir ken hiç bir emek sarf et mez, bir ka rar ver -

mez ve hiç bir mü da ha le de bu lu na maz. Doğ du ğu an dan iti ba ren bu mu -

ci ze vi sis tem fa ali ye te ge çer ve hiç ak sa ma ol ma dan ça lı şır. Ye ni do ğan

her be bek te -o far kın da da hi ol ma dan- ömür bo yun ca hiç dur ma dan ça lı -

şa cak olan so lu num ma ki ne si nin düğ me si ne ba sıl mış olur. 

So lu num, yal nız ca ne fes al mak de ğil dir. Ha va da ki ok si jen kul la nı la -

rak vü cut ta ener ji or ta ya çı kar mak için ya pı lan iş lem ler zin ci ri nin tü mü -

ne ve ri len ad dır. İler le yen bö lüm ler de so lu num iş le mi nin na sıl ger çek leş -

ti ği ko nu suy la bir lik te so lu num sis te mi ni oluş tu ran par ça la rın ge nel ya -

pı sı da ele alı na cak tır.

197Harun Yahya (Adnan Oktar)

Be bek ler an ne kar n›n da iken gö bek
kor do nu va s› ta s›y la an ne le rin den

ha z›r ola rak al d›k la r› ok si jen le bes -
le nir ler. O dö nem de ki vü cut ya p› la r›
ak ci ¤er le ri ni kul lan ma dan so lu num

ya pa bi le cek fle kil de ya ra t›l m›fl t›r.
An cak za man için de di ¤er or gan lar -
la bir lik te ak ci ¤er le ri de bü yür. An -

ne kar n›n da bir s› v› n›n için de yü zen
ve ne fes al ma yan be bek  d› fla r› ç›k t› -

¤› an dan iti ba ren ne fes al ma ya ve
ak ci ¤er le ri ni kul lan ma ya bafl lar. Be -

bek için da ha do¤ ma dan ge re ken
tüm ha z›r l›k lar ya p›l m›fl t›r. D›fl dün -
ya da ih ti ya c› ola cak her tür lü or gan
an ne kar n›n day ken onun için ta sar -

lan m›fl t›r. ‹n sa n› ya ra tan Al lah't›r.
Bu ha ya ti ge çifl in san vü cu dun da

Al lah ta ra f›n dan ya ra t›l m›fl olan mü -
kem mel sis tem sa ye sin de prob lem -

siz ger çek lefl mek te dir.



So lu num Sis te mi nin Gi rifl Ka p› s›: Bu run
Ha fı za nız da ki ko ku la rı şöy le bir göz den ge çi rin. Ta ze ek me ğin, bah -

çe de ki ha nı me li le ri n, ye ni bi çil miş çi men le rin, yağ mur dan son ra ki top ra -

ğın, tam kı va mın da kı zar mış ız ga ra nın, ye ni top lan mış çi le ğin, şef ta li nin,

may da no zun, kul lan dı ğı nız sa bu nun, şam pu anı nı zın ko ku su nu ve bu na

ben zer da ha pek çok ko ku yu du ya bil me ni zi bur nu nuz da ki has sas ya pı ya

borç lu su nuz.

Pek çok in san gün için de ne ka dar çok ko ku duy du ğu nu ve bu ko -

ku lar sa ye sin de ka fa sın da ki ci sim le rin şe kil len di ği ni hiç dü şün mez. Oy sa

ye di ği niz ye me ğin lez zet ka zan ma sı nı sağ la yan ko ku al ma du yu nuz dur.

Ko ku, ci sim le ri ta nı ma nız da ki et ken ler den bir ta ne si dir. 

Al dı ğı nız her ne fes le bir lik te ci sim le re ait ko ku lar da bu run dan içe -

ri ye gi rer. İn san bur nu duy du ğu bir kokuyu 1 saniyeden daha kısa bir

süre içinde ana liz edip, yak la şık 3.000 de ği şik ko ku yu da bir bi rin den ayırt

ede bi le cek ka dar müt hiş bir ka pa si te ye sa hip tir.60

Bur nun üst bö lü mün de çok sa yı da si nir hüc re si içe ren ve ko ku epi -

te li ola rak ad lan dı rı lan iki kü çük alan bu lu nur. Bu alan lar ko ku du yu -

mun dan so rum lu dur. Ko ku ise ha va da mo le kül ola rak do la şır. Ne fes alır -

ken ha va da ki ok si je nin ya nı sı ra bu mo le kül ler de bur na gi rer. Ha vay la ta -

şı nan "ko ku mo le kül le ri" ko ku epi te lin de ki alı cı la ra ulaş tı ğın da bu ra da

bu lu nan hüc re ler uya rı lır. Uya rı lan hüc re bey ne bir elekt rik sin ya li gön -

de rir. Be yin ko ku mo le kü lü ile de ğil yal nız ca ken di si ne ula şan elekt rik

sin ya li ile mu ha tap olur. Elekt rik sin ya li için bey nin yap tı ğı yo ru mu in -

san ko ku ola rak al gı lar. 

Bu run gü zel ko ku lu çi çek le rin ya da iş tah açı cı ye mek le rin ko ku la rı -

nı al gı la ma mı zı sağ la ma nın öte sin de de, çok önem li iş lev le ri olan bir or -

ga nı mız dır. So lu du ğu muz ha va ile birlikte ha va dan al dı ğı ok si je ni vü cu -

du mu zun bü tün hüc re le ri ne ta şı yan kan ara sın da ki te mel bağ lan tı yol la -

rın dan bi ri dir. Kı sa ca sı bu run hem kok la ma or ga nı, hem de so lu num yol -

la rı nın baş lan gı cı ola rak bü yük önem ta şır. İki bö lüm den olu şan bur nun

için de "si lya" de nen tüy cük ler ve mu kus adı ve ri len bir sal gı var dır. Ha -

va bu run dan içe ri gir di ğin de bun lar la kar şı la şır ve he men ana li ze ta bi tu -
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tu lur. Ha va da ki mo le kül ler ay rış tı rı la rak in ce le nir ve bey ne ile ti le rek ko -

ku nun ne ol du ğu be lir le nir ve ona gö re tep ki ve ri lir. Bu iş lem le rin hep si

sa de ce 30 sa ni ye gi bi çok kı sa bir sü re içe ri sin de ger çek le şir. 

Bur nun için de ae ro di na mik açı dan da ku sur suz bir ta sa rım söz ko -

nu su dur. Ha va içe ri gir di ğin de doğ ru dan ne fes bo ru su na git mez. Bu run,

ade ta bir kli ma gi bi çok özel filt re sis tem le riy le dı şa rı dan ge len kir li, sı -

cak, so ğuk ya da nem li ha va yı ak ci ğer ler için ha zır ha le ge ti rir.  Bu run da -

ki özel kıv rım lı ya pı sa ye sin de ha va bu ra da bir tur dö nüş ya par. Böy le ce
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So lu du ¤u muz ha va n›n te miz len me si ve za rar l› mad de le rin den ar›n d› r›l ma s› tek ba fl› na ye ter li
de ¤il dir. Ha va n›n kul la n› la bil me si için ›s› t›l ma s› ve nem len di ril me si flart t›r. Bur nun için de bu -
lu nan k›v r›m lar ha va n›n ›s› t›l ma s› için en uy gun di zay na sa hip tir. Bu k›v r›m la ra ta k› lan ha va,
bur nun iç yü ze yin de ki in ce cik kan da mar la r› n›n s› cak l› ¤›y la ›s› n›r. Böy le ce so lu du ¤u muz toz -
lu, pis ve so ¤uk ha va ak ci ¤er le re ulafl ma dan ön ce ›s› t›l m›fl, sü zül müfl, te miz len mifl, filt re edil -
mifl ve nem len di ril mifl olur. E¤er ak si olup, ha va so lun du ¤u ha liy le ak ci ¤er le re ulafl m›fl ol say -
d›, çok cid di has ta l›k lar a ma ruz ka la bi lir dik. Ha va n›n so ¤u tu cu, ku ru tu cu et ki si, ay n› za man da
bak te ri ler le yük len mifl ha li ci ¤er le rin alt bö lüm le rin de flid det li en fek si yon la ra ne den olur du.
An cak bur nun üs tün ta sa r› m› in sa n› bu teh li ke den ko rur.

beyin

burun so¤an›

koku sinirleri

burun so¤an›

koku sinirleri

burun kemi¤i

yumuflak damak

sert damak

mukus tabakas›
tüycüklerkoku al›c›

hücreler

Burun epitelinin detay kesiti



bu run çe pe rin de bu lu nan tüy cük le re ve da mar ağı na da ha faz la te mas et -

miş olur. İş te bu kıv rım lı sis tem sa ye sin de bu run gün de 15 m3 ha va yı sü -

zer, te miz ler, nem len di rir ve ısı tır. Bu mik tar yak la şık ola rak bir oda nın

için de ki ha va ya eşit tir.

Fa kat bu ra da kir li ha va de nin ce ak la sa de ce toz lu ha va gel me me li -

dir. Ha vay la bir lik te ge len to zun ya nı sı ra bak te ri, po len ler vs. gi bi yak la -

şık 20 mil yar ya ban cı mad de nin vü cu da gir me si bu run da ki özel sis tem

sa ye sin de en gel len miş olur. 

Ev rim ci tıp mü hen di si John Le ni han, Hu man En gi ne ering ad lı ki ta -

bın da so lu num sis te mi ni kli ma ya ben ze te rek, vü cut ta ki ku sur suz ta sa rı -

mı şöy le ta rif et mek te dir:

Bu run de lik le ri nin ar dın da ki alan ana li tik kim ya cı la rı nın açık la ma ya güç le -

ri nin yet me di ği ola ğanüs tü du yar lı lı ğa sa hip bir ke şif sis te miy le bir leş miş

dün ya nın en iyi air-con di ti on (kli ma) sis te mi ne sa hip tir.61

Toz la rı nı ve her tür lü za rar lı bak te ri le ri ni bu run da ki kli ma sis te min -

de bı ra kan ha va, bu iş lem den son ra her bu run de li ğin de üçer ta ne bu lu -

nan kıv rım lı ya pı la rın üs tün den ge çer. Bu run da ki tüy cük le re ta kı lan ya -

ban cı mad de ler bu de fa da bu ra da ki mu ku sun an ti bak te ri yel et ki siy le za -

rar sız ha le ge ti ri lir. Ha va bu kıv rım la ra çar pın ca yön de ğiş ti rir ve bu run

boş lu ğu nun du va rı na çar par. Bu ra ya çarp tı ğın da mu kus sı vı sı için de tu -

tu lur. So lu num ha va sı nın ya ban cı ci sim ler den te miz len me si çok kap sam -

lı ve çok has sas tır. En ufak bir ha ta ya, unut ma ya ve at la ma ya izin ve ril -

mez. Çün kü bir bak te ri nin ya da za rar lı bir cis min ak ci ğer gi bi has sas bir

or ga na ge çe bil me si, in sa nın sağ lı ğın da olum suz et ki ler oluş tu ra bi lir. An -

cak her şe ye rağ men za rar lı ci sim le rin bu run dan geç me yi ba şar ma sı ih ti -

ma li ne kar şı, ikin ci bir ko ru ma me ka niz ma sı da ha var dır. Şa yet bu run

boş lu ğu nu ge çe bi len ci sim ler olur sa, bun lar da so lu num yol la rın da tu tu -

lur lar. 

Bur nun için de te miz le nen ve ısı sı ayar la nan ha va ci ğer le ri ni ze git -

mek üze re ha zır dır. Ci ğer le re ulaş mak için ta kip edi le cek yol ne fes bo ru -

su dur. 

200 ‹NSAN MUC‹ZES‹



Ha va nın so lu num sis te min de ki yol cu lu ğu nu iz le me ye de vam et me -

den ön ce bir ko nu nun üze rin de tek rar dur mak ta fay da var dır. So lu du ğu -

muz ha va yı te miz le yen sis te mi bir kli ma ya ben zet miş tik. Üs te lik sa de ce

te miz le yen de ğil, ısı yı da ayar la yan, çift sis tem li bir kli ma. Pe ki in san vü -

cu dun da ki bu kli ma na sıl or ta ya çık mış tır? Na sıl olup da vü cu du mu za

yer leş ti ril miş tir? Na sıl her in san da ek sik siz bir şe kil de var ol mak ta dır? 

Bu so ru la rın ce vap la rı nı ver mek için bir so ru da ha so ra lım: Bir kli -

ma nın te sa dü fen oluş ma sı müm kün mü dür? Bir bi ri ile uyum lu ça lı şan

kli ma par ça la rı nın; ha va yı sü zen filt re le rin, nem sağ la yan me ka niz ma la -

rın, so ğuk ha va yı ısı tan, sı cak ha va yı so ğu tan bir sis te min te sa düf le rin es-

e ri ol ma sı müm kün mü dür? Bir oda ya kli ma yı oluş tu ran tüm mad de le ri,

hat ta bü tün par ça la rı nı ek sik siz koy du ğu mu zu farz ede lim. 10 yıl, 100 yıl,

1000 yıl hat ta 1 mil yon yıl son ra tek rar bu oda ya gir di ği miz de par ça la rın

ken di ken di ne bir leş me siy le olu şan ça lı şır du rum da bir kli ma ile kar şı la -

şa bi lir mi yiz? Bı ra kın za man için de bir kli ma nın ken di ken di ne oluş ma sı -

nı, bu mad de ler de pas lan ma, es ki me ve bo zul ma gö rü le ce ği çok açıkt ır.

Her han gi bir tek nik ale tin oluş ma sı için bir ta sa rım cı nın bu lun ma sı,

bu ta sa rım cı nın tüm par ça la rı bir dü zen için de bi ra ra ya ge tir me si ve  bu -

nun için cid di bir ça ba sarf et me si ge re kir. Bu, her man tık sa hi bi in san ta -

ra fın dan ka bul edi lir. Vü cu du muz da ki kli ma nın da, fonk si yon la rı ba kı -

mın dan bil di ği miz kli ma lar dan her han gi bir far kı yok tur. Üs te lik ya pı sın -

da ki ele man lar açı sın dan bu kli ma di ğer le rin den çok da ha üs tün dür.

"Dün ya nın tak lit edi le me yen en iyi kli ma sis te mi" ola rak ni te len di ri len

bu run da ki ta sa rım, el bet te ki Al lah'ın ben zer siz ya rat ma sa na tı nın bir es-

e ri dir. Al lah in sa nı ya şa ma sı için ge rek li olan en mü kem mel sis tem le bir -

lik te ya rat mış tır. Al lah her şe yi ku sur suz ve ör nek siz ya ra tan dır.

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var eden dir, 'şe -

kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur. Gök ler de ve yer de olan -

la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O, Aziz, Ha kim dir. (Haşr Su re si, 24)
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Ne fes alır ken as lın da ha vay la bir lik te bir çok
za rar lı mad de yi de so lu muş olu ruz. An cak bu
bi zi et ki le mez. Çün kü vü cut için za rar lı olan
bir çok mad de ak ci ğer le re ula şa ma dan be lir li
gü ven lik ka pı la rın da tu tu la rak et ki siz ha le ge ti -
ri lir. 
Bu run dan bronş la ra ka dar bü tün so lu num yol -
la rı nın yü ze yi mu kus ad lı bir ta ba kay la kap lı -
dır. Bu mad de nin so lu num yol la rı nın yü ze yi ni
nem len di ri ci özel li ği var dır. Bu sa ye de ha vay -
la bir lik te so lu nan toz gi bi kü çük mad de le ri tu -
ta rak, ak ci ğe re gir me le ri ni en gel ler. An cak
mu kus ta ra fın dan tu tu lan ya ban cı mad de le rin,
za man la so lu num yol la rın da bi rik me me si için
dı şa rı ya atıl ma la rı ge re kir. Bu nun için de vü cu -
du muz da ki bir baş ka gü ven lik me ka niz ma sı
dev re ye gi rer. 
Bu me ka niz ma da so lu num yol la rı yü ze yi ni
kap la yan sil ya adın da ki siv ri uç lu kam çı lar gö -
rev alır. So lu num yol la rı nın yü ze yin de ki hüc re -
le rin her  bi ri nin üs tün de 200 sil ya bu lu nur.
Bun lar sa ni ye de 10-20 vu ruş ya pa rak yu ta ğa
doğ ru sü rek li bir çarp ma ha re ke ti nin oluş ma sı -
nı sağ lar lar. Bu böl ge de ki sil ya la rın ha re ket
yön le ri hep yu ta ğa doğ ru dur. Bu şe kil de için de
ya ban cı mad de ba rın dı ran mu ku sun da ki ka da

1 cm. hız la yu ta ğa doğ ru iler le me si ni sağ lar lar.
Bu run da ki sil ya lar ise bu lun duk la rı böl ge de
mu ku sun bu kez aşa ğı doğ ru ha re ket et ti ril me -
si ge rek ti ği ni bi lir ler ve tam ak si yö ne kam çı
ha re ke ti ya par lar. Böy le ce bu run da ki mu kus ta
yer alan mad de le rin yu ta ğa gel me si ni sağ lar -
lar. Böy le ce so lu num sis te mi za rar lı mad de ler -
den arın dı rıl mış olur. 
Bu ör nek ler den an la şıl dı ğı gi bi sil ya isim li tüy -
cük ler, gör mek için göz le ri, dü şü ne bil mek için
be yin le ri ol ma ma sı na rağ men ken di le ri ne kı -
yas la ki lo met re ler ce uzak ta ki yu ta ğın ye ri ni
tes pit ede bil mek te dir ler. Bu nun ya nı sı ra ya -
ban cı mad de le rin ak ci ğe re gön de ril me si nin
be de ne za rar ve re ce ği ni bil mek te ve bu lun -
duk la rı böl ge de bu nu en gel le ye cek şe kil de,
bir bir le riy le tam bir uyum için de, hep ge re ken
yön de ha re ket et mek te dir ler. 
Bi li m a dam la rı nın çe şit li de ney ler le, fark lı
araç lar kul la na rak, uzun yıl lar dır sü ren araş tır -
ma la rı na rağ men ça lış ma me ka niz ma sı nı tam
ola rak keş fe de me dik le ri bu met re nin 2 mil yon -
da bi ri bo yun da ki tüy cük ler, yer yü zün de ilk in -
san va r ol du ğun dan be ri ku sur suz bir me ka -
niz may la ça lış mak ta dır lar. On lar ken di le ri ni
ya ra tan Al lah'ın il ha mıy la ha re ket et tik le ri için
hiç bir te sa düf zin ci ri nin oluş tu ra ma ya ca ğı ka -
dar mü kem mel bir iş le yi şe sa hip tir ler. 

SOLU NUM YOL LA RIN DA HA TA SIZ YÖN TES Pİ Tİ YA PA Bİ LEN TÜY CÜK LER

mukus örtüsü

burna çekilen koku
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koku hücreleri



Ya flam Bo ru su, Ne fes Bo ru su 

İlk an da bu run da te miz le nen ha va so lu nu mun bir son ra ki aşa ma sın -

da vü cut için de yol ala rak bi raz da ha aşa ğı la ra doğ ru ine cek tir. Ha va nın

bu run dan son ra ge çe ce ği böl ge ne fes bo ru su dur. 

Mik ros kop al tın da in ce len di ğin de ne fes bo ru su nun her sa ni ye ken di

ken di ni te miz le ye rek ak ci ğer le ri ko ru yan bir ya pı sı nın ol du ğu gö rü le cek -

tir. Ne fes bo ru su hal ka lar ha lin de bir ya pı ya sa hip olup, iç kıs mı ha lı ben -

ze ri tit rek tüy ler le kap lı dır. Bu tüy cük ler sü rek li ola rak ak ci ğe rin ters yö -

nün de ya ni ağı za doğ ru kam çı ben ze ri bir ha re ket ya par lar. Bu şe kil de

tüy cük le rin üzer le ri ne dü şen çok da ha kü çük par ça lar bo ğaz böl ge si ne

doğ ru iler le miş ve ak ci ğer den uzak laş mış olur. Bo ğaz böl ge sin de ye mek

bo ru suy la bir le şen ne fes bo ru su, için de bi ri ken atık par ça la rı nı ve ba zı

bak te ri le ri ye mek bo ru su na ile tir. Bo ğaz da bi ri ken par ça lar yut ma ref lek -

si ni baş la tır. Böy le ce atık mad de le rin ve ak ci ğer de has ta lık oluş tu ra bi le -

cek bak te ri le rin tü mü yu tu la rak mi de ye ile ti lir ve mi de asi tin de par ça la -

nıp yok edi lir. Sa bah uya nıl dı ğın da bo ğaz da his se di len do lu luk ve ses de -

ği şik li ği nin se be bi de ge ce bo yun ca ne fes bo ru su nun ken di ni te miz le me

iş le mi sı ra sın da bi ri ken ya ban cı mad de ve bak te ri ler dir.

Ak ci ğer le ri ko ru yan si -

gor ta sis tem le ri bun lar la sı -

nır lı de ğil dir. Ka za ra ne fes

bo ru su na yi ye cek ya da nem

par ça la rı kaç sa bi le, bun lar

da bir baş ka em ni yet ara cı

olan ve ök sü rük ola rak isim -

len di ri len ha va pat la ma sı ile

çı kar tı lır. Bir ök sü rü ğün ha -

va it me si sa at te 960 ki lo met -

re ye ka dar çı ka bi lir.62
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Ne fes bo ru su gırt lak tan ak ci ğer le re

ka dar uza nan yak la şık 30 cm uzun lu ğun da

bir bo ru dur. Bu bo ru her an açık ol mak zo -

run da dır. Ak si tak dir de ha va nın ci ğer le re

ile ti mi du rur ve in san bo ğu la rak ölür. Bo yun gi bi ha re ket li bir böl ge den

ge çen ve et ten ya pıl mış olan bu es nek bo ru nun sü rek li açık kal ma sı nı sağ -

la mak ger çek te ol duk ça zor dur. An cak ne fes bo ru su nun mü kem mel ta sa -

rı mı sa ye sin de bu zor luk or ta dan kalk mış tır. Ne fes bo ru su C har fi şek lin -

de kı kır dak lar la des tek len miş tir. İş te bu kı kır dak lar ne fes bo ru su nun ka -

pan ma sı nı en gel ler. 

Bu kompleks sis te min her han gi bir par ça sı nın ek sik li ği vü cut ta ona -

rıl ma sı zor ha sar lar oluş ma sı na ne den olur. Ör ne ğin ge ne tik bir has ta lık

olan Kar ta ge ner send ro mun da,  sis te min tüm ele man la rı ek sik siz var ol -

ma la rı na rağ men ne fes bo ru su nu ör ten tüy cük le rin ha re ket et me özel lik -

le ri yok tur. Bu ek sik lik le do ğan be bek le rin çok bü yük bir bö lü mü sık sık

tek rar la yan ak ci ğer en fek si yon la rı ne de niy le da ha ço cuk lu ğa ula şa ma dan

ha yat la rı nı kay be der ler.

İn san be de ni nin de rin lik le rin de göz le gö rü le me yen mik ro tüy cük ler

in san sağ lı ğı için bü tün güç le ri ile ça lı şır lar. So luk bo ru nu za gi ren toz ve

ya ban cı ci sim le ri ade ta el den ele ta şı ya rak ci ğer le ri niz den uzak tut ma ya

ça lı şır lar. İn sa nın var lı ğın dan hiç ha ber dar ol ma dı ğı an cak ken di si için

ge ce gün düz hiz met eden bu mil yon lar ca mik ro tüy cük, in san be de ni nin

ta sar lan mış, ya ni ya ra tıl mış ol du ğu nun bir de li li dir.
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205

Dar wi nist ler'in id di ası na gö re tüm can lı lık ba şı boş

te sa düf le rin so nu cun da oluş muş tur. An cak vü cu -

du muz da ki bin ler ce komp leks sis tem bu te sa düf

saf sa ta sı nı ya lan la mak ta dır. Bun lar dan bir ta ne -

si, tek gö re vi hüc re yi ha re ket et tir mek olan tüy -

cük le rin ya pı sın da ki  bin ler ce ay rın tı dır. 

◆ Ba zı hüc re ler kir pik le re ben ze yen tüy cük ler sa -

ye sin de ha re ket eder ler. Ör ne ğin so lu num yol la -

rın da ki sa bit hüc re le rin her bi ri yü zer ta ne tüy cü -

ğe sa hip tir.

◆ Tüy cük ler tıp kı ge mi kü rek çi le ri gi bi ay nı an da

ha re ket ede rek, hüc re nin iler le me si ni sağ lar .

◆ Bir tüy cük dik le me si ne ke sil di ğin de do kuz ay rı

çu buk şek lin de ya pı dan oluş tu ğu gö rü lür.

◆ Mik ro tüp de nen çu buk lar bir bi ri ne geç miş iki

ay rı hal ka dan olu şur lar. 

◆ Bu hal ka la rın bi ri on üç, di ğe ri on ay rı tel den

olu şur.  

◆ Mik ro tüp ler tu bu lin adı ve ri len pro te in ler den

mey da na ge lir ler. 

◆ Mik ro tü bün, "dyne in" isim li bir pro te ine sa hip

dış kol ve iç kol de nen iki uzan tı sı var dır. Dyne in

pro te ini nin gö re vi hüc re ler ara sın da mo tor gö re vi -

ni yap mak ve me ka nik bir güç oluş tur mak tır.

Bu tu bu lin pro te ini ni oluş tu ran mo le kül ler, ade ta

bi rer tuğ la gi bi di zi lip, hüc re de si lin dir şek lin de bir

dü zen mey da na ge ti rir ler. An cak tu bu lin mo le kül -

le ri nin di zi li mi tuğ la lar dan çok da ha komp leks tir. 

◆ Tüy cük le rin or ta sın da iki mik ro tüp da ha bu lu -

nur. Bun lar ken di ba şı na bu lu nur  ve 13 tu bu lin

şe ri din den olu şur lar.

