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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Ad-

nan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve li-

se ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve

‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü.

1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konular-

da pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n ev-

rimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve

Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›-

n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer

ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60

farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele

eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad et-

mek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar

taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kulla-

n›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgili-

dir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü,

Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzet-

mektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve

Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, in-

karc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürüt-

meyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak sustura-

cak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük

bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n müh-

rü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak

kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak

hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›r-

mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›,

birli¤i ve ahiret gibi temel imani konu-

lar üzerinde düflünmeye sevk etmek ve

inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve

sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne ser-

mektir.

Nitekim Harun Yah-

ya'n›n eserleri Hindis-



tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹span-

ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Al-

manca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnak-

ça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tan-

zanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauri-

tus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›-

fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

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

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

taplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve sa-

mimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki et-

me, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu

eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felse-

feyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabil-

meleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savu-

nacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar,

Harun Yahya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

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

maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca

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

y›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin

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

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

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

keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve za-

man kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gü-

cünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda

kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek

ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›k-

ça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

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

tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n

yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve

Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünya-

n›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam›

dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas›

gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

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

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

ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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w w w. h a r u n y a h y a . o r g  -  w w w. h a r u n y a h y a . n e t

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

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

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

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

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

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

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynakla-
ra dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üslupla-
ra, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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ir yap› veya eserdeki harikal›¤› anlayabilmek ve takdir

edebilmek için, ço¤u zaman o yap› veya eser hakk›nda

detayl› bilgi edinmek, onun hakk›nda düflünmek gere-

kir. Örne¤in M›s›r piramitleri hakk›nda detayl› bilgisi

olmayan biri, bunlar› sadece çöl ortas›ndaki tafl y›¤›nlar› olarak görebi-

lir, hatta neden dünyan›n 7 harikas›ndan biri olduklar›na bir anlam ve-

remeyebilir. Ancak bu piramitlerin her birinin ortalama 2.5 ton a¤›rl›-

¤›nda, yaklafl›k 2.3 milyon tafl bloktan olufltu¤u, piramitlerin araziye

yerlefltirilmesinde kullan›lan geometri bilgisi, tafllar›n kesimindeki ti-

tizlik, yap›n›n dev boyutu ve bu piramitlerin yap›ld›¤› dönemdeki ko-

flul ve teknoloji ö¤renildi¤inde, ortada gerçekten bir harika oldu¤u

aç›kça görülecektir. Piramitlerin iç mimarisi, içlerindeki dehlizler ve

daha birçok s›r nokta ö¤renildi¤indeyse, bu harikalara duyulan hay-

ranl›k daha da artacakt›r. 

Bu örnekte oldu¤u gibi, d›fl görünüflünün mükemmelli¤i yan›nda

birçok harika özelli¤e sahip olan insan vücudu için de ayn› durum söz

konusudur. ‹nsan e¤er detaylar› ö¤renmez ve bunlar üzerinde düflün-

mezse, her an iç içe yaflad›¤› mucizelerin fark›na varamaz. Oysa, karfl›-

dan gelen araban›n kendisine çarpaca¤›n› zannedip korktu¤unda, gri-



be yakaland›¤›nda, kan bas›nc› yükseldi¤inde ya da bir arkadafl› ile

karfl›lafl›p selamlaflt›¤›nda, her insan›n vücudunda ola¤anüstü olaylar

gerçekleflir. Saniyeler, hatta saliseler içinde gözle görülemeyecek kadar

küçük moleküller, insan›n içinde ar› gibi çal›flarak, insan›n kendisinin

dahi anlamakta güçlük çekece¤i kadar karmafl›k olan ve çok fazla bilgi

ve uzmanl›k gerektiren ifller yaparlar. 

Tüm evreni, canl›lar› ve insan› yaratan Yüce Allah, flüphesiz bu

kusursuz sistemleri ve muhteflem yetenekleri olan molekülleri bir

amaçla yaratm›flt›r. Bu nedenle ak›l ve vicdan sahibi her insan, Allah'›n

yarat›fl›ndaki mucizeleri ö¤renmeli ve bunlar üzerinde düflünmelidir.

Bunlar› ö¤renmek, bu harikalar› yaratan Rabbimiz'in sonsuz gücünü,

ilmini, akl›n›, büyüklü¤ünü ve azametini daha iyi kavramam›za vesile

olur. Allah'›n ayetinde bildirdi¤i gibi "…Kullar› içinde ise Allah'tan

ancak alim olanlar 'içleri titreyerek-korkar..." (Fat›r Suresi, 28) 

Bu kitap, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz'in varl›¤›n›n baz› de-

lillerini, O'nun yarat›fl›ndaki kusursuzlu¤u herkesin kolayca görüp an-

layabilece¤i ve üzerinde düflünebilece¤i flekilde anlatmak için haz›rlan-

d›. ‹nsan, Allah'›n yaratt›¤› bir varl›kt›r. Kitap boyunca da görülece¤i

gibi, atomlar›na, en küçük molekülüne  kadar Allah'›n ilmiyle hareket

etmektedir ve evrendeki tüm varl›klar gibi O'nun gücüne boyun e¤mifl

durumdad›r. 

AKILLI TASARIM YAN‹ YARATILIfi

Allah'›n yaratmak için tasar›m yapmaya ihtiyac› yoktur

Kitap boyunca yer yer kullan›lan 'tasar›m' ifadesinin do¤ru an-

lafl›lmas› önemlidir. Allah'›n kusursuz bir tasar›m yaratm›fl olmas›,

Rabbimiz'in önce plan yapt›¤› daha sonra yaratt›¤› anlam›na gelmez.

Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'›n yaratmak için

herhangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve

yaratmas› ayn› anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. 

Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde, onun olmas›

için yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde flöyle buyurulmaktad›r:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o da he-

men oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iflin olmas›-

na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara

Suresi, 117)

9

Harun Yahya (Adnan Oktar)



10

nsan vücudundaki su miktar› son derece önemlidir. Suyun

belirli bir seviyenin alt›na düflmesi veya vücutta gere¤inden

fazla su birikmesi insan hayat› için tehlikeli sonuçlar do¤ur-

maktad›r. Peki siz vücudunuz için en ideal su miktar›n›n ne

oldu¤unu biliyor musunuz? Dahas› her an vücudunuzdaki su oran›n›

tespit edip, gerekli miktar› sa¤layabilecek önlemleri alabiliyor musu-

nuz? Elbette ki hay›r. Belki de bu sat›rlar› okuyana kadar bu konu hak-

k›nda hiç düflünmediniz bile. Çünkü vücudunuzda, bu önemli görevi

sizin için kusursuzca yerine getiren ola¤anüstü bir sistem bulunmakta-

d›r. Bu sistemin detaylar› insan› hayran b›rakan birçok yarat›l›fl muci-

zesi içerir. fiimdi bu sistemi inceleyelim:

Beyindeki hipotalamus hücrelerinin zarlar›nda al›c›lar bulunmak-

tad›r. Bu al›c›lar kandaki s›v› miktar›n› ölçmekle görevlidirler. Dikkat

edilirse, kandaki s›v› miktar›n› ölçenler, laborant veya doktorlar de¤il,

gözle dahi göremedi¤imiz kadar küçük olan hücrenin incecik zar›nda-

ki çok minik al›c›lard›r. Bu al›c›lar›n üstlendikleri görevin ne kadar bü-

yük bir bilgi, yetenek ve teknik gerektirdi¤ini anlamak için flöyle bir k›-



yaslama yapal›m: Bir insan›n önüne bir flifle kan kondu¤unda, bu kan›n

içindeki s›v› oran›n› söyleyemez. Böyle bir hesab› yapabilmek için ko-

nu hakk›nda uzmanl›k bilgisine sahip olmas› gerekir. Bu da yeterli de-

¤ildir. Ayr›ca gerekli ölçümleri yapabilece¤i bir laboratuvara ve dona-

n›ma ihtiyac› vard›r. Oysa, hücre zar›ndaki al›c›lar, hiçbir bilgileri olma-

dan, hiçbir donan›m da kullanmadan bu ölçümü, insan yaflad›¤› süre-

ce kusursuzca yaparlar. (flekil 1)

Bu küçük al›c›lar›n sorumluluklar› bununla da bitmez. E¤er kan-

daki s›v› oran›n›n olmas› gereken seviyenin alt›na düfltü¤ünü tespit

ederlerse, hemen bunun için gerekli önlemi

al›rlar. Bu ola¤anüstü bir durumdur. Ayr›-

ca al›c›lar sadece s›v› oran›n› tespit et-

mekle kalmazlar, en ideal s›v› oran›n› da

11
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fiekil 1
Hipotalamus
hücreleri kandaki s›v›
miktar›n› ölçmekle
görevlidirler. 

fiekil 2
Hipotalamus hücreleri, kandaki
s›v› miktar› normal seviyenin al-
t›na düfltü¤ün-
de, alarm
durumuna
geçerek
gerekli ön-
lemleri de al›r. 



12

40 Konuda Hücre

bilerek, gerekirse alarm durumuna geçerler. (flekil 2) Alarm durumuna

geçen al›c›, hemen beynin arka k›sm›ndaki hipofiz bezine mesaj gönde-

rir. (flekil 3) 

Burada üstünde durulmas› gereken önemli sorular bulunmakta-

d›r. Bu al›c›lar hipofiz bezinin yerini ve varl›¤›n› nas›l bilmektedirler?

Ayr›ca, alarm durumundalarken, kendilerine yard›m›n hipofiz bezin-

den gelece¤ini nas›l ö¤renmifllerdir? fiüphesiz bu sorular›n cevab› Yüce

Rabbimiz'in ilham›d›r. Sonsuz kudret sahibi olan Yüce Allah, yaratt›¤›

her canl›ya oldu¤u gibi bu al›c›lara da en kusursuz ilimle görevlerini il-

ham etmektedir.

Hipofiz bezi, mesaj› al›r almaz hemen kendisinde depolanm›fl olan

vazopressin adl› hormonu kan dolafl›m›na daha fazla miktarda b›rak-

maya bafllar. Ancak burada düflünülmesi gereken bir

nokta vard›r: Hipofiz bezinin ald›¤›

mesaj ne tür bir mesajd›r?

Baflka bir organdan ge-

len bir mesaj› hipofiz

bezi nas›l anlayabilir

ve mesaj› nas›l de¤er-

lendirerek hemen hare-

kete geçebilir? Bunlar

ola¤anüstü ve flükre

vesile olmas› gereken

Vazopressin hormonunun
moleküler yap›s› 

fiekil 3
Alarm durumuna
geçen hipotalamus
hücresi, derhal beynin
arka k›sm›nda bulunan
hipofiz bezine bir
mesaj gönderir. 
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mucizelerdir. (flekil 4)

Hipofiz bezinin

kan dolafl›m›na b›-

rakt›¤› vazopressin

ise hipotalamustaki

hücreler taraf›ndan

üretilen bir hormon-

dur. Birazdan ince-

leyece¤imiz son de-

rece önemli görevleri

olan bu hormonun for-

mülünü, hipotalamusta-

ki hücreler nereden bil-

mektedirler? 

Bu hormonun formülü

DNA'ya flifrelenmifltir. Elbette

ki bunlar Yüce Allah'›n mucize-

vi yarat›fl delillerinden yaln›zca

biridir. Ayr›ca hat›rlatmak ge-

rekir ki, insan vücudundaki

tüm hücrelerin çekirde¤indeki

DNA'larda vazopressin hormo-

nuna ait flifreler bulunmaktad›r. Ancak bu flifreyi ne kara-

ci¤er hücreleri ne mide ne de kas hücreleri kullanmamakta, sadece hi-

potalamus hücreleri kullanarak, bu hormonu üretmektedirler. Bu da¤›-

t›m nas›l yap›lm›flt›r? Di¤er hücrelerde bu flifreyi kullanmalar›n› engel-

leyen nedir? 

Vazopressin hormonu ile ilgili harikalar bunlarla da s›n›rl› de¤il-

dir. Vazopressin hormonu üretildikten sonra, bir baflka proteinin içine

paketlenerek hipofiz bezine transfer edilir ve zaman› geldi¤inde kulla-

n›lmak üzere burada depolan›r. Küçücük bir hücre içinde, hayal bile

edilemeyecek kadar küçük yap›lar, son derece kusursuz detaylarla or-

fiekil 4
Hipotalamus hücresinin gönder-
di¤i mesaj› alan hipofiz bezi, ken-
disinde depolanm›fl olan vazop-
ressin adl› hormonu kan dolafl›-
m›na daha fazla miktarda b›rak›r. 
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fiekil 5
Vazopressin hormonu üretildik-
ten sonra, bir baflka proteinin
içine paketlenir. 

fiekil 6
Paketlenen vazopressin hormon-
lar› hipofiz bezine transfer edilir
ve zaman› geldi¤inde kullan›lmak
üzere burada depolan›r. 



ganize edilmifl bir fabrikan›n farkl› birimleri gibi çal›fl›rlar. (flekil 5,6,7)

Mesaj geldikten sonra hipofiz bezindeki depodan kan dolafl›m›na

b›rak›lan vazopressin hormonlar›, derhal böbre¤e ulafl›rlar. (flekil 8) Bu

arada hat›rlatmak gerekir ki, vazopressin hormonlar› beyindeki hipofiz

bezinden yola ç›km›fllard›r ve böbreklere ulafl›ncaya kadar birçok orga-

n›n yan›ndan geçerler, ancak bu hormonlar sanki nereye gideceklerini,

yollar›n› ve amaçlar›n› biliyorlarm›fl gibi, asla kaybolmadan veya bafl-

ka bir organa gitmeden do¤ruca böbreklere ulafl›rlar. Böbreklere gitme-

lerine dair emri nas›l almakta ve sözü edilen fluursuz moleküller nas›l

olup da bu emri anlayarak yollar›n› bulabilmektedirler? 