◆ Her bir tu bu li nin üst ta ra fın da 10 ta ne kı sa çı -

kın tı, alt ta ra fın da da 10 ta ne gi rin ti var dır. Bu gi -

rin ti ve çı kın tı lar bir bi ri nin içi ne ge çe bi le cek şe kil -

de uyum lu ya ra tıl mış tır. Böy le ce çok sağ lam bir

ya pı oluş tu rur lar. Çok özel bir ta sa rı ma sa hip olan

bu gi rin ti ve çı kın tı lar da ki en ufak bir bo zuk luk

hüc re nin ya pı sı na za rar ve re cek tir. 

Yu ka rı da çok kı sa ca ve ba sit ke li me ler le özet le di -

ği miz bu par ça cık lar tüy cü ğü mey da na ge tir mek -

te dir ve tek he def le ri vü cu du nuz da ki tril yon lar ca

hüc re den tek bir ta ne si ni ha re ket et tir mek tir. Bu -

gü ne ka dar ya şa mış olan ve ha len ya şa yan tüm

in san la rın so lu num hüc re le ri nin her bi rin de böy le

kap sam lı bir sis tem var dır. Üs te lik bu komp leks

ve bir çok par ça dan olu şan sis tem, göz le da hi

gö re me ye ce ği miz ka dar kü çük hüc re nin

için de ki bir tüy cü ğün da ha da alt ya pı la -

rı dır. Kı sa ca sı Al lah, bi zim hiç lik di -

ye bi le ce ği miz ka dar kü çük bir

ye re, son de re ce sis tem li ve

komp leks bir me ka niz ma yer -

leş tir miş tir. Te sa düf le rin, hüc re -

yi ha re ket et tir me yi dü şü nüp,

böy le bir sis te mi ha yal da hi ede -

me ye ce ği miz ka dar kü çük  bir

ala na sığ dır ma la rı ke sin lik le im kan -

sız dır. Bu, an cak  Al lah'ın üs tün ve son -

suz ak lı, il mi ve gü cü ile müm kün ola bi lir.

HÜCRELERİ HAREKET ETTİREN MİKROSKOBİK TÜYCÜKLERİN VARLIĞI BİLE
DARWINİZM SAFSATASINI YALANLAMAK İÇİN YETERLİDİR

Tüycüklerin
yap›s›ndan bir
detay

Tüycükler



Ken di Ka n› n› z› Te miz le ye cek Bir Ci haz Ta sar la ya bi lir mi si niz?

Ne fes bo ru sun dan ge çen ok si jen, ne fes bo ru sun dan iki ye ay rı lan

broş lar dan ge çe rek ak ci ğer le re ula şır. Gö ğüs boş lu ğun da, bi ri sa ğa di ğe ri

so la yer leş ti ril miş iki ak ci ğer var dır. Ak ci ğer en önem li or gan lar dan bi ri -

dir. Vü cut ta ki di ğer or gan lar la olan bağ lan tı la rı nın ya nı sı ra, ken di için de

de son de re ce kompleks bir ta sa rı ma sa hip tir. 

Ak ci ğe rin ya pı sı nın de tay la rı na gir me den ön ce hep bir lik te bir ta sa -

rı mın na sıl ya pıl dı ğı üze rin de dü şü ne lim. 

Bir ta sa rı mın ilk aşa ma sı be lir li bir plan oluş tur mak tır. Ar dın dan bu

plan doğ rul tu sun da be lir li par ça lar birara ya ge ti ri lir. Çev re ni ze bak tı ğı -

nız da pek çok ta sa rım ürü nü gö rür sü nüz. Bir tab lo da ta sa rım var dır, şu

an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta bın dış ka pa ğın da, iç say fa dü ze nin de,

ki ta bın için de an la tı lan ko nu nun bü tün lü ğün de de bir ta sa rım var dır. Bu

ki ta bı oluş tu ran ka ğıt lar da, giy di ği niz kı ya fet ler de, üze rin de otur du ğu -

nuz kol tuk da ta sa rım ürü nü dür. Ki ta bın bu bö lü mü ne ka dar de lil le riy le

gör dü ğü müz gi bi in san vü cu dun da da çok açık bir ta sa rım var dır. 

Şim di in san vü cu du ile il gi li ola rak siz den bir ta sa rım yap ma nı zın is -

ten di ği ni var sa ya lım. 

Yap ma nız ge re ken; "Kan da ki kar bon di ok si ti te miz le ye cek ve ye ri ne

ok si jen ve re cek bir ci haz" ta sar la mak tır. An cak bu ci haz in san vü cu du na

yer leş ti ri le cek bü yük lük te ol mak zo run da dır.
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Böy le bir ci haz ta sar la ya bil mek

için ön ce lik le kan ve ok si jen hak kın da

bin ler ce de ta ya ha kim ol ma nız ge re -

kir. Kan da ok si je nin na sıl ta şın dı ğı,

ok si jen ta şı yan pro te in le rin mo le kü -

ler ya pı la rı, ok si je nin ato mik özel lik -

le ri gi bi bir çok ay rın tı yı bil me niz ge -

re kir. Bu bil gi le re sa hip ol ma dan siz -

den is te nen ci ha zı ta sar la ma nız tek

ke li me ile im kan sız dır. 

Kan ve ok si jen hak kın da de tay lı

bir araş tır ma ya par sa nız şu so nu ca

ula şır sı nız; Kan da ki kar bon di ok si tin

ha va da ki ok si jen ile yer de ğiş tir me si

için, kan sı vı sı ve ha va müm kün olan

en ge niş alan üze rin de bir bir le ri ile

doğ ru dan te mas et me li dir. İh ti yaç du yu lan alan yak la şık 100 met re ka re

bü yük lü ğün de ol mak zo run da dır. Ya ni öy le bir ci haz ta sar la mak zo run -

da sı nız dır ki, bu ci haz kan ve ha va yı 100 met re ka re lik bir alan da bir bir le -

ri ile te mas et tir me li dir. An cak bu ci haz ay nı za man da bir in sa nın vü cu -
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du na sı ğa cak ka dar da kü çük bir hac me sa hip ol ma lı dır. Şüp he siz böy le

bir ci haz ta sar la mak yük sek bir akıl ve bil gi ge rek ti rir.

Yer yü zü nün en ta nın mış ta sa rım uz man la rı ile birara ya ge le rek ta sa -

rım lar ya pa bi lir, yer yü zü nün en ile ri tek no lo ji le ri ni kul la na rak ta sar la dı -

ğı nız ci ha zı üret me ye ça lı şa bi lir si niz. An cak ne ka dar uğ ra şır sa nız uğ ra -

şın, bu iş için ken di ak ci ğer le ri niz ka dar mü kem mel ta sa rı ma sa hip bir ci -

haz ya pa maz sı nız. 

Bu nok ta da ak la şu so ru ge le cek tir: Ak ci ğer ler de na sıl bir tek no lo ji

ve ta sa rım var dır ki, 100 met re ka re lik bir alan in sa nın gö ğüs boş lu ğu nun

içi ne yer leş ti ril miş ve pa ket len miş tir. Bu so ru nun ce va bı nı öğ ren mek için

ak ci ğe rin mu ci ze vi özel lik le ri ni ya kın dan in ce le mek ye ter li ola cak tır. 

Ke se cik ler le Olufl tu rul mufl Mü kem mel Ta sa r›m

Ak ci ğer le rin ya pı sı nı in ce le di ği niz de ok si jen ve kar bon di ok si ti bu -

luş tur mak için ta sar lan mış ku sur suz bir ya pıy la kar şı la şır sı nız. 

Ak ci ğe rin içi ne her bi ri top lu iğ ne ucun dan da ha kü çük 300 mil yon -

dan faz la ke se cik (al ve ol) yer leş ti ril miş tir. Ke se cik le rin her bi ri nin ça pı

0.25 mm ka dar dır. Bu ke se cik le rin top lam yü zey ala nı he sap lan dı ğın da

or ta ya ola ğa nüs tü bir ra kam çı kar. Bir in sa nın ak ci ğe ri nin yü zey ala nı

yak la şık 70-100 met re ka re dir. Böy le si ne bü yük bir yü ze yin bu ka dar kü -

çük bir hac min içi ne sığ dı rıl mış ol ma sı, ak ci ğer ler de ki ku sur suz ta sa rı mı

göstermektedir. 

Her ne fes al dı ğı nız da bu 300 mil yon kü çük ke se ci ğin içi ha vay la do -

lar. Bu ke se cik le rin iç yü ze yin de kıl cal da mar lar bu lun mak ta dır. Ba lon lar

ha vay la dol du ğu an da, kıl cal da mar lar da bu lu nan kan da ki kar bon di ok -

sit, ha va da bu lu nan ok si jen atom la rı ile yer de ğiş ti rir. 

An cak bu ha va ke se cik le ri nin açı lıp ka pan ma la rı ilk ba kış ta gö rül dü -

ğü ka dar ko lay de ğil dir. İlk de fa şi şi ri len bir ba lo nu şi şir mek ne ka dar

zor sa, nor mal şart lar al tın da çok yük sek bir ge ri li me sa hip olan al ve ol le ri

şi şir mek de o de re ce zor dur. An cak ne fes alıp ve rir ken hiç zor lan ma yız.

Al ve ol le ri mi zin açı lıp ka pan ma sı nı his set me yiz bi le. Çün kü so lu num sis -

te mi miz ra hat ne fes alıp ver me mi zi sağ la yan bir ta sa rı ma sa hip tir. Her

ne fes alın dı ğın da al ve ol le rin ko lay ca açı lıp ka pan ma sı nı sağ la ya cak bir
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sis te min ol ma ma sı, in san için ölüm cül so nuç la ra yol aça bi le cek ka dar cid -

di bir so run dur.

Mümkün olan en iyi ta sa rım, her zaman olduğu gibi yine in sa nın

em ri ne ve ril miştir.

Ak ci ğer le ri ni zi oluş tu ran 300 mil yon dan faz la ke se ci ğin çev re si sür -

fak tan isim li bir mad de ile çev ri li dir. Sür fak tan mad de si bu ke se cik le rin

açı lıp ka pan ma sı na yar dım eder, yü zey ge ri lim le ri ni dü şü rür.63 Bu mad -

de nin bir di ğer fonk si yo nu da ne fes ve rir ken ke se cik le rin ta ma men bo şal -

ma sı nı en gel le me si dir. Sür fak tan sa ye sin de en güç lü ne fes ve riş te bi le ak -

ci ğer ler de bel li mik tar da ha va ka lır. Bu şe kil de al ve ol çev re sin de do la şan

kan her za man ha vay la te mas edip vü cu dun tüm hüc re le ri ne dü zen li ola -

rak ok si jen ile tir. 

Sür fak tan, al ve ol le rin yü ze yin de bu lu nan çok özel bir hüc re gru bu

(tip II gra nü ler pro mö sit ler) ta ra fın dan sen tez le nir. Vü cu dun ak ci ğer ha -
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riç hiç bir böl ge sin de ol ma yan bu hüc re ler sa ye sin de, ra hat lık la ne fes alıp

ve re bi li riz. 

Bu mad de nin önem li özel lik le rin den bi ri si de be bek doğ ma dan tam

bir ay ka la üre til me ye baş la ma sı dır. İş te ola yın mu ci ze vi yö nü de bu ra da

baş lar. An ne rah min dey ken ak ci ğe ri ni kul lan ma yan be bek na sıl olup da

dı şa rı da ne fes alır ken  böy le bir zor luk la kar şı la şa ca ğı nı dü şü nüp, bu

mad de yi üret me ye ih ti yaç du ya bi lir? Sür fak ta nın ak ci ğe rin de ki ke se cik -

le ri ne yar dım cı ola bi le ce ği ni ne re den bi le bi lir? Bu mad de nin ke se cik le rin

yü zey ge ri li mi ni dü şü re ce ği ni han gi kim ya bil gi siy le tah min ede bi lir? Bu

mad de nin yok lu ğu, be be ğin ha ya tı nı çok kı sa bir za man da kay bet me si ne

ne den ola cak tır. Bu ha zır lı ğın ya pıl ma dı ğı ya ni sür fak tan üre ti mi nin ye -

ter siz ol du ğu is tis nai du rum lar da ör ne ğin pre ma tu re be bek ler de bu du -

rum ok si jen ye ter siz li ği ne ne den olur.64

İn san vü cu du nun her nok ta sın da gö rü len bu has sas den ge, can lı la -

rın ya ra tı lı şın da ki mü kem mel li ğin önem li bir ör ne ği dir. Sı nır sız bir gü -

cün sa hi bi olan Al lah, her can lı için ben zer siz ta sa rım lar ya rat mış tır. Bun -

la rı in ce le ye rek Rab bi ni ta nı ma yo lun da bir adım da ha atan in sa na dü şen

ise Al lah'ın yü ce li ği ni ge re ği gi bi tak dir ede bil mek ve O'ndan ge re ği gi bi

kork mak tır.

Si ze her is te di ği niz şe yi ver di. Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şır sa -

nız, onu sa yıp-bi tir me ye güç ye ti re mez si niz. Ger çek şu ki, in san pek za -

lim dir, pek nan kör dür. (İb ra him Su re si, 34)

Vü cut ta ki Ya flam Bo yu Sön me yen Atefl: So lu num

So lu num iş le mi ni pek çok açı dan ate şin yan ma sı na ben zet mek

müm kün dür. An cak ate şin yan ma sı na gö re so lu num da ha ya vaş ve da ha

dü şük ısı lar da ger çek le şen bir kim ya sal iş lem dir.

Hüc re le ri niz ha va da ki ok si je ni kul la na rak be sin ler de ki kar bo nu "ya -

kar" ve bu yan ma so nu cun da vü cu du nuz için ge rek li olan ener ji or ta ya çı -

kar. Bu ne den le al dı ğı nız her ne fe sin ar dın dan ger çek le şen olay la rı ade ta

mil yar lar ca kü çük ate şin içi niz de yan ma sı ola rak ni te len dir mek yan lış ol -

ma ya cak tır.

210 ‹NSAN MUC‹ZES‹



İn san vü cu dun da ki hüc re le rin her bi ri nin sü rek li ola rak ok si je ne ih -

ti ya cı var dır. Ör ne ğin şu an da bu ki ta bı oku ya bil me niz, gö zü nü zün re ti -

na ta ba ka sın da ki mil yon lar ca hüc re nin hiç dur mak sı zın ok si jen le bes len -

me si sa ye sin de müm kün ol mak ta dır. Bu nun gi bi, vü cut ta ki tüm kas la rın,

bu kas la rı oluş tu ran hüc re le rin, kar bon bi le şik le ri ni "ya ka rak", ya ni bun -

la rı ok si jen le re ak si yo na so ka rak ener ji el de et me le ri ge re kir. Her ne fes al -

dı ğı nız da vü cu du nu za 100 tril yona yakın ha va mo le kü lü gi rer. Bu nun

yak la şık %21'i ya ni 21 tril yo nu, ok si jen mo le kü lü dür. So lu num sis te mi

yo luy la vü cu du nu za gi ren ve kan do la şı mı na yük le nen bu mo le kül ler, yi -

ne kan yo luy la vü cu dun en de rin nok ta la rı na ka dar ulaş tı rı lır. Ve bu ra da

bu lu nan kar bon di ok sit mo le kül le riy le yer de ğiş ti rir. Biz sa de ce ne fes al -

dı ğı mı zı zan ne der ken, ger çek te bu sı ra da vü cu du mu zun de rin lik le rin de

hiç dur ma dan ok si jen, kar bon di ok sit ve su alış-ve ri şi ger çek le şir.

Ok si jen Ta fl› y› c› la r›

So lu nu mun ana ama cı vü cut hüc re le rin de ki kar bon di ok si din dı şa rı

atıl ma sı ve ye ri ne ok si jen alın ma sı dır. Bu iş lem ler vü cut do ku la rın dan

çok uzak bir yer de, ak ci ğer de ger çek le şir. Bu du rum da ak ci ğer den vü cu -

da gi ren ok si je nin bir şe kil de do ku la ra ta şın ma sı, do ku lar da or ta ya çı kan

kar bon di ok si tin de ay nı şe kil de ak ci ğe re ulaş tı rıl ma sı ge rek mek te dir. Pe -

ki bu ula şım na sıl ya pı la cak tır?

Ok si jen ve kar bon di ok si tin, in san vü cu du için de ki yo rul mak bil mez

ta şı yı cı la rı kan sı vı sın da bu lu nan al yu var lar dır. Ak ci ğer de kan la te mas
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Biz hiç far k›n da de -
¤il ken vü cu du muz da
hiç dur ma dan ok si -
jen, kar bon di ok sit
ve su al›fl-ve ri fli ger -
çek le flir. Her ne fes
al›fl ta vü cu da 100
tril yo na ya k›n ha va
mo le kü lü gi rer. 



eden al yu var lar, hüc re ler den ge tir dik le ri atık mad de olan kar bon di ok si di

ke se cik le rin içi ne bo şal tır ken, ke se cik için de ki ok si je ni emer ler. Bu iş lem

çok özel bir zar bo yun ca ger çek le şir. Bu za rın bir ta ra fı nı ke se cik -al ve ol-

için de ki ok si jen li ha va oluş tu rur ken, di ğer ta raf ta ise için den sa de ce tek

bir al yu va rın ge çe bi le ce ği ge niş lik te ki kıl cal uzan tı lar var dır. Bu şe kil de

ok si jen mo le kü lü so run suz ola rak al yu var lar la te mas ha li ne ge çer.

Ok si jen mo le kü lü al yu var la rın için de bu lu nan he mog lo bin ad lı bir

mo le kül ta ra fın dan hüc re le re ta şı nır. He mog lo bin mo le kü lü çok özel bir

ta sa rı ma sa hip tir. Ak ci ğer de ok si je ne bağ la nan he mog lo bin, kan do la şı mı

yar dı mıy la vü cu dun de rin lik le ri ne doğ ru yol alır. Ok si je ne ih ti ya cı olan

do ku la ra ula şıl dı ğın da bir mu ci ze ger çek le şir. Çok özel bir ta sa rı ma sa hip

he mog lo bin mo le kü lü, or tam dan kim ya sal ola rak et ki le nir ve ok si jen le

ara sın da ku ru lu olan kim ya sal bağ ko par. He mog lo bin bunun sonucun -

da yükünü yani ok sijeni bırakır. İş te bu ok sijen molekülü orada bulunan

hüc relere hayat verecek tir. 

He mog lo bi nin gö re vi bu ra da bit mez. He mog lo bin or tam dan uzak -
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Üstte solda solunum zar›n›n anatomik yap›s› görülüyor. Oksijen alveollerden küçük
kan dolafl›m›ndaki k›lcal damarlara; karbondioksit de küçük dolafl›mdaki kandan
alveollere geçer. Alveoller birbirlerine küçük boflluklarla ba¤l›d›r. Sa¤daki resimde
bu boflluklardan bir detay görülüyor.

sürfaktan salg›layan hücre

makrofaj

solunum zar› 

k›rm›z› kan hücresi

O2 CO2

alveol (gaz dolu)

k›rm›z› kan hücresi

k›lcal damar

alveol



laş tı rıl ma sı ge re ken kar bon di ok si din ak ci ğer le re ta şın ma sın da da çok

önem li bir rol oy nar. Bu olay şöy le özet le ne bi lir:

Hüc re so lu nu mu ile mey da na ge len kar bon di ok sit, hüc re ler den do -

ku sı vı sı na, do ku sı vı sın dan kıl cal la ra ge çer. Kar bon di ok si din bir kıs mı

al yu var lar da he mog lo bin le bir le şe rek kar ba mi no he mog lo bin şek lin de ta şı -

nır. Bir kıs mı ise kar bo ni kan hid raz en zi mi nin et ki siy le su ile bir le şe rek kar -

bo nik asi di oluş tu rur.  Da ha son ra kar bo nik asit bi kar bo nat ve hid ro jen

iyon la rı na ay rı şır. Açı ğa çı kan hid ro jen iyo nu, he mog lo bin ta ra fın dan tu -

tu lur. İş te kar bon di ok sit bu şe kil de do ku kıl cal la rın dan top lar da mar lar la

kal be ge ti ri lir. Kalp ten de ak ci ğe re ta şı nır. Ak ci ğer ler de ger çek le şen çe şit -

li iş lem ler den son ra kar bon di ok sit so luk ver me es na sın da dı şa rı atı lır.65
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alveol

alyuvar

alyuvar

k›lcal damar

k›lcal damar

vücut hücreleri

CO2
CO2

O2O2

H2CO3

H2CO3

H2O

H2OHb
Hb

Hb

Hb

Hb

HbH-Hb
H-HbHbCO2

HCO-
3

HCO3
-

HbCO2

HbO2

Ok si jen ve kar bon di ok sit ta fl› nma s› flöy le ger çek le flir:
Al ve ol ler de ki ok si jen al yu var la ra gi rer ve ok si he mog lo bin (HbO2) olufl tur mak için he -
mog lo bin le (Hb) bir le flir. Ok si jen bu for ma gi rin ce vü cut hüc re le ri ne b› ra k› l›r (sol da). 
Bu ra da bi kar bo nat (HCO3

-) ve hid ro jen iyon la r› na ay r› lan kar bon asi di (H2CO3) olufl -
tur mak için suy la bir le flir. Bu s› ra da bi kar bo nat plaz ma ya ge çer. Hid ro jen iyon la r› da
he mog lo bin le (H-Hb) bir le flir ve hüc re d› fl› na ta fl› n›r. Ba z› kar bon di ok sit ler ise bu ifl -
lem ler ol ma dan di rekt ola rak he mog lo bin le (HbCO2) bir le fle rek hüc re den at› l›r lar.
Hüc re le ri miz de her an de vam eden bu ifl lem le rin te sa dü fen ger çek lefl me si ni müm -
kün ol ma d› ¤› aç›k t›r. Hüc re ler Al lah'›n il ha m›y la ha re ket eder ler.



He mog lo bi nin ya pı sın da dik ka te de ğer bir özel lik var dır. He mog lo -

bin, ok si je ni ta şı ya bi le cek ye te ne ğe sa hip ol du ğu gi bi ay nı za man da ta şı -

dı ğı ok si je ni doğ ru an da doğ ru ye re bı ra ka bi le cek ye te ne ğe de sa hip tir.

Bu nu ba şar ma sı nın ar dın da ki sır ok si jen ve he mog lo bin ara sın da ku ru lan

kim ya sal bağ da sak lı dır. He mog lo bi nin bu özel li ği nin öne mi nin tam ola -

rak an la şı la bil me si için şöy le bir de ğer len dir me yap mak ta fay da var dır:

-Eğer he mog lo bin ve ok si jen ara sın da ku ru lan bağ bi raz da ha za yıf

ol say dı, he mog lo bin ok si je ne bağ la na maz ve do ku la ra ok si jen ulaş tı rı la -

maz dı. Bu du rum can lı için mut lak bir ölüm olur du.

-Tam ter si ne bir olay ger çek leş sey di ve he mog lo bin ile ok si jen ara -

sın da ku ru lan bağ bi raz da ha güç lü ol say dı, bu se fer he mog lo bin ve ok si -

jen çif ti do ku la ra ulaş tık la rın da bir bir le rin den ay rı la maz lar dı. Bu du rum -

da hüc re ler yi ne ok si jen siz ka lır ve can lı lar bir kaç da ki ka için de ölür ler di.

Yu ka rı da ki iki mad de he mog lo bin de özel bir ta sa rım ol du ğu nun

apa çık bir ka nı tı dır. İn san vü cu dun da ok si je nin ta şın ma sı için mü kem mel

bir sis tem ya ra tıl mış tır. Bu sis tem için de yer alan her de tay Al lah'ın il mi -

nin sı nır sız lı ğı nı ve son suz gü cü nü biz le re ka nıt lar. Dü şü nül dü ğün de he -

mog lo bin ve ok si jen ara sın da ku ru lan mo le kü ler ba ğın gü cü nün mik ta rı

ko nu sun da da hi son suz ih ti mal ol du ğu ko lay lık la an la şı la cak tır. An cak

bu son suz ih ti ma lin için den ola bi le cek en uy gun bağ he mog lo bin ve ok -

si jen mo le kü lü ara sın da ku rul mak ta dır. Ba ğın gü cü ne az ne de faz la dır.

Tam ol ma sı ge re ken mik tar da dır. Bu, te sa dü fen oluş ma sı im kan sız bir

du rum dur. Apa çık bir pla nın, bir ta sa rı mın ürü nü dür. 

Bu mo le kü lün üre ti min de mey da na ge le bi le cek her han gi bir bo zuk -

luk, so lu num iş le min de or ta ya çı ka cak bir ak sak lık, ka nın pom pa lan ma -

sın da ger çek le şe bi le cek her han gi bir so run, ka nın içe ri ğin de ola bi le cek

muh te mel bir de ği şik lik (bu nun ger çek leş me si için böb rek le il gi li ba sit bir

prob lem ye ter li dir) ön ce lik li ola rak çok ağır has ta lık la rı, so nu cun da ise

ölü mü ge ti re cek tir. Öy ley se bu bü yük dü ze ni oluş tu ran par ça lar dan hiç -

bi ri nin te sa düf ler le, ken di ken di le ri ne oluş ma la rı na ke sin lik le im kan yok -

tur. Hep si ay nı an da, tek bir be den de mey da na gel me li dir. Üs te lik bu, in -

san vü cu dun da ki sa de ce tek bir hüc re de ki ok si jen ta şın ma iş le mi için de -
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ğil, dün ya da ki mil yar lar ca in sa nın her  bi ri nin tril yon lar ca hüc re sin de tek

tek ger çek le şen iş lem ler için de ge çer li dir.