Böbre¤e ulaflan vazopressin hormonlar›, böbrekteki milyonlarca
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fiekil 7
Hipofiz bezine, kandaki su sevi-
yesinin düfltü¤ü haberi ulafl›r
ulaflmaz, hipofiz bezindeki de-
podan kan dolafl›m›na b›rak›lan
vazopressin hormonlar› böb-
reklere ulaflt›r›l›r. 
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fiekil 8
Mesaj geldikten sonra hi-
pofiz bezindeki depodan
kan dolafl›m›na b›rak›lan
vazopressin hormonlar›,
derhal böbre¤e ulafl›rlar.
Sa¤ yanda böbrek kesiti
görülmektedir.



mikro kanalc›¤›n çevresinde bulunan al›c›lara kilitlenirler. Bu al›c›lar,

vazopressin için özel olarak yarat›lm›fllard›r ve anahtar›n kilide uyma-

s› gibi birbirlerine uygundurlar. (flekil 9)  Bu uygunluk nas›l sa¤lanm›fl-

t›r? Herhangi bir insan e¤er iflinin ehli de¤ilse, birbirine tam olarak

uyan iki farkl› flekli oluflturmakta zorlanabilir. Oysa vücut içinde bu-

nun birçok örne¤i vard›r. Ayr›ca, her iki parça, yani vazopressin hormo-

nu ve böbrekteki al›c›lar, vücudun bambaflka yerlerindeki çok farkl›

hücreler taraf›ndan infla edilmektedirler. Buna ra¤men kusursuz bir

uyum meydana gelmektedir. Bu uyum ise Rabbimiz'in kullar›na bir

rahmetidir.

Bu kilitlenme ile böbre¤e "‹drar s›v›s›nda bulunan su molekülleri-

ni yakala" emri verilmifl olur. Bu haberleflme sistemi sayesinde idrarda

bulunan su moleküllerinin büyük bir bölümü ar›t›l›r ve tekrar kana ka-
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fiekil 9
Böbre¤e ulaflan vazopressin hormonlar›, böbrekteki milyonlarca mikro ka-
nalc›¤›n etraf›nda bulunan al›c›lara kilitlenir. Bu al›c›lar, vazopressin için
özel olarak yarat›lm›fllard›r öyle ki anahtar›n kilide uymas› gibi birbirlerine
uygundurlar. 
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r›flt›r›l›r. Sonuçta idrar miktar› azalt›lm›fl ve vücuda su kazand›r›lm›flt›r. 

E¤er gere¤inden fazla su içilmiflse bu sefer mekanizma tam tersi-

ne ifller. Kandaki su yo¤unlu¤u yükselir. Bu yükselme sonucu hipotala-

musta bulunan alg›lay›c›lar, vazopressin hormonunun salg›lanmas› ifl-

lemini yavafllat›rlar.(flekil 10) Vazopressin hormonu azal›nca idrar s›v›-

s› artar ve kandaki su miktar› normal seviyesine getirilmifl olur.

Bu kusursuz sistem, vücuttaki sistemlerden sadece çok küçük bir

kesittir ve bu küçük kesit dahi hiçbir fleyin bafl›bofl olmad›¤›n›n, sonsuz

ak›l, ilim ve güç sahibi Allah'›n bu sistemi her an kontrol alt›nda tuttu-

¤unun delillerinden sadece bir tanesidir. 

40 Konuda Hücre

fiekil 10
Kandaki su yo¤unlu¤u yükseldi¤inde, hipotalamusta bulunan
alg›lay›c›lar vazopressin hormonunun salg›lanmas› ifllemini
yavafllat›r. 



azopressin hormonunun bir baflka özelli¤i daha bulun-

maktad›r; kan damarlar›n› kasar ve böylece kan bas›nc›n›

art›rabilir. Bu da çok özel tasarlanm›fl bir güvenlik-sigorta

sistemidir ve insan›n özel bir yarat›l›flla var edildi¤inin bir

baflka delilidir. Bu güvenlik-sigorta sisteminin çal›flabilmesi için yine

genifl çapl› bir planlama yap›lm›flt›r. Kalbin kulakç›k bölgesinin ve kal-

be gelen damarlar›n içine kan bas›nc›n› ölçen çok özel al›c›lar yerleflti-

rilmifltir. 

Bilindi¤i gibi bir insan›n kan bas›nc›n› ölçebilmesi için teknolojik

bir alet kullanmas› gerekir. Bu aletler birçok farkl› daldan uzman›n ifl

birli¤i ile gelifltirilmifltir ve ileri bir teknoloji ile üretilmektedirler. Oysa,

kalbimizde ayn› görevi, ç›plak gözle görmemizin imkans›z oldu¤u, çok

küçük moleküller üstlenmifltir. Peki bu al›c›lar, kan bas›nc›n› nas›l öl-

çerler, bas›nçtaki farkl›l›¤› nas›l alg›larlar? Bunlar hissi, duyu organlar›

ve dahas› hissettiklerini alg›layacak fluurlar› olmayan atomlard›r. Ayr›-

ca bu al›c›lar kalbe, tam olmas› gereken yere nas›l yerleflmifltir? Tüm bu

sorular›n cevaplar›, insana Allah'›n varl›¤›n› ve O'nun ilminin yüceli¤i-

ni göstermektedir. 
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Bu al›c›lardan ç›kan sinirler ise, sanki bir kablo ba¤lant›s› yapar gi-

bi, hipofiz bezine ba¤lanm›fllard›r. Normal kan bas›nc› alt›nda bu al›c›-

lar sürekli olarak uyar›lmakta ve bu kablolar arac›l›¤› ile hipofiz bezine

durmaks›z›n bir elektrik ak›m› göndermektedirler. (flekil 11) Hipofiz

bezi ise bu sinyalleri ald›¤› sürece, vazopressin hormonunun salg›lan-

mas›n› engellemektedir. Bu bir güvenlik flirketinin çal›flma sistemine

benzer. Güvenlik flirketinin daima haz›r olarak bekleyen görevlileri,

alarm sisteminin kurulu oldu¤u evden olumlu mesajlar ald›klar› süre-

ce harekete geçmezler. 1

Peki, güvenlik flirketi, yani hipofiz bezi ne zaman harekete geçer?

Ciddi bir kanama durumunda insan çok kan kaybeder ve damarlar›n-

da bulunan kan miktar› azal›r. Bu da kan bas›nc›n›n düflmesi anlam›na

gelir ki, düflük kan bas›nc› hasta aç›s›ndan çok tehlikelidir. 

Kan bas›nc› düfltü¤ü anda damarlar›n ve kalbin içinde bulunan

al›c›lar›n hipofize gönderdikleri sinyal de kesilir. Bu da hipofizin alarm

durumuna geçmesine ve vazopressin hormonu salg›lamas›na neden

olur. (flekil 12) Hipofizin sinyalin kesilmesini hemen fark ederek gere-

keni yapmas› ise son derece fluurlu bir harekettir. Oysa, bu fluurlu ha-

reketlerin tamam› baz› atomlar›n birleflmesinden oluflan küçük mole-

küllere aittir. 

Vazopressin hormonu derhal kan damarlar›n›n etraf›nda bulunan

kaslar›n kas›lmas›na neden olur ve bu ifllem kan bas›nc›n›n yükselme-

sini sa¤lar. Oldukça kompleks olan, birbirine ba¤›ml› çal›flan ve birçok

parçadan oluflan bu sistemin, üzerinde düflünülmesi gereken birçok

detay› vard›r. 

Vazopressin hormonunu üreten hipotalamus hücreleri, kendile-

rinden çok uzakta bulunan damarlar›n etraf›ndaki kas hücrelerinin ya-

p›s›n› nereden bilmektedirler? 

Kan bas›nc›n›n artmas› için bu damarlar›n kas›lmalar› gerekti¤ini

nas›l ö¤renmifllerdir? 

Bu hücrelerin kas›lmalar›n› sa¤layacak kimyasal formülü nas›l

üretebilmektedirler?  

40 Konuda Hücre
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fiekil 12
Kan bas›nc› düfltü¤ünde kalpteki al›-
c›lar hipofiz bezine sinyal gönderme-
yi keserler. Bu da hipofizin alarm du-
rumuna geçmesine ve vazopressin
salg›lamas›na neden olur. 

fiekil 11
Kalpteki al›c›lar, sinirler arac›l›-
¤›yla hipofiz bezine ba¤l›d›rlar.
Normal kan bas›nc› alt›nda bu al›-
c›lar sürekli uyar›lmakta ve hipo-
fiz bezine durmaks›z›n elektrik
ak›m› göndermektedirler.
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Kalp ve hipofiz aras›ndaki iletiflim a¤›n›n kablolar› döflenip böyle

kusursuz bir alarm sistemi nas›l meydana gelmifltir? 

fiüphesiz ortada mükemmel bir yarat›l›fl vard›r. Ve bu insan›n flu-

ursuz tesadüfler sonucu de¤il, Allah'›n yaratmas› ile var edildi¤ini gös-

termektedir. Evrimcilerin, vücuttaki haberleflme ve alarm sisteminin te-

sadüfen var oldu¤unu, hücrelerin kendi kendilerine bu sistemi aklet-

tiklerini, tasarlad›klar›n› ve infla ettiklerini iddia etmeleri büyük bir

mant›k çöküntüsünün sonucudur. Böyle bir iddia, bir arsaya y›¤›lan çi-

mento, tu¤la, elektrik kablosu gibi malzemelerin, ç›kan bir f›rt›na sonu-

cunda önce tesadüfen bir gökdelen meydana getirdiklerini, sonra ar-

d›ndan ç›kan ikinci bir f›rt›na ile bu gökdelenin içine elektrik sistemi

döflediklerini, üçüncü bir f›rt›nada ise, binan›n içine mükemmel bir gü-

venlik sistemi kurduklar›n› iddia etmeye benzer. Ak›l ve vicdan sahibi

hiçbir insan böyle mant›ks›z bir iddiay› kabul etmez. Ancak, evrimcile-

rin iddias› bundan daha da mant›ks›zd›r. Yüce Allah'›n varl›¤›n› inkar

etmek konusunda (Allah'› tenzih ederiz) ›srar içinde olan evrimciler,

söylediklerinin ne kadar ak›l d›fl› oldu¤unu göz önünde bulundurmak-

s›z›n evrim teorisini savunurlar. Oysa Yüce Allah'›n varl›¤› ve gökten

yere her fleyi mükemmel bir yarat›l›fl ile var etti¤i çok aç›k bir gerçektir. 
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Hipofiz bezi

orta k›s›m

ön hipofiz
bezi



nne sütü, Allah'›n yaratt›¤› say›s›z mucizeden yaln›zca

biridir. Anne sütünde yeni do¤mufl bir bebe¤in her türlü

ihtiyac› bulunmaktad›r. Dahas›, bebe¤in geliflim aflama-

lar›nda de¤iflen ihtiyaçlar›na göre anne sütünün içeri¤i

de de¤iflmektedir. Bilim adamlar›n›n laboratuvarlarda dahi bir benzeri-

ni üretemedikleri anne sütünü üretenler ise, annenin gö¤sündeki baz›

hücrelerdir. Bu hücreler, anne sütünün eflsiz formülüne sahiptirler ve

ne zaman üretime bafllamalar› gerekti¤ini, ne zaman ürettikleri madde-

nin içeri¤ini de¤ifltirmeleri gerekti¤ini bilirler.  

Peki anne sütünün üretimi nas›l bafllar ve bu üretim nas›l kontrol

edilir? Bu sorunun cevab›nda yine birçok yarat›l›fl mucizesi gizlidir. Süt

üretiminde hormonal sistem ve sinir sistemi ortaklafla görev yaparlar.

Kusursuz bir bilgi ak›fl› ve planlama sonucunda bu üretim gerçekleflti-

rilir. (flekil 13)

Annenin gö¤sünde bulunan süt bezlerini harekete geçiren çok

özel bir hormon vard›r. Bu hormon prolaktin hormonudur. Prolaktin

hormonu hipofiz bezinden salg›lan›r. 
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Ancak hamilelik döneminin bafl›nda prolaktin hormonunun salg›-

lanmas›n› k›s›tlayan baz› faktörler vard›r. Bu faktörleri yokufl afla¤›    in-

en bir araban›n fren pedal›na bas›lmas› gibi düflünebiliriz. Araba afla¤›

do¤ru hareket etme e¤ilimindedir, ancak frene bas›l› oldu¤u sürece ha-

reket edemez. Yani süt üretimi frenlenmifl olur.

Prolaktin hormonunun frenlenmesi çok yerinde bir karard›r. Çün-

kü bebek daha do¤mad›¤› için annenin erken süt salg›lamas›n›n bir ya-

rar› yoktur. Peki bu frene nas›l bas›l›r? Prolaktinin gere¤inden erken

salg›lanmas› nas›l engellenir? Burada mükemmel bir sistem devreye gi-

rer. Beynin hipotalamus bölgesi, prolaktin hormonunun üretimini en-

gelleyen bir hormon salg›lar. PIH (Prolaktin Inhibiting Hormon- Pro-

laktin Engelleyici Hormon) olarak isimlendirilen bu hormon prolaktin

üretimini yavafllat›r, yani bir anlamda frene basar.

Peki frene bas›lmas› nas›l sa¤lan›r? Hamilelik döneminde üretilen

östrojen isimli bir hormon, hipotalamusun frene basmas›n›, yani PIH

40 Konuda Hücre

fiekil 13
Anne sütünün üretiminde
hormonlar adeta bir fabrika-
n›n ak›l, bilgi ve fluur sahibi
teknisyen ve iflçileri gibi ça-
l›fl›rlar. Her detay, Allah'›n
sonsuz ilminin ve akl›n›n
bir tecellisidir. 



üretmesini sa¤lar. (flekil 14, 15) Bebe¤in do¤umuyla birlikte östrojen

salg›s› azal›r. Östrojenin azalmas› PIH'›n azalmas›-

n› sa¤lar. Bu ifllem aya¤›n frenden yavafl yavafl

kalkmas›na ve araban›n yokufl afla¤› hare-

ket etmesine benzer. (flekil 16) Böyle-

ce prolaktin üretimi yavafl yavafl

artar. Prolaktin hormonu da süt

bezlerini anne sütü üretmeleri

için harekete geçirir. 
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fiekil 14,15
PIH hormonu prolaktin üretimini gerek-
ti¤inde yavafllat›r, gerekti¤inde ise
h›zland›r›r. Bu sayede hamileli¤in ilk ay-
lar›nda süt üretimi engellenmifl olur. Bu,
elbette ki hormonlar›n akledebilecekleri
bir sistem de¤ildir. Allah, her detay›
kusursuzca yaratand›r. 
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Ortada gerçek bir yarat›l›fl harikas› bulunmaktad›r. Hamileli¤in ilk

aylar›nda süt üretimi bu tasar›m sayesinde engellenmifltir. fiimdi bütün

bu sistem üzerinde dikkatli bir flekilde düflünelim:

Prolaktin hormonunu üreten hipofiz hücreleri, süt bezlerini nere-

den tan›maktad›rlar? Süt üretmekle görevli hücrelere "süt üret" emrini

hangi ak›l ve fluurla vermektedirler?

Do¤um öncesinde prolaktin üretimini engelleyen hormonlar, sü-

tün henüz üretilmemesi gerekti¤ini, bir süre daha beklenmesi gerekti-

¤ini nereden bilirler? 

Bu hormonlar süt üretimini prolaktinin yapt›¤›n› ve süt üretimini

engellemek için prolaktin hormonunun üretiminin engellenmesi gerek-

ti¤ini nas›l ö¤renmifllerdir?

Bütün bu mucizevi sistemi yaratan alemlerin Rabbi olan Allah't›r.

Ve her fley O'nun ilham etti¤i flekilde hareket etmektedir.

40 Konuda Hücre

fiekil 16
Bebe¤in do¤umuyla birlikte östrojen salg›s› azal›r. Östrojenin azalmas›
PIH'›n azalmas›n› sa¤lar. Bu ifllem aya¤›n frenden yavafl yavafl kalkmas›-
na ve araban›n yokufl afla¤› hareket etmesine benzer. Böylece prolaktin
üretimi yavafl yavafl artar. Prolaktin hormonu da süt bezlerini anne sütü
üretmeleri için harekete geçirir. 



andaki kalsiyum, miktar›, insan›n hayatta kalabilme-

si için son derece önemli bir faktördür. Bir insan›n ya-

flam›n› sürdürebilmesi için nas›l nefes almaya ve su

içmeye ihtiyac› varsa, kan›nda belli bir miktarda kal-

siyum bulunmas›na da ihtiyac› vard›r. Kandaki kalsiyum miktar› olma-

s› gerekenin alt›na düfltü¤ünde, insan yaflam›n› yitirir. 

Kalsiyum, vücudumuzda birçok hayati fonksiyonun gerçekleflme-

sini sa¤lar. Kalsiyum olmadan kan p›ht›laflmaz, bu durumda küçük bir

yara veya kesik dahi insan›n kan kayb›ndan ölmesine neden olabilir.

Kalsiyum sinir uyar›lar›n›n iletilmesinde de çok önemli bir rol al›r. Kal-

siyum ayn› zamanda kaslar›n çal›flmas›n› ve kemiklerin sa¤laml›¤›n› da

sa¤lar. Yetiflkin bir insan vücudunda yaklafl›k 2 kg kadar kalsiyum bu-

lunur. (flekil 17) Bu kalsiyumun yüzde 99'u kemiklerde depo edilmifltir.

Geri kalan› ise metabolizma ile ilgili ifllevlerde kullan›l›r. Vücut fonksi-

yonlar›n›n devam etmesi için de yaklafl›k olarak 0.5 graml›k kalsiyu-

mun kanda dolaflmas› yeterlidir.2

fiimdi flu hayali örnek üzerinde düflünelim: Önünüze özel bir flifle
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içinde 1 litre kan konulmufl olsun. Ve

bu kan›n ameliyatta bekleyen

bir hastaya nakledilece¤i,

ancak bir problem oldu¤u

söylensin. Bu kan›n içinde

kalsiyum eksikli¤i bulun-

du¤u, ancak ne kadar eksik

oldu¤unun tespit edilemedi¤i

belirtilsin. Ayr›ca size kullanma-

n›z için büyükçe bir kapta kalsi-

yum tozu da verilmifl olsun ve

sizden eksik miktar› tamamla-

man›z istensin. (flekil 18)

Acaba ne yapard›n›z? 

Öncelikle yapman›z gere-

ken, önünüzdeki kanda ne

kadar kalsiyum bulun-

du¤unu ölçmek olacak-

t›r. Ancak bunun için

çok geliflmifl teknolojik aletler gereklidir

ki, buna zaman ve imkan o an için yoktur. Bu durumda oldukça çare-

siz kal›rs›n›z. 

Ancak tüm insanlar›n vücudunda her an kalsiyum oran›n› hesap-

layarak gerekli önlemleri alan muhteflem bir mekanizma bulunmakta-

d›r: Tiroid bezi ve tiroid bezinin içerisine gömülmüfl bulunan bir baflka

hormonal bez olan paratiroid bezleri, vücutta kalsiyum dengesinin sa¤-

lanmas› için son derece ak›lc› bir plana uyarak çal›fl›rlar. Özellikle para-

tiroid bezinin tek görevi, bütün ömrünüz boyunca, gece-gündüz kan›-

n›zda ne kadar kalsiyum bulundu¤unu ölçmek ve kalsiyum oran›n› en

ideal ölçülerde tutmakt›r. (flekil 19)

40 Konuda Hücre

fiekil 17
Yetiflkin bir insan vücudunda yaklafl›k 2 kg ka-
dar kalsiyum bulunur.



Paratiroid bezi üretti¤i son derece özel bir yarat›l›fla sahip parat-

hormon vas›tas›yla kanda bulunan kalsiyum oran›na müdahale eder.

E¤er kanda kalsiyum miktar› düflerse hemen parathormon salg›lar.3

(flekil 20)

Paratiroid bezi küçük bir et parças›d›r. Hücrelerin biraraya gelme-

sinden oluflan bir et parças›, önünden akan kan ›rma¤› içinde bulunan

kalsiyum atomlar›n› nas›l tespit eder? Gözü, kula¤›, elleri olmayan hüc-

reler, kanda bulunan tuz, glikoz, ya¤, amino asitler, proteinler, hormon-

lar, enzimler, laktik asit, karbondioksit, azotlu at›k, sodyum, potasyum,

üre, ürik asit, demir, bikarbonat gibi binlerce farkl› madde aras›ndan

kalsiyum atomlar›n› nas›l teflhis edebilir? Hücre, kalsiyumu nas›l tan›r?
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fiekil 18
Paratiroid bezinin görevi, gece-gündüz kan›n›zda ne kadar kalsiyum bulun-
du¤unu ölçmek ve kalsiyum oran›n› en ideal ölçülerde tutmakt›r. Kandaki
kalsiyum miktar››n›n eksildi¤ini tespit etti¤indeyse, hemen bunun önlemini
almaktad›r. 
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fiekil 19
Paratiroid bezi kandaki
kalsiyum miktar› düflün-
ce hemen parathormonu
salg›layarak duruma mü-
dahele eder.

fiekil 20
Parathormon, üç ayr› yöntem
kullanarak kandaki kalsiyum
miktar›n› art›r›r. 



Kalsiyumun kanda ne kadar bulunmas› gerekti¤ini nereden bilir? Kal-

siyum miktar›n› hangi fluur ile ölçer? Kalsiyumun az m› yoksa fazla m›

oldu¤una nas›l karar verir? 

Bu noktada tekrar hat›rlatmak gerekir ki, bu hücreler ak›l ve fluur

sahibi olmayan, milimetrenin ancak %1'i büyüklü¤ünde varl›klard›r.

Bu varl›klar›n bizim ad›m›za kandaki kalsiyum miktar›n› baflar› ile öl-

çebiliyor olmalar›, sonsuz ilim sahibi Yüce Allah'›n yarat›fl›n›n delille-

rinden sadece bir tanesidir.

Paratiroid hücreleri yapt›klar› ölçümler sonucunda kalsiyum mik-

tar›n›n düfltü¤üne karar verirlerse hemen parathormon salg›larlar. Pe-

ki parathormon kalsiyum miktar›n› nas›l yükseltecektir? Bu küçük mo-

lekül nereden kalsiyum bulabilecektir? Parathormon, her biri için çok

genifl biyoloji bilgisine sahip olunmas› gereken 3 ayr› yoldan kan için

kalsiyum kayna¤› bulur: 

1. Kemiklerde bol miktarda kalsiyum bulunur. Parathormon, kal-

siyumun bir k›sm›n› kemiklerden ödünç al›r. Kemik hücreleri, kalsiyu-

mu depolarlar ve normal flartlarda b›rakmak istemezler. Ancak parat-

hormonun formülü ile karfl›laflt›klar›nda do¤al olarak bir miktar kalsi-

yumu serbest b›rak›rlar. (flekil 20)

2. ‹drarla birlikte bir miktar kalsiyum vücuttan at›lmaktad›r. ‹d-

rardaki kalsiyumun tekrar kana kar›flt›r›lmas› gerekmektedir. Bunun

içinse, böbrek hücrelerinin idrardaki kalsiyum moleküllerini yakala-
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tiroid bezi

paratiroid bezi

Kandaki milyonlar-
ca molekülün
içinden kalsiyumu
tespit edip, sonu-
ca göre önlem ala-
bilen paratiroid
bezleri.
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malar› ve geri almalar› gerekir. Bu kez parathormon böbrek hücreleri-

ne bu emri verir ve böbrek hücreleri bu emre itaat ederek, kalsiyum

moleküllerini geri toplarlar. (flekil 21) 

3. Son yöntem ise, vücuda giren kalsiyumun en fazlas›yla kullan›-

ma geçirilmesidir. Yedi¤iniz besinlerdeki kalsiyumun kana kar›flmas›

ince ba¤›rsakta gerçekleflmektedir. Ancak kalsiyumun geri emilmesi

için ba¤›rsak hücrelerinin aktif hale gelmifl D vitaminine ihtiyaçlar› var-

d›r. Bu noktada büyük bir problem ortaya ç›kmaktad›r; çünkü yedi¤i-

niz besinler yoluyla elde etti¤iniz D vitamini aktif halde de¤ildir.4 Ba-

¤›rsaklar›n›z›n daha çok kalsiyum emmesi, dolay›s›yla kandaki kalsi-

yum miktar›n› art›rman›z için bu problemi ortadan kald›rman›z gerek-

mektedir. Yani aktiflenmemifl D vitamininin kimyasal yap›s›n› de¤iflti-

recek ve aktiflenmifl bir hale getirecek çok özel bir molekül bulmak zo-

rundas›n›z. Bu molekül yine parathormondur. (flekil 22)

40 Konuda Hücre

fiekil 20
Parathormon ihtiyaç durumunda kemiklerde
depolanan kalsiyumu ödünç al›r.  

Normal flartlarda kalsiyumu b›rakmak istemeyen kemikler parathormon
ile karfl›laflt›klar›nda bir miktar kalsiyumu serbest b›rak›r. 



fiimdi bu noktada çok dikkatli bir flekilde düflünmek gerekir. Kan-

da bulunan kalsiyum miktar›n›n art›r›lmas› için birbirinden ba¤›ms›z 3

farkl› yol bulunmaktad›r ve birbirinden çok farkl› bu üç sistemin çal›fl-

maya bafllamas›n› sa¤layan anahtar ayn›d›r. Bu anahtar üç sistemin de

konta¤›n› çevirmektedir. Daha da hayranl›k uyand›r›c› olan, birbirin-

den çok farkl› yap›da bulunan ve çok farkl› çal›flma flekilleri bulunan

bu sistemlerin kontaklar› çevrildi¤i zaman, elde edilen sonucun ayn›

olmas›d›r: "Kanda bulunan kalsiyum miktar›n› art›rmas›."

Peki bu hormonun formülünü paratiroid hücreleri nas›l bulmufl-

lard›r? Bu molekülün, kemikleri, böbrekleri ve D vitaminini etkileyece-

¤ini nas›l bilmifllerdir? Nas›l olmufl da tarih boyu yaflam›fl milyarlarca

insan›n paratiroid bezi –hastal›k vakalar› d›fl›nda- bu do¤ru formülü

üretmeyi baflarm›flt›r? Kemiklerin kalsiyum depolad›klar›n›, idrar için-

de at›lmak üzere olan kalsiyum bulundu¤unu ve ince ba¤›rsak hücre-

lerinin kalsiyum emmek için aktif D vitaminine ihtiyaçlar› oldu¤unu,

paratiroid hücreleri nereden bilirler? Bu üç sistemi çal›flt›racak formülü

nas›l bulmufllard›r? fiuursuz hücreler insan› dahi aciz b›rakan bu ak›l

gösterisini nas›l yaparlar? 
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fiekil 21
‹çinde kimyasal maddeler bulunan bir nehirden arad›¤›-
n›z kimyasal› bulmak için bir uzman olman›z, gerekli tek-
noloji ve bilgiye sahip olman›z gerekir. Oysa hormonlar
hiçbir donan›ma sahip olmadan bunu tek baflla-
r›na büyük bir baflar›yla yerine getirirler. 
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Hücrelerin üzerinde tecelli eden bu ak›l ve planlama, elbette hüc-

releri de, kalsiyum molekülünü de, insan› da yoktan var eden, insan›

kalsiyum molekülüne muhtaç bir flekilde yaratan, sonra bu ihtiyac›n

karfl›lanmas› için kusursuz bir sistem var eden, göklerin, yerin ve ikisi

aras›ndakilerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah't›r. fiüphesiz

Allah'›n flan› çok Yücedir.

Allah... O'ndan baflka ‹lah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve

uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. ‹zni olmak-

s›z›n O'nun Kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve ar-

kalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O'nun il-

minden hiçbir fleyi kavray›p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gök-

leri ve yeri kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n korunmas› O'na güç gelmez.

O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255) 

40 Konuda Hücre

fiekil 22
Parathormon, ihtiyaç durumunda, aktifleflmemifl olan D vitaminin kimya-
sal yap›s›n› de¤ifltirerek, aktif hale getirir. Bir nevi uykudaki D vitaminleri-
ni uyand›r›r.