Pe ki bu ku sur suz ta sa rım ki min ese ri dir? He mog lo bi nin ok si je ni ta -

şı ma ya baş la dı ğı yer ak ci ğer ler dir. An cak bu kompleks yapıdaki mo le kü -

lün üre ti mi ise ta ma men ke mik ili ği nin kont ro lün de dir. Ke mik ili ği hüc -

re le ri nin, ken di le rin den çok uzak ta ki bir or gan da olup bi ten ler den ha ber -

dar ol ma sı ve ih ti ya ca gö re iş lem ler yap ma ya ka rar ver me si müm kün

mü dür? El bet te ki bu akıl dı şı bir ka bul ola cak tır.

So lu num sis te mi için de yer alan her de tay da üs tün ve ben zer siz bir

ak lın de lil le ri gö rül mek te dir. Son de re ce kompleks, an cak o de re ce ku sur -

suz olan bu sis te min var lı ğı hiç bir şe kil de rast lan tı lar la açık la na maz. Bu -

nun tek açık la ma sı ya ra tı lış tır. Al lah in san la rı bu gün kü ku sur suz vü cut

ya pı la rıy la yok tan var et miş tir.

O, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya ra tan dır. O'nun "ol" de di ği gün (herşey)

olu ve rir, O'nun sö zü hak tır. Sur'a üfü rül dü ğü gün, mülk O'nun dur. O,

gay bı ve mü şa he de edi le bi le ni bi len dir. O, hü küm ve hik met sa hi bi olan -

dır, ha ber dar olan dır. (En'am Su re si, 73)

Ak ci ¤er le ri miz de ki Üs tün Ta sa r› m›n De tay la r›

Ak ci ¤e rin Ne fes Al›p Ve re bil mek ‹çin D›fl Gü ce ‹h ti ya c› Var d›r

İn san ne fes alıp ve rir ken vü cu dun da olup bi ten ler den ha ber siz dir.

Bir ko şu ya par ken ne fes alıp ve riş le ri nin hız lan ma sı, uyur ken ya vaş la ma -

sı onun için çok sı ra dan olay lar dır. Oy sa ne fes alıp ve ri şin için de bu lu nu -

lan du ru ma gö re ken di ni dü zen le me si baş lı baş lı na mu ci ze vi bir olay dır. 

Ak ci ğer bir ha va pom pa sı gi bi ömür bo yu hiç dur ma dan vü cut içi ne

ha va alıp, da ha son ra bu nu dı şa rı pom pa lar. An cak ak ci ğe rin di ğer tüm

or gan lar gi bi ça lı şa bil mek için bir dış ener ji ye, gü ce ih ti ya cı var dır. Bu

güç, gö ğüs ka fe si nin he men al tın da ki di yaf ram ve ka bur ga ke mik le ri nin

ara la rın da bu lu nan kas lar sa ye sin de sağ la nır. Ne fes al dı ğı mız za man, ka -

bur ga ke mik le ri dı şa rı ve yu ka rı doğ ru ha re ket eder. Ak ci ğe rin al tın da

bu lu nan di yaf ram ka sı aşa ğı doğ ru yas sı la şır. Ak ci ğer ne fes bo ru sun da ki

ha va yı aşa ğı doğ ru çe ker. So luk ve ril di ği za man ka bur ga ke mik le ri içe ri
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doğ ru ge ri çe ki lir. Ka bur ga nın al tın da bu lu nan di yaf ram ka sı yu ka rı doğ -

ru ha re ket eder. Ak ci ğer sı kı şın ca kü çük ke se cik ler de ki ha va dı şa rı çık -

ma ya zor la nır. Zor la nan ha va ne fes bo ru sun dan yu ka rı doğ ru çı kar. 

Siz vü cu du nuz da ki bu fa ali yet ler olup bi ter ken hiç bir kat kı da bu lun -

maz sı nız. Ne bir emir ve re bi lir si niz, ne ha re ket et me le ri için kas la rı nı za

bir kat kı da bu lu na bi lir si niz. Bun la rın hiç bi ri ne ge rek de yok tur. Çün kü

ak ci ğe ri ni ze bu ener ji des te ği nin na sıl sağ la na ca ğı üs tün bir akıl ta ra fın -

dan dü zen len miş tir. 

Ka fes le rin Es ne me si Ne fes Al›fl Ve ri fli ni zi Ko lay lafl t› r›r

Gö ğüs ka fe si nin so lu num sis te min de çok önem li bir ye ri var dır. Bu

ka fe sin en bi li nen özel li ği iç or gan la rı mı zı, özel lik le de kalp ve ak ci ğer le -

ri ko ru mak tır. An cak gö ğüs ka fe si nin es nek olu şu da ne fes alıp ver me yi

ko lay laş tı ran çok önem li bir özel lik tir. 
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Her ne fes al›p ver -
di ¤i miz de di yaf -
ram ile bir lik te gö -
¤üs bofl lu ¤u da
ha re ket eder.
A- So luk al ma ve
ver me s› ra s›n da
di yaf ra m›n po zis -
yo nun da ki ve gö -
¤üs bofl lu ¤u nun
hac min de ki de ¤i -
flik lik ler.
B- So luk al ma ve
ver me s› ra s›n da
gö ¤üs bofl lu ¤u -
nun po zis yo nun -
da ki de ¤i flik lik ler.
Gö ¤üs bofl lu ¤u -
nun hac mi art t› ¤›
za man ha va ak -
ci¤er lere dolar. 

nefes borusu

akci¤er

diyafram

soluk alma

soluk alma

soluk verme

soluk verme

A

B



Ne fes al dı ğı nız da gö ğüs ka fe si niz ge niş ler. Ke mik ten ya pıl mış bu

zırh şa şır tı cı bir es ne me ka bi li ye ti ne sa hip tir. Nor mal şart lar da ka fa ta sı

gi bi son de re ce sert ve ko ru yu cu bir kal ka na ben ze yen bu ta sa rım, şa şır -

tı cı de re ce de es nek tir. An cak bu ra da unu tul ma ma sı ge re ken nok ta, bu es -

nek li ğin de çok has sas bir ayar da ol du ğu dur. Eğer gö ğüs ka fe si şu an da -

ki du ru mun dan bi raz da ha az es nek ol say dı ci ğer ler ge niş le ye mez ve in -

san ra hat ne fes ala maz dı. An cak Al lah bu es nek li ği o ka dar uy gun bir şe -

kil de yap mış tır ki, ne az ne de çok olan es nek lik, in san için bir ni me te dö -

nüş müş tür.

Ak ci ¤er de ki Amor ti sör Sis te mi

Dış et ki le re kar şı gö ğüs ka fe si nin var lı ğı, dı şa rı dan ge le bi le cek toz la -

ra kar şı ne fes bo ru sun da bu lu nan tüy cük ler, ha va nın ısı sı nı ayar la yan ve

mik rop lar la sa va şan bu run mu ko za sı, yü zey ge ri li mi nin or ta dan kalk ma -

sı için sür fak tan mad de si nin üre til me si ve da ha pek  çok ay rın tı… Ak ci -

ğer le rin gü ven li ği için vü cut ta alın mış sis tem ler sa de ce bu ka dar de ğil dir.

Ak ci ğer yü ze yi nin di ğer or gan lar la sür tün me si ni en gel le mek için fark lı

bir ko run ma me ka niz ma sı da ha var dır. 

Dış yü ze yi bir zar ta ba ka sıy la (plev ra) kap lı olan ak ci ğer, so luk alıp-

ve rir ken en ufak bir za rar la da hi kar şı laş maz. Her bir ak ci ğe ri ay rı ay rı bir

tor ba gi bi sa ran plev ra, yi ne gö ğüs du va rı nı ve di yaf ra mın iç yü ze yi ni

kap la yan baş ka bir zar la te mas ha lin de dir ve ara la rı kay gan bir sı vıy la

kap lı dır. Böy le ce so luk alıp ve rir ken hiç bir şe kil de ak ci ğe rin dış yü ze yi

baş ka or gan lar la te mas edip sür tün me den do la yı za rar gör mez.66

Bun dan baş ka ak ci ğe ri kap la yan zar la gö ğüs du va rı nı sa ran zar ara -

sın da ki ne ga tif ba sınç, ak ci ğe rin gö ğüs ka fe si ne va kum la ya pış ma sı na ne -

den olur. Bu sa ye de ak ci ğer ade ta ha va da ası lı du rur ve ken di ağır lı ğı al -

tın da ezil mez. Ak ci ğer de ki va kum lu or ta mın her han gi bir ne den le -ör ne -

ğin bir tra fik ka za sın da, gö ğüs du va rı na ba tan siv ri bir ci sim le- bo zul ma -

sı du ru mun da ak ci ğer ler bir ba lon gi bi sö ner ve in san ha ya tı nı kay be -

der.67 Bu sis tem de ak ci ğer de ki müt hiş ta sa rı mın bir baş ka gös ter ge si dir.
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Solu num yu ka rı da ki şe ma da ki kont rol me -

ka niz ma sı ile ger çek le şir.

1- So luk alır ken ok si jen al ve ol le re gi rer.

So luk ve rir ken CO2 atı lır. 2- O2, al ve ol ler -

den ka na di füz yon yo luy la ge çer. CO2 de

al ve ol kıl cal la rın da ki kan dan al ve ole ge -

çer. 3- Ok si jen ce zen gin kan ak ci ğer ler den

kal be ora dan da hüc re le re gön de ri lir. 4- O2

kan dan vü cut hüc re le ri ne, CO2 de vü cut

hüc re le rin den ka na di füz yon yo luy la ge -

çer. 5- CO2'ce zen gin kan do ku lar dan kal -

be, ora dan da ak ci ğer le re ge ti ri lir. 

Bu aşa ma lar dan son ra kan da ki CO2 mik ta -

rı nın ar tı şı ile olu şan de ği şik lik ler ise şun -

lar dır: 6- Kan da ki yük sek CO2 mik ta rı kalp -

te ki ve kan da mar la rın da ki kim ya sal alı cı -

la rı uya rır. 

7- Bu alı cı lar, si nir uya rı la rı nı omu ri lik so -

ğa nın da ki so lu num mer ke zi ne gön de rir.

8- So lu num mer ke zi de di yaf ram ve kal be

uya rı la rı nı gön de rir. Faz la CO2'nin oluş ma -

sı so lu nu mu hız lan dı rır. 9- Kal be gi den

uya rı lar kal bin ça lış ma sı nı hız lan dı rır.

Bun dan do la yı çok da ha faz la kan, ak ci -

ğer le re pom pa la na rak te miz le nir. Gün de

kaç ke re ne fes al dı ğı mı zı dü şü ne lim. Bü -

tün bu iş lem ler her se fe rin de ek sik siz ola -

rak ger çek le şir. Sı ra la ma da ka rı şık lık ya

da ek sik lik ok si jen ala mama mız de mek tir.

Bu ra da kı sa ca an la tı lan ve her an, is tis na -

sız her in san da ger çek le şen bu iş lem le rin

tü mü     Al lah'ın iz niy le ger çek le şir.
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Oto ma tik So lu num De ne ti mi

So lu num iş le mi nin sık lı ğı ve de rin li ği, için de bu lu nu lan or ta ma gö -

re de ği şik lik gös te rir. Ör ne ğin ko şan ya da mer di ven çı kan bir in san, otu -

ran bir in sa na gö re da ha sık ve hız lı ne fes alıp ve rir. Çün kü ha re ket ha lin -

dey ken vü cut hüc re le ri da ha çok güç ve ener ji har car. Bu yüz den tril yon -

lar ca hüc re nor mal den da ha faz la ok si je ne ih ti yaç du yar. Ok si jen ih ti ya cı -

nın art ma sı nın ya nı sı ra hüc re le rin üret tik le ri faz la kar bon di ok si tin de vü -

cut tan der hal atıl ma sı ge re kir. Eğer ar tan ok si jen ta le bi kar şı lan maz sa bü -

tün vü cut hüc re le ri bu du rum dan za rar gö re cek tir. Be yin, kalp gi bi ok si -

jen siz li ğe ta ham mü lü çok az olan böl ge ler de ki hüc re ler ise çok kı sa za -

man da tüm can lı lık la rı nı kay be de cek ler dir.

Da ha çok ok si je nin sağ lan ma sı ve nor mal den faz la kar bon di ok si tin

uzak laş tı rıl ma sı için tek ça re so lu nu mu hız lan dır mak tır. So lu nu mu hız -

lan dır mak için tek yol da ak ci ğer le rin da ha hız lı ça lış ma sı nı sağ la mak tır.

Bu du rum da özel bir sis te min dev re ye gi rip aci len ak ci ğe rin ça lış ma sı nı

hız lan dır ma sı ge re kir. So lu num sis te mi bu gi bi ani ih ti yaç lar kar şı sın da

dev re ye gi re cek mu ci ze vi bir sis te me da ha sa hip tir.

So luk alıp ver me iş le mi, omu ri lik ve be yin de ki mer kez ler le kont rol

edi lir. Di yaf ram ve ka bur ga kas la rı na gi den si nir ler, bu ya pı la rın dü zen li

ola rak 4-5 sa ni ye de bir ka sıl ma sı nı sağ lar. Eğer si nir ler ke si lir se so luk

alış-ve ri şi de du rur.

So lu nu mu et ki le yen bir di ğer fak tör de kan da ki CO
2

mik ta rı dır. Me -

ta bo liz ma nın hız lı ça lış tı ğı du rum lar da kan da kar bon di ok sit mik ta rı da

ar tar. Bu nun so nu cun da ka nın asit li ği yük se lir ve do la yı sıy la kan pH'ı

düş müş olur. Bu du rum si nir sis te min de ki so lu num mer ke zi ni et ki ler. Bu

mer kez ler, si nir ler ara cı lı ğıy la di yaf ram ve gö ğüs ka fe si ni uya rır, so luk

alış ve ri şi hız la nır. Hız la ok si jen alı nır, kar bon di ok sit atı lır. Böy le ce kan -

da ki kar bon di ok sit mik ta rı nor mal se vi ye ye dü şü rü le rek ka nın pH'ı dü -

zen len miş olur.

So lu nu mun ge re ğin den faz la art ma sı du ru mun da ise be yin sa pı de-

v re ye gi re rek ge rek li ayar la ma la rı ya par. Be yin sa pı ha ri cin de ak ci ğer le -

rin dış yü ze yin de bu lu nan ve ba sın ca kar şı has sas al gı la yı cı lar, ak ci ğe rin
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ge re ğin den faz la ge ril me si du ru mun da be yin sa pı na so lu num de rin li ği -

nin azal tıl ma sı için ge rek li olan emir le ri gön de rir ler.68

Gö rül dü ğü gi bi bu sis tem bir bi ri ne her yön den bağ lı dır. Do la yı sıy la

si nir sis te mi de, so lu num mer ke zi de, di yaf ram ve di ğer par ça lar da ay nı

an da or ta ya çık mak zo run da olan bir bü tü nün par ça la rı dır. Bu ne den le

vü cu du nuz da ki oto ma tik so lu num de ne ti mi nin ya pı la bil me si için bu sis -

te min bü tün par ça la rı ek sik siz ola rak bi ra ra da ol mak zo run da dır. Ya ni

hep si nin ay nı an da or ta ya çık ma sı ge rek mek te dir. 

Ev rim te ori si ne gö re, ak ci ğer de ki bu de tay la rın hiç bi ri ilk baş ta mev -

cut de ğil di ve tüm bu ku sur suz özel lik ler za man için de ge li şen te sa düf ler

ne ti ce sin de oluş muş tu. An cak böy le bir id di ayı ka bul et mek müm kün de -

ğil dir; böy le bir ka bu lün ne ak la ne de bi li me uy gun bir ka bul ol ma ya ca -

ğı çok açık tır. Çün kü ön ce lik le bir in sa nın ne fes ala bil me si için ak ci ğer de -

ki -yu ka rı da de tay la rıy la an la tı lan- özel lik le rin tü mü nün ay nı an da ve ilk

in san dan iti ba ren var ol ma sı zo run lu dur. Ör ne ğin ka bur ga ke mik le ri nin

di ğer vü cut ke mik le rin den fark lı ola rak es nek lik özel li ği nin ol ma dı ğı, al -

ve ol le rin oluş ma dı ğı, al ve ol le rin et ra fın da sür fak tan mad de si nin bu lun -

ma dı ğı ya da çev re sin de ko ru yu cu za rın bu lun ma dı ğı bir ak ci ğer hiç bir

işe ya ra ma ya cak tır. Ev ri min te sa düf me ka niz ma sı nın vü cut ta ki her han gi

bir or ga nı mey da na ge tir me si, ona özel lik ler ka zan dır ma sı ke sin lik le

müm kün de ğil dir. On mil yon lar ca yıl, yüz mil yon lar ca yıl hat ta tril yon -

lar ca yıl bek len se de bu kesin ger çek değiş meyecek tir.

İn san vücudun daki detay ların tümü Al lah'ın var lığının delil lerin -

den dir. Bu bir birine bağ lı düzeni kuran, yarat mada hiç bir or tağı ol mayan

Al lah'tır. Al lah her tür lü yarat mayı bilen, üs tün güç sahibi olan dır. 

Ger çek ten sizin Rab biniz, al tı gün de gök leri ve yeri yaratan, son ra ar şa is -

tiva eden Al lah'tır. Gün düzü, dur mak sızın ken disini kovalayan gecey le

ör ten, Güneş’e, Ay’a ve yıl dız lara Ken di buy ruğuy la baş eğ diren dir.

Haberiniz ol sun, yarat mak da, emir de (yal nız ca) O'nun dur. Alem lerin

Rab bi olan Al lah ne yücedir. (Araf Suresi, 54)
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Bir şey ler söy le mek is te di ği niz an da bey ni niz -

den ge len bir di zi emir ses tel le ri ni ze, di li ni ze

ve ora dan da çe ne kas la rı nı za gi der. Bey nin

ko nuş ma mer kez le ri ni içe ren böl ge, ko nuş ma

iş le mi niz de rol ala cak tüm kas la rı nı za ge rek li

emir le ri gön de rir.

İlk ön ce, ak ci ğer le ri niz "sı cak ha va" sağ lar.

Sı cak ha va, ko nuş ma nın ham mad de si dir. Ha -

va bur nu nuz dan gi rer, bu run boş lu ğu, bo ğaz,

ne fes bo ru sun dan son ra bronş tüp le ri ne, ora -

dan da ak ci ğer le ri ni ze ge çer. Ha va da ki ok si -

jen ak ci ğer le ri niz de ka na ka rı şır. Bu sı ra da

kar bon di ok sit de dı şa rı ve ri lir. 

Ci ğer le ri niz den ge ri dö nen ha va, bo ğa zı nız -

dan ge çer ken, ses tel le ri de nen iki do ku kıv rı -

mı ara sın dan ge çer. Bu tel ler, bir tür per de ye

ben zer ve bağ lı ol duk la rı kü çük kı kır dak la rın

et ki si ne gö re ha re ket eder ler. Siz ko nuş ma -

dan ön ce ses tel le ri niz açık va zi yet te dir. Ko -

nuş ma nız sı ra sın da tel ler bi ra ra ya ge ti ri lir ve

so luk ver di ği niz de çı kan ha va ile tit reş ti ri lir. 

Ağız ve bu run ya pı nız, se si ni zin ken di ne öz gü

ni te lik le ri ni ve rir. Siz ke li me le ri ar ka ar ka ya sı -

ra la yıp ko nu şur ken di li niz da ma ğı nı za be lir li

mik tar da yak la şıp uzak laş mak ta, du dak la rı nız

da bü zü lüp ya yıl mak ta dır. Bu iş lem ler de bir -

çok ka sı nız, bü yük bir hız la ha re ket et mek te -

dir.

Ko nu şa bil me niz için bu iş lem le rin her bi ri nin

ek sik siz ger çek leş me si ge re kir. Bu ola ğa nüs -

tü iş lem ler, akıl al maz bir hız için de ve ku sur -

suz ca ger çek le şir ken si zin bun lar dan ha be ri -

niz bi le ol maz. 

Bu komp leks sis tem, ev rim te ori si nin açık la -

ya ma dı ğı eş siz ta sa rım ör nek le rin den bi ri dir.

Bu sis te min or ta ya çı kı şı ev ri min "te sa düf" id -

di asıy la as la açık la na maz. Ak si ne bu sis tem

vü cu du mu zun üs tün kud ret sa hi bi bir Ya ra tı cı,

ya ni Al lah ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı nı ve bi ze bir

ni met ola rak ve ril di ği ni bir kez da ha or ta ya ko -

yar.

Ak lı nı za ge len dü şün ce le ri Al lah'ın si zin için

ya rat tı ğı bu ku sur suz sis tem sa ye sin de di le

ge ti re bil di ği ni zi sa kın unut ma yın. Al lah'ın yü -

ce li ği ni, bü yük lü ğü nü an la ta rak bu ni me ti ha -

yır ge ti re cek şe kil de kul la nın. 

YAP TI ĞI NIZ HER KO NUŞ MA NIN, MU Cİ ZE Vİ BİR SİS TEM SA YE SİN DE
GER ÇEK LEŞ Tİ Ğİ Nİ HİÇ DÜ ŞÜN DÜ NÜZ MÜ?

burun
bofllu¤u

damak

dil
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u an da bir yer de otu ru yor ve ya uzan mış ola bi lir si niz. Eli niz de

tut tu ğu nuz bu ki ta bı oku ma yı bi tir dik ten son ra, muh te me len

aya ğa kal kıp yü rü me ye baş la ya cak, bel ki de eği lip yer den bir -

şey ler ala cak ya da kü tüp ha ne nin üst ra fı na uza nıp eli niz de ki ki ta bı ora -

ya ko ya cak sı nız. Bü tün bun la rı ya par ken bir yan dan da par mak la rı nız la

sı kı ca kav ra dı ğı nız fin can da ki ça yı nı zı da yu dum lu yor ola bi lir si niz. An -

cak her ne ko num da bu sa tır la rı oku yor sa nız ve ya han gi işi ya pı yor sa nız

ya pın, tüm ha re ket le ri ni zi ke mik le ri ni ze ve ke mik le rin oluş tur du ğu güç -

lü is ke let sis te mi ne borç lu su nuz. Eğer ke mik ler ve is ke le ti niz ol ma say dı,

bu ya zı yı oku ya maz dı nız, de ğil ye ri niz den kal kıp ha re ket et mek, koş -

mak, yü rü mek, eli ni zi kı pır dat mak bi le si zin için müm kün ol maz dı. Çün -

kü vü cu du nuz, içi boş bir çu val ve ya bir et yı ğı nı gi bi ye re se ri lir di. Or -

gan la rı nız ken di ağır lı ğı nız al tın da ezi lir ve bir kaç sa ni ye de ya şa mı nı zı

yi ti rir di niz. 

Gün lük ha yat ta hiç dü şün me den yap tı ğı mız ve çok ba sit ola rak ni te -

len di ri le bi le cek ha re ket le ri bi le ke mik le ri mi zin fonk si yo nel ya pı la rı sa ye -

sin de ger çek leş ti ri riz. Ör nek ola rak bu ki ta bı okur ken ne ler yap tı ğı nı zı

dü şü ne lim. Bu say fa yı oku ya bil mek için bir ön ce ki say fa yı çe vir di niz. Bu -

nu ya par ken ilk ola rak işa ret ve ya or ta par ma ğı nız ça lış tı. Baş par ma ğı nız

da si ze yar dım cı ol du. İşa ret par ma ğı nı zı oluş tu ran üç par ça ke mik sı ray -

la bü kül dü. Ay nı za man da baş par ma ğı nı zı oluş tu ran iki ke mik ha va ya

kal ka rak say fa nın çev ril me si ni sağ la dı. Bü tün bun lar olur ken eli ni zin

bağ lı ol du ğu bi lek ke mi ği ve eli niz de ki di ğer ke mik ler çe şit li açı lar da bü -

kül dü ler, es ne di ler. El bet te kol ke mik le ri de say fa ya doğ ru uzan ma nı za

yar dım et ti ler. Kı sa ca sı var lı ğı nın bel ki de far kın da ol ma dı ğı nız bir me ka -

niz ma nın, yi ne siz hiç far kı na var ma dan, si zin için bir çok iş le mi ay nı an -

da yap ma sı sa ye sin de bu ki ta bı oku ma ya baş la dı nız ve ha la da say fa la rı

çe vir me ye de vam edi yor su nuz. 

Gül me, koş ma, yü rü me, otur ma, kalk ma, ayak ta dur ma, yat ma, ya -

zı yaz ma… Her in san bu iş lem le ri ke mik le ri sa ye sin de ya par. Ke mik le ri

sa ye sin de yü rür, yi ne on lar sa ye sin de ayak ta du rur, ya tar, gü ler, ke mik -

le ri sa ye sin de ye mek yer… İn san be de ni nin ça tı sı 206 ta ne sert par ça nın

bi ra ra ya gel me siy le oluş muş tur. Bu par ça lar ade ta bir yap-boz oyu nu nun

par ça la rı gi bi bir bir le ri ne tam ola rak uy du rul muş ve be lir li uç lar dan bir -

bir le ri ne tut tu rul muş tur. 
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Ke mik ler ve ke mik le rin bi ra ra ya ge le rek oluş tur du ğu is ke let; ya pı,

gö rev ve fonk si yon ola rak in ce len di ğin de, çok önem li bir ya ra tı lış mu ci -

ze si ile kar şı kar şı ya ol du ğu mu zu da ha ya kın dan fark ede riz. İn san vü cu -

dun da bu lu nan ve her bi ri fark lı fonk si yon la ra sa hip olan ke mik ler,

Al lah'ın ya rat ma sa na tı nın yü ce li ği ni bi ze gös te rir ler. Bu ben zer siz ya ra -

tı lı şa Al lah pek çok ayet te dik kat çek miş tir. 