¤er ihtiyac›n›zdan biraz daha fazla flekerli g›da yerseniz,

vücudunuzdaki son derece detayl› ve kusursuz bir sistem

kandaki fleker oran›n›n yükselmesini engellemek için dev-

reye girer:

1- Öncelikle pankreas hücreleri, kan s›v›s›n›n içinde bulunan mil-

yonlarca molekül aras›ndan fleker moleküllerini bulur ve di¤erlerinden

ay›rt eder. Dahas› bu moleküllerin say›lar›n›n fazla m›, yoksa az m› ol-

duklar›na karar verir, adeta fleker moleküllerini sayar. Gözü, beyni, el-

leri olmayan, gözle göremeyece¤imiz küçüklükteki hücrelerin bir s›v›-

n›n içindeki fleker moleküllerinin oran› hakk›nda fikir sahibi olmas›,

üzerinde düflünülmesi gereken bir konudur.  (flekil 23)

2- E¤er pankreas hücreleri kanda gere¤inden fazla fleker oldu¤u-

nu belirlerlerse, bu fazla flekerin depolanmas›na karar verirler. Ancak

bu depolama iflini kendileri yapmaz, kendilerinden çok uzakta bulu-

nan baflka hücrelere yapt›r›rlar. 

3- Uzaktaki bu hücreler kendilerine aksi bir emir gelmedi¤i sürece

fleker depolamak istemezler. Ancak pankreas hücreleri, bu hücrelere
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fiekil 23
Pankreas hücreleri, kan s›v›s›n›n içinde bulunan
milyonlarca molekül aras›ndan fleker moleküllerini
ay›rt edebilirler. 

Dahas› bu moleküllerin say›lar›n›n
fazla m›, yoksa az m› olduklar›na
karar verir, adeta fleker molekülle-
rini sayarlar. 



"fieker depolamaya bafllay›n" emrini tafl›yacak bir hormon yollar. "‹nsü-

lin" ad› verilen bu hormonun formülü, pankreas hücreleri ilk olufltuk-

lar› andan itibaren DNA'lar›nda kay›tl› bulunmaktad›r. (flekil 24)

4- Pankreas hücrelerindeki özel "enzimler" (iflçi proteinler) bu for-

mülü okurlar. Okunan formüle göre de insülin adl› hormonu üretirler.

Bu üretimde her biri farkl› görevlerde yüzlerce enzim çal›fl›r.

5- Üretilen insülin hormonu, en güvenli ve en h›zl› ulafl›m a¤› olan

kan yoluyla hedef hücrelere ulaflt›r›l›r. Bu hedef hücrelerden biri kara-

ci¤er hücreleridir. 
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fiekil 24
Pankreas hücreleri, ilgili hücrelere
"fieker depolamaya bafllay›n" emrini
tafl›yan bir hormon yollarlar. 
Bu hormonun ad› "insülin"dir. 

fiekil 25
‹nsülin hormonu, pankreas
hücrelerindeki özel enzimler taraf›ndan
üretilerek, kan yoluyla karaci¤er ve
di¤er ilgili organlara ulaflt›r›l›r. 
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6- ‹nsülin hormonunda yaz›l› olan "fieker depolay›n" emrini oku-

yan karaci¤er hücreleri ise bu emre kay›ts›z flarts›z itaat ederler. fieker

moleküllerinin hücrelerin içine geçmesini sa¤layacak kap›lar aç›l›r. (fle-

kil 25)

7- Ancak bu kap›lar rastgele aç›lmaz. Karaci¤erdeki depo hücrele-

ri kandaki yüzlerce farkl› molekül aras›ndan sadece fleker molekülleri-

ni ay›rt eder, yakalar ve kendi içlerine hapsederler. (flekil 26, 27)

8- Karaci¤er hücreleri, kendilerine ulaflan emre hiçbir zaman itaat-

sizlik etmez. Bu emri yanl›fl anlamaz, hatal› maddeleri yakalamaya, ge-

re¤inden fazla fleker depolamaya kalkmaz. Büyük bir disiplin ve özve-

ri ile çal›fl›r. 

Böylece siz fazla flekerli bir çay içti¤inizde, bu ola¤anüstü sistem

devreye girer ve fazla flekeri vücudu-

nuzda depolar. E¤er bu sistem

çal›flmasayd›, o zaman fle-

40 Konuda Hücre

fiekil 26, 27
Pankreastaki depo hücre-
leri, kandaki milyonlarca
farkl› molekül aras›ndan
fleker moleküllerini ay›rt
eder, ihtiyaç kadar olan›
alarak depolar. 



ker h›zla yükselir ve kiflinin komaya girerek ölmesine neden olurdu.

Bu o kadar mükemmel bir sistemdir ki gerekti¤i zaman tersine de çal›-

flabilir. E¤er kandaki fleker normalin alt›na düflerse, bu sefer pankreas

hücreleri bambaflka bir hormon olan "glukagon"u üretirler. Glukagon

daha önce fleker depolayan hücrelere bu sefer "Kana fleker kar›flt›r›n"

emrini tafl›r. Bu emre de itaat eden hücreler depolad›klar› flekeri geri b›-

rak›rlar. (flekil 28)

Nas›l olur da, bir beyne, sinir sistemine, göze, kula¤a sahip olma-

yan hücreler, bu denli büyük hesaplar› ve iflleri kusursuzca baflar›rlar?

Proteinlerin ve ya¤ moleküllerinin yan yana gelmesiyle oluflan bu flu-

ursuz varl›klar, nas›l olur da insanlar›n bile yapamayacaklar› kadar bü-

yük ifller yapabilirler? fiuursuz moleküllerin sergiledikleri bu büyük

bilincin kayna¤› nedir? Elbette bu olaylar, bizlere tüm evrene ve tüm

canl›lara hakim olan Allah'›n varl›¤›n› ve kudretini gösteren say›s›z de-

lilden sadece birkaç›d›r. Allah ayetlerinde flöyle buyurmaktad›r: 

fiüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiçbir fley gizli kalmaz. Döl yatakla-

r›nda size diledi¤i gibi suret veren O'dur. O'ndan baflka ‹lah yoktur;

üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibi-

dir. (Al-i ‹mran Suresi, 5-6)

Harun Yahya (Adnan Oktar)

39

fiekil 28
Glukagon daha önce fle-
ker depolayan hücrelere
bu kez "kana fleker ka-
r›flt›r›n" emrini tafl›r. Bu
emre itaat eden hücre-
ler, depolad›klar› flekeri
kana geri b›rak›rlar.
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ehlike veya bir korku an›nda her insana yard›m eden

bir molekül vard›r: Adrenalin hormonu. Bu hormon,

örne¤in kulland›¤› uça¤› ar›za yapan bir pilotun beyin

hücrelerini alarma geçirir, beynine daha çok kan ve fleker gönderir ve

pilotun daha dikkatli olabilmesini sa¤lar. Ayn› zamanda pilotun kalp

at›fllar›n› ve kan bas›nc›n› art›r›r, daha atik ve daha h›zl› olabilmesini

sa¤lar; solunum yollar›n› açar, böylece daha fazla oksijen almas›n› ve

kas ve beyin hücrelerine daha çok kan gitmesini sa¤lar. ‹skeleti ve kas-

lar› daha güçlü kasar, kanda bulunan fleker seviyesini art›r›r ve böylece

pilotun fazladan ihtiyaç duydu¤u enerjiyi almas› için imkan sa¤lar. 

Böbrek üstü bezlerinin ürettikleri ve depolad›klar› bu mucizevi

hormon birçok özelli¤e sahiptir ve Allah'›n üstün ilminin ve kusursuz

yarat›fl›n›n bir delilidir. 

Öncelikle adrenalinin yukar›da say›lan etkileri nas›l meydana ge-

tirebildi¤ini inceleyelim. Tehlikenin ortaya ç›kmas› ile birlikte vücutta

alarm dü¤mesine bas›l›r. Beyin, böbrek üstü bezlerine y›ld›r›m gibi bir

emir gönderir. Böbrek üstü bezinin iç bölgesinde bulunan hücreler
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fiekil 30
Böbrek üstü bezinin iç bölge-
sinde bulunan hücreler derhal
alarm durumuna geçer. 

fiekil 29
Korku veya heyecan
an›nda beyin, böbrek
üstü bezlerine y›ld›r›m
gibi bir emir gönderir.

fiekil 31
Ve acil olarak adrenalin
hormonu salg›lar.
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alarm durumuna geçer ve acil olarak adrenalin

hormonu salg›lar. Adrenalin molekülleri kana ka-

r›fl›r ve vücudun çeflitli bölgelerine da¤›l›r. (flekil

29,30,31)

Salg›lanan adrenalin molekülleri, beyin,

kalp ve kaslar gibi hayati organlara giden damar-

lar› geniflletir, böylece bu organlar›n ihtiyac› olan

fazla kan temin edilmifl olur. 5 (flekil 32)

Adrenalin moleküllerinin yapt›¤› dü-

zenleme kalbe, beyne ve kaslara giden da-

marlar› açarken, karaci¤ere ve deriye gi-

den damarlar› daraltmaktad›r. (flekil 33)

Böylece beden için ihtiyaç duyu-

lan destek en iyi flekilde sa¤lanm›fl olur. 

40 Konuda Hücre

böbrek üstü bezi

böbrek

fiekil 32
Adrenalin hormonu, beyin, kalp ve kaslar gibi hayati organlara giden
damarlar› geniflleterek, bu organlara kan ak›fl›n›n artmas›n› sa¤lar. 



Deriye az kan pompalanmas›n›n bir baflka nedeni daha vard›r: Bu

sayede muhtemel bir yaralanmada kan kaybetme riski en aza indiril-

mifl olacakt›r. Afl›r› heyecan karfl›s›nda deride gözlemlenen soluklaflma-

n›n nedeni de, o anda deriye daha az kan pompalan›yor olmas›d›r.6

Hiçbir zaman yanl›fll›kla kalbe veya beyne giden damarlar daral›p

karaci¤ere veya deriye giden damarlar geniflletilmez. Adrenalin mole-

külü ne yapmas› gerekti¤ini çok iyi bilir. Bedeninizde bulunan yüzler-

ce damar›n çap› ve bu damarlar›n nereye ne miktarda kan ilettikleri,

gözle görülmeyen bir hormon taraf›ndan ayarlanmaktad›r.  

Adrenalin molekülleri her organ için farkl› bir anlam tafl›r; dama-

ra gitti¤i zaman damar› geniflleten adrenalin molekülü, kalbe gitti¤i za-

man da kalp hücrelerinin kas›lmalar›n› h›zland›r›r. Böylece kalp daha

h›zl› atar ve kaslara fazladan güç elde edebilmeleri için ihtiyaçlar› olan

kan sa¤lanm›fl olur. (flekil 34)
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fiekil 33
Adrenalin hormonu karaci¤ere ve deriye giden damarlar› daraltarak, kan›n o
an ihtiyaç duyulan organlara gitmesini sa¤lar.
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Adrenalin molekülü kas hücrele-

rine ulaflt›¤› zaman da kaslar›n daha

güçlü bir flekilde kas›labilmelerini

sa¤lar. (flekil 35) Karaci¤ere ulaflan

adrenalin molekülleri, burada bulunan

hücrelere, kana daha çok fleker kar›flt›r-

malar›n› emreder. Böylece kandaki fleker

miktar› artar ve kaslar›n ihtiyac› olacak

fazladan yak›t sa¤lanm›fl olur. (flekil 36)

Bu çok küçük molekül, ne zaman ne yapmas› gerekti¤ini çok iyi

bilmekte, ihtiyaç duyulmad›¤› sürece insan vücudunu asla alarm duru-

muna geçirmemektedir. Bunun d›fl›nda hangi hücrelere gitmesi gerek-

ti¤ini, hangilerine nas›l bir emir vermesi gerekti¤ini de çok iyi bilmek-

te ve bunu hiç unutmamaktad›r. Ayr›ca tüm bunlar, hücreleri, organla-

r› ve ifllevlerini çok iyi tan›d›¤›n› ve bildi¤ini de göstermektedir. Vücu-

dun ne zaman bu durumdan ç›kart›lmas› gerekti¤i konusunda da hiç-

bir zaman yan›lmamaktad›r. 

fiekil 34
Adrenalin hormonu sayesinde, ihtiyaç
an›nda insan bedeni güç ve direnç kazan›r. 

fiekil 35



Aksi takdirde yani böyle bir hata yapt›¤›nda vücutta onar›lmaz

hasarlar meydana gelebilir. Ancak, bu küçük moleküller büyük bir so-

rumluluk bilinciyle çal›flmaktad›rlar. Birkaç atomun, belirli bir düzen

ile birleflmesinden meydana gelen, cans›z, fluursuz, beyni ve gözü ol-

mayan bir molekülün bu kadar ak›lc›, organize ve seri bir flekilde hare-

ket etmesi mümkün müdür? Peki tüm bunlar›, bu, gözle görülmeyecek

kadar az miktardaki s›v›n›n kendi akl› ve iradesi ile gerçeklefltirmesi

mümkün olabilir mi? Elbette ki hay›r. 

Tüm bu anlat›lanlar, vücudumuzdaki her molekülü Allah'›n yarat-

t›¤›n› ve bunlar›n, hayat›m›z boyunca her an Yüce Allah'›n gücü, irade-

si, kontrolü ve emri ile faaliyet halinde oldu¤unu gösteren delillerden

sadece bir tanesidir. Yüce Allah'›n gücü, kudreti, yarat›fl›ndaki üstün

ilim ve ak›l her an, her yerde tecelli etmektedir. Kuran'da bildirildi¤i gi-

bi; "Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'›nd›r. Allah, her fleyi ku-

flatand›r." (Nisa Suresi, 126)  
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fiekil 36
Karaci¤ere ulaflan adrenalin mole-
külleri, burada bulunan hücrelere,
kana daha çok fleker kar›flt›rmalar›-
n› emreder. Böylece kandaki fleker
miktar› artar. 



46

ücudumuzda gün içerisinde bizim fark›nda olmad›¤›m›z

birçok ifllem gerçekleflir. Eksiksiz bir flekilde gerçekleflen

bu ifllemleri hücrelerimiz yapar. Say›lar› 100 trilyonu bu-

lan bu hücrelerin içinde, görevlerini çok iyi bilen birçok yap› vard›r. Ki-

mi enerji, kimi protein üretir, kimi tafl›ma ifllemi yapar, kimi de depo

fleklinde kullan›l›r. 

Hücrenin içindeki bu yap›lardan birisi de lizozomdur. Lizozomu

hücrenin ö¤ütme makinesi olarak tan›mlayabiliriz. Bu organelden sal-

g›lanan enzimler sayesinde vücutta birçok "y›kma" ifllemi gerçekleflir.

Lizozom enzimleri, art›k ifle yaramayan hücreleri y›k›p, parçalamalar›-

n›n veya bir yap›n›n etraf›n› saran zar› ö¤üterek delmelerinin yan› s›ra,

vücutta sürekli olarak büyümeye devam eden baz› hücreleri de parça-

larlar. Lizozom enzimlerinin gerçeklefltirdi¤i bu y›k›m ifllemi, vücut

aç›s›ndan son derece önemlidir. (flekil 37)

Örne¤in hamile olan kad›nlarda bebe¤in geliflimiyle birlikte rahim

normale oranla çok fazla büyür. Bu sa¤l›kl› bir bebe¤in do¤abilmesi

için gerekli olan bir aflamad›r. Ancak bebek do¤duktan sonra art›k bu

derece genifl bir rahme ihtiyaç kalmamaktad›r. Bu durumda afl›r› dere-
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fiekil 37
Hücre
içinde bu-
lunan lizo-
zomlar. 
Lizozomlar,
hücrenin çöp
ö¤ütme makinesi
görevini görerek, ifle
yaramayan unsurlar›
parçalarlar.
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cede genifllemifl olan bu organ›n tekrar eski haline döndürülmesi ge-

rekmektedir. ‹flte bu ifllemi gerçeklefltiren lizozom enzimleridir. Do¤um

ifllemi bitti¤inde belirli hücrelerin lizozomlar› adeta bunu haber al›r ve

ne yapmalar› gerekti¤ini çok iyi bilerek hemen gerekli enzimleri salg›-

lamaya bafllarlar. Bu enzimler de vücudun sa¤l›¤› için hamilelikten

sonraki 10 gün içerisinde h›zl› bir y›k›mla rahmi 1/40 oran›nda küçül-

türler. Böylece rahim eski boyutlar›na dönmeye bafllar.(flekil 38)

Lizozomlar ayr›ca spermin bafl k›sm›nda da bulunurlar. Sperm,

yumurtaya ulaflt›¤›nda onu saran k›l›f› delmek için bünyesinde tafl›d›-

¤› lizozom enzimlerini kullan›r. Parçalay›c› etkiye sahip bu enzimler,

yumurtay› koruyan k›l›f› delerek spermin yumurtay› döllemesini sa¤-

larlar.   (flekil 39)

40 Konuda Hücre

fiekil 38
Lizozom enzimi, bebe¤in do¤umun-
dan sonraki 10 gün içerisinde rahmi
1/40 oran›nda küçültür. Böylece
rahim normal boyutlar›na dönmeye
bafllar. 



Bu örneklerde de aç›kça görüldü¤ü gibi vücudumuzdaki her me-

kanizma birbirini tamamlayacak flekilde çal›fl›r. Hamilelik s›ras›nda

rahmin büyümesini sa¤layan sistemin yan› s›ra onu eski haline döndü-

recek sistem de vard›r. Ayn› flekilde sa¤lam bir k›l›fla korunan yumur-

tay› delebilecek enzim de spermin içine özel olarak yerlefltirilmifltir.  

‹flte Darwinistler bu birbiriyle iç içe geçmifl mükemmel sistemin

baz› tesadüflerin sonucunda olufltu¤unu ve kusursuz flekilde ifllemeye

devam etti¤ini iddia edecek kadar ak›l ve mant›ktan uzaklaflm›fllard›r.

Kendi içlerinde mükemmel bir iflleyifle sahip olan bu mekanizmalar›n

vücudun bütünündeki sistemlerle de

uyumlu bir flekilde çal›flmas›, Allah'›n

yarat›fl›ndaki kusursuzlu¤un delille-

rinden bir tanesidir. Haflr Suresi'ndeki

bir ayette flöyle buyurulmaktad›r:

O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir bi-

çimde) kusursuzca var edendir, 'flekil ve

suret' verendir. En güzel isimler O'nun-

dur. Göklerde ve yerde olanlar›n tümü

O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Ha-

kimdir. (Haflr Suresi, 24)
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fiekil 39
Parçalay›c› etkiye sahip li-
zozom enzimleri, yumurtay›
koruyan k›l›f› delerek sper-
min yumurtay› döllemesini
sa¤larlar. 
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ücudumuzda, kan bas›nc› düfltü¤ü anda devreye giren

kusursuz bir sistem bulunmaktad›r. T›pk› yang›n alarm›

alg›lay›c›lar›n›n, ateflin ç›kard›¤› duman› tespit edecek

flekilde özel olarak dizayn edilmeleri gibi, bu sistem de ancak alarm du-

rumunda, yani kan bas›nc› düflünce devreye girer. 

Kan bas›nc›n›n düflük olmas› insan için çok tehlikeli bir durum do-

¤urabilir. Bu yüzden alarm çal›flt›¤› anda kan bas›nc›n› art›rmak için bir

dizi tedbirin al›nmas› gereklidir. Bu tedbirleri flöyle s›ralayabiliriz; 

1. Kan damarlar› daralt›lmal›d›r. (Bu daralma, t›pk› uç k›sm› s›k›-

lan bahçe hortumunun daha tazyikli su vermesi gibi kan bas›nc›n› art›-

racakt›r.)

2. Böbreklerden daha çok su emilmeli ve kana kar›flt›r›lmal›d›r.

3. En k›sa zamanda kiflinin su içmesi sa¤lanmal›d›r.

Peki bütün bunlar nas›l sa¤lanacakt›r? Yine baflka bir eflsiz sistem,

her insan bedeninin derinliklerine do¤ufltan yerlefltirilmifltir.

Sistem flöyle çal›fl›r: Kan bas›nc› düfltü¤ü anda (ya da kanda bulu-

nan sodyum miktar› azald›¤›nda), böbreklerde bulunan baz› hücreler



durumu fark eder. Bunlar alarm vericiler olan "jukstaglomerular" (JGA)

hücreleridir. Bu hücreler "renin" isimli çok özel bir madde salg›lar.7 (fle-

kil 40)

Hücrelerin, kan bas›nc›n›n veya sodyum miktar›n›n düfltü¤ünü

tespit edebilmeleri bafll› bafl›na bir mucizedir. Ancak daha da önemlisi

hücrelerin renin salg›lamalar›d›r. Çünkü "renin" çok aflamal› bir üretim

zincirinin ilk halkas›d›r. 

Kan›n plazmas›nda bulunan ve normalde kanda dolaflt›¤› halde

hiçbir flekilde etkisi olmayan bir protein vard›r. Bu protein karaci¤erde

üretilen "anjiotensinojen" proteinidir. Hayranl›k uyand›ran bir planla-

man›n ilk aflamas› burada bafllar. Çünkü tek bafllar›na hiçbir ifle yara-

mayan "anjiotensinojen" ve "renin" asl›nda birbirleri ile birleflmek için

özel olarak tasarlanm›fllard›r. T›pk› bir logonun parçalar›n›n iç içe geçe-

bilmeleri için birbirlerine uygun olarak imal edilmeleri gibi. (flekil 41)
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fiekil 40
Kan bas›nc› düfltü¤ü anda (ya da kanda bulunan sodyum miktar› azald›-
¤›nda), böbreklerde bulunan "jukstaglomerular" (JGA) isimli hücreler
alarm durumuna geçer ve "renin" isimli çok özel bir madde salg›lar.
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Burada  düflünülmesi gereken bir nokta vard›r: Böbrek hücreleri

ve karaci¤er hücreleri vücut içinde birbirlerinden uzaktad›r. Nas›l olur

da birisi logonun bir parças›n› (renin) üretirken, di¤eri bu parçaya tam

uyan di¤er parçay› (anjiotensinojen) üretir ve yine nas›l olur da bunlar

birbirlerine tam olarak uygun olurlar? Bunun evrimcilerin iddia etti¤i

gibi tesadüfen meydana gelmesi kesinlikle imkans›zd›r. fiüphesiz her

biri Yüce Allah'›n sonsuz ilmiyle yarat›lm›flt›r.

Renin, anjiotensinojen molekülünün yap›s›n› de¤ifltirir ve yeni bir

molekül "anjiotensin I" ortaya ç›kar: (flekil 42)

40 Konuda Hücre

fiekil 41
"anjiotensino-
jen" ve "renin"
t›pk› bir logonun
parçalar› gibi, iç
içe geçebilecek-
leri flekilde, bir-
birlerine uygun
olarak
yarat›lm›fllard›r.

fiekil 42
Renin, anjiotensinojen molekülünün yap›s›n› de¤ifltirir ve yeni bir mo-
lekül "anjiotensin I" ortaya ç›kar.



Renin + Anjiotensinojen -> Anjiotensin-I

Ortaya ç›kan bu yeni molekülün de bir etkisi yoktur; çünkü üre-

tim zinciri henüz bitmemifltir. Devreye akci¤erde bulunan "ACE" ad›n-

da ve sadece "anjiotensin-I" molekülünü parçalamaya yarayan bir en-

zim girer. Bu enzim sayesinde "anjiotensin-I" daha farkl› bir molekül

olan "anjiotensin-II" molekülüne dönüflür: (flekil 43)

Anjiotensin-I + ACE Enzimi -> Anjiotensin-II

Bu noktada tekrar düflünmek gerekir: Böbrek ve karaci¤er hücre-

lerinin ürettikleri iki farkl› molekül etkileflmifl ve ortaya yeni bir mole-

kül ç›km›flt›r. Böbrek ve karaci¤er hücreleri ile hiçbir alakas› bulunma-

yan akci¤er hücreleri de bu yeni molekülün tam olarak birleflece¤i bir

enzim üretmektedir. Üstelik bu enzimi, söz konusu moleküller birlefl-

meden çok önce üretmektedir. Nas›l olur da akci¤er hücreleri, daha

gerçekleflmemifl olan bir olay ve daha üretilmemifl bir maddeye en uy-

gun enzimi üretebilmektedir? Bu maddeyi bir baflka maddeye çevire-
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fiekil 43
ACE enzimi "anjiotensin-I"i daha farkl› bir molekül
olan "anjiotensin-II" molekülüne dönüfltürür.
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cek enzimin formülünü nereden bilmektedir? Kuflkusuz akci¤er hücre-

lerine bu bilgileri ilham eden efli ve benzeri olmayan Yüce Allah't›r.

Anjiotensin-II adl› enzimin iki hayati görevi vard›r: Bunlardan bi-

rincisi kan damarlar›n›n daralmas›n› sa¤lamakt›r. Anjiotensin II enzi-

mi, kan damarlar›n›n etraf›nda bulunan kaslar› uyar›r ve kas›lmalar›n›

sa¤layan mekanizmay› –ki bu da kusursuz bir yarat›l›fl›n delilidir- ha-

rekete geçirir. Böylece kaslar kas›l›r, damar çap›n› daralt›r ve kan bas›n-

c› art›r›lm›fl olur. Bu var›lmak istenen birinci sonuçtur. 

Anjiotensin-II maddesinin ikinci önemli görevi ise, mucizevi bir

hormon olan "aldosteron"u göreve ça¤›rmakt›r. Anjiotensin-II maddesi

böbrek üstü hücrelerine ulafl›r ve bu hücrelere "aldosteron" salg›lama-

lar› emrini verir. Bu da plan›n kusursuzlu¤unun bir baflka delilidir.

Çünkü aldosteron, böbrekleri etkileyecek ve böbrekler idrardaki suyu

geri emerek kana kar›flt›racakt›r. Böylece kan bas›nc› artacakt›r. Bu da

var›lmak istenen ikinci sonuçtur. (flekil 44)

40 Konuda Hücre

fiekil 44
Anjiotensin-II maddesi böbrek üstü hücrelerine ulafl›r ve bu hücrelere "al-
dosteron" salg›lamalar› emrini verir. Aldosteron ise böbrekleri etkileyerek,
böbreklerin idrardaki suyu geri emmelerini ve kana kar›flt›rmalar›n› sa¤lar.
Bu ise kan bas›nc›n›n artmas›yla sonuçlan›r. Bu son derece kusursuzca
iflleyen muhteflem bir pland›r ve Allah'›n sonsuz ilminin bir tecellisidir. 



Böbrek, karaci¤er ve akci¤erin ortaklafla çal›flmas› sonucunda üre-

tilen "anjiotensin-II" maddesinin çok önemli bir görevi daha vard›r:

Beynin özel bir bölgesine ulaflmak ve o bölgeyi harekete geçirmek. Bu

bölge susama hissini uyand›ran "susama bölgesi"dir.

Ancak "anjiotensin-II" maddesinin önünde bir engel vard›r. Çün-

kü beyni korumak için kandan beyin dokusuna geçifli çok zorlaflt›ran,

çok seçici bir sistem vard›r ve buna "kan-beyin bariyeri" denir. Bu sis-

tem beyinde 1-2 noktada bulunmamaktad›r ve bu noktalardan biri de

"susama bölgesi"dir. Bu özel yarat›l›fl sayesinde beynin susama bölgesi

uyar›l›r ve insanda su içme iste¤i meydana gelir.8 (flekil 45)
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fiekil 45
Anjiotensin-II beyindeki susama bölgesini uyar›r ve bu sayede insanda
susama iste¤i meydana gelir. 
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Böbreklerin, akci¤er ve karaci¤erin bir plan içinde, ortaklafla üret-

tikleri maddeler bir düzen içinde birleflmifl ve sonuçta kan bas›nc›n›n

yükselmesine neden olan bir hormonun salg›lanmas›n› sa¤lam›fllard›r.