"… Ke mik le re de bir bak na sıl bi ra ra ya ge ti ri yo ruz, son ra da on la ra et giy -

di ri yo ruz?…" (Ba ka ra Su re si, 259)

Bir baş ka aye tin de Al lah, ölüm den son ra ki son suz ya şa mın var lı ğı na

inan ma yan bir in kar cı ya, ke mik le rin ilk ya ra tı lı şı nı şöy le ör nek gös ter -

miş tir:
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Bir bi ri ne Ba¤ l› 206 Par ça l› Bir Ya p›: ‹s ke let 
Bir ye tifl ki nin vü cu dun da 206 ke mik ol ma s› na kar fl›n, bu sa y›
ço cuk lar da 350 ke mi ¤e ka dar ula fl›r. An cak er gen lik dö ne mi ne
gi rer ken bu ke mik le rin bir ço ¤u bir le flir ve ke mik sa y› s› 206'ya
dü fler. ‹n san vü cu du nun a¤›r l› ¤› n›n yak la fl›k yüz de 20'si ni ke -
mik ler olufl tu rur. Ya ni 80 ki lo a¤›r l› ¤›n da bir in san, be de nin de
16 ki log ram a¤›r l› ¤›n da ke mik ta fl›r. Da ha do¤ ru su, bu 16 ki log -
ram l›k is ke let, 80 ki log ram l›k be de ni ta fl›r, ayak ta tu tar, ha re ket
et ti rir. Bu da ya n›k l› l›k, is ke le tin hay ran l›k uyan d› ran özel lik le rin -
den sa de ce bir ta ne si dir. 
Ke mik le rin en önem li özel li ¤i ise in sa na çok çe flit li fle kil ler de
ha re ket im ka n› sa¤ la ya bil me le ri dir. Bu özel lik, uzun y›l lar d›r
tür lü ma ki ne ve ro bot lar üze rin de uy gu lan ma ya ça l›fl ›l m›fl, an -
cak son de re ce k› s›t l› so nuç la ra ula fl› lm›fl t›r. 
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Ken di ya ra tı lı şı nı unu ta rak Bi ze bir ör nek ver di; de di ki: "Çü rü müş-bo -

zul muş ken, bu ke mik le ri kim di ril te cek miş? De ki: "On la rı, ilk de fa ya -

ra tıp-in şa eden di ril te cek. O, her ya rat ma yı bi lir." (Ya sin Su re si, 78-79)

KE M‹K LE R‹N YA PI SI

He men he men bü tün ke mik ler de, özel lik le de vü cut ta ki uzun ke -

mik ler de iki fark lı ya pı bu lu nur. Ke mi ğin göv de si yo ğun ke mik do ku su

içe rir ken, uç la rı in ce bir ke mik kat ma nından, gö ze nek li ke mik ya pı sın dan

olu şur. As lın da bu dü zen le me, ke mik le rin iş le vi ni ye ri ne ge ti re bil me si

açı sın dan ol duk ça önem li dir. Çün kü ke mik an cak böy le bir di zay na sa hip

ol du ğu tak dir de yo ğun bas kı al tın da kal ma dan ha re ket ede bi lir ve ken di -

si ne yük le nen ağır lık ve ger gin lik ke mik göv de sin den ek lem le re ak ta rı lır.

Eğer her böl ge ay nı ya pı da ol say dı; ke mik ler de es nek lik ve sağ lam lık gi -

bi özel lik ler ol maz dı.

Ke mik do ku su, ke mik hüc re le ri ve bu hüc re le rin sal gı la dı ğı et raf la -

rın da ki ara mad de den olu şur. Ke mik do ku sun da üç çe şit hüc re bu lu nur.

Ke mik le rin ya pı mın da rol alan ve şe kil al ma sı nı sağ la yan, ke mik için de -

ki boş luk la rı oluş tu ran ve bu boş luk la rı bir bir le ri ne bağ la ya rak ile ti şi mi

ku ran hep bu hüc re ler dir. 
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Vücu du mu zu ayak ta
tu tan ke mik le rin ge -
nel ya p› s› yan da gö -
rül dü ¤ü gi bi dir. Bu
özel ta sa r›m  her in-
sanda ayn›d›r. Bu
sa ye  de her in san da
ke mik ler ay n› sa¤ -
lam l› ¤a ve es nek li ¤e
sa hip tir. Kemikler
Al lah'›n kusur suz
yarat mas›n›n örnek-
lerinden biridir.

kemik hücresi

havuzcuk

periost

ara lameller
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Ke mik le re Da ya n›k l› l›k Ka zan d› ran Ya p›

Ke mi ğin iç ya pı sı, da ya nık lı lı ğı ne de niy le bir mik ros ko bik ha ri ka dır.

Vü cut ta ol duk ça bü yük bir alan kap la yıp, çok önem li iş lev le ri olan is ke -

le tin bu ka dar ha fif, an cak bir o ka dar da da ya nık lı ol ma sın da ki sır, ke -

mik le rin ya pı sın da dır. Bi li ma dam la rı nın bir "mü hen dis lik ha ri ka sı" ola -

rak ad lan dır dık la rı ke mik le rin iç le ri, hay ran lık uyan dı ra cak bir ta sa rı ma

sa hip tir. Hat ta mü hen dis ler yir min ci yüz yı lın ikin ci ya rı sın da ya pı mı ol -

duk ça zor, uzun ve mas raf lı olan gök de len, köp rü gi bi bü yük ve yük sek

ya pı lar için ke mi ğin ya pı sı na ben ze yen bir tek nik ge liş tir di ler. Ka fes sis -

te mi adı ve ri len bu yön te me gö re ya pı nın ta şı yı cı ele man la rı tek par ça de -

ğil, bir bi ri içi ne geç miş ka fes şek lin de çu buk lar dan oluş mak tay dı. An cak

bil gi sa yar la rın ya pa bi le ce ği kar ma şık he sap lar la, ke mik le rin ta sa rı mın da -

ki bu yön tem kul la nı la rak, bü yük köp rü ler ve en düst ri yel ya pı lar çok da -

ha da ya nık lı ve da ha ucu za in şa edil di. 
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An cak bu ra da gö zar dı edil me me si ge re ken çok önem li bir nok ta var -

dır. Ke mi ğin için de ki sis tem bu bi na la rın in şa sın da kul la nı lan tek nik ten

çok da ha komp leks tir. Ke mik ler bir bi ri ne zıt gi bi gö rü nen iki özel li ğe ay -

nı an da sa hip tir. Sağ lam lık ve ha fif lik... Mü hen dis le rin in şa et tik le ri bi na -

lar ise kul la nı lan mal ze me ne de niy le ay nı an da bu iki özel li ğe bir den sa -

hip de ğil dir. Ke mik ler de ki gö ze nek li ve boş luk lu ya pı ise onun ha fif ol -

ma sı na ne den ol mak ta dır. An cak bu nun ya nın da ke mik ler çok sağ lam ve

da ya nık lı dır lar.

Ke mi ğin ya pı sın da ki ha fif lik ve sağ lam lık kri ter le ri nin al tı nı bir kez

da ha çiz mek te fay da var dır. Çün kü bu iki özel li ğin bi ra ra da ol ma sı in sa -

na çok bü yük ko lay lık lar sağ lar ken, tam ak si in san için öl dü rü cü ola bi lir -

di. Ke mik ler bu özel lik ler den yal nız ca bi ri ne sa hip ol sa lar dı, ör ne ğin sağ -

lam olup ay nı za man da ağır ol sa lar dı, tüm is ke let in sa nın ta şı ya bi le ce ği

ağır lı ğın çok üze rin de olur du. Bu ağır lık ne de niy le in sa nın ha re ket im ka -

nı aza lır, gün lük ha ya tı çok kı sıt la nır dı. Ay rı ca bu sert lik ve gev rek li ğin

so nu cu ola rak  en ufak bir dar be de ke mik ler de kı rıl ma ve çat la ma ola bi -

lir di. 

Bu nun tam ak si ol say dı ya ni ke mik ler yi ne ha fif olup, sert ol ma say -

dı, bu du rum da vü cut şu an ol du ğu şek liy le ol maz, pel te ha lin de bir de ri

küt le si ne ben zer di. Bu hal dey ken be yin, kalp gi bi ha ya ti öne me sa hip bir -

çok or gan her an teh li ke ye ma ruz ka lır dı. 

Üs te lik in san vü cu dun da ki ke mik ler bu lun duk la rı bö lü me gö re fark -

lı özel lik le re sa hip olur lar. Bü tün ke mik ler es nek tir ve da ya nık lı dır, an cak

bun la rın ora nı bir bi rin den fark lı ola bil mek te dir. Ör ne ğin gö ğüs ka fe sin de,

kalp ve ak ci ğer gi bi ha ya ti or gan la rı ko ru ya cak ka dar sağ lam olan ke mik -

ler, ay nı za man da sü rek li ola rak ak ci ğer le re ha va nın dol ma sı nı ve bo şal -

ma sı nı sağ la ya cak şe kil de ge niş le me ve bü zül me özel li ği ne de sa hip tir ler.

Eğer ak ci ğe ri ko ru yan gö ğüs ke mik le ri ka fa ta sı gi bi sert ke mik ler den oluş -

muş ol say dı, ne fes al mak ne re dey se im kan sız la şır, ak ci ğer her ne fes alı şı -

mız da bu sert ke mik ler ara sın da sı kı şır ka lır dı. Bu ra ya ka dar sı ra lan mış

özel lik le rin de de gö rül dü ğü gi bi ke mik ler de ki tek bir özel li ğin da hi ay rın -

tı lı ola rak in ce len me si in sa nın önü ne pek çok ya ra tı lış mu ci ze si ni çı kar -

mak ta dır. An cak ke mik ler de ki özel ya pı lar sa de ce bun lar la sı nır lı de ğil dir.
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Na s›l Ha re ket Edi yo ruz?

Bir in sa nın ha re ket ede bil me si için is ke let sis te mi nin ya nı sı ra bir kas

sis te mi ne de ih ti yaç var dır. İs ke le ti oluş tu ran tüm ke mik ler kas la ra bağ lı -

dır. Kas ka sı lır ken, ke mik le ri çe ker ve on la rın ha re ket et me si ni sağ lar. Böy -

le ce kas ve ke mik ler bir lik te ça lı şa rak yü rü me mi zi, otur ma mı zı, kalk ma -

mı zı ve da ha bir çok ha re ke ti ya pa bil me mi zi sağ lar. Yi ne gün lük ya şa mı -

nız da yap tı ğı nız ha re ket le ri dü şü ne lim. Kar nı nız acık tı ve ye mek ye mek

için eli ni zi ağ zı nı za gö tür dü nüz, si ze ses le nen ki şi ye ba ka bil mek için ar ka -

nı za doğ ru dön dü nüz, eli niz de ki ki tap ye re düş tü al mak için eğil di niz, sa -

bah sa ati niz çal dı, doğ rul du nuz ve sa ati ka pat mak için bir ham le yap tı nız.

Bir in san gün lük ya şa mın da be de ni ni kul la na rak bu ha re ket le ri ve ben zer -

le ri ni sa yı sız ke re tek rar lar. Ve tüm bu ha re ket ler sı ra sın da da kas la rıy la

ke mik le ri ni bir lik te kul la nır. Da ha doğ ru bir an la tım la bir in san an cak ve

an cak kas-is ke let sis te mi nin bir bi riy le ko or di ne li ola rak ça lış ma sı so nu -

cun da yü rü ye bi lir, ko nu şa bi lir, ye mek yi ye bi lir, otu ra bi lir, ya ta bi lir…

Ha re ket et me mi zi sağ la yan kas sis te mi miz ke mik le rin ya pı sı nı ve iş -

lev le ri ni, ay nı şe kil de ke mik ler de kas la rı mı zı çok iyi ta nır ade ta bir bir le -

ri nin di lin den an lar lar. Otur mak is te di ği miz de di zin ek lem ye rin den bü -
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kül me siy le bir lik te ba cak kas la rı da ha re ke te ge çe rek ka sı lır. Biz de bu sa -

ye de hiç zor lan ma dan otu ru ruz, kal ka rız. Kas, ke mi ği öy le uy gun bir şe -

kil de sa rar ki, ka sın ka sı la bil me si için ge rek li olan her tür lü şart en uy gun

şe kil de ha zır lan mış olur. Ne kas ke mik ten sıy rı lır gi der, ne de ke mik ka -

sı par ça lar. Bir bi rin den ta ma men fark lı olan bu iki do ku, iki ay rı komp -

leks sis tem bir bir le riy le mü kem mel bir iş bir li ği için de dir ler. 

Pe ki bu iş bir li ği na sıl or ta ya çık mış tır? İn san vü cu dun da ki bi raz son -

ra de tay la rıy la ele alı na cak olan bu ku sur suz sis tem ler na sıl or ta ya çık -

mış tır? 

Ön ce lik le bir in sa nın ha ya ti fonk si yon la rı nı ye ri ne ge ti re bil me si için

bir bü tün ola rak var ol ma sı ya ni bir an da or ta ya çık ma sı ge rek ti ği açık tır.

Bu ne den le vü cut sis tem le ri za man için de ge li şen te sa düf ler le ken di ken -

di ne or ta ya çık mış ola maz. Bun dan baş ka kas ya da ke mik gi bi do ku la rın

ha ber dar ol ma, bil me, tah min et me, iş bir li ği ne git me gi bi özel lik le re sa hip

ola ma ya ca ğı açık tır. Bu da bi zi tek bir so nu ca, ya ni in sa nın ya ra tıl dı ğı ger -
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çe ği ne gö tür mek te dir. İnsanı ve diğer bütün canlıları yaratan, her şey den

ha ber dar olan, her can lı nın ih ti ya cı nı en in ce ay rın tı la rı na ka dar bi len

Al lah'tır. İn san la rın ke mik le ri ni ya ra tan da on la ra kas la rı giy di re rek bir -

lik te uyum için de ça lı şa rak yü rü me mi zi sağ la yan da Al lah'tır. Al lah her

tür lü ya rat ma yı bi lir. Hiç kuş ku suz ki Al lah ya rat tı ğı her şe yi ku sur suz

ya pan dır. 

Gök ler de ve yer de ni ce ayet ler var dır ki, üze rin den ge çer ler de, ona sırt -

la rı nı dö nüp gi der ler. On la rın ço ğu Al lah'a iman et mez ler de an cak şirk

ka tıp-du rur lar. Şim di bun lar, ken di le ri ne Al lah'ın aza bın dan kap sam lı

bir bü rü me nin ge li ver me sin den ve ya on la rın hiç ha ber le ri yok ken kı ya -

me tin on la ra apan sız gel me sin den ken di le ri ni gü ven de mi bul du lar? (Yu -

suf Su re si, 105-107)
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Ke mik ler Ara s›n da ki Mü kem mel Ya¤ la ma Sis te mi

Ke mik ler vü cut için de bu lun duk la rı ye re gö re fark lı özel lik le re sa hip

olur lar. Ör ne ğin sü rek li ha re ket ha lin de olan ba zı ke mik le ri mi zin, ha re -

ket siz böl ge ler de ki ke mik le re gö re da ha fark lı des tek le re ih ti ya cı var dır.

Bu na ör nek ola rak ek lem le ri mi zi ve re bi li riz. Omur ga mı zı mey da na ge ti -

ren omur lar, ba cak la rı mız da ki, kol la rı mız da ki, el ya da ayak la rı mız da ki

ek lem ler her ha re ke ti miz de bir bir le ri üze rin de dö ner ler. Sü rek li ha re ket

ha lin de ol duk la rı için de des tek sis tem le re ih ti yaç la rı var dır. Bu nu şöy le

bir ör nek le açık la ya bi li riz.

Her han gi bir me ka nik alet ça lı şır ken ha re ket eden par ça la rın bir bir -

le ri ne te mas nok ta la rın da sür tün me gö rü lür. Sür tün me nin ger çek leş ti ği

böl ge ler de  kı sa bir sü re son ra aşın ma ve aşın ma so nu cun da par ça la rın

bo zul ma sı söz ko nu su dur. Bu nu en gel le mek için me ka nik par ça lar dü -

zen li ola rak yağ la nır. Ba sit bir ka pı men te şe sin den, üs tün tek no lo ji ye sa -

hip bir oto mo bil mo to ru na ka dar her ha re ket li me ka nik sis tem de yağ la -

ma ya ih ti yaç var dır. An cak yağ la ma aşın ma yı tam ola rak en gel le mez,

yal nız ca ge cik ti rir. Ör ne ğin oto mo bil le rin mo to ru her beş  bin ki lo met re -

de bir yağ lan dı ğı hal de aşın ma nın önü ne ge çi le mez. Bu ne den le mo tor

par ça la rı nın dü zen li ola rak de ğiş ti ril me si ge re kir.

An cak in san la rın ve hay van la rın ek lem yer le ri bir ömür bo yun ca ha -

re ket et tik le ri hal de hiç bir şe kil de ba kı ma ya da yağ lan ma ya ih ti yaç duy -

maz lar. Hat ta bir in sa nın ömür bo yu yak la şık 100 bin ki lo met re yol al dı -

ğı nı dü şü nür se niz sö zü edi len me ka nik sis te min yap tı ğı iş te ki mu ci ze vi

yön da ha iyi an la şı lır.

Ek lem le ri mi zin yar dı mı ol ma say dı, ha re ket et me miz müm kün ol -

maz dı. Çün kü tüm vü cut ha re ket le ri miz ek lem le rin bir bir le ri üze rin de ki

ha re ket le ri sa ye sin de ger çek le şir. Bir bas ket bol ma çı sı ra sın da oyun cu lar

vü cut la rın da ki tüm ke mik le ri, ek lem le ri ve kas la rı kul la nır lar. El le rin to -

pu kav ra ma sı, koş mak, to pu fır lat mak... Pe ki ek lem le rin bu ha re ket ler sı -

ra sın da ki gö rev le ri ne dir?

Ek lem, iki ke mi ğin bir bi ri ne yak laş tı ğı her yer de ola bi lir. Ek le min

gö re vi ke mik le rin bir bir le ri ne sür tün me me si için ara la rın da ki me sa fe yi
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müm kün ol du ğun ca uzak tut mak tır. An cak bu şe kil de diz le rin, dir sek le -

rin, bi lek le rin ra hat ha re ket et ti ril me si müm kün ol mak ta dır. Eğer ek le min

ken di ne has ya pı sı ve ara da ki tam pon böl ge ol ma say dı, in san lar da tıp kı

ro bot lar gi bi ke sik ke sik aşa ma lar la ve zor luk la ha re ket ede bi lir di. 

Ek lem ler de ki bu özel lik üze rin de bi lim adam la rı uzun yıl lar dır araş -

tır ma lar yap mak ta dır. Özel lik le de ça lış ma sı ra sın da or ta ya çı kan sür tün -

me nin en gel len me si baş lı ba şı na bir araş tır ma ko nu su dur. Amaç ise in san

vü cu dun da ki bu mü kem mel sis te mi ro bot la ra da uy gu la ya bil mek tir.

Araş tır ma cı lar ya pı lan in ce le me ler de ayak bi lek le rin de sür tün me nin ol -

ma yı şı nın ilk ön ce le ri ek lem de bu lu nan sı vı lar dan kay nak lan dı ğı nı dü -

şün dü ler. An cak da ha son ra an la şıl dı ki bu sı vı nın sür tün me yi en gel le yi -

ci bir gü cü yok tu. Araş tır ma la rı nı bu ko nu da da ha da yo ğun laş tı rın ca bi -

lim adam la rı nın kar şı sı na üs tün bir ta sa rım ör ne ği çık tı. Ek lem le rin sür -

tün me yü zey le ri, in ce ve gö ze nek li bir kı kır dak ta ba ka sıy la kap lan mış tı.

Bu ta ba ka la rın al tın da ise yo ğun bir sı vı bu lun mak tay dı.

Ke mik, ek le min bir ye ri ne bas kı da bu lu nur sa bu sı vı

gö ze nek ler den dı şa rı fış kı rı yor ve ek lem yü ze yi nin

yağ gi bi kay ma sı nı sağ lı yor du.

Gö rül dü ğü gi bi in sa nın ha re ket ede bil me si

için her yön den ek sik siz bir ta sa rım var dır.

eklem s›v›s›n›n
içinde bulun-
du¤u boflluk

Kolu nu zu ya da ba ca ¤› n› z› oy na t›r ken
ne den ac› duy ma d› ¤› n› z› hiç dü flün müfl
müy dü nüz? Sü rek li bir sür tün me nin ol -
du ¤u ke mik ler de nor mal flart lar al t›n da
afl›n ma lar ve y›p ran ma lar ol ma s› ve ac›
olufl ma s› ge re kir ken böy le bir fley hiç
ol maz. Çün kü ek lem le rin ara s›n da sür -
tün me yi en gel le yi ci ek lem s› v› s› var d›r.
Ek lem s› v› s› kay gan l›k sa¤ la ya rak ek -
lem yü ze yin de ki afl›n ma y› ve tah ri ba t›
ön ler. Biz de Rab bi mi zin vü cu du muz da
ya rat t› ¤› bu ku sur suz ta sa r›m sa ye sin -
de ra hat l›k la hareket ederiz.



‹s ke let Sis te mi nin Üs tün Yük Ka pa si te si

İs ke le tin bü tün ola rak mü kem mel bir iş le ve sa hip ol ma sı nın ya nın -

da, is ke le ti oluş tu ran ke mik ler de ku sur suz bir iç ya pı ya sa hip tir. Vü cu -

dun ta şın ma sı ve ko run ma sı gi bi önem li bir gö re vi üst le nen ke mik le ri -

miz, bu işi ra hat lık la ye ri ne ge ti re bi le cek ka pa si te ve sağ lam lık ta ya ra tıl -

mış lar dır. Hat ta bu yön de ol duk ça ge niş bir gü ven lik pa yı nın ol du ğu ve

vü cu dun kar şı kar şı ya ka la bi le ce ği zor du rum la ra uy gun bir ta sa rım ya -

pıl dı ğı gö rü le cek tir. 

Vü cu du mu zun en yük sek ka pa si te de yü kü kal dı ra bi len ke mik le rin -

den bi ri uy luk ke mi ği dir. Uy luk ke mi ği, di key du rum da 1 ton ağır lı ğı kal -

dı ra bi le cek ka pa si te de dir. Ni te kim atı lan her adım da bu ke mi ği mi ze, vü -

cut ağır lı ğı mı zın üç ka tı ka dar bir yük bin mek te dir. Hat ta sı rık la yük -

sek at la ma ya pan bir at let ye re iner ken kal ça ke mi ği nin her san -

ti met re ka re si 1400 ki lo luk bir ba sın ca ma ruz ka lır. Vü cut ta ki

ke mik ler ha re ket et ti ği niz, yat tı ğı nız, otur du ğu nuz her an

şid det li bir ağır lık ve ba sınç la kar şı kar şı ya dır lar. Otur du -

ğu nuz yer den kalk tı nız ve yü rü me ye baş la dı nız ya da

tam ter si ni ya pa rak bir ye re otur du nuz. İş te si zin hiç

dü şün me den yap tı ğı nız bü tün bu ha re ket ler sı ra sın da

ger çek te vü cu du nuz da son de re ce sis tem li bir şe kil de

ça lı şan, komp leks is ke let ta sa rı mı ha re ke te geç mek -

te dir.

Ke mik ler de ki ta sa rı mın mü kem mel li ği nin tam

ola rak an la şıl ma sı için şöy le bir ben zet me ya pa lım.

İn sa noğ lu nun kul lan dı ğı en sağ lam ve kul la nış lı

mal ze me ler den bi ri çe lik tir. Çün kü çe lik hem sağ -
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lam, hem de es nek bir mad de dir. An cak ke mik ler ka tı çe lik ten da ha sağ -

lam dır. Üs te lik, bir par ça ke mik, çe lik ten 10 kat da ha es nek tir. Ke mik ler

çe lik ten ağır lık ba kı mın dan da üs tün bir ya pı ya sa hip tir ler. Bir çe lik kar -

kas in san is ke le ti ne kı yas la 3 kat da ha ağır dır. 

Yal nız ca çe lik de ğil, in sa noğ lu nun kul lan dı ğı her han gi bir baş ka

mal ze me de ke mik le rin ya pı sıy la kar şı laş tı rıl dı ğın da ol duk ça za yıf ka lır.

Ay nı ağır lık ta ki güç len di ril miş çi men toy la kar şı laş tı rıl dı ğın da ke mik le rin

dört kat faz la yük ta şı ya bil dik le ri gö rü le cek tir.  

Vü cut ta ki Can l› Ban ka: Ke mik ler

Ço ğu in san ke mik le rin can sız mad de ler ol du ğu nu zan ne der an cak

ke mik ler dış ta ba ka la rı ha riç can lı do ku lar dır. Bu do ku la rın için de mik -

ros ko bik da mar lar, si nir ağ la rı ve ke mik ili ği bu lu nur. İn san vü cu dun da -

ki ke mik ler ay nı za man da bi rer ban ka gi bi ça lı şır lar. Kal si yum ve fos for

gi bi ha ya ti mad de le ri de po lar ken, her han gi bir du rum da ih ti yaç ol du -

ğun da de po la dık la rı bu mad de le ri vü cu da  ge ri ve rir ler. 

Eğer vü cut ta kal si yum bu lun ma say dı ne olur du?

Kal si yum vü cut ta, çev re den top la nan uya rı la rın si nir le re ulaş ma sı nı

sağ la mak gi bi son de re ce önem li bir gö rev üst len miş tir. Kal si yum ol ma -

dan uya rı lar si nir le re ula şa maz. Bu da in sa nın ta ma men felç ol ma sı ve iç

or gan la rı nın ça lış ma ma sı an la mı na ge lir ki,

bu ölüm le so nuç la na cak bir du rum dur.

Kal si yu mun vü cut için öne mi bu nun la

bit mez.

Bir ye ri niz ke sil di ğin de, kı sa bir sü re

son ra ke sik olan böl ge de kan pıh tı la şır, ka na -

ma du rur ve bu sa ye de kan kay bın dan öl me -

niz en gel le nir. Bu çok ha ya ti bir ön lem dir.