Bunun için böbrek hücreleri, akci¤er hücreleri ve karaci¤er hücrelerinin

biraraya gelip bir koalisyon oluflturmalar› gerekir. 

Bu koalisyon önce kan bas›nc› düfltü¤ü zaman ne yap›lmas› gerek-

ti¤ini araflt›rmak zorundad›r. Bu araflt›rma sonucunda da koalisyonun

en ideal çözüme karar vermesi gerekir: Bu ideal çözüm "kan damarla-

r›n›n çaplar›n› daraltmak" ve "aldosteron hormonunun salg›lanmas›n›

sa¤lamak"t›r. 

Ard›ndan yine biraraya gelip, uzun araflt›rmalar yap›p, böbrek üs-

tü bezlerinin ve damar kas› hücrelerinin anatomilerini, çal›flma sistem-

lerini analiz etmelidirler. Sonra bu damarlar›n kas›lmas› ve böbrek üs-

tü bezlerinin aldosteron salg›lamas› için mucize bir formülü yani "anji-

otensin-II" maddesinin moleküler projesini tespit etmifl olmal›d›rlar. 

Yap›lmas› gereken son ifl, bu molekülün nas›l üretilece¤inin tespit

edilmesidir. Her organ bu molekülün üretim aflamas›nda bir sorumlu-

luk almal›d›r. Çizilen üretim plan› çerçevesinde üç aflamal› bir montaj

sistemi uygun görülmeli, her organa bir görev paylaflt›r›lmal›d›r. Böb-

rek hücreleri "renin" üretmeye, karaci¤er hücreleri "anjiotensinojen"

üretmeye, akci¤er hücreleri de "ACE" üretmeye karar vermeli ve görev

da¤›l›m› tamamlanmal›d›r. Ard›ndan toplant› sona ermeli ve hücreler

ait olduklar› yerlere geri dönmelidir. (flekil 46, 47)

Bu sistemin her parças›, üzerinde düflünülmesi gereken harikalar-

la doludur. ‹nsan vücudundaki her hücre özel bir görev için yarat›lm›fl,

özel niteliklerle donat›lm›fl ve görev yapmas› gereken yere yine özel

olarak yerlefltirilmifltir. ‹nsan vücudunda meydana gelen tüm olaylar›

Rabbimiz yaratm›flt›r ve insan bedenindeki her ayr›nt› da O'nun sonsuz

ilminin delillerinden sadece birkaç tanesidir. Yüce Allah'›n Kuran'da

bildirdi¤i gibi:

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemifltir. O'na mül-

künde ortak yoktur, herfleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl, belli bir

ölçüyle takdir etmifltir. (Furkan Suresi, 2)
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fiekil 47
Bu toplant› sonras›nda tüm hücrelerin görevleri belirlenmifltir ve her
biri ne yapaca¤›n› çok iyi bilmektedir. Allah'›n, gözle görülemeyecek
kadar küçük olan bu varl›klara ilham›yla, insan›n kan bas›nc› dahi
kusursuzca kontrol alt›nda tutulmaktad›r. 

fiekil 46
‹nsan hiç fark›nda dahi de¤ilken, böbrek, karaci¤er ve akci¤er hücreleri ade-
ta bir toplant› düzenler ve hücreler aras›nda görev da¤›l›m› yaparlar. 
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aklafl›k 3 kg a¤›rl›¤›nda ve 50 cm boyunda yeni do¤an bir

bebe¤in, yirmi-yirmi befl sene içinde 80 kg a¤›rl›¤›nda 1.80

m uzunlu¤unda yetiflkin bir insan olmas›n› sa¤layan nedir?

Bu sorunun cevab›, hipofiz bezinden salg›lanan muci-

ze bir molekülde, büyüme hormonunda sakl›d›r.

Büyüme ifllemi iki farkl› flekilde gerçekleflir. Baz› hücreler hacimle-

rini art›r›rlar. Baz› hücreler de bölünerek ço¤al›rlar. ‹flte bu iki ifllemi de

sa¤layan ve yöneten büyüme hormonudur.

Büyüme hormonu hipofiz bezinden salg›lan›r ve bütün vücut hüc-

relerine etki eder. Her hücre hipofiz bezinden kendisine gelen mesaj›n

anlam›n› bilir. E¤er büyümesi gerekiyorsa büyür, bölünerek ço¤almas›

gerekiyorsa ço¤al›r. 

Örne¤in yeni do¤mufl bir bebe¤in kalbi yetiflkin halinin yaklafl›k

olarak 16'da biri kadard›r. Buna karfl›n toplam hücre say›s› yetiflkin kal-

bindekilerle ayn›d›r. Büyüme hormonu geliflme döneminde kalp hücre-

lerine teker teker etki eder. Her hücre, büyüme hormonunun kendisine

emretti¤i kadar geliflme gösterir. Böylece kalp de büyüyerek yetiflkin

bir insan kalbi haline gelir. (flekil 48)



Sinir hücrelerinin ço¤almas› da bebek henüz anne karn›ndayken,

6. ay›n sonunda biter. Bu aflamadan do¤uma ve do¤umdan yetiflkinli-

¤e kadar olan devrede sinir hücrelerinin say›lar› sabit kal›r. Büyüme

hormonu sinir hücrelerine de hacimsel olarak büyümelerini emreder.

Böylece sinir sistemi büyüme ça¤›n›n bitimiyle beraber son halini al›r.

(flekil 49) 

Vücutta bulunan di¤er hücreler  –örne¤in kas ve kemik hücreleri-

geliflme dönemi boyunca bölünerek ço¤al›rlar. Bu hücrelere ne kadar

bölünmeleri gerekti¤ini bildiren de yine büyüme hormonudur. (flekil

50, 51)

Bu durumda flu soruyu sormam›z gerekir:

Hipofiz bezi nas›l olur da hücrelerin bölünmesi veya büyümesi
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fiekil 48,49
Yeni do¤mufl bir bebe¤in kalbi
yetiflkin halinin yaklafl›k olarak
16'da biri kadard›r. Buna karfl›n
toplam hücre say›s› yetiflkin
kalbindekilerle ayn›d›r.
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fiekil 50
Büyüme hormonu sinir hücrelerine hacimsel olarak büyümelerini emreder.
Böylece büyüme ça¤›n›n sonunda, sinir hücreleri son halini alm›fl olur. 

fiekil 51
Kas ve kemik hücre-
leri gibi baz› vücut
hücreleri geliflme dö-
nemi boyunca bölü-
nerek ço¤al›rlar.



için gerekli olan formülü bilir? Bu, son derece mucizevi bir olayd›r.

Çünkü nohut büyüklü¤ünde bir et parças›, vücutta bulunan bütün

hücrelere hükmetmekte ve bu hücrelerin hacim olarak geniflleyerek ve-

ya bölünerek büyümelerini sa¤lamaktad›r. 

Sorulmas› gereken bir baflka soru da fludur: Bu et parças› böyle bir

görevi neden yerine getirir? Bu hücreler niçin bir ömür boyu, di¤er

hücrelere bölünmelerini emreden bir mesaj göndermektedir?

‹flte bu noktada Allah'›n yaratmas›ndaki mükemmellik bir kez da-

ha ortaya ç›kar. Küçücük bir bölgede bulunan hücreler, trilyonlarca

hücrenin bir düzen içinde bölünmelerini ve büyümelerini sa¤lamakta-

d›r. Oysa bu hücrelerin insan bedenini d›flar›dan görmelerine, bedenin

ne kadar büyümesi ve ne aflamaya geldi¤inde durmas› gerekti¤ini bil-

melerine imkan yoktur. Bu fluursuz hücreler, vücudun karanl›¤› içinde,

ne yapt›klar›n› dahi bilmeden büyüme hormonu üretmekte ve üretimi

durdurmalar› gerekti¤i zaman da durmaktad›rlar. Öyle kusursuz bir

sistem yarat›lm›flt›r ki, büyümenin ve bu hormonun salg›lanmas›n›n

her aflamas› kontrol alt›ndad›r.

Büyüme hormonunun baz› hücrelere hacim olarak büyümelerini,

baz› hücrelere de bölünerek ço¤almalar›n› emretmesi ayr› bir mucize-

dir. Çünkü her iki hücreye ulaflan hormon birbirinin kopyas›d›r. Ancak

emri alan hücrenin genetik flifresine ne flekilde hareket etmesi gerekti¤i

yaz›lm›flt›r. Büyüme hormonu büyüme emrini verir. Bunun ne flekilde

yap›laca¤› o hücrenin içinde yaz›l›d›r. Bu da insan vücudunun her nok-

tas›n›n yarat›l›fl›ndaki kudret ve ihtiflam› bir kez daha ispatlar.

Burada çok önemli bir detay daha vard›r: Büyüme hormonunun

bütün vücut hücreleri üzerinde etkili olmas› da son derece büyük bir

mucizedir. Baz› hücreler büyüme hormonuna itaat ederken, baz› hücre-

lerin bu hormona isyan etmeleri istenmeyen sonuçlara neden olurdu.

Örne¤in kalp hücreleri büyüme hormonunun emretti¤i flekilde büyür-

ken, gö¤üs kafesi hücreleri ço¤almay› ve büyümeyi reddederlerse, bü-

yüyen kalp küçük kalan gö¤üs kafesi içinde s›k›fl›r ve sonuç ölüm olur-

du.
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Ya da burun kemi¤i büyürken burun derisi büyümesini durdurur-

sa, burun kemi¤i burun derisini y›rtarak d›flar› ç›kard›. Kaslar›n, ke-

miklerin, derinin ve organlar›n birbirleriyle uyumlu bir flekilde büyü-

meleri, her hücrenin teker teker büyüme hormonuna itaat etmesi saye-

sinde kusursuz bir flekilde sa¤lan›r.

Büyüme hormonu, kemiklerin ucundaki k›k›rdak dokunun gelifl-

mesi için de emir verir. Bu k›k›rdak, yeni do¤an bir bebe¤in kal›b› gibi-

dir. O büyümedikçe, bebek de büyüyemez.9 Burada bulunan hücreler

kemi¤i uzunlamas›na büyütürler. Peki bu hücreler kemi¤in uzunlama-

s›na büyümesi gerekti¤ini nereden bilirler? E¤er bu kemik yana do¤ru

büyüse bacak uzayamayacak, hatta bacak kemi¤i bu bölgede deriyi y›r-

tarak d›flar› ç›kacakt›r. Ancak Yüce Rabbimiz, insan vücudundaki her

detay› ve bilgiyi her hücrenin çekirde¤ine yerlefltirmifltir. Böylece ke-

mikler uzunlamas›na büyür.

Büyüme hormonunda görülen bir baflka mucize de bu hormonun

salg›land›¤› dönem ve miktarla ilgilidir. Büyüme hormonu tam olarak

gereken miktarda ve en yo¤un olarak da büyüme ça¤›nda salg›lan›r.

Bu, çok önemli bir muci-

zedir. Çünkü ihtiyaç du-

yulandan biraz daha az

veya biraz daha fazla

hormon salg›lanmas›

durumunda oldukça sa-

k›ncal› sonuçlar ortaya

40 Konuda Hücre

hipotalamus

Yaflam›m›z için hayati
önem tafl›yan hormonla-
r›n salg›lanmas›na karar
veren hipotalamus, be-
denimizde oldukça küçük
bir yer kaplar.



ç›kar. E¤er büyüme hormonu az salg›lan›rsa cüceli¤e, çok salg›lan›rsa

devli¤e yol açar.10

‹flte bu yüzden vücutta büyüme hormonunun salg›lanma miktar›-

n› düzenleyen çok özel bir sistem yarat›lm›flt›r. Bu hormonun salg›lan-

ma miktar›na hipofiz bezinin yöneticisi say›lan hipotalamus karar ve-

rir. Büyüme hormonu salg›lanmas› gerekti¤i zaman hipofize "büyüme

hormonu salg›latt›r›c› hormon" (GHRH) gönderir. Kanda gere¤inden

fazla büyüme hormonu bulundu¤u zaman da, hipotalamus hipofize

bir mesaj (somatostatin hormonu) göndererek, büyüme hormonunun

salg›lanmas›n› yavafllat›r.11 (flekil 52)
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fiekil 52
Hipotalamus t›pk› bir orkestra flefi gibi, vücudun hormonal dengesini idare
eder. 
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fiekil 53,54
Hipotalamus, herhangi bir insan›n yapamayaca¤› önemli bir görevi
yerine getirir. K›lcal damar›n içindeki büyüme hormonlar›n› ay›rt eder
ve bunlar› sayar. Bu konuda e¤itimi olmayan bir insan›n böyle bir
görevi yerine getirmesi kesinlikle imkans›zd›r. 



Peki hipotalamusu oluflturan hücreler, kanda ne kadar büyüme

hormonu olmas› gerekti¤ini nereden bilmektedirler? Nas›l olur da kan-

da bulunan büyüme hormonu miktar›n› ölçer ve bu duruma göre bir

karar verebilirler? Bu durumun ne kadar büyük bir mucize oldu¤unu

anlamak için flu örnek üzerinde düflünelim: 

Bir insan› özel bir cihaz yard›m› ile milyarlarca kez -insan bir hüc-

re boyutuna inene kadar- küçülttü¤ümüzü varsayal›m. Bu insan, özel

bir kapsüle yerlefltirilip hipotalamus bölgesinde bulunan hücrelerden

birinin yan›na yerlefltirilsin. 