Eğer kan pıh tı laş ma say dı ne olur du? Al tı de -

lin miş bir fı çı nın için de ki bü tün su yun, fı çı
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bo şa la na ka dar bu de lik ten dı şa rı ak ma sı gi bi, vü cu du nuz da ki kü çü cük

bir de lik ten bi le bü tün ka nı nız akar gi der di. An cak in san vü cu dun da ka -

nın pıh tı laş ma sı nı sağ la yan mu ci ze vi bir me ka niz ma var dır. (De tay lı bil -

gi için bkz. Ka nın Pıh tı laş ma sı bö lü mü) Bu me ka niz ma in sa nı mut lak bir

ölüm den ko rur. İş te bu me ka niz ma yı ha re ke te ge çi ren en önem li fak tör -

ler den bi ri de kal si yum dur. Ke mik ler de de po la nan kal si yum ol ma say dı,

ka nı nız pıh tı laş maz dı. 

Ke mik Hüc re le ri nin Kal si yum Ya ka la ma Ye te nek le ri

Ke mik hüc re le ri nin bi rer kal si yum ve fos for de po su ola rak gö rev

yap tık la rı be lir til di. Bu ra da üze rin de du rul ma sı ge re ken yi ne çok önem li

bir nok ta var dır. Gö zü ve ya her han gi bir du yu or ga nı ol ma yan bir ke mik

hüc re si, kan da bu lu nan bin ler ce de ği şik mad de ara sın dan kal si yu mu ve

fos fo ru ko lay lık la ayırt eder. Son ra hiç şa şır ma dan bu atom la rı ya ka lar.

Bir in san da hi önü ne ko yu lan fark lı ele ment toz la rı nı -eğer bu ko nu -

da bir eği tim al ma mış sa- ayırt e de mez. Bir ma sa nın üze ri ne kal si yum,
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fos for, de mir, çin ko vs gi bi ele ment le rin toz ola rak ko yul du ğu nu ve bu

ka rı şı mın için den kal si yum ta ne cik le ri ni ayırt et me ni zin is ten di ği ni dü şü -

nür se niz, her han gi bir du yu or ga nı ol ma yan, bu ko nu da hiç bir eği tim al -

ma mış ke mik hüc re si nin ba şar dı ğı işin zor lu ğu da ha iyi an la şı lır. 

Ke mik hüc re si ay nı za man da di ğer vü cut hüc re le ri gi bi son de re ce

ita at li bir bi rey dir. Ken di si ne "kal si yum de po la" em ri söy le nil di ğin de

(Kal si to nin Hor mo nu) bu em re he men ita at eder. Eğer ken di si ne "de po la -

dı ğın kal si yu mu bı rak" de nir se (Pa rat hor mon), bu em re de ita at eder.69

Ke mik hüc re si yük sek şu ur, ka bi li yet, so rum lu luk ve di sip lin an la yı şıy la

ge ce gün düz gö re vi ne de vam eder.

Kan Hüc re si Üre ten Ma ki na: Ke mik ‹li ¤i

Ke mik le rin or ta la rın da ge niş bir boş luk var dır. Bu boş lu ğun içe ri sin -

de, kan için ge rek li mad de le rin üre ti mi ni sağ la yan ke mik ili ği bu lu nur.

İlik; yağ, su, al yu var lar ve ak yu var lar dan olu şur. Ba zı ke mik ler de ise ta -

ma mı na ya kı nı yağ dan mey da na ge len "sa rı ilik" bu lu nur. Kır mı zı ilik te

hem vü cu du bes le yen hem de en fek si yon la ra kar şı vü cu dun sa vun ma sı -

nı ya pan kan hüc re le ri üre ti lir ve de po la nır. 

Kır mı zı ilik te üre ti len al yu var la rın ya pı sın da ki he mog lo bin mo le -

kül le ri ok si je ni ak ci ğer ler den ala rak tüm hüc re le re da ğı tır lar. Eğer kır mı -

zı ilik te ki kan üre ti min de bi raz azal ma ol sa vü cut ta ki hüc re ler ok si jen siz

ka la rak ölür ler. Bu ne den le ke mik ili ğin de ki üre ti min sü rek li ol ma sı zo -

run lu dur. Bu ka dar önem li bir gö rev de ak sa ma ol ma ma sı için vü cut ta çe -

şit li ön lem ler alın mış tır.

Bu ön lem le ri sa vaş za ma nın da düş man ata ğı nın sey ri ne gö re de ğiş -

ti ri len stra te ji le re ben zet mek müm kün dür. 

Vü cut, en fek si yon lar la sa vaş ha lin dey ken kır mı zı ilik te üre ti len ve

sa vun ma ya gö re plan lan mış kan hüc re le ri kul la nı lır. Fa kat bu hüc re ler

her za man ye ter li ol ma ya bi lir. Ba zen düş man, bek le ne nin üs tün de bir

per for mans gös te re rek sal dı rı ya ge çer. İş te bu du rum da vü cut alarm ve -

rir. Ar tık cid di bir sa vun ma ya nın da, sal dı rı ya da ge çil me li dir. Bu aşa ma -

da sa rı ilik dev re ye gi rer. An cak baş ta da be lirt ti ği miz gi bi sa rı ilik sa de -
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ce yağ lar dan oluş mak ta dır. Bu du rum da yağ la rın sa vun ma da na sıl bir

gö re vi ola bi lir? El bet te ki sa vun ma da rol alan yağ lar de ğil dir. Vü cut ta ki

asıl gö re vi yağ de po la mak olan sa rı ilik, kır mı zı ili ğin ye ter siz kal dı ğı du -

rum lar da acil du rum sin ya li ni ala rak bir den bi re sa vun ma ya pan kan hüc -

re le ri üret me ye baş lar. Amaç; düş ma na kar şı iş bir li ği içe ri sin de tek bir

kuv vet oluş tu ra rak sa va şı ka zan mak tır. 

Bu, tüm can lı lı ğı te sa düf le re bağ la yan Dar wi nist man tı ğın as la açık -

la ya ma ya ca ğı, ce vap bu la ma ya cağı önem li bir ay rın tı dır. Çün kü iş bir li ği

yap ma ya ve düş ma na kar şı bir lik te mü ca de le et me ye ka rar ve ren ler ak la,

man tı ğa ve bey ne sa hip ol ma yan ke mik içi sı vı la rı dır. Ay nı za man da bu

sı vı lar o ana ka dar kul lan ma dık la rı bir özel lik le ri ni açı ğa çı ka ra rak fark lı

gö rev ler ya pa bi le cek şe kil de ha re ket et mek te dir ler.

Bü tün bun lar çok açık bir şe kil de ya ra tı lı şı gös te rir. Al lah'ın üs tün

ya ra tı şı nın bu gi bi ör nek le ri Al lah'a yö nel mek ve O'nun yü ce li ği ni, bü -

yük lü ğü nü kav ra mak için bi rer ve si le dir.

Bil di ği ve bil me di ği pek çok üs tün özel lik le bir lik te ya ra tı lan in sa na

dü şen ise ken di si ne her yön den ku sur suz bir vü cut ve ren Al lah'a şük ret -

mek tir.
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Ken di Ken di ni Ta mir Eden Tafl Blok

Ke mik ler taş ka dar sert bir ya pı ya sa hip tir ler, an cak bu özel lik le ri ne

rağ men ke mik ler de ki mi za man kı rı lır. An cak kı rı lan böl ge de ki ke mik bir

sü re son ra ken di ken di ni te da vi eder. 

Ke mik le rin da ha az sağ lam ol du ğu nu -ki bu nun için ke mik le rin da -

ha az kal si yum de po la ma la rı ye ter li dir- ve en kü çük zor lan ma lar da bi le

kı rıl dık la rı nı var sa ya lım. Bir de bu nun üs tü ne ke mik le rin, "ken di ken di -

ne kay na ma" gi bi bir özel lik le ri nin bu lun ma dı ğı nı var sa ya lım. Kuş ku suz

ki bu du rum in san için son de re ce acı ve sı kın tı ve ri ci olur du. Kı rık ke -

mik ler kay na ma dı ğı için sa kat kal ma lar, hat ta ha ya ti böl ge ler de ki ke mik -

le rin sü rek li kı rıl ma sı so nu cun da ölüm ler mey da na ge lir di. 

An cak in sa noğ lu bu nok ta da far kın da bi le ol ma dı ğı, ki mi za man üz-

e rin de hiç dü şün me di ği bir ni met le bir lik te ya ra tıl mış tır. Ön ce lik le cid di

ka za lar dı şın da ke mik ler ko lay ko lay kı rıl maz. Ay rı ca her han gi bir ne -

den le kı rı lan ke mik ler de kı sa bir sü re için de kay nar. 

Ke mik kı rıl dı ğın da ken di si ni he men ta mir et me ye baş la ma sı ve ta -

mir den son ra es ki ha lin den da ha sağ lam ol ma sı son de re ce ola ğa nüs tü bir
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olay dır. Bi lim adam la rı nın ça lış ma la rı in san vü cu dun da ki ke mik le ri oluş -

tu ran mad de ben ze ri bir mad de üre te bil me yö nün de dir. Ne var ki bu gü -

ne ka dar hiç bir mü hen dis ke mik ka dar güç lü an cak ha fif ve ve rim li, ke -

mik gi bi de vam lı bü yü yen, üs te lik ken di ken di ni yağ la yan, bir ha sar oluş -

tu ğun da da ken di ni ta mir eden bir mad de yi ge liş ti re me miş tir.70

Ke mik Hüc re le ri nin Ha ya ti Gö re vi

Vü cut ta bir kaç çe şit ke mik hüc re si var dır ve bun la rın hep si nin ke -

mik için de ki gö rev le ri bir bi rin den fark lı dır. Ama so nu ca ba kıl dı ğın da

hep si nin or tak bir ça lış ma içe ri sin de ol duk la rı gö rü lür. Ke mik le rin ye ni -

len me si ni sağ la yan ke mik yapıcı os te ob last hüc re le ri dir. Os te ob last hüc -

re le ri pro te ini mi ne ral le sert leş ti re rek sü rek li ola rak ke mik le rin ye ni len -

me si ni sağ lar. Os te ok last adı ve ri len bir baş ka ke mik hüc re si ise kan ve

ke mik do ku la rı ara sın da be sin alış ve ri şi sağ la yıp, ke mik için de ki atık la rın

dı şa rı ya çı ka rıl ma sın da rol alır. 

Os te ok last la rın bir di ğer gö re vi de ke mi ğin iç yü ze yin de, ke mik ili ği

boş lu ğun da ve gö ze nek li ke mik do ku sun da ki boş luk lar da yı kı ma yol

aça rak, ke mi ğin bi çi mi nin ve bo yu nun de ğiş me si ni ve gi de rek eriş kin bo -

yut la ra var ma sı nı sağ la mak tır. Bir yan dan da dış yü zey ler de et kin lik gös -

te re rek ke mik yü ze yin de ki çı kın tı la rın kü çül me si ni sağ lar. Böy le ce göv -

de nin ka lın lı ğı nın her böl ge de ay nı kal ma sı sağ la nır.71

Os te ok last la rın ke mik te yap tı ğı yı kım sı ra sın da os te ob last hüc re le ri

de boş dur maz ve is ke le ti oluş tur mak üze re ye ni ke mik yap ma ya baş lar.

Ço cuk luk dö ne min de os te ob last la rın işi da ha ağır dır, çün kü bü yü me ol -

duk ça hız lı ol du ğun dan ke mik ya pı mı yı kım dan da ha faz la ol ma lı dır.

An cak is ke let bel li bir ol gun luk dü ze yi ne eriş tik ten son ra ya pım ve yı kım

sü reç le ri bir bir le ri ni den ge le me ye baş lar. Bu den gey le yal nız ca ke mi ğin

bi çi mi ve bo yut la rı de ğiş mez, ay nı an da kan da ve do ku lar ara sı sı vı da ki

kal si yum ora nı da ayar lan mış olur. 

Her in san da ke mik ler de bu lu nan bu hüc re ler ay nı gö re vi gö rür ler.

Bu hiç de ğiş mez. Hep si ke mik yü ze yi ni na sıl kü çül te cek le ri ni bi lir ler. Ka -

fa ta sın da ki ke mik ler le uy luk ke mi ği ara sın da ki fark lı lık la rı bi le rek ke -
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mik le re na sıl şe kil ve re cek le ri ni, ne za man uza ma sı nın du ra ca ğı nı, in ce lik

ve ka lın lı ğı nın na sıl ola ca ğı nı bi lir ler. Ço cuk luk dö ne min den de ha ber -

dar dır lar. Bu dö nem de da ha faz la iş le ri ol du ğu nu bi lir miş çe si ne ha re ket

eder ler. Kal si yum ora nı nın han gi dö nem de ne ka dar ol ma sı ge rek ti ği nin

bil gi si ne de sa hip tir ler. 

Gö rül dü ğü gi bi ke mik hüc re le ri bir bir le ri ni çok iyi ta nır ve plan lı

ola rak ha re ket eder ler. Ne za man üre ti me, ne za man baş ka bir iş le me geç -

me le ri ge rek ti ği ni çok iyi ayar lar lar. Bu bir fab ri ka da ya pı lan üre tim pro-

g ra mı na ben ze ti le bi lir. Bu prog ram lar da üre ti min mü kem mel ola rak iş le -

me si esas tır. Prog ram, hem ge re ğin den faz la üre tim ya pa rak mal la rın de -

po lar da bi rik me si ni ön le me li, hem de ih ti ya cı kar şı la ya ma ya cak şe kil de

az üre tim ol ma sı nı en gel le me ye ça lış ma lı dır. Fab ri ka lar da bu ko nuy la il -

gi le nen plan la ma cı lar var dır. Bu ki şi ler dü zen li ola rak gün lük ve ya haf ta -

lık prog ram lar ha zır la ya rak fab ri ka da den ge li bir üre ti min ya pıl ma sı için

ça lı şır lar.

Ke mik hüc re le ri nin kal si yum ora nı nı bel li bir den ge de sa bit tut ma ya

ça lış ma la rı da iş te bu na ben zer. Fab ri ka da ki ma ki na la rın ye ri ni ke mik te

üre tim ya pan os te ok last ve os te ob last hüc re le ri alır. Bu hüc re ler öy le si ne

den ge li bir şe kil de ça lı şır lar ki, os te ob last üre tim ya par ken, os te ok last fa-

z la üre ti mi en gel le mek için tam ter si iş lem ya par. Bir bir le riy le olan ha ber -

leş me le ri mü kem mel dir. Hiç bir za man den ge bo zul maz ve bu sa ye de ye -

ter li mik tar da kal si yum her za man için  ke mik te bu lu nur. 

Ke mik hüc re le ri nin, üre tim plan la ma ye te nek le ri ni, den ge ko ru ya -

cak özel lik le ri ni ken di akıl ve ira de le riy le ka zan mış ol duk la rı nı ya da bir

gün bir te sa dü fün isa bet et me siy le bu özel lik le rin ke mik hüc re le rin de var

ol du ğu nu id dia et mek her yön den man tık la çe li şen, bi lim sel lik ten uzak

bir id dia ola cak tır.

Hüc re plan la ma ya pa maz. Ka rar ve re mez. Vü cut ta ki den ge ler den

ha ber dar ola maz. İh ti yaç la rı his se dip ön lem ala maz. Hüc re öğ re ne mez.

An cak in san be de nin de ki tril yon lar ca hüc re nin her bi ri şu ur lu bir in san

gi bi dav ran mak ta, hat ta in san dan da ha yük sek bir akıl gös ter mek te dir.

Bu du rum hüc re le rin üs tün bir güç ta ra fın dan yö ne til dik le ri ni ve yön len -
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di ril dik le ri ni gös te rir. Hüc re le re ne ler ya pa cak la rı nı il ham eden bü yük

bir kud ret sa hi bi olan Al lah'tır.

Ken di ne fis le ri ko nu sun da dü şün mü yor lar mı? Al lah, gök le ri, ye ri ve bu

iki si ara sın da olan la rı an cak hak ile ve be lir len miş bir sü re (ecel) ola rak

ya rat mış tır. Ger çek ten, in san lar dan ço ğu Rab le ri ne ka vuş ma yı in kar edi -

yor lar. (Rum Su re si, 8)

‹n san Vü cu du nun Ha re ket li Ana ‹s ke le si: Omur ga

Omur ga nın ya pı sı  bir çok par ça dan olu şur. Ön ce lik le "omur" de ni len

33 ta ne kü çük yu var lak ke mik bir bir le ri nin üze ri ne yer leş ti ril miş tir. Bu

ke mik le rin içi ne de omu ri lik isim li -be yin ve tüm or gan lar ara sın da ki ko -

or di nas yo nu sağ la yan- çok önem li bir ile ti şim ağı dö şen miş tir. Bu ke mik -

ler öy le bir ya pı da bir leş ti ril miş ler dir ki, vü cu dun dik dur ma sı nı sağ la ya -

cak şe kil or ta ya çık mış tır. Bu 33 kü çük ke mi ğin oluş tur du ğu bü yük ya pı -

ya ka bur ga lar ve iç or gan lar bağ lan mış tır. Bü tün bu aşa ma lar dan son ra
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or ta ya yer yü zün de ki en bü yük mü hen dis lik ha ri ka la rın dan

bi ri çık mış tır. 

Omur ga nın en önem li gö re vi yük ta şı mak tır. Vü cu -

dun üst kıs mı nın ağır lı ğı omur ga nın üze ri ne bi ner. Her

adım atı şı mız da omur ga mı zı mey da na ge ti ren omur lar

bir bi ri üs tün de ha re ket eder. Omur ga yı oluş tu ran 33 ke mi -

ğin ağır lık al tın da ha re ket et me sin den ka çı nıl maz ola rak sür tün -

me do ğar. Sür tün me den do la yı da aşın ma mey da na ge le cek tir.

Ha ya ti bir ile ti şim ağı nı ko ru yan ve ay nı za man da da ol duk ça bü -

yük bir yük ta şı yan omur ga için aşın ma son de re ce önem li prob -

lem ler çı ka ra cak tır. Pe ki üst üs te bin miş 33 disk ten olu şan bir

ya pı, ezil me ve sür tün me ye kar şı na sıl ko run mak ta dır?

Bu so ru nun ce va bı nı bu la bil mek için omur ga yı in ce le di -

ği miz de, omur ga nın içi ne ola bi le cek en mü kem mel ko ru ma

sis te mi nin yer leş ti ril di ği ni gö rü rüz. Omur ga yı oluş tu ran

ke mik le rin ara sı na kı kır dak ya pı lı bi rer disk yer leş ti ril miş -

tir. Bu disk ler oto mo bil te ker lek le rin de ki yü kü emen amor -

ti sör ler gi bi ça lı şır lar. 
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Omur ga nın şek li de üze ri ne bi nen yü kü ta şı ma sı na yar dım ede cek

şe kil de ya ra tıl mış tır. S şek lin de kıv rım lı bu özel şe kil yü kün eşit da ğı tıl -

ma sı nı sağ lar. Her adım at tı ğı nız da, vü cut ağır lı ğı nız ne de niy le yer den

vü cu du nu za doğ ru bir tep ki kuv ve ti ge lir. Bu kuv vet, omur ga nın sa hip

ol du ğu amor ti sör ler ve "kuv vet da ğı tı cı" kıv rım lı şek li sa ye sin de, vü cu da

za rar ver mez. Eğer tep ki yi azal tan es nek lik ve özel ya pı ol ma sa, or ta ya çı -

kan kuv vet di rekt ola rak ka fa ta sı na ile ti lir di ve omur ga nın üst ucu, ka fa -

ta sı ke mik le ri ni par ça la ya rak bey nin içi ne gi rer di.

An cak böy le ol maz. Al lah'ın in san vü cu dun da ya rat tı ğı mü kem mel

mü hen dis lik ile sağ lık lı bir ya şam sür dü rü rüz. 

‹s ke let te ki Me ka nik Di zayn

Ke mik ler de ki ku sur suz ta sa rı mın bir baş ka ör ne ği de ayak ke mik le -

ri dir. İn sa nın bir aya ğı 26 ke mik ten olu şur, do la yı sıy la vü cut ke mik le ri -

nin dört te bi ri ayak lar da yer alır. Ayak, me ka nik fonk si yon la rın ko lay laş -

tı rıl ma sı için ta sar lan mış çok özel bir ya pı ya sa hip tir. Aya ğın ya pı sın da ki

mü kem mel li ği çe şit li mü hen dis lik eser le ri ile ör ne ğin ayak ta ki ta ban ya -

pı sı nı köp rü mü hen dis li ği ile kı yas la ya bi li riz. Bu ka vis li şe kil vü cut ağır -

lı ğı na kar şı, ke mik le re des tek ve re cek özel li ğe sa hip tir. 

Baş ka bir ör nek ola rak oto mo bil le ri ele ala bi li riz. Bir oto mo bi lin gaz

pe da lı na ba sıl dı ğın da pe dal kal dı raç gi bi ça lı şır. Ay nı şe kil de ayak lar da

par mak ucun da kalk ma ha re ke ti ya pıl dı ğın da hid ro lik bir kri ko gö re vi

gö rür ler. Zıp la ma ha re ke tin de be de ni fır la tır ken, koş ma ha re ke ti ya pıl dı -

ğın da ba cak lar için bi rer yas tık gö re vi gö rür ler. Bü tün bu ha re ket ler sı ra -

sın da ayak ta bu lu nan do ku la ra, da mar la ra ya da kas la ra hiç bir za rar gel -

mez. 

Bu özel du ru mun öne mi nin tam ola rak an la şıl ma sı için vü cut ta bu -

lu nan baş ka her han gi bir or ga nı nı zı, ör ne ğin eli ni zi ve ayak la rı nı zı ağır -

lık kal dır ma ba kı mın dan kı yas la ya lım. Her aya ğa kalk tı ğı nız da ayak la rı -

nı zın üze ri ne uy gu la nan ağır lı ğın ay nı sı nın el le ri ni ze uy gu la nıl dı ğı nı

var sa ya lım. Bu nun için de eli ni zi ma sa nın üze ri ne ko yup son ra üze ri ne

70-80 ki lo ağır lı ğın da bir yük yer leş tir di ği mi zi var sa ya lım. Bu du rum da

çok kı sa bir sü re son ra do ku la rı nız ezi lir, da mar la rı nız pat lar, hat ta ke -
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mik le ri niz eti ni zi par ça lar dı. An cak bü tün bir gün in san vü cu du nu ta şı -

yan ayak lar da ne da mar lar pat lar, ne de do ku lar ezi lir. Çün kü ayak özel

ola rak yük ta şı mak için ta sar lan mış bir or gan dır.

Bu ör nek de Al lah'ın in san lar üze rin de ki şef ka ti nin de lil le rin den bir

ta ne si dir. Al lah in san için en ra hat ede ce ği, hiç bir sı kın tı duy ma ya ca ğı,

tüm ih ti yaç la rı nı ko lay lık la kar şı la ya ca ğı şe kil de bir ta sa rı ma sa hip olan

be de ni ya ra ta rak Ken di si ni biz le re ta nıt mak ta dır. Gö re bi len ler için

Al lah'ın ayet le ri her yer de ser gi len mek te dir. Önem li olan bu ayet ler üze -

rin de dü şü ne rek her şe yin ha ki mi olan Al lah'a yö nel mek tir.

Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün art ar da

ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen ge mi ler de, Al lah'ın

yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün den son ra di rilt ti ği su da, her

can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da, rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara -

sın da bo yun eğ di ril miş bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu -

luk için ger çek ten ayet ler var dır. (Ba ka ra Su re si, 164)
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iç yandan uzunla-
mas›na e¤im

enine e¤im

d›fl yandan
uzunlamas›na

e¤im

Vücu dun bü tün
a¤›r l› ¤› n› ta fl› yan
ayak ke mik le ri.
Ayak ta a¤›r l›k to -
puk ke mi ¤i üze ri -
ne bi ner. 

Ayak ke mik le ri üç ta ne e¤im mey da na ge ti re cek özel
bir ta sa r›m la Al lah ta ra f›n dan ya ra t›l m›fl lar d›r. Ayak la r› -
m›z da ki e¤im ler sa ye sin de ra hat l›k la ko flup, yürürüz. 



İn san mü kem mel bir ke mik ya pı sı na ve ku -

sur suz bir is ke le te sa hip tir. Da ha ön ce de be -

lirt ti ği miz gi bi bu ya pı sa ye sin de ra hat lık la

yü rü ye bi lir, ha re ket ede bi lir, ko şa bi lir, is te di ği

ha re ke ti ya pa bi lir. Pe ki bu du ru ma ev rim ci ler

na sıl bir açık la ma ge tir mek te dir ler? 

Ev rim ci ler iki ayak lı lı ğın may mun la rın dört

ayak lı yü rü yü şün den ev rim leş ti ği ni id dia ed-

er ler. Bu, pek çok yön den ger çek leş me si

müm kün ol ma yan bir id di adır. 

Ön ce lik le in san ve may mun lar ara sın da çok

bü yük ana to mik uçu rum lar var dır. İn sa nın ve

may mu nun yü rü yüş şe kil le ri bir bir le rin den

çok fark lı dır. İn san iki aya ğı nın üze rin de dik

du ra rak yü rür. Bu sa de ce in sa na öz gü bir yü -

rü yüş şek li dir. Di ğer can lı lar sa öne eğik bir

is ke let ya pı sı na sa hip tir ler ve dört ayak la rı

üze rin de yü rür ler. İki ayak la rı üze ri ne sa de ce

ih ti yaç  duy duk la rın da kal kar lar, ki bu da on -

la ra çok  sı nır lı bir ha re ket ka bi li ye ti ka zan dı -

rır.

Bu ra da bir nok ta ya dik kat çek mek te fay da

var dır. Ev rim ci ler bu id di ala rı ile ken di iç le rin -

de çe li şir ler. Çün kü ev ri min ge nel man tı ğı na

gö re her za man da ha iyi ola na bir yö ne liş

var dır. Ya ni bir can lı nın da ha iyi yi ve da ha

avan taj lı ola nı bı ra kıp ge ri ye dön me si nin bir

an la mı yok tur. May mun lar için dört ayak lı yü -

rü yüş son de re ce avan taj lı dır. Da ha ko lay,

da ha hız lı ve ve rim li ha re ket sağ lar. İn san ile

hay van la rın ha re ket ka bi li yet le ri ni kar şı laş tı -

ra lım. Bir in sa nın ağaç tan ağa ca  at la ma sı ya

da çi ta gi bi sa at te 125 km. hız la koş ma sı

müm kün de ğil dir. Bu açı dan ba kıl dı ğın da ev -

rim ken di için de çe liş mek te dir. Çün kü ev ri -

min man tı ğı na gö re may mun la rın iki ayak lı

yü rü me ye yö nel me si nin on lar açı sın dan bir

fay da sı yok tur.

İn san la rın iki ayak lı ol ma la rı nın ev ri mi ge çer -

siz kıl ma sı nın baş ka bir ne de ni ise Dar wi -

nizm'in "aşa ma aşa ma" ge li şim mo de li ne uy -

ma ma sı dır. Bu id di aya gö re dört ayak lı yü rü -

yen bir can lı bir sü re son ra hem dört hem iki

ayak lı yü rü me ye baş la mış ve bu şe kil de ya -

vaş ya vaş iki ayak lı yü rü yü şe ulaş mış tır. An -

cak böy le bir se nar yo nun ger çek leş me si

müm kün de ğil dir. Bu ko nuy la il gi li ola rak pa -

le oant ro po log  Ro bin Cromp ton bir araş tır ma

yap mış tır. Bu nun so nu cun da el de et ti ği so -

nuç ise bir can lı nın ya tam dik ya da tam dört

aya ğı üze rin de yü rü ye bi le ce ği dir.( Ruth Hen -

ke, "Auf recht aus den Ba umen", Fo cus, Cilt

39, 1996, s.178) Dik ya da dört ayak üze rin -

de ki yü rü yü şün ara sın da ki bir yü rü yüş bi çi mi,

ener ji kul la nı mı nın aşı rı de re ce de art ma sı

ne de niy le müm kün ol ma mak ta dır. 

Dört ayak lı yü rü me ye uy gun eğik may mun

is ke le ti nin, iki ayak lı yü rü me ye uy gun dik in -

san is ke le ti ne ev rim leş me si nin im kan sız ol -

du ğu, ya pı lan araş tır ma lar la is pat lan mış tır.

Ger çek te bun lar dan ha ber dar olan ki mi ev -

rim ci ler in sa nın or ta ya çı kı şı nı sır ola rak ni te -

len dir mek te dir ler. 

Ör ne ğin ev rim ci pa le oant ro po log Ela ine Mor -

gan in sa nın ev ri miy le il gi li ola rak dört önem li

açık la ya ma dık la rı sır rın bu lun du ğu nu şöy le

iti raf et mek te dir:

"İn san lar la (in sa nın ev ri miy le) il gi li en önem li

dört sır şun lar dır: 1)Ne den iki ayak üze rin de

yü rür ler? 2)Ne den vü cut la rın da ki yo ğun kıl la -

rı kay bet ti ler? 3)Ne den bu den li bü yük be yin -

ler ge liş tir di ler? 4)Ne den ko nuş ma yı öğ ren di -

ler? 

Bu so ru la ra ve ri le cek stan dart ce vap lar şöy -

le dir: 1)He nüz bil mi yo ruz. 2)He nüz bil mi yo -

ruz. 3)He nüz bil mi yo ruz. 4)He nüz bil mi yo ruz.

So ru lar çok da ha ar tı rı la bi lir, ama ce vap la rın

tek dü ze li ği hiç de ğiş me ye cek tir." (Ela ine

Mor gan, The Scars of Evo lu ti on, New York,

Ox ford  Uni ver sity Press, 1994, s.5)
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Bey ni Ko ru yan Ka fes: 
Ka fa ta s›
Ka fa ta sı bey ni çev re le -

yen ve son de re ce güç lü bir

ko ru ma sağ la yan ke mik ten

bir zırh tır. 8 ay rı ke mi ğin bir -

leş me siy le oluş muş tur. Da ha ön -

ce vü cut ta ki ke mik le rin bu lun duk -

la rı ye re ve iş lev le ri ne gö re fark lı özel -

lik ler de ola bi le cek le rin den bah set miş -

tik. Ka fa ta sın da da ken di ne öz gü bir

ta sa rım söz ko nu su dur. Ke mik le rin

bir le şim nok ta la rı di ğer ke mik ler den

da ha fark lı ola rak gi rin ti li çı kın tı lı bir

ya pı ya sa hip tir. Çün kü ka fa ta sı ke mik -

le ri nin bir le şim nok ta la rı bir bir le ri ne

otu ra bi le cek şe kil de ta sar lan mış tır.

Ye tiş kin bir in san da ol duk ça sert ve

güç lü bir ya pı ya sa hip olan ka fa ta sı, ye ni

doğ muş bir be bek te bam baş ka bir ya pı ya

sa hip ola rak kar şı mı za çık mak ta dır. An -

ne kar nın dan çı kan bir be be ğin ka fa ta sı

he nüz ke mik ha li ni al ma mış, yu mu şak

bir ya pı da dır. Ay rı ca ka fa ta sı nı oluş tu -

ran 8 ke mik bir bir le ri ne tam otur ma mış -

tır. Ke mik le rin bir le şim nok ta la rı ara sın -

da boş luk lar var dır. İlk ba kış ta be be ğin

sağ lı ğı açı sın dan bir de za van taj gi bi gö -

rü nen bu du rum, as lın da do ğum sı ra sın -

da be be ğin ha ya tı nı kur ta ran önem li bir

özel lik tir.72 Eğer ka fa ta sı tam ola rak ke -

mik si sert bir ya pı da ol say dı ve ara da
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kemi¤i
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cenin
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Al lah in sa n› ya fla m› n›n her dö -
ne min de en üs tün özel lik le re
sa hip ola rak ya ra t›r. Ör ne ¤in
ye tifl kin bir in sa n›n ka fa ta s›

sert ve güç lü bir ya p› ya sa hip
ol mak zo run da d›r. An cak ce -

nin ka fa ta s› ile ye tifl kin ka fa ta -
s› ay n› sert li ¤e sa hip de ¤il dir.
Bu, do ¤um s› ra s›n da ka fa ta s› -

n›n za rar gör me si ni en gel le -
yen çok önem li bir ön lem dir.
Al lah her fle yi en hik met li fle -

kil de ya ra tan d›r.



boş luk lar ol ma say dı, do ğum anın da be be ğin ka fa sı nın ezil me ih ti ma li

çok yük sek ola cak tı. Fa kat be bek ler de ka fa ta sı ke mik le ri ni oluş tu ran kı -

kır dak sı yu mu şak ya pı dan do la yı ke mik ler bir es nek lik ka za na rak, eğil -

me ve bü kül me özel li ği ta şı mak ta dır lar. An cak sa de ce es ne me ta bii ki ye -

ter siz dir. Ka fa ta sı nın es ne ye bil me si için bir de ala na ih ti yaç var dır. İş te bu

alan da do ğum sı ra sın da he nüz tam ola rak ka pan ma mış olan ka fa ta sı ar-

a lı ğı dır. Ka fa ta sı ke mik le ri sı kı şa rak ara da ki bu boş lu ğu dol du rur hat ta

bir bir le ri nin üze ri ne doğ ru çı kar lar ve ka fa nın hac mi kü çü lür. Böy le ce be -

bek, baş hac mi nin ya rı sı ka dar olan do ğum ka na lın dan ge çe rek sağ lık lı

do ğar.

Ya bun lar dan bi ri ol ma say dı? Me se la ka fa ta sı ke mik le ri yi ne es nek

ol say dı da ara da boş luk ol ma say dı ya da tam ter si ol say dı, ya ni ke mik le -

rin ara sın da boş luk ol say dı, an cak ke mik ler es nek ol ma say dı… Her iki

du rum da da be be ğin bey ni bü yük ha sar gö rür dü. Ya ni do ğum anın da bu

iki özel li ğin de bi ra ra da bu lun ma sı şart tır. Fa kat bu ra da unu tul ma ma sı

ge re ken çok önem li bir de tay da ha var dır: An ne vü cu dun da ki le ğen ke -

mik le ri. 

Ha mi le ka dın lar da le ğen ke mik le ri, ha mi le li ğin son ay la rı na doğ ru

gev şer ve bir bir le rin den bi raz ay rı lır. Bu son de re ce önem li bir ay rın tı dır,

çün kü bu gev şe me sa ye sin de be bek, ba şı ezil me den do ğa bi lir.

İn san vü cu dun da ki her özel lik in sa nın sağ lı ğı nı ko ru mak ve za rar

gör me si ni en gel le mek için ta sar lan mış tır. Bu ra da da açık ça gö rü len pla -

nın ve bu plan da hi lin de ger çek le şen ta sa rı mın na sıl or ta ya çık tı ğı so ru -

su nun tek bir ce va bı var dır. Bu ben zer siz ta sa rım ev ren de ki her şe yi ya rat -

mış ve be lir li bir dü ze ne koy muş olan Al lah'a ait tir. Al lah'ın son suz ak lı -

nı gö re bi len ve bun dan so nuç çı ka ra bi len kim se ler ger çek kur tu lu şa ula -

şa cak lar dır. İn sa na dü şen, Al lah'ın ken di si üs tün de ya rat tı ğı bu gi bi ni -

met le ri gö re bil mek ve bu na şük ret mek tir. Al lah şük re den le ri se ver.

… Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı bü yük ih san (fazl) sahibidir, an cak on -

ların çoğu şük ret mez ler. (Yunus Suresi, 60)
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B ir oto mo bi li tek bir mo tor yü rü tür. Uçak la rı ise 1, 2 ve ya 4 mo tor

uçu rur. Pe ki bu ki ta bı eli niz de tut ma nı zı ve ya tek bir adım at ma -

nı zı kaç mo tor sağ la mak ta dır? 

"Mil yar lar ca kü çük mo tor" 

Mil yar lar ca kü çük mik ros ko bik mo tor -şu an da ne ya pı yor sa nız ya -

pın- si zin bu ha re ke ti ya pa bil me niz için ih ti ya cı nız olan gü cü üre tir ler.

Söz ko nu su mo tor lar "kas lif le ri niz"dir.

Vü cu du nuz da 6 mil yar dan faz la mo tor var dır. Bu kü çük mo tor lar si -

ze su içi rir, ara ba kul lan dı rır, yü rü tür, ko nuş tu rur, kal bi ni zi at tı rır, gö zü -

nü zü kırp tı rır, ne fes al dı rır, ye mek ye di rir, boy nu nu zu çe vir me ni zi sağ -

lar… Hat ta bu sa tır la rı okur ken, gö zü nü zün sa tır la rı ta kip ede bil me si için

sol dan sa ğa ha re ket et me si bi le bu kü çük mo tor la rın sağ la dı ğı güç sa ye -

sin de ger çek le şir.

Kas lar da ki mo tor la rın bü yük lü ğü kul la nıl dık la rı ye re gö re de ği şir.

Ba zı mo tor la rın bü yük lük le ri san ti met re nin yüz bin de bi ri ka dar ken ba zı

mo tor la rın bü yük lük le ri ise 3 san ti met re yi bu lur.73

Kü çük mo tor lar ya ni kas lif le ri bi ra ra ya ge le rek bü yük güç tri bün le -

ri ni ya ni kas la rı oluş tu rur. Ör ne ğin ko lu nu zu kas ma nı zı sağ la yan ön kol

ka sı mil yon lar ca kü çük mo to run bi ra ra ya gel me siy le oluş muş tur. 

İn san vü cu dun da iri li ufak lı 400'ün üze rin de güç tri bü nü bu lun mak -

ta dır. Ba zı kas lar ör ne ğin gö ze gi ren ışık mik ta rı nı ayar la yan kas lar, kü -

çük tür. Ba zı kas lar da -in san ağır lı ğı nı ta şı yan ba cak kas la rı gi bi- bü yük -

tür. An cak bü yük ve ya kü çük her ka sın ça lış ma pren si bi ay nı dır: Mil yar -

lar ca kü çük mo tor bi ra ra da ça lı şa rak kas la rın ha re ket et me si ni sağ lar. Ör -

ne ğin eli ni ze bir ka lem alıp, göz le ri niz le yaz dık la rı nı zı ta kip et me niz es -

na sın da bu mo tor la rın oluş tur du ğu 100'den faz la kas fa ali ye te ge çer.74

Be de ni miz de ki bü tün kas la rın ça lış ma sis te mi son de re ce has sas sı -

nır lar la be lir len miş tir. Ay rı ca ha re ket ede bil me miz için kas la rı mı zın bel li

bir uyum la ça lış ma sı ge rek mek te dir. Kas la rın en önem li özel lik le rin den

bir ta ne si de ya şa mı mı zı de vam et tir me mi zi sağ la yan bir kont rol sis te mi -

ne bağ lı oluş la rı dır.

249Harun Yahya (Adnan Oktar)



‹NSAN MUC‹ZES‹

Kas lar da ki Kont rol Sis te mi
İn san vü cu dun da ki kas lar, kont rol edi le bi len kas lar (is tem li) ve kon-

t rol edi le me yen kas lar (is tem siz) ola rak iki ye ay rı lır. 

Kont rol edi le bi len kas la rı ha re ket et ti re bil mek için dü şün me niz ve

ka rar ver me niz ge re kir. Ör ne ğin ko lu nu zu bük mek is te di ği niz de, bey ni -

niz den ge len emir doğ rul tu sun da kas lar bir mik tar ka sı lır ve ha re ket ger -

çek le şir. 

İs tem siz ça lı şan kas la rın kont ro lü ise bi zim is te ği mi ze bağ lı de ğil dir.

İs tem siz kas la rın gö rev le ri çok ha ya ti ol du ğu için bu kas la rın ka sıl ma la rı

ve gev şe me le ri özel bir sis tem (oto nom si nir sis te mi) ta ra fın dan kont rol

edi lir. Bu yüz den kal bi niz, mi de niz ve ba ğır sak la rı nız gö rev le ri ni si zin

ira de niz dı şın da ger çek leş ti rir ler. Bu in san ha ya tı için alın mış son de re ce

ha ya ti bir ted bir dir.
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Vücu du muz da ki kas la r›n her bi ri çok sa y› da kas hüc re si nin bi ra ra ya gel me siy le olu -
flur. Bu hüc re le rin uyum lu ha re ke ti sa ye sin de de ra hat l›k la yaflam›m›z› sür dürürüz.



Şu an dan iti ba ren söz ko nu su kas -

la rın kont ro lü si ze bı ra kıl say dı aca ba ne

olur du? Vü cu du nuz da ki is tem siz kas lar dan

tek bi ri nin ör ne ğin kalp ka sı nı zın de ne ti mi nin

siz de ol du ğu nu var sa ya lım. Bu du rum da bü tün

vak ti ni zi -baş ka hiç bir iş yap ma dan- kalp ka sı nı zın

ka sıl ma sı ve gev şe me si ko nu su na ayır ma nız ge re ke -

cek ti. Çün kü kalp ka sı, ça lış ma sın da bir an bi le ak sa -

ma ol ma ma sı ge re ken bir kas tır. Bu, uy ku ya dal dı -

ğı nız an lar için de ge çer li olan bir du rum dur. Kal -

bi niz uyu du ğu nuz va kit ler de de ça lı şır an cak hı zı

ya vaş lar. Bu ne den le kalp ka sı nı zın ça lış ma hı -

zı nı da de ği şen du rum la ra gö re ayar la ma nız

ge re ke cek tir. Gö rü nen odur ki uy ku ya dal dı ğı -

nız an da -ar tık kal bi ni zin ça lış ma sı nı de net le -

ye me ye ce ği niz için- ya şa mı nı zı yi tir me niz ka çı -

nıl maz bir son ola cak tır. 

Sa de ce tek bir ör nek bi le kas lar da be lir len miş

olan sı nır la rın ne ka dar hik met li ve ne ka dar ku sur -

suz ol du ğu nun

an la şıl ma sı için

ye ter li dir. 
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miyofibril
(kas›lma-gevfleme özel-
li¤i olan ipliksi protein)

k›salma
birimi

miyozin

aktin

kullan›lm›fl ATP'yi
b›rakan k›vr›lm›fl uç

miyozin lifi

aktin lifi

kas lifi

Miyo zin ve ak tin, mi yo fib ril le ri olufl tu ran pro te in ler den dir. Din len me ha lin de ki kas -
lar da mi yo zin le ak ti n bir bir le ri ne de¤ mez, çün kü iki si nin ara s›n da tro po nin ad l› bafl -
ka bir mo le kü l  var d›r. Kas, ka s›l ma s› için emir al›r al maz kal si yum iyon la r› n› aç› ¤a
ç› ka r›r. Kal si yum tro po ni nin bu lun du ¤u yer den ay r›l ma s› n› sa¤ lar . Böy le ce mi yo zin -
le ak ti nin bir lefl me sin de ki en gel kay bo lur. Sa ni ye nin bin de bi ri ka dar k› sa bir za man
di li mi için de mi yo zi nin ba fl› yan la ra do¤ ru bü kü lür ve ak ti ni çe ker. Kal si yum aç› ¤a
ç›k t›k ça, kas li fi bu fle kil de tek rar tek rar çe ki lir ve ka s›l ma ger çek le flir.

ATP içeren miyozinli uç
ADP+PO4'ye ayr›l›yor
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Vü cut ta is tem li ve is tem siz ça lı şan kas la rın var lı ğın dan bah set miş -

tik. Bu nun ya nı sı ra  in san vü cu dun da ki ba zı kas lar da ki mi za man ki şi nin

kont ro lün de, ki mi za man da kont rol dı şın da ça lı şır lar. Ör ne ğin göz ka pa -

ğı nı zı hem is te ye rek hem de ira de niz dı şın da ref leks ola rak açıp ka pa ya -

bi lir si niz. Bun dan baş ka di yaf ram ka sı da is ten di ği za man kont rol edi le -

bi len bir kas tır. An cak gün lük ha yat ta oto ma tik ola rak ça lı şır ve ne fes alıp

ver me ni zi sağ lar.

Bun la ra ben zer da ha pek çok ka sın ken di ne öz gü bir ça lış ma şek li

var dır. İn san bun la rın ço ğu nun ne gi bi şart lar al tın da na sıl iş le dik le rin -

den, hız la rın dan ya da ne za man ça lı şıp ne za man din len me le ri ge rek ti -

ğin den, na sıl ener ji top la ya cak la rın dan ha ber dar da hi de ğil dir. Vü cut ta

ya ra tıl mış olan mü kem mel kont rol sis te mi sa ye sin de bun la rı dü şün mek

zo run da da de ğil dir. Ken di si ne ve ril miş olan bu bü yük ko lay lık kar şı sın -

da in sa na dü şen yal nız ca son suz bir şef kat ve mer ha met sa hi bi olan Rab -

bi ne şük ret mek ve Al lah'ın hoş nut ola ca ğı dav ra nış lar da bu lun mak tır. 

Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man, sırt çe vi ren ve

el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le ri)ni unu tan dan da ha za lim kim dir?

Biz ger çek ten, kalp le ri üze ri ne onu kav ra yıp an la ma la rı nı en gel le yen bir

per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır lık koy duk. Sen on la rı hi da ye te ça ğır -

san bi le, on lar son su za ka dar as la hi da yet bu la maz lar. (Kehf Su re si, 57)

Yük sek Ve rim li Mo tor lar

Da ha ön ce kas lif le ri ni mo tor ola rak ni te len dir miş tik. Ger çek ten de

kas lif le ri %25 ve rim le ça lı şan me ka niz ma lar dır ki, bu mo dern oto mo bil

mo tor la rı nın ve ri mi ne yak la şık ola rak eş de ğer bir oran dır. 

Pe ki kas lif le ri na sıl ça lı şır lar? Bu so ru nun ce va bı nı yi ne mo tor ben -

zet me si ni ya pa rak ve re lim.

Eğer bir mo tor var sa, ön ce lik le bu mo to ru ça lış tı ra cak ya kı ta ih ti yaç

var dır. Kas la rın ya kı tı ise kan do la şı mı ile ta şı nan şe ker dir (gli ko jen). Kas -

la rın için de bu yük sek ok tan lı ben zi nin (gli ko je nin) bir kıs mı de po edi lir.

Oto mo bil le rin mo to run da ha re ke ti sağ la mak için pis ton la rın içi ne ya kıt

püs kür tü lür. Dı şa rı dan sağ la nan bir kı vıl cım bu har laş mış ben zi ni ateş ler,
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pis ton ha re ket eder ve bir pat la ma lar se ri si ne kar şı lık ola rak ha re ket sü -

rek li lik ka za nır. El bet te ki bun la rın tü mü en düst ri yel bir ta sa rı mın so nu -

cun da mo tor la ra ka zan dı rıl mış olan özel lik ler dir. 

An cak bir kas hüc re si nin en düst ri yel ta sa rı mı bun dan çok da ha üs -

tün dür. Bu kü çük mo tor hem kı vıl cım (ateş le me), hem de pis ton fonk si -

yon la rı nı ye ri ne ge ti rir. Hüc re şe ker mo le kü lü nün için de ki ener ji yi or ta -

ya çı ka rır ve or ta ya çı kar dı ğı bu ener ji yi yi ne ken di ka sıl ma sın da kul la nır.

Ya ni hem kim ya sal bir mo le kül den ener ji nin açı ğa çık ma sı hem de bu en-

er ji nin fi zik sel gü ce dö nüş tü rül me si kas hüc re sin de ger çek leş ti ri lir.

Kas hüc re sin de üre ti len ener ji, ka sı oluş tu ran pro te in le ri et ki ler. Pro -

te in ler bir bir le ri ni çe ker ler ve hüc re ka sı la rak kı sa lır. Bin ler ce hüc re nin

be ra ber bu ha re ke ti yap ma sı so nu cun da bü tün bir kas do ku su ka sıl mış ve

kı sal mış olur. Ten don lar la (kas ki riş le ri) ke mik le re bağ lı olan kas lar bu kı -

sal ma sa ye sin de ke mi ği çe ker ler.
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Omuz lar çok faz la yük ta fl›r. Bu ne den le her iki omuz da ki ke -
mik bir k› k›r dak ör tü süy le kap l› d›r. Ay r› ca ke mik le k› k›r dak
ara s›n da ek lem s› v› s› var d›r. Ek le min her iki ta ra f›n da ke mik -
ler, kas la ra ki rifl ad› ve ri len güç lü lif ler le ba¤ l› d›r. (sol da)
Üst te ise ay n› fle kil de çok yük bi nen diz le rin güç lü ol ma s› n›
sa¤ layan ba¤ lar ve ten don lar›n genel yap›s› görülüyor.

kalça kas›

tendon (kirifl)

tendon (kirifl)

dizkapa¤›

menisküs

incik 
kemi¤i ba¤›

bald›r kemi¤i

bald›r kemi¤i
yan ba¤›

k›k›rdak

omuz kemi¤i

üst kol kemi¤i

eklem s›v›s›



‹NSAN MUC‹ZES‹

Söz ko nu su ka sıl ma ol duk ça bü yük bir güç üre tir. Ör ne ğin açık olan

bir ko lun dir sek ten bü kül me si için, ön kol kas la rı nın 2 cm ka sıl ma sı ye ter -

li dir. Bu ka sıl ma ön kol ke mi ği ni çe ke cek ve bü tün ko lun bü kül me si ne

yol aça cak tır. 

Ha re ket et mek için kul lan dı ğı mız kas la rın tü mü nün iş le yi şi bu sı ra -

la ma da hi lin de ger çek le şir. En ba sit ha re ket ler den bi ri olan gö zü mü zü

açıp ka pa mak için bi le çok sa yı da ka sı mı zın ça lış ma sı ge re kir. 

Kas lar da ki Mo tor la r› Ça l›fl t› ran Kon ta ¤›n Çev ril me si

Siz ko lu nu zu kas mak is te di ği niz an da bey ni niz den bir elekt rik sin -

ya li yo la çı kar. Bu kar ma şık yol cu luk sı ra sın da sin yal ön ce lik le omu ri li ğe

uğ rar. Ora dan da me sa jın ile til me si ge re ken or ga na doğ ru hız la yol alır.

Elekt rik akı mı kas yü ze yi üze rin den ge çer ve ka sı oluş tu ran mil yon lar ca

mo to run -kas li fi nin- ade ta kon ta ğı nı çe vi rir. Uya rı yı alan lif ler der hal

tep ki ve rir ve ka sı lır lar. So nuç ola rak kol ka sı bü tün ola rak ka sı lır ve kol

dir sek ten bü kü lür. Tüm bu iş lem ler biz an cak gö zü mü zü açıp ka pa yın ca -

ya ka dar bi ter. Bü tün kon tak anah tar la rı nın çev ril me si sa ni ye nin bin de

bi ri gi bi çok kı sa bir za man da ger çek le şir. Ya ni kas lar dan ge çen elekt rik

akı mı sa ni ye nin bin de bi ri (1 mi li sa ni ye) ka dar bir hız la iler le ye rek kas lif -

le ri nin kon ta ğı nı çe vi rir.

Kas la ra ula şan emir ler si nir sis te min de üre til miş ve yi ne si nir sis te -

min de ta şın mış tır. Bu yüz den kas sis te mi bir ba kı ma si nir sis te mi nin em -

ri al tın da ça lı şır. Kas la rın uyum için de ça lış ma la rı vü cut ta ki ko or di nas -

yon sa ye sin de ger çek le şir.

Vü cut ta ki Ha ber Al ma A¤›

Ko or di nas yo nun ilk şar tı doğ ru bil gi te mi ni dir. An cak doğ ru bil gi le -

rin el de edil me siy le ye ni de ğer len dir me ler ya pı la bi lir. Kas la rın doğ ru ça -

lı şa bil me si için vü cut ta muh te şem bir ha ber al ma ağı mev cut tur.