Bu kiflinin görevi, önünden geçen k›lcal damar›n içinde bulunan

büyüme hormonu moleküllerini saymakt›r. E¤er bu molekül say›s›nda

bir düflüfl veya art›fl olursa bunu da tespit etmektir. Bilindi¤i gibi kan s›-

v›s›n›n içinde binlerce farkl› madde bulunmaktad›r. Moleküler yap›lar

düflünüldü¤ü zaman bir insan›n önüne konulan fleklin büyüme hormo-

nuna m› yoksa baflka bir maddeye mi ait oldu¤unu bilmesi (e¤er bu ko-

nuda uzman bir bilim adam› de¤ilse) imkans›zd›r. Ancak hipotalamu-

sa yerlefltirdi¤imiz insan›n milyonlarca molekül içinde büyüme hor-

monlar›n› mutlaka tan›mas› gerekir. Ayr›ca bu hormonun miktar›n› da

her an kontrol etmek zorundad›r. (flekil 53, 54)

Bir insan için bile oldukça zor görünen bu görevi, fluursuz hipota-

lamus hücreleri nas›l yapmaktad›rlar? Her an kanda bulunan büyüme

hormonu miktar›n› nas›l ölçmektedirler? Büyüme hormonunu di¤er

moleküllerden nas›l ay›rt etmektedirler? Bu hücrelerin molekülleri ta-

n›malar›n› sa¤layacak gözleri, durum de¤erlendirmesi yapacak bir be-

yinleri yoktur. Ancak Allah'›n kurdu¤u sistem içinde kendilerine emre-

dilen görevi hatas›z bir flekilde yerine getirirler. Bu kusursuz sistem sa-

yesinde insan son derece orant›l›, estetik bir vücuda ve organlara sahip

olur. Allah, yaratt›¤› her fley gibi insan› da mükemmel özelliklerle bir-

likte var etmifltir:

O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir,

'flekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde

olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haflr Sure-

si, 24)
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erkesin bildi¤i gibi, çocukluktan yetiflkinli¤e geçifl afla-

mas› olan ergenlik döneminde, her insan›n bedeni bir-

çok de¤iflikli¤e u¤rar. Peki, milyarlarca insan›n bede-

ninde, hiç flafl›rmadan bu de¤iflimlerin zaman›n› ayar-

layan ve de¤iflimi bafllatan mekanizma nedir? Sanki, insan vücudunda

alarm› kurulu bir saat vard›r ve bu saatin alarm› çald›¤›nda, alarm› du-

yan baz› hormonlar harekete geçmektedirler. 

Elbette ki vücutta bir saat bulunmamaktad›r, ancak birazdan da

detaylar› ile görülece¤i gibi, beynin hipotalamus bölgesindeki baz› hüc-

reler, sanki kurulu bir saatin alarm›n› duymufl gibi, ortalama 15 sene

bekledikleri yerden kalkarlar ve harekete geçerler. 15 senenin sonunda

bir senenin bir gününün belli bir saatinde hipotalamustaki hücreler

GnRH olarak isimlendirilen bir hormon salg›lamaya bafllarlar. Bu hor-

mon da hipofiz bezine iki hormonun salg›lanmas› emrini verir. Salg›la-

nan hormonlar Folikül Uyar›c› Hormon (FSH) ve Luteinlefltirici Hor-

mon (LH)'dur.

Bu iki hormonun çok önemli görevleri ve mucizevi yetenekleri
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vard›r. Her ikisi de erkek ve kad›n bedeninin farkl›laflma ve fiziksel ol-

gunlaflma sürecini bafllat›rlar. Bu çok önemli bir ayr›nt›d›r; çünkü FSH

ve LH hormonlar› bu de¤iflimi sa¤layacak bölgelere uygun olarak ta-

sarlanm›fllard›r. Ve iki hormon da ne yapmalar› gerekti¤ini çok iyi bilir-

cesine hareket ederler.

FSH hormonu kad›n bedeninde, yumurtal›¤›n içinde bulunan yu-

murta hücrelerinin olgunlaflmalar›n› ve geliflmelerini sa¤lar. Bir baflka

görevi de, bu bölgeden çok önemli bir baflka hormonun, östrojen hor-

monunun salg›lanmas›n› sa¤lamakt›r.

FSH hormonu yine ayn› formülle erkek bedeninde de salg›lan›r.

Ancak bu sefer bambaflka etkilere yol açar. Testis hücrelerini uyar›r ve

sperm üretimini bafllat›r. 

LH hormonunun kad›n bedenindeki görevi, olgunlaflan yumurta-

n›n serbest b›rak›lmas›n› sa¤lamakt›r. Ayr›ca kad›nlarda progesteron

isimli bir baflka hormonun salg›lanmas›n› sa¤lar.

LH hormonunun erkek bedeninde  farkl› bir görevi vard›r. Testis-

lerde bulunan bir grup özel hücreyi (leyding hücreleri) uyar›r ve testos-

teron isimli hormonun salg›lanmas›n› sa¤lar. 

Bu hormonlar›n farkl› cinslerin bedenlerinde ayn› formül ile üre-

tilmeleri ve her cinste birbirlerinden tamamen farkl› etkilere sahip ol-

malar› elbette çok büyük bir harikad›r. Hormonlar, erkek bedeni ve ka-

d›n bedeni aras›ndaki fark› nereden bilirler? Nas›l olur da ayn› formü-

le sahip bir hormon, erkek bedeninde

testosteron üretilmesini sa¤larken,

kad›n bedeninde progesteron hor-

monu üretilmesini sa¤lar? 

Beynin hipotalamus
bölgesine yerlefltirilmifl
olan görünmez saat
sayesinde hipotalamus
bir insan›n ergenlik
ça¤›na geldi¤ini anlar. 
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Ayn› formülle üretilen hormonlar erkek vücudunu tan›y›p sesini,

kas yap›s›n› bir erke¤e uygun olacak flekilde gelifltirirken, kad›n bede-

nindekiler nas›l olup da kad›n›n kimyas›n› ve özelliklerini bilip ona gö-

re de¤ifliklikler yapabilmektedirler? Ayn› hormon ile farkl› etkilerin ve

farkl› cinsiyetlerin oluflmas›n› sa¤layacak bu mükemmel genetik prog-

ram, hücrelerin içine nas›l yerleflmifltir? (flekil 55)  

Tüm bu olaylar›n tesadüflere, hücreye ya da hücreleri oluflturan

atomlara ba¤l› olmad›¤› son derece aç›kt›r. Erkek ve kad›na özgü ola-

cak flekilde ayarlanm›fl bu düzenlemeler bilinçli bir yarat›l›fl›n ve bir

plan›n varl›¤›n› bize göstermektedir. Hiç flüphesiz bu yarat›fl tüm ka-

inat gibi her fleyi kusursuz olarak yaratan alemlerin Rabbi Allah'a ait-

tir. Yarat›l›fltaki kusursuzlu¤u düflünen her insan, bizi yoktan var eden

Rabbimiz'i zikrederek O'na flükretmelidir: 

Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki

sak›nas›n›z. (Bakara Suresi, 21)

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikifler, üçer ve dörder kanatl› melekleri

elçiler k›lan Allah'›nd›r; O, yaratmada diledi¤ini art›r›r. fiüphesiz

Allah, her fleye güç yetirendir. (Fat›r Suresi, 1)
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fiekil 55
FSH ve LH hormonlar›,
en uygun ve do¤ru za-
manda, erkek ve kad›n
bedeninin farkl›laflma
ve fiziksel olgunlaflma
sürecini bafllat›r. 



er insan›n normal vücut s›cakl›¤› 36.5-37 derecedir.

Vücudunuzun ›s›s›n›n kayna¤›n›n ne oldu¤unu ve bu

›s›y› neyin daima sabit tuttu¤unu hiç düflündünüz

mü? Evleri ›s›tmak için genellikle kalorifer sistemi kullan›l›r. Bu siste-

min bir de s›cakl›¤›n derecesini ayarlayan termostat› bulunur. Ev sahi-

bi termostat› istedi¤i dereceye getirerek, evin ›s›nmas›n› sa¤lar. Peki in-

san vücudundaki kalorifer sistemi nedir ve termostat›n ayar› nas›l ya-

p›lmaktad›r? 

Vücudun ›s› kayna¤›, insan vücudundaki 100 trilyon hücredir.

Hücrelerin faaliyeti s›ras›nda belirli bir ›s› aç›¤a ç›kar ve bu ›s› vücudun

›s›nmas›na neden olur. ‹flte bu mikro kaloriferlerin her birinin ne kadar

›s› vermesi gerekti¤ini düzenleyen, yani vücudumuzdaki termostat›

Allah'›n ilham› ile ayarlayan ise küçücük bir molekül olan tiroksin hor-

monudur. (flekil 56)

Hücrenin çal›fl›rken belirli bir ›s› yaymas›, 100 trilyon hücrenin

yayd›¤› ›s›n›n toplam›n›n insan yaflam› için tam gerekti¤i kadar olmas›
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bafll› bafl›na bir mucizedir. Tiroksin moleküllerinin hücrenin ne kadar

›s› yaymas› gerekti¤ini ve bu ›s›n›n nas›l art›r›laca¤›n› biliyor olmalar›

bir yarat›l›fl mucizesidir. (flekil 57)

Tiroksin hormonunun salg›lanmas› da ayr› bir yarat›l›fl mucizesi-

dir. Tiroksin hormonuna ihtiyaç duyuldu¤u anda hormonal sistemin

beyni hipotalamus, hormonal sistemin orkestra flefi olan hipofiz bezine

bir emir (TSH-Tiroid Salg›lama Hormonu) gönderir. Emri alan hipofiz

bezi, tiroid bezinin harekete geçmesi gerekti¤ini anlar. O da hemen ti-

roid bezine bir emir (Tirotropin- Tiroid Bezini Harekete Geçirici Hor-

mon) gönderir. Emir-komuta zincirinin son halkas› olan tiroid bezi de

kendisine ulaflan bu emir do¤rultusunda hemen tiroksin hormonu üre-

tir ve kan yoluyla bunu bütün vücuda da¤›t›r. (flekil 58)

Tiroksin hormonunun yaln›zca görevi de¤il, salg›lanma

miktar› da son derece önemlidir. Peki bu molekülün salg›-

lanma miktar› nas›l belirlenir? Nas›l olur da bu hor-

mon –hastal›k halleri d›fl›nda- ihtiyaçtan fazla

ya da az salg›lanmaz? 

Tiroksin hormonunun salg›lanma

miktar› da Allah'›n sonsuz ilmi ile

yaratt›¤› özel bir sistem sayesinde

belirlenir. Bu sistem iki ayr› öl-

çüm ve geri-besleme meka-
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fiekil 56
Tiroksin hormonu
vücudumuzda ade-
ta termostat görevi
görerek, ›s› den-
gesini ayarlar.
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fiekil 57
Tiroksin moleküllerinin, hücrenin ne kadar ›s› yaymas› gerekti¤ini
ve bu ›s›n›n nas›l art›r›laca¤›n› bilmeleri, Allah'›n yarat›fl›n›n bir
mucizesidir.

fiekil 58
Hipofiz bezi, tiroid bezine bir emir gönderir ve bunun sonucunda tiroid bezi
hemen tiroksin hormonu üretir. Ard›ndan bu hormonu kan yoluyla bütün
vücuda da¤›t›r. 
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nizmas›ndan oluflmufltur. Bu mekanizmalar›n her biri benzersiz birer

mühendislik örne¤idir.

Kanda bulunan tiroksin miktar› normalin üzerine ç›kt›¤› zaman ti-

roksin hormonu hipofiz bezi üzerinde çok ilginç bir etki oluflturur: Hi-

pofiz bezinin TSH, yani tiroid salg›lama hormonuna karfl› gösterdi¤i

duyarl›l›¤› azalt›r. (flekil 59)

E¤er biraz dikkatlice düflünülecek olursa, ortada harika bir yap›-

n›n oldu¤u görülecektir. Çünkü TSH hormonunun görevi, hipofiz bezi-

ni harekete geçirmek ve tiroid bezine bir emir göndermesini sa¤lamak-

t›r. Bu emir, tiroksin hormonunun üretilmesi için kurulmufl bulunan

emir-komuta zincirinin ikinci halkas›n› oluflturur. 

Sistem öyle detayl› bir flekilde planlanm›flt›r ki, artan tiroksin ken-

disini üreten kayna¤›n daha fazla üretim yapmamas› için son derece

ak›lc› bir tedbir almakta ve kendi üretimi için kurulmufl olan emir-ko-

muta zincirini kesintiye u¤ratmaktad›r. Böylece kanda bulunan tiroksi-

nin normalin üzerine ç›kmas›yla beraber tiroksin üretimi otomatik ola-

rak yavafllayabilmektedir. (flekil 60) 

Tiroksin hormonunun üretim miktar›n› belirleyen ikinci bir sistem

daha vard›r. Artan tiroksin, hipotalamus hücrelerini etkiler. Bu hücreler

de TSH üretimini azalt›rlar. Böylece tiroksin üretimi yavafllar.
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fiekil 59
Kanda bulunan
tiroksin miktar›
normalin üzerine
ç›k›nca, tiroksin
hormonu hipofiz
bezinin önüne
adeta bir bariyer
çeker.



Kanda bulunan tiroksin miktar› azald›¤› zaman bu sistem tam ters

yönde çal›fl›r. Tiroksin hormonunun miktar›n›n azald›¤›n› fark eden hi-

potalamus daha çok TSH hormonu üretir. Bu da tiroksin hormonunun

üretimini art›r›r. Bu durumda flu sorular› sormam›z gerekir; tiroksin

hormonu üretimin durmas› için emir-komuta zincirinin durdurulmas›

gerekti¤ini nereden bilmektedir? Hipotalamusta bulunan hücreler, ti-

roksin artt›¤› zaman hormon salg›lamay› durdurmalar› gerekti¤ini, ti-

roksin azald›¤› zaman hormon salg›lamay› art›rmalar› gerekti¤ini nere-

den bilmektedirler? Bu kusursuz sistem nas›l var olmufltur?

Böylesine ince planlanm›fl bir sistemin tesadüfen meydana geldi-

¤ini düflünmek, bir bilgisayar›n ya da televizyonun tesadüfen meyda-

na geldi¤ini düflünmekten çok daha ak›l d›fl› bir iddia olur. Çünkü bu

sistemin çal›flabilmesi için flu an burada detaylar› anlat›lmayan, ancak

moleküler boyutta gerçekleflen özel planlanm›fl yüzlerce ayr›nt› bulun-

maktad›r. Bu sistemi yaratan›n üstün bir ak›l ve güç sahibi olan Yüce

Allah oldu¤u çok aç›k bir gerçektir. Allah'›n ilmi her yeri sar›p kuflat-

m›flt›r: 

...Rabbim, ilim bak›m›ndan her fleyi kuflatm›flt›r. Yine de ö¤üt al›p-dü-

flünmeyecek misiniz?" (Enam Suresi, 80). 
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fiekil 60
Kanda bulunan tiroksin normalin üzerine ç›kanca üretim ifllemi otomatik
olarak durdurulur.
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iroksin hormonunun salg›lanma miktar›, önceki sayfa-

larda bahsetti¤imiz hayranl›k uyand›r›c› sistemler saye-

sinde garanti alt›na al›nm›flt›r. Ancak bütün bunlar›n

yan› s›ra, herhangi bir kriz durumuna karfl› kanda bu-

lunan tiroksin miktar›n› sabit tutan ola¤anüstü bir sistem daha vard›r.