Ko or di ne edil miş bir ha re ke ti ya pa bil mek için her şey den ön ce o ha -

re ket le il gi li vü cut or gan la rı nın ko num la rı nın ve bir bir le riy le iliş ki le ri nin

bi lin me si ge rek li dir. Bu bil gi göz ler den, iç ku lak ta ki den ge me ka niz ma -
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sın dan, kas lar dan, ek lem ler den ve de ri den ge lir. Her sa ni ye mil yar lar ca

bil gi iş le nir, de ğer len di ri lir ve bun la ra gö re ye ni ka rar lar ve ri lir.

Bil gi yi sağ la ya cak mil yon lar ca ve ri ci vü cu dun içi ne yer leş ti ril miş tir.

Kas la rın ve ek lem le rin için de vü cu dun o an ki ko nu mu na ait bil gi le ri ve -

ren mil yar lar ca kü çük mik ro re sep tör (mik ro al gı la yı cı) var dır. Bu al gı la -

yı cı lar dan ge len me saj lar, mer ke zi si nir sis te mi ne ula şır ve bu ra da ya pı -

lan de ğer len dir me ye gö re kas la ra ye ni emir ler ve ri lir.
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Biz hiç dü flün me den ha re ket
eder ken vü cu du muz da hay ret
ve ri ci bir ko or di nas yon ger -
çek le flir. ‹ç ku lak ta ki par ça lar,
ka fa m› z› oy nat t›k ça için de ki
s› v› n›n ha re ke tiy le bi ze bofl -
luk ta ki ye ri mi zi bil di rir. Ek lem -
ler de ki al› c› lar (re sep tör ler)
ek le min aç› s›n da ki fark l› l›k la ra
ce vap ve rir. Bu s› ra da kas si -
ni ri, kas ta ki ge ril me mik ta r› n›
kay de der ve gol gi ten don or -
gan la r› da bu ge ril me mik ta r› -
na gö re ha re ket ede rek kas la -
ra uza nan si nir uya r› la r› n› en -
gel ler. Zin cir le me de vam eden
bu ifl lem ler sa ye sin de kas lar -
da ki afl›r› geril me or tadan kal -
d›r›l m›fl olur. D‹Z EKLEM‹

motor sinir uyar›lar›

kas

beyin

iç kulak

uyluk
kemi¤i

kirifl (tendon)

diz kapa¤›
kemi¤i

kaval kemi¤i

duyusal sinir
uyar›lar›

KAS ÖRGÜSÜ

GOL G‹ TEN DON
OR GANI

EKLEM RESEPTÖRÜ
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Bu ko or di nas yon için da ha açık bir ör nek

in ce le ye lim. Yal nız ca eli ni zi ha va ya kal dır ma nız

için om zu nu zun bü kül me si, "bi ceps" ve "tri ceps"

de ni len ön ve ar ka kol kas la rı nı zın sı ray la ka sı lıp

gev şe me si, dir se ği niz ve bi le ği niz ara sın da bu lu -

nan kas la rın bi le ği ni zi dön dür me le ri, eli ve par -

mak la rı kont rol eden kas la rın dev re ye gi rip eli -

ni ze ge rek li şek li ver me le ri ge re kir. Ha re ke tin

her aşa ma sın da kas la rın için de ki mil yon lar ca alı -

cı, her an kas la rın ko num la rı nı mer ke ze bil di rir.

Mer kez den de kas la ra bir an son ra ne yap ma la rı

ge rek ti ği bil di ri lir. Ta bi in san baş dön dü rü cü bir

hız da ger çek le şen bu kim ya sal ve fi zik sel re ak si -

yon lar dan ha ber siz dir, yal nız ca eli ni kal dır mak

is ter ve kal dı rır.

Ko nuş mak için de özel bir ça ba har ca ma yız.

İs te di ği miz söz cük le rin ağ zı mız dan dö kül me si

için, ses tel le ri nin han gi açık lık ta, ne ka dar tit reş -

me si ge rek ti ği ni, ağ zı mız da ki, di li miz de ki, bo -

ğa zı mız da ki yüz ler ce kas tan han gi le ri ni, han gi

sı ra ile kaç de fa, ne oran da ka sıp gev şe te ce ği mi -

zi, ci ğer le ri mi ze kaç san ti met re küp ha va alıp, bu

ha va yı han gi hız ve ara lık lar da bo şalt ma mız ge -

rek ti ği ni otu rup he sap la ma yız.

256

Gün için de ko lu -
mu zu sü rek li ha -
re ket et ti ri riz. Üs -
te lik hiç ba k›m
uy gu la ma y›z. Ma -
ki ne ler de ol sa
önem li ar› za la ra
yol aça cak bu
du rum in san be -
de nin de ki
tasar›m›n ben zer -
siz li¤ini gös terir.

üçbafll›
(triceps)
kas din-

lenme
faz›nda

ikibafll› (biceps)
kas dinlenme
faz›nda

önkol din-
lenme du-
rumunda

üçbafll›
kas

gevfler

ikibafll›
kas kas›l›r

ikibafll›
kas tam
kas›lm›fl

ikibafll› kas
gevfler

ön kol yar›
kalkm›fl durumda

üçbafll›
kas tam

gevflemifl

üçbafll›
kas kas›l›r

ön kol tam
kalkm›fl
durumda

ön kol yar› in-
mifl durumda

üç bafl l›
kas tek rar
din len me

du rumun da

ikibafll›
kas tekrar
dinlenme
durumunda

ön kol tekrar
dinlenme du-
rumunda



Si nir sis te mi yal nız ca kas lar dan de ğil ay nı za man da iç or gan la rın

du rum la rın dan ve ça lış ma la rın dan da ha ber dar dır. Bu bil gi ler de iş le nir

ve ge rek li ön lem ler alı nır. Siz uy ku day ken bi le ha ya ti or gan la rı nız si nir

sis te mi nin bir bö lü mün den -alt be yin ve omu ri lik ten- ge len emir ler sa ye -

sin de ça lış ma ya de vam eder. Kal bi niz atar, ak ci ğer le ri niz ça lı şır ve ne fes

alır sı nız.

Vü cu dun ça lış ma sis te min de hiç bir bil gi sa ya rın ula şa ma ya ca ğı bir

bil gi-iş lem hı zı var dır. En ba sit bir iş ten en zor iş le re ka dar her ne ya par -

sa nız ya pın vü cu du nuz da akıl al maz he sap la ma lar ya pı lır.

Açık ça gö rül mek te dir ki, bu an la tı lan la rın hep si son suz kud ret ge -

rek ti ren bir ya ra tı lış so nu cun da ger çek le şir. Bu son suz kud ret ise tüm ev -

re ni ya rat mış olan üs tün güç sa hi bi Al lah'a ait tir.

… Ha yır, gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur, tü mü O'na gö nül den

bo yun eğ miş ler dir. (Ba ka ra Su re si, 116)

Kas la r›n Uyum ‹çin de Ça l›fl ma s›

Kü çük bir te bes süm ve ya ba sit bir gü lüm se me nin sağ lan ma sı için 17

kas ay nı an da, doğ ru gö re vi ya pa rak ça lış mak zo run da dır. 17 kas tan bir

ta ne si ça lış ma sa ve ya gö re vi ni yan lış yap sa gü lüm se me ger çek leş mez üs -

te lik yüz de ki ifa de de an lam sız la şır dı.

İn san yü zün de yal nız ca mi mik yap mak la gö rev li 28 ay rı kas bu lu -

nur. Bu kas la rın çe şit li kom bi nas yon lar da ka sıl ma sıy la, bin ler ce yüz ifa -

de si ya pı la bi lir. Kız gın lık, şaş kın lık, ra hat lık, zevk al ma gi bi ruh sal du -

rum la rın her bi ri nin in san yü zü ne yan sı yan ve kas lar ta ra fın dan şe kil len -

di ri len bir ifa de si var dır.

Ba sit bir adım için ayak lar da ve sırt ta bu lu nan 54 ay rı ka sın uyum

için de ça lış ma sı ge re kir. Bir gü lü tut mak ya da bir bar dak su içe bil mek, 27

ke mik ve bun la ra yön ve ren mü kem mel bir kas ve si nir sis te mi nin yar dı -

mıy la ger çek le şir.

İn san ra hat lık la ya pa bil di ği gül me, ko nuş ma, gö zü nü açıp ka pa ma,

yü rü me, koş ma gi bi vü cut fon si yon la rı na alış mış ola bi lir an cak bu bil gi -

le ri oku yan her in san bir ke re da ha du rup dü şün me li dir. Tüm kas la rı, ke -
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mik le ri, hüc re le ri kı sa ca sı vü cu dun da ki her tür lü de tay on -

dan ba ğım sız iş le mek te dir. İn san ken di vü cu du na ye -

ni bir or gan ek le me ye güç ye ti re mez. İn san vü cu -

dun da ki sis tem le rin pek ço ğu nun ben zer le ri ni

yap mak bi le gü nü müz tek no -

lo ji si ne rağ men he nüz müm -

kün ol ma mış tır. Bu ne den le

in san gü lüm se ye bil di ği her

an da bu nu vü cu dun da ki ku -

sur suz sis te me ya ni bu sis te mi

onun için ya rat mış olan Al lah'a borç lu ol -

du ğu nu bir an bi le ak lın dan çı kar ma ma lı ve bu nun için şük ret me li dir. 

Al lah in sa nı ku sur suz bir şe kil de ya rat mış tır. Ayet ler de bil di ril di ği

gi bi "bir dü zen için de bi çim ver miş tir." İn san vü cu du Al lah'ın gü cü nü ve

son suz il mi ni ka nıt la yan de lil ler den bi ri dir. Ak lı nı ve vic da nı nı kul la na -

bi len her kes bu açık ger çe ği gö rür.

Ey in san, 'üs tün ke rem sa hi bi' olan Rab bi ne kar şı se ni al da tıp-ya nıl tan

ne dir? Ki O, se ni ya rat tı, 'sa na bir dü zen için de bi çim ver di' ve se ni bir iti -

dal üze re kıl dı. Di le di ği bir su ret te se ni ter tib et ti. (İn fi tar Su re si, 6-8)

Gül me miz, ko nufl ma m›z,
ye mek yi ye bil me miz ve
göz le ri mi zi aç›p ka pa ma -
m›z yü zü müz de ki kas la r› -
m› z›n uyum için de ça l›fl -
ma s› ile ger çek le flir.
Sadece mimik yapmak
için yüzümüzde 28 ayr›
kas çal›fl›r. Vü cu du muz -
da ki bu uyu mu ya ra tan
el bet te Rah man olan
Al lah't›r.
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Kas lar, kim ya sal ener ji yi gü ce ve me ka nik işe dö nüş tü ren bir çe şit

bi yo lo jik ma ki ne ler ola rak ta nım la na bi lir.

Her ha re ke ti miz için ener ji ge rek li dir. Kan da ki gli koz, bir ma ki ne yi

ça lış tı ran ya kıt gi bi bu ener ji yi sağ lar. Asıl kim ya sal iş lem ise gli ko -

zun kar bon di ok sit ve su ya ay rış ma sı dır. Bu iş lem sı ra sın da açı ğa

çı kan ener ji kas pro te in le ri ta ra fın dan bü zül mek ama cıy la kul la nı lır.

Bu kim ya sal re ak si yon hay li faz la mik tar da ok si jen ge rek ti rir. Oy sa

bu ok si jen mik ta rı, ko lay ko lay sağ la na maz. Kas lar, bu so ru nu aşa -

bil mek için gli ko zu ok si je nin yar dı mı ol ma dan lak tik asi de dö nüş tür -

me ye te nek le ri ni kul la nır lar. İş te ge rek li olan ener ji de bu iş lem sı -

ra sın da açı ğa çı kar. 

Kas la rı mı zı ça lış tır ma mı zın, on la rı kul lan ma mı zın da el bet te bir sı -

nı rı var dır. Bu sı nır zor lan dı ğın da, ha re ket ön ce zor la şır son ra da

ola nak sız la şır. Bu nun ne de ni, kas la rın ka sıl ma sıy la bir sü re son ra

kas do ku sun da lak tik asit bi rik me si ve aşı rı ço ğa lan lak tik asi din

kas la rı yor ma sı ve kramp la ra yol aç ma sı dır. 

Kas lar da ki lak tik asit ten kur tul mak için ok si jen ge rek li dir. Bu ne den -

le aşı rı yor gun luk tan son ra hız la so lu ma ya baş la rız. Kas ta yor gun -

lu ğa yol açan bu mad de, ka nın ta şı dı ğı ok si jen le te miz le nin ce ye

ka dar kas ça lı şa maz.

Ko lu mu zu kal dır mak is te di ği miz de dir se ği miz bü kü lür, ye mek ye -

mek is te di ği miz de çe ne kas la rı mız ça lı şır, hız la bir ye re koş tu ğu -

muz da ba cak kas la rı mız ha re ke te ge çer, üs te lik yo rul duk la rın da

kas la rı mız he men ge re ken ted bir le ri alır. 

Tüm bu an la tı lan lar vü cu du muz da her sa ni ye bi zim bil -

gi miz dı şın da bir çok fa ali ye tin ger çek leş ti ği ni, üs te lik

bun la rı ya pan la rın  da kas la rı mız da ki mik ros ko bik

hüc re le rin ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

KASLARIN KASILMASI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
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1998 yı lın da No bel Fiz yo lo ji ve Tıp Ödü -

lü'nü pay la şan üç bi li m a da mı da mar da

sal gı la nan nit rik ok sit (NO) ad lı mo le kü -

lün gev şe ti ci bir özel li ğe sa hip ol du ğu nu

keş fet ti ler. Bu mo le kül sa ye sin de da ma -

rın du var ger gin li ği dü zen len mek te dir.

An cak nit rik ok sit bu işi tek ba şı na yap -

maz. O, da mar du va rı nın gev şe til me sin -

de bir ara cı ola rak gö rev ya par. 

Bu zin cir le me iş le min na sıl ge liş ti ği ni da -

ha iyi an la ya bil mek için yan da ki şe ma yı

in ce le ye bi lir si niz. Da ma rın gev şe me si

için ön ce lik le kan da bu lu nan ba zı uya rı

ile ti ci hor mon lar dev re ye gi rer ler. Bun lar

da mar za rın da ki alı cı la ra bağ la na rak bu

iş le mi baş la tır lar. Bu nu ilk do mi no ta şı nın

düş me siy le di ğer tüm taş la rın bir bi ri ni et -

ki le ye rek sı ray la düş me si ne ben ze te bi li -

riz. İlk taş ha re ke te geç tik ten, ya ni kan -

da ki uya rı ile ti ci hor mon da mar za rın da ki

alı cı la ra bağ lan dık tan, he men son ra hüc -

re za rı ne yap ma sı ge rek ti ği ni "an lar" ve

nit rik ok sit üret me ye baş lar. Üre til dik le ri

an da ne yap ma la rı ge rek ti ği ni "bi len" nit -

rik ok sit mo le kül le rin den ba zı la rı hız la

da mar düz kas hüc re le ri ne ge lir ler. Bu ra -

da hüc re ye gi re rek GTP ad lı en zim le bir -

le şir ler. Bu, ikin ci aşa ma dır. An cak da -

ma rın gev şe me si için bir son ra ki aşa ma -

ya ge çil me si ge rek mek te dir. Nit rik ok sit

GTP ile bir leş tik ten son ra cGMP isim li bir

baş ka en zim üre til me ye baş lar. El bet te

üre ti len bu ye ni mad de nin de bu zin cir de

bir gö re vi var dır ve bu nu ger çek leş tir mek

için mi yo zi ne gi de rek, onu ha re ke te ge çi -

rir. Mi yo zin, kas hüc re le ri nin ka sı lıp gev -

şe me si için ge rek li olan bir et ken dir. Ar tık

son aşa ma ya ge lin miş tir. Mi yo zi nin de

ha re ke te geç me siy le son taş da dü şer ve

kas hüc re le ri gev şer. 

Şim di bu aşa ma la rın tü mü nü bir kez da -

ha zih ni niz de can lan dı rın. Dik kat edi lir se

bu iş lem de rol alan hor mon ve hüc re ler

bi linç li bir şe kil de ha re ket et mek te dir ler.

Kan da ki uya rı ile ti ci hor mon lar da mar za -

rın da ken di le ri için uy gun olan ye re gi de -

rek, o böl ge yi et ki ler ler ve bu sü re ci baş -

la tır lar. Bun dan son ra ki iş lem ler de de ay -

nı bi linç göz len mek te dir. Her uya rı, kap -

ka ran lık in san be de ni nin için de as la yo -

lu nu şa şır ma dan, hep doğ ru ye re gi de -

rek ba şa rı lı bir so nuç el de eder. 

Pe ki ama hüc re ler, hor mon lar ve mo le -

kül le rin bu şu ur lu ha re ket le ri na sıl ger -

çek leş mek te dir? Bu bi linç ken di le ri ne ait

ola bi lir mi? El bet te ola maz. Ama bir hüc -

re nin ne za man, ne üre te ce ği ni ona bil di -

ren, hor mo nun ve ya mo le kü lün doğ ru

ad re se gi de bil me si için on la ra yo lu gös -

te ren, ad re sin doğ ru ol du ğu nu bil di ren,

kı sa ca tüm bun la rı yön len di ren bir ak la

ve şu ura ih ti yaç var dır. Bu son suz akıl,

hüc re yi, hor mon la rı, mo le kül le ri ya ra tan,

ne şe kil de ha re ket et me le ri ge rek ti ği ni

on la ra il ham eden Al lah'a ait tir. 

DAMARLARIN GEVŞEMESİNİ SAĞLAYAN MUCİZE MOLEKÜL: 
NİTRİK OKSİT
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uyar› iletici
veya hormon al›c›

endotel hücre

düz kas hücreleri 

nitrik oksit 

daralm›fl
atardamar

genifllemifl
atardamar

çekirdek

aktin
miyozin

depo alan›
GC

GC
GC

GTP cGMP

1- Uya r› ile ti ci ve ya hor mon, atar da mar üze rin de bu lu nan al› c› la ra ba¤ la n›r. Bu ba¤ lan ma -
n›n ar d›n dan nit rik ok sit (NO) aç› ¤a ç› kar.
2- En do tel ta ba ka da ki NO mo le kül le ri düz kas la ra do¤ ru iler ler ve bu ra da gu anil sik laz
(GC) en zi mi ni ha re ke te ge çi rir ler.
3- GC, gu ano zin tri fos fa t› (GTP) sik lik gu ano zin mo no fos fa ta çe vi rir (cGMP).
4- cGMP, kal si yum iyon la r› n›n hüc re de ki de po alan la r› na git me si ne ne den olur. Azal t›l m›fl
kon sant ras yon lu kal si yum iyon la r› (Ca++), ak tin ve mi yo zi nin ka ya rak bir bir le rin den ay r›l -
ma la r› n› sa¤ la yan hüc re sel re ak si yon la r› ger çek lefl ti rir. 
5- Düz kas hüc re le ri gev fler. 
6- Kan da mar la r› genifl ler.  

1

2

3

4

5

6

Ca++
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Göz K›rp mak ve A¤›r l›k Kal d›r mak

İn san vü cu dun da ki yüz ler ce ka sın her bi ri nin uzun lu ğu, kal dır ma

gü cü, has sas iş lem yap ma ka bi li ye ti, es nek lik gi bi özel lik le ri ken di ne öz -

gü dür.

Vü cut ta ki kas lar göz kırp mak gi bi ba sit bir iş lem den, bü yük ağır lık -

la rın kal dı rıl ma sı na ka dar bir çok fark lı gö re vi ye ri ne ge ti rir ler. Göz kas -

la rı ya pı iti ba riy le kol kas la rın dan ya da ba cak kas la rın dan çok fark lı dır.

An cak hep sin de ki or tak özel lik, bü tün kas la rın çok yük sek bir ve rim, ku -

sur suz bir uyum ve bü yük bir güç üre te rek ça lış ma la rı dır. Bir in sa nın bü -

tün kas la rı nın top lam gü cü ol duk ça faz la dır. Öy le ki vü cut ta ki tüm kas -

la rı bi ra ra da kul lan mak müm kün ol say dı bü yük bir kam yo nu bir an da

kal dı ra bi le cek bir gü ce sa hip ola bi lir dik.75

İler le yen bö lüm ler de de tay lı ola rak ele alı na ca ğı gi bi, kas la rın her bi -

ri nin fark lı özel lik ler de ol ma sı çok açık bir ta sa rı mın var lı ğı nı gös ter mek -

te dir. İn san vü cu dun da her ka sın ge rek li olan yer de bu lun ma sı, bü yük lü -

ğü nün, es nek li ği nin, ka pa si te si nin bir bi rin den fark lı an cak hep si nin yer li

ye rin de ol ma sı te sa düf ler le açık la na ma ya cak bir du rum dur. Her kas vü -

cut ta ki ge rek li yer le re tam da ge re ken özel lik ler le bir lik te yer leş ti ril miş tir.

Ör ne ğin göz ka sı nın özel lik le ri nin kol ka sın da ol ma sı nın hiç bir an la mı

yok tur. Ya da is tem siz ça lı şan kalp ka sı mı zın bir ben ze ri nin ba cak la rı mız -

da ki kas lar da ol ma sı in san için ya rar de ğil za rar ge ti rir di. An cak bun la rın

hiç bi ri ol maz. İn san be de nin de ki her kas tam ol ma sı ge re ken yer de ve

özel lik ler de dir.

Her han gi bir şe yi kal dır mak is ter sek, mer ke -

zi si nir sis te mi, en doğ ru bü zül me yi sağ la ya bil -

mek için, kol kas la rı nın o an ki uzun lu ğu nu, du ru -

mu nu ve ge ri li mi ni bil mek zo run -

da dır. Kol, kal dır mak is te nen

mad de ye uzan dı ğın da mer -

ke zi si nir sis te mi bü zül me yi

dur dur ma lı an cak cis mi tut -

ma ya ya ra ya cak el kas la rı nı
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Göz kas la r› da vü cut ta ki
di ¤er kas lar gi bi çok bü -
yük bir uyum için de ve
yük sek ve rim le ça l› fl›r lar.



ha re ke te ge çir me li dir. Cis mi tut tuk tan son ra da ko lun uzak laş ma sı nı sağ -

la mak için ge rek li olan bil gi ler, "kas ili ği" de ni len özel du yu or gan la rı na

ile til me li dir. Eğer bi zim ha re ket et me miz için ge rek li olan kim ya sal me -

ka niz ma her han gi bir et ki ile en gel le nir se bu du rum "felç"le so nuç la nır. 

Felç, kas la ra uza nan si nir le rin if las et me sin den do la yı o or ga nın iş le -

vi ni yi tir me si du ru mu dur. Ör ne ğin ko lu felç li olan bi ri onu ke sin lik le oy -

na ta maz. Ko la uza nan si nir hüc re le ri iş le vi ni yi tir miş tir ve kas la rın ka sıl -

ma sı için be yin den ge len ko mu tu ge re ken yer le re ile te mez ler. Böy le ce in -

sa nın en çok ih ti ya cı olan or gan la rın dan bi ri olan kol, ye rin de sağ lam ola -

rak dur sa da gö re vi ni ya pa maz. 

Tek bir si nir hüc re si nin da hi uya rı yı ilet me me si bir or ga nın ça lı şa -

ma ma sı için ye ter li dir. Do la yı sıy la bu sis te min tek bir par ça sı ek sik ol sa

sis tem çö ke cek tir. Ay rı ca bu ra ya ka dar an la tı lan lar da da gö rül dü ğü gi bi

kas la rın ça lış ma sın da aşa ma aşa ma bir bil gi var dır. Bil gi nin ol du ğu yer -

de ise akıl var dır. Omu ri lik bağ lan tı lı ça lı şan bu sis tem de ki bü tün ele -

man la rın ge len me saj la rı an la ya rak uy gu la ma ya ge çi re bil me le ri akıl ge -

rek ti ren bir du rum dur. Söz din le yen kas lar ge len emir le re gö re ha re ket

et mek te dir ler. Üs te lik ba zı kas la rı mız bi zim is te ği miz le ça lı şır. Ya ni bu

kas la rın ha re ke te geç me si için ön ce lik le bi zim ne dü şün dü ğü mü zü bil me -

le ri ge re kir.

Böy le dü şü nül dü ğün de kas la rın sa hip ol duk la rı bil gi nin, ara la rın da -

ki bağ lan tı yı sağ la yan sis te min ya da ak lı mız dan ge çe ni oku ya bil me ye te -

nek le ri nin te sa düf ler le or ta ya çı ka ma ya ca ğı açık ça or ta ya çık mak ta dır.

Kas hüc re le rin akıl gös te re me ye cek le ri de açık tır.

İn san ilk or ta ya çık tı ğı an dan iti ba ren bu sis tem var dır ve ek sik siz

ola rak ça lış mak ta dır. İlk in sa nın kas la rı da bu  bil gi le re sa hip tir, bun dan

son ra dün ya ya ge le cek olan in san la rın kas la rın da da bu bil gi ler ola cak tır. 

Çün kü Al lah in sa nı mü kem mel bir dü zen için de ya rat mış tır. Öğ ren -

di ği miz her bil gi bi zi Al lah'ın yü ce li ği ne ve üs tün kud re ti ne gö tü rür.

Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi na kıl dı; si zi su ret -

len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi çim ve in ce lik te) kıl dı ve si ze gü zel-

te miz şey ler den rı zık ver di. İş te si zin Rab bi niz Al lah bu dur. Alem le rin

Rab bi Al lah ne yü ce dir. O, Hayy (di ri) olan dır. O'ndan baş ka İlah yok tur;
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öy ley se di ni yal nız ca Ken di si ’ne ha lis kı lan lar ola rak O'na dua edin.

Alem le rin Rab bi ne ham dol sun. (Mü min Su re si, 64-65)

Ha re ket Ko lay l› ¤› n›n Ne de ni: Ku sur suz Uyum

İn san vü cu dun da ki kas la rın ha re ke ti her za man tek yön lü dür. Ör ne -

ğin ön kol ka sı ko lu bü ker, ama tek rar es ki ha li ne dön dü re mez. İş te bu

du rum da, ar ka kol ka sı dev re ye gi rer ve ko lu çe ker. Böy le ce kol es ki ha -

li ne ge lir. Bu kas lar sı ray la ça lış mak zo run da dır lar. Ak si tak dir de bi ri ça -

lı şır ken di ğe ri de dev re ye gi rer se kol ha re ket ede mez.  Vü cut ta ki ku sur -

suz ko or di nas yon vü cut ta ki kas la rın ça lış ma sı ra la rı nı da ayar lar.

Ka sın üret ti ği gü cün ha re ke te dö nüş me sin de ki en önem li et ken kuş -

ku suz ki ke mik ler dir. Kas ka sı lır ken, ke mik le ri çe ker ve on la rın ha re ket

et me si ni sağ lar. Kas lar, ke mik le re öy le si ne mü kem mel bir şe kil de bağ lan -

mış lar dır ki hem es ne ye bi lir, hem de ka sı la bi lir ler. Eğer ke mik ol ma say dı

ka sın üret ti ği güç ha re ke te dö nüş mez di. Ay nı şe kil de eğer kas lar ol ma -

say dı ke mik ler ha re ket ede mez ler di.

İn sa nın ha re ket ede bil me si için top lam 200'ün üs tün de ke mik ve

400'ün üs tün de kas mü kem mel bir ko or di nas yon için de ça lı şır. Ke mik ler

ha re ke te im kan ta nı ya cak en ide al di zayn da bir bir le ri ne ek len miş ler dir.

Kas lar da ke mik le ri en ra hat ha re ket et ti re cek şe kil de yer leş ti ril miş ler dir.

Açık bir ta sa rım bu iki sis te min in san vü cu du na sağ la dı ğı ha re ket im ka -

nın dan, ke mi ğin ka sa bağ lan dı ğı ba ğın ya pı sı na ka dar her nok ta da gö rü -

lür. Ne gev şek bir bağ ol du ğu için ke mik kas tan ay rı lır ne de çok sı kı bağ -

dan do la yı kas la rın ha re ket ede me me si gi bi bir du rum söz ko nu su olur.

Bü tün bu ka rar la rı alan el bet te ki ke mik do ku su ya da bu do ku yu

oluş tu ran hüc re ler de ğil dir. Hüc re nin, do ku nun bir bi lin ci yok tur. Bu bil -

gi le rin her han gi bir şe kil de hüc re ye yer leş ti ril me si de müm kün de ğil dir.

Do la yı sıy la hüc re le re bil gi le ri yer leş ti ren, na sıl dav ran ma la rı ge rek ti ği ni

öğ re ten, kı sa ca sı on la rı yö ne ten bir güç var dır. Bu ben ze ri ol ma yan il min

ve gü cün sa hi bi Al lah'tır. Al lah her şe yi kont ro lün de tu tan dır.

(Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır.

Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. (Bakara Suresi, 107)
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Çay bar da ğı nı ka rış tı rır ken, ya zı ya zar -

ken ve ya say fa yı çe vi rir ken ina nıl maz

bir mü hen dis lik ta sa rı mı nı kul la nır sı -

nız. Muh te şem bir ta sa rı ma sa hip olan

el le ri miz Al lah'ın ya rat ma sa na tı nın de -

lil le rin den dir. 

Eğer ken di eli ni zin ya pı sı nı siz dik kat li -

ce in ce ler se niz, su iç mek ten ya zı yaz -

ma ya, ka pı aç mak tan sa çı nı zı ta ra ma -

ya ka dar sa yı sız fonk si yo nu ye ri ne ge -

ti ren bu me ka niz ma nın sa hip ol du ğu

ya ra tı lış mu ci ze si ni ge nel hat la rıy la gö -

re bi lir si niz. 27 ke mik ve bun la ra yön

ve ren mü kem mel bir kas ve si nir sis te -

miy le in san eli nin can lı lar dün ya sın da

bir eşi da ha yok tur.

El, sa hip ol du ğu ha re ket ye te ne ği ni iri li

ufak lı bir çok ka sa ve ten do na borç lu -

dur. Bu kas lar ay nı za man da son de re -

ce da ya nık lı dır lar. Ya pı lan araş tır ma -

lar da nor mal bir in sa nın ha ya tı bo yun -

ca eli ni en az 25 mil yon kez açıp ka pa -

dı ğı tes pit edil miş tir. Bu, her han gi bir

ale tin kı ra ma ya ca ğı bir re kor dur. Ame -

ri kan Tıp Bir li ği'nin ya yın la nan ay lık

der gi sin de in san eli nin sa hip ol du ğu

özel lik ler şöy le açık lan mış tır:

'Eğer en ze ki bi lim adam la rı be yin le ri ni

bir leş tir se ler yi ne de kav ra ma ve has -

sas yön len dir me ba kı mın dan in san

elin den da ha mü kem mel ve da ha güç -

lü bir araç ya pa maz lar. Mü hen dis lik

açı sın dan ele ba kıl dı ğın da, ke mik, kas,

ten don, yağ ve son de re ce has sas lif -

ler den olu şan ve bin ler ce işi düz gün

ola rak ya pan çok ile ri de re ce de komp -

leks me ka nik bir araç ile kar şılaşırız.' 

MUHTEŞEM TASARIM: EL
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B u ki ta bı okur ken bel ki de ki mi za man ba cak la rı nı zı ha re ket et ti re rek vü -

cu du nuz da ki kas ve ke mik le rin na sıl or tak la şa ça lış tı ğı nı an la ma ya ça lış -

tı nız. Ki mi za man lok ma la rı ağ zı nız da çiğ ner ken ak lı nı za ye dik le ri ni zin

sin di rim için ha zır lan dı ğı gel di, yat tı ğı nız da kal bi ni zin se si ni duy du nuz ve si zin

de ye dek bir je ne ra tö rü nü zün ol du ğu nu dü şün dü nüz. Bel ki de ga ze te ni zi okur -

ken el le ri niz de ki kas lar ak lı nı za gel di ve say fa la rı çe vi rir ken par mak la rı nı zın yap -

tı ğı ha re ket le ri ta kip et me ye ça lış tı nız…

Bu ra da önem li olan ki ta bı okur ken his set tik le ri ni zin, o an ki dü şün ce le ri ni zin

ka lı cı ol ma sı, son ra ki gün ler de de et ki si ni sür dür me si dir. Ve bu ki tap ile edi ni len

de rin dü şün me yön tem le ri nin kar şı la şı lan her olay da kul la nıl ma sı dır. Çün kü bu

ki ta bın ya zı lış ama cı in san vü cu du hak kın da bi yo lo jik bil gi ler ver mek ve bu nu

oku yu cu ya il ginç ben zet me ve ör nek ler le an lat mak de ğil dir. Ki tap ta ya pı lan ben -

zet me ler le, dik kat çe ki ci an la tım lar la, de tay lı bil gi ler le her in sa nın ken di be de nin -

de her an ger çek leş mek te olan mu ci ze vi olay la ra kar şı yan lış ba kış açı sı nı or ta dan

kal dır mak amaç lan mış tır. Bu olay la rı "sı ra dan gör me" şek lin de ki yan lış bir ba kış

açı sı nın kalk ma sı için ay rı ca, oku yu cu yu dü şün me ye yö nel ten so ru lar so rul muş -

tur. Bu so ru lar üze rin de dü şün mek ve de rin leş mek ise her ke sin ken di ça ba sıy la

müm kün dür. Ki tap bo yun ca kul la nı lan bu yön tem le rin tü mü önem li dir çün kü

bu gü ne ka dar ev rim se nar yo la rı nı bi lim sel ger çek ler miş gi bi ka bul et miş kim se le -

re et ki et miş olan "te sa düf ma sa lı"nın kal dı rıl ma sı, an cak bu yön tem ler le müm -

kün ola bil mek te dir. Ev rim ci le rin man tık he zi met le ri nin bi lim sel ola rak her ke sin

an la ya bi le ce ği bir dil le or ta ya ko nul ma sıy la bir lik te ev rim te ori si nin bi lim sel lik

mas ke si ne bü rün müş ba riz bir sah te kar lık ol du ğu açık ça gö rü le bil mek te dir. 

Ev rim bü yü sü nün yok edil me si apa çık or ta da olan ya ra tı lış ger çe ği nin gö -

rül me si ni sağ la mak için bir ve si le dir. Ki tap ta de tay la rıy la an la tıl dı ğı gi bi, Al lah

in sa nı ku sur suz ca ya rat mış ve bu nu ayet le rin de bil dir miş tir. 

Vü cu du muz bi zim için bir ni met ola rak 24 sa at bo yun ca hiç dur ma dan ça lış -

mak ta dır. An cak unut ma yın! İn san Mu ci ze si ad lı bu ki tap ta oku duk la rı nı zın tü -

mü sa de ce si zin be de ni niz de de ğil, an ne ni zin, ba ba nı zın, kız ya da er kek kar de şi -

ni zin, ço cuk la rı nı zın, eşi ni zin, ak ra ba la rı nı zın, kom şu la rı nı zın kı sa ca sı çev re niz -

de ki ve dün ya da ki bü tün in san la rın vü cu dun da da ger çek leş mek te dir. Geç miş te

ya şa mış olan in san la rın vü cut la rın da da bu sis tem ler ek sik siz ola rak var dı. Ge le -

cek te ya şa yan lar da da Al lah'ın iz niy le ola cak. 

Bu, tüm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın ya ra tı şı dır… Al lah'ın gü cü sı nır sız dır. 

Ak lı nı ve vic da nı kul la na bi len ki şi ler bu açık ger çe ği gö rür ve yal nız ca Rab -

le ri ni hoş nut et mek için ya şam la rı nı sür dü rür ler.
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Dar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, Ya ra tı lış ger çe ği ni red det mek

ama cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış bi lim dı şı bir

saf sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Can lı lı ğın, can sız mad de ler -

den te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden bu te ori, ev ren de ve can lı lar da çok

mu ci ze vi bir dü zenbulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve

evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 450 milyon fosilin bu-

lunmasıyla çürümüştür. Böy le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış

ol du ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori si ni

ayak ta tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi lim -

sel ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü sü

al tın da söy le nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar lık la ra dayalıdır.

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori si nin

bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi lim dün ya -

sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir. Özel lik le 1980'ler -

den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol -

du ğu nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di -

le ge ti ril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi

fark lı alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Darwinizm'in geçersizli-

ğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek çok ça -

lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya de vam edi yo -

ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le, bu ra da da özet le -

mek te ya rar var dır. 

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti ol-

makla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim

dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859

yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta

dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeği-

ne kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler or-

269Harun Yahya (Adnan Oktar)



‹NSAN MUC‹ZES‹

tak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük

değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bul-

guya dayanmıyordu; kendisinin de kabul ettiği

gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları"

başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği gibi, teori

pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın

ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim -

sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor -

du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen

bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin

te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le -

ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık -

la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim -

leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo

or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşılamayan İlk Basamak: 
Ha ya tın Kö ke ni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl ön-

ce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden

geldiklerini iddia etmektedir.Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca

komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir ev rim

ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te -

ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia

edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi -

len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?
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Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiç-

bir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır.

Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -

pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne

je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip,

can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le -

rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü -

şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa -

çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı -

şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne

bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki

kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz -

le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri -

le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim

dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın -

dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log Lo uis

Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke -

sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış -

ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu

şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le -

ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö -

mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo -

le cu lar Evo lu ti on and The Ori gin of Li fe, New

York: Mar cel Dek ker, 1977, s. 2)
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Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü -

re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or -

ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li -

ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus

bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir -

ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et -

me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin

şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en

ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of Li -

fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint), s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü -

me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü,

Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di.

Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney

dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin

ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl -

lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol -

ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok

fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce on Evo lu -

ti on of Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can Me te oro lo gi cal So -

ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at -

mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley Mil ler, Mo le cu lar

Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic Synthe sis of Small Mo le cu les,

1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü -

len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps

Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de

1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

272



Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la,

20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip ol du ğu muz

en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar -

şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı?

(Jeff rey Ba da, Earth, Şu bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusun-

da bu denli büyük bir açmaza girmelerinin

başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zan-

nettikleri canlı yapıların bile olağanüstü de-

recede kompleks özelliklere sahip olması-

dır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bü-

tün teknolojik ürünlerden daha kompleks-

tir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş la-

boratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre,

hatta hücreye ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılar-

la açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya

bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza gi-

rerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir ta-

nesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak

"0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası  bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu durum, bir proteinin tesadüfen

oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu

gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeter-

lidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100’e yakın proteinin hazır

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için proteinler

gerekir. 

273Harun Yahya (Adnan Oktar)

En son ev rim ci kay nak la rın da

ka bul et tiği gi bi, ha ya tın kö ke ni,

ha la ev rim te ori si için bü yük bir

aç maz dır. 
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3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan pro-

tein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA da

gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli

görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam işle-

yen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA

molekülü ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bil-

ginin, eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik

bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım

özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -

zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.

Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki -

si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den

oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni -

ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si -

nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola -

rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol -
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Can lı hüc re le ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü lü, dört ay rı mo le kü lün fark lı di -

zi li min den olu şan bir tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da can lıy la il gi li bü tün fi zik -

sel özel lik le rin şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı kağı da dö kül düğün de, or ta ya yak la şık 900

cilt lik bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta dır. El bet te böy le si ne ola ğa nüs tü bir bil gi,

te sa düf kav ra mı nı ke sin bi çim de ge çer siz kıl mak ta dır.



ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san,

ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı

so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel, The Ori gin of

Li fe on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine or-

taya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek

gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teori-

sini açıkça geçersiz kılmaktadır.

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim

me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev -

rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. Dar win, or ta ya

at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la -

mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la -

şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de -

le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü -

şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir

ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le -

ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu
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Doğal se lek si yo na gö re, güç lü olan ve ya şa dı ğı çev re ye uyum sağla ya bi len can lı lar  ha yat -

ta ka lır , di ğer le ri ise yok olur lar. Ev rim ci ler ise doğal se lek si yo nun can lı la rı ev rim leş tir di -

ği ni, ye ni tür ler mey da na ge tir di ği ni öne sü rer ler. Oy sa do ğal se lek si yo nun böy le bir so -

nu cu yok tur ve bu id di ayı doğru la yan tek bir de lil da hi bu lun ma mak ta dır.
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me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne -

ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce

sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad -

lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon
hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Char les Dar win, The Ori gin

of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s.

189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö -

ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce -

vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La -

marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik -

le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu -

cun da ye ni tür ler or ta ya  çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar

cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça -

ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki -

ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra

dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si -

mi le of the First Edi ti on, Har vard

Uni ver sity Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve

20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li -
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Lamarck zü ra fa la rın cey lan ben ze ri hay -

van lar dan tü re dik le ri ne ina nı yor du. Ona

gö re ot la ra uzan ma ya ça lı şan bu can lı la rın

za man için de bo yun la rı uza mış ve zü ra fa -

la ra dö nü şü ver miş ler di. Men del'in 1865

yı lın da keş fet ti ği ka lı tım ka nun la rı, ya şam

sı ra sın da ka za nı lan özel lik le rin son ra ki ne -

sil le re ak ta rıl ma sı nın müm kün ol ma dı ğı nı

is pat la mış tır. Böy le ce La marck'ın zü ra fa

ma sa lı da ta ri he ka rış mış tır.



miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le -

re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek

ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu -

yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na

"fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de

rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo -

zul ma la rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağ-

men, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryü-

zünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akci-

ğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani gene-

tik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmekte-

dir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır:

Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara za-
rar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey -

da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas -

yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir.

Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi -

le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol

sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me -

ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et -

ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (B.

G. Ran ga nat han, Ori gins?, Pennsyl va nia: The Ban ner Of Truth Trust,

1988)
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Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren

mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö -

rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter -

di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge -

ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser -

dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz.

Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey

ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı -

ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de -

nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: 

Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun en

açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına

göre bütün canlılar birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir

canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde or-

taya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren

Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın dan be ri si nek le ri mu tas yo na uğ ra ta rak, fay da lı mu tas yon ör -

ne ği oluş tur ma ya ça lış tı lar. An cak on  yıl lar ca sü ren bu ça ba la rın so nu cun da el de edi -

len tek so nuç, sa kat, has ta lık lı ve ku sur lu si nek ler ol du. En solda, nor mal bir 

mey ve si ne ği nin ka fa sı ve sağ da mu tas yo na uğ ra mış di ğer bir mey ve si ne ği.

anten

gözler

ağ›z

bacak



uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız "ara

tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen

canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yan-

dan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış ol-

malıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusur-

lu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkla-

rı bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayıla-

rının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:nu şöy le açık la -

mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe -

şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın

ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Char les Dar -

win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni -

ver sity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir aç-

maz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yaz-

mıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa
bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli ye-
rinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sa-
yılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz...
Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu de-
ğil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve

belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz ola-

caktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280)
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Fosiller, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığının ispatıdır. Fosil kayıtları-

nın ortaya koyduğu gibi, canlılar sahip oldukları tüm özelliklerle bir anda var

olmuşlar ve soyları devam ettiği müddetçe en küçük bir değişiklik geçirme-

mişlerdir. Balıklar hep balık, böcekler hep böcek, sürüngenler hep sürüngen

olarak var olmuştur. Türlerin

aşama aşama oluştuğu iddiası-

nın bilimsel hiçbir geçerliliği

yoktur.

Güneş Balığı 

Dönem: Senozoik zaman, Eosen

dönemi

Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Deniz Kestanesi

Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi

Yaş: 295 milyon yıl

Çayır Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi

Yaş: 48-37 milyon yıl
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Köpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman, 

Kretase dönemi

Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman,

Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl

Deniz Yıldızı

Dönem: Paleozoik zaman, Ordovisyen dönemi

Yaş: 490 – 443 milyon yıl
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Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da

hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la -

na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu -

lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re,

ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci ol -

ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le

kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu -

şan grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos sil Re cord",

Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c. 87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for -

mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar -

win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la -

rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den

ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık -

ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -

rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek

ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel

ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer

böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var

olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar.

Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de

son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las

J. Fu tuy ma, Sci en ce on Tri al, New York: Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in
san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

282



İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en

çok gündeme getirdikleri konu, insa-

nın kökeni konusudur. Bu konudaki

Darwinist iddia, insanın sözde may-

munsu birtakım yaratıklardan geldi-

ğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce

başladığı varsayılan bu süreçte, in-

san ile hayali ataları arasında bazı

"ara form"ların yaşadığı iddia edilir.

Gerçekte tümüyle hayali olan bu se-

naryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk

may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit -

he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar

ger çek te so yu tü ken miş bir may mun

tü rün den baş ka bir şey de ğil dir.

Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char -

les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den

dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust -

ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap -

tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar,

bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş

bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı

ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma -

dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly Zuc ker -

man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 75-

94; Char les E. Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he ci nes in Hu man Evo lu ti on:

Gro unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s. 389)
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Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in -

san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra -

lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait

fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma

ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki

ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li

sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir

ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie, "Dar win's Cur rent

Bull dog: Ernst Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho -

mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin

ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı,

Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl -

ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Wal ker,

Sci en ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New

York: J. B. Li pin cott Co., 1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3, Camb -

rid ge: Camb rid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok

mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve

Ho mo sa pi ens sa pi ens in san ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır.

(Ti me, Ka sım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın

ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to -

log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın,

Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa -

nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki,

bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı -

laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J.

Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım

"ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da

yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim -

sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 
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Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri

üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim

adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta -

da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı

so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak

ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na

ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi -

lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel -

pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir.

Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -

man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve

bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le

açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa -

yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri hi nin

yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim se için her -

şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan

bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm -

kün dür. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger

Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta -

kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma -

la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz

ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın bi -

le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do -

la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge -

le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil -

de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim;
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can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi -

ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge -

çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de -

ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le

di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le -

ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu -

nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den

bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu

ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril -

le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri

ka dar da  pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve

nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -

le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz -

man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca,

hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın

oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni

kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke -

sin lik le bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı,

bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı,

ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka -

vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la -

rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü -

rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu

can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar.
Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka

ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı

bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak
Allah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün -

mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

286



Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır. Bu nu da ha iyi an -

la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le can lı la rın olu şu mu için ge rek li olan

bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le -

ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment -

le ri ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek len sin

bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu

ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa ca

ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü şer.

Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür

ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya

ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez -

de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -

lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık,

ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir

yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret -

mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no -

lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin

şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı

kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da   gör dü ğü nüz net lik  ve ka li te de ki bu

gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si -

ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le -

viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş -

ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş -

tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV

ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü -

yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si -

ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers -

pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün

gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz -

yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör -

mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu -

la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü -

ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da

da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

288



İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma -

nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da

du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di  ve

bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin -

ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te -

sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü -

fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış

ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile -

tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç

ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de -

rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer -

ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de

ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa

bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la -

nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz,

ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir
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ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li -

ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor -

sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci -

haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem -

le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de

ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net -

lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin

üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se -

sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik

se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız.

An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net

ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi -

bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu

al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük

bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş la -

rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elek-

t rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la -

rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su -

nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya -

maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola -

rak al gı la yan kim dir? Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma -

dan tüm bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re -

le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu

zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek -

te dir ler. Çün kü bu şu ur, Allah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü -
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yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la -

rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç

san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li,

göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yüce Allah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup,

O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la

açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke -

ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la -

rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara

form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim

te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni -

te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce,

bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün -

de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li -

me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den

as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter -

ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri -

le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü

bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le -

won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et -

mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil -

miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir açık la -

ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne,

ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list

bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz.

Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah -

ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted

World", The New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)
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Bu söz ler, Dar wi nizm'in, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı lık uğ ru na ya şa -

tı lan bir dog ma ol du ğu nun açık ifa de le ri dir. Bu dog ma, mad de den baş ka

hiç bir var lık ol ma dı ğı nı var sa yar. Bu ne den le de can sız, bi linç siz mad de -

nin, ha ya tı var ettiğine ina nır. Mil yon lar ca fark lı can lı tü rü nün; ör ne ğin

kuş la rın, ba lık la rın, zü ra fa la rın, kap lan la rın, bö cek le rin, ağaç la rın, çi çek -

le rin, ba li na la rın ve in san la rın mad de nin ken di için de ki et ki le şim ler le,

ya ni ya ğan yağ mur la, ça kan şim şek le, can sız mad de nin için den oluş tu ğu -

nu ka bul eder. Ger çek te ise bu, hem ak la hem bi li me ay kı rı bir ka bul dür.

Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etme-

mek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam et-

mektedirler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma yan in san lar

ise, şu açık ger çe ği gö rürler: Tüm can lı lar, üs tün bir güç, bil gi ve ak la sa -

hip olan bir Ya ra tı cı nın ese ri dir ler. Ya ra tı cı, tüm ev re ni yok tan var eden,

en ku sur suz bi çim de dü zen le yen ve tüm can lı la rı ya ra tıp şe kil len di ren

Allah'tır.
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Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik

sin ya li ne dö nü şe rek be yin de bir et -

ki oluş tu rur lar. Gö rü yo rum der -

ken, as lın da zih ni miz de ki elekt rik

sin yal le ri nin et ki si ni sey re de riz.

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin

içi kapkaranlıktır, ışık beynin bu-

lunduğu yere kadar giremez.

Görüntü merkezi denilen yer kap-

karanlık, ışığın asla ulaşmadığı,

belki de hiç karşılaşmadığınız ka-

dar karanlık bir yerdir. Ancak siz

bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl

bir dünyayı seyredersiniz.



Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin

et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi -

lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si -

nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir va -

ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve bun la rın

ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar ya pan pro fe sör le -

rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın,

Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan -

la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik,

bu saç ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği tim li

in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en

et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri -

hin de in san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün -

me le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok

açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia da -

ha yok tur. 

Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma -

sın dan, Hz. İb ra him (as)'ın kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Mu -

sa (as)'ın kav mi nin içinden bazı insanların  al tın dan yap tık la rı bu za ğı ya

tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al maz bir kör lük tür. Ger çek te bu

du rum, Allah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Allah, ba zı in san la -

rın an la yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü -

şe cek le ri ni bir çok aye tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark
et mez; inan maz lar. Allah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür -
le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la -
ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu -
nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay -
van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar -
dır. (Araf Su re si, 179)
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Allah Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan -

ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük -
sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len -
miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san -

la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün

bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du -

rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık

ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya -

nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka -

rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur

gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her

tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le

do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka

bir açık la ma sı yok tur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı

kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as) ve

Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa (as),

Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz.

Musa (as), büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onların marifet-

lerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni
bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir
si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-

mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koy-

duğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını

yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve -
rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la -
yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol -
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duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş -
ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek et ki -

le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl ma sı ile,

söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de bir bü yü nün

et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id di ala ra ina nan ve

bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç -

mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun -

da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Ni te kim, yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri -

mi sa vu nan ve ate ist bir fel se fe ci olan, an cak da ha son ra ger çek le ri gö ren

Mal colm Mug ge rid ge ev rim te ori si nin ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu

şöy le açık la mak ta dır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge -
le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri
ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir

hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya -

cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of Chris ten dom, Grand Ra pids:

Eerd mans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar

"te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya

ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na -

cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san -

la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı

öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık -

la dü şün mek te dir. 

295Harun Yahya (Adnan Oktar)

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka

bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)
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