Tiroid bezi taraf›ndan kana salg›lanan tiroksin molekülleri, s›rf bu

ifl için özel olarak tasarlanm›fl bir tafl›y›c› moleküle ba¤lan›r ve kanda

bu flekilde dolafl›rlar. Ve bu moleküle ba¤l› olduklar› sürece görevlerini

yapamazlar. 10 bin tiroksin molekülünden sadece 4 tanesi kanda ser-

best bir flekilde bulunur. Hücrelerin metabolizma h›zlar›n› etkileyen ti-

roksinler de iflte bu her 10.000 tiroksin molekülünden 4 tanesidir.12

Serbest tiroksin molekülleri hücrelerin içine girdikçe, onlar›n yeri-

ne tafl›y›c›lar›ndan ayr›lan yeni tiroksin molekülleri geçer. Böylece tafl›-

y›c›lar›na ba¤l› olan tiroksin molekülleri bir depo olarak kullan›l›r ve

gerekli tiroksin hep haz›r halde tutulmufl olur. (flekil 61, 62) 

Hücrelere etki etmesi gereken tiroksin miktar›n›n ne kadar hassas

bir denge ile ayarl› oldu¤u, e¤er hücrelere etki eden tiroksin miktar› ar-
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fiekil 61, 62
Serbest tiroksin mole-
külleri hücrelerin içi-
ne girdikçe, tafl›y›c›la-
r›ndan ayr›lan yeni ti-
roksin molekülleri on-
lar›n yerine geçer.
Böylece tafl›y›c›lar›na
ba¤l› olan tiroksin
molekülleri bir depo
olarak kullan›l›r ve ge-
rekli tiroksin hep ha-
z›r halde tutulmufl
olur.
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tarsa veya azal›rsa bunun sonucunda ne tip sak›ncalar›n ortaya ç›kaca-

¤› daha önce ele al›nm›flt›. ‹flte bu hassas miktar›n içinde ayn› zamanda

biraz önce de¤indi¤imiz 10.000'de 4'lük oran da vard›r. Bu durumda

kaç›n›lmaz olarak flu sorular› sormak gerekir:

Peki trilyonlarca molekül nas›l say›l›r ve bu moleküllerin yaln›zca

10.000'de 4'lük bölümünün insan sa¤l›¤› için uygun oldu¤una neye gö-

re karar verilmifltir? Geride kalan 9996 molekülün pasif durumda bek-

lemesi gerekti¤i nas›l hesap-

lanm›flt›r? Kan damarlar›n›n

içinde 4 molekülde eksilme ol-

du¤u ve di¤er moleküllerin

serbest b›rak›lmalar› gerekti¤i

nas›l anlafl›lm›flt›r? Bu ola¤a-

nüstü matematiksel hesap ve

bu hesaba göre kurulmufl ve

yeryüzünde gelmifl geçmifl

bütün insanlarda var olan bu

sistem binlerce y›ld›r kusur-

suzca nas›l ifllemektedir?

fiüphesiz bu örnek, Yüce

Allah'›n gözle görebildi¤imiz

veya göremedi¤imiz her ale-

me hakim oldu¤unun, her fle-

yi sar›p kuflatt›¤›n›n delillerin-

den sadece bir tanesidir:

... (Allah,) onlar›n nezdinde

olanlar› sar›p-kuflatm›fl ve her

fleyi say› olarak da say›p-tespit

etmifltir. (Cin Suresi, 28)
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tirotropin
serbestlefltirici
hormon

hipotalamus

hipofiz bezi

tiroid serbestlefltiri-
ci hormon

tiroid hormonu

azalt›lm›fl TRH salg›s›

azalt›lm›fl TSH salg›s›

negatif geri tepki

fazla tiroid hormonu

art›r›lm›fl TRH hormonu

art›r›lm›fl TSH
hormonu

zay›flat›lm›fl
geri tepki

az tiroid hormonu 

Tiroksin hormonuna ihtiyaç duyuldu¤un-
da hipotalamus, hipofiz bezine bir emir
gönderir. Emri alan hipofiz bezi, tiroid
bezinin harekete geçmesi gerekti¤ini an-
lar. O da hemen tiroid bezine bir emir
gönderir ve tiroksin hormonu üreterek
kan yoluyla bütün vücuda da¤›t›r.



a¤l›kl› bir kad›n›n bünyesi, her dört haftada bir yumurta-

n›n döllenebilmesi için kapsaml› bir haz›rl›k yapar. Bu

haz›rl›¤›n bafl elemanlar› ise yine hormonlard›r. 

Dört haftal›k bölümün hemen bafl›nda hipofiz bezi LH hormonu

üretir. Bu hormon beyindeki yerinden yola ç›kt›ktan sonra, uzun bir yol

katederek kan yoluyla yumurtal›klara ulafl›r. Hormonlar, son derece

küçük moleküllerdir ve insan vücudu bu küçük moleküller için kilo-

metrelerce uzunlu¤unda bir yol demektir. Ancak her LH hormonu yo-

lunu kaybetmeden, nereye gidece¤ini çok iyi bilerek, baflka hiçbir orga-

na sapmadan direkt olarak yumurtal›klara ulafl›r. Art›k yumurtal›klar›n

faaliyete geçme zaman› gelmifltir. (flekil 63)

Yumurtal›¤›n içinde binlerce olgunlaflmam›fl (çekirdek) yumurta

hücresi bulunmaktad›r. Hipofizden gelen LH hormonunun etkisiyle bu

çekirdek hücrelerden bir bölümü olgunlaflmaya bafllar. LH hormonu bu

hücreleri harekete geçirecek özel bir formüle sahiptir. (flekil 64) Kan

içinde birçok madde bulunmaktad›r, ancak bu maddelerin hiçbiri yu-

murtal›klar› harekete geçirmezken LH hormonunun sahip oldu¤u
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fiekil 63
LH hormonu yolunu kaybetmeden, sanki elinde bir harita varm›fl gibi,
nereye gidece¤ini çok iyi bilerek, baflka hiçbir organa sapmadan
do¤rudan yumurtal›klara ulafl›r.

fiekil 64
Yumurtal›¤›n içinde binlerce olgunlaflmam›fl yumurta hücresi bulunur. LH hor-
monunun etkisiyle bu çekirdek hücrelerden bir bölümü olgunlaflmaya bafllar.
LH hormonu bu hücreleri harekete geçirecek özel bir formüle sahiptir. 



özellikler bu etkiyi göstermektedir. Ya-

ni bu görev için özel olarak yarat›lm›flt›r. 

Olgunlaflmaya bafllayan hücrelerden yaln›zca bir tanesi tam ola-

rak olgunlafl›r ve yumurta hücresi olarak yumurtal›ktan d›flar› salg›la-

n›r. (flekil 65)

Geliflmekte olan yumurta hücresine ve etraf›nda bulunan besleyi-

ci tabakaya folikül denir. Hipofiz bezinden gönderilen bir di¤er hor-

mon olan FSH hormonu folikül üzerinde çok ilginç bir etki yapar ve fo-

likül birden bire özel bir molekül üretmeye bafllar. Bu molekül "östro-

jen" isimli hormondur. 

Daha kendisi tam olarak geliflmemifl olan folikül, nas›l olup da bir

hormon üretmeye bafllam›flt›r? Bu üretimi yapacak mekanizma ve or-

ganizasyona nas›l sahip olmufltur? Bu üretimin amac› nedir? 

Kuflkusuz tüm bunlar› yapan alemlerin Rabbi Yüce Allah't›r. Bu

sistemlerde O'nun sonsuz ilminin ve üstün yarat›fl›n›n delillerinden sa-

dece bir tanesini göstermektedir. 

Gökleri ve yeri yaratan, onlar›n bir benzerini yaratmaya kadir de¤il

mi? Elbette (öyledir); O, yaratand›r, bilendir. Bir fleyi diledi¤i zaman,

O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. Her fleyin

melekutu (hükümranl›k ve mülkü) elinde bulunan (Allah) ne Yücedir.

Siz O'na döndürüleceksiniz. (Yasin Suresi, 81-83)
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fiekil 65
Olgunlaflmaya bafllayan
hücrelerden yaln›zca biri
tam olarak olgunlafl›r ve
yumurtal›ktan d›flar›
ç›kar.
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olikülün üretti¤i moleküller, yani östrojenin kad›n vü-

cudunda üstlendi¤i görevler, Allah'›n yarat›fl›ndaki mu-

cizelerden birini daha göstermektedir. fiimdi bu görev-

lerden baz›lar›n› k›saca görelim:

1. "Östrojen" hormonunun hedeflerinden biri "döl yata¤›"d›r. Döl

yata¤›, döllenmifl yumurtan›n gömülece¤i ve bölünerek büyüyece¤i

yuvas›d›r. Östrojen hormonunun etkisiyle birlikte döl yata¤›nda bir ha-

z›rl›k bafllar. Döl yata¤›n›n duvarlar›n›n kal›nl›¤› 3-5 kat artar ve k›lcal

damarlar taraf›ndan sar›l›r. (flekil 66) E¤er döllenme gerçekleflirse, yu-

murtan›n ihtiyac› olan besin bu damarlardan karfl›lanacakt›r.

Bu gerçek bir mucizedir. Çünkü henüz geliflmekte olan folikül,

içinde bulunan yumurta hücresinin gelece¤ini adeta düflünmekte,yu-

murtan›n ileride beslenmesi için gerekli tedbirleri almakta, ve  yumur-

tan›n gelecekte bar›naca¤› döl yata¤›n›n haz›rl›k yapmas›n› sa¤lamak-

tad›r.

Bu noktada baz› sorular sormak gerekir:

1. Folikül, yumurta hücresinin salg›land›ktan sonra döl yata¤›na



ulaflaca¤›n› ve burada konaklayaca¤›n› nas›l haber alm›flt›r? Döl yata-

¤›ndaki k›lcal damar›n yumurta hücresine besin sa¤layaca¤›n› nas›l bil-

mektedir? Bu k›lcal damarlar›n ço¤almas›n› sa¤layacak formülü nas›l

ö¤renmifltir? Tüm bunlar flüphesiz Yüce makamlar›n sahibi olan

Allah'›n yaratma sanat›n›n birer tecellileridir.

2. Östrojen etkisi ile döl yata¤› kaslar› da geliflmeye bafllar ve kas
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fiekil 66
Östrojen etkisi ile döl yata¤› kaslar› da geliflmeye bafllar ve kas gücü artar.
Bu da olas› bir döllenme halinde yumurtan›n yerleflece¤i yata¤› korumak
için al›nm›fl bir önlemdir.
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gücü artar. Bu da olas› bir döllenme halinde yumurtan›n yerleflece¤i ya-

ta¤› korumak için al›nm›fl bir önlemdir.13

Küçücük bir folikülün üretti¤i kimyasal molekül, bir insan›n bede-

nini bafltan afla¤› flekillendirmekte, ayn› zamanda gelecekte yeni bir in-

san›n do¤mas› için gerekli düzenlemeleri yapt›rmaktad›r.(flekil 66, 67)

Oysa östrojen hormonu, atomlar›n yanyana dizilmesi ile meydana gel-

mifl fluursuz bir maddedir. fiuursuz hücreler taraf›ndan üretilmekte ve

40 Konuda Hücre

fiekil 66
Östrojen hormonu sayesinde,
kad›n bedenine özgü özellikler
oluflur. 
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fiekil 67
Östrojen molekülleri anne rahmindeki
epitel hücrelere ulaflt›¤›nda bu
hücreler asit salg›lamaya bafl-
larlar. Bu asidik ortam, ya-
rarl› mikroplar›n ço¤alma-
s› için uygun bir ortam
sa¤lar ve ayn› zamanda
enfeksiyonlar› önler. 

fluursuz hücreler üzerinde etkili olmaktad›r. Ancak bütün bu olaylar

büyük bir plan içinde gerçekleflmekte ve bu plan›n sonunda insan cin-

siyetlerinden biri eksiksiz olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Bu durumda flu gerçek tekrar ortaya ç›kmaktad›r:

Östrojen hormonu tüm bu aflamalar› kesinlikle kendi bafl›na yapa-

maz. Ona yapt›¤› tüm bu iflleri ilham eden alemlerin Rabbi Yüce

Allah't›r. O tüm kainat› benzersiz bir flekilde yoktan var edendir:

Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eflini yaratan ve her iki-

sinden birçok erkek ve kad›n türetip-yayan Rabbinizden korkup-sak›-

n›n. Ve (yine) Kendisiyle, birbirinizle dilekleflti¤iniz Allah'tan ve akra-

bal›k (ba¤lar›n› koparmak)tan sak›n›n. fiüphesiz Allah, sizin üzeriniz-

de gözeticidir. (Nisa Suresi, 1)
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rkek üreme sisteminde de hormonlar baflrolü oynar. Do-

¤umdan yaklafl›k 10 y›l sonra, geliflme ça¤›n›n bafllamas›y-

la birlikte erkek hormonlar› tam olarak devreye girer. Bu

hormonlar›n devreye girmesi, yine vücutta kurulu bir emir

komuta zincirinin harekete geçmesiyle gerçekleflir. Bu emir komuta

zincirinin en üst düzey yöneticisi hipotalamustur.

Hipotalamus do¤umdan sonraki y›llarda her 3-4 saatte bir LHRH

isimli bir hormon salg›lar. Ancak bu hormonun salg›lanma miktar› ol-

dukça azd›r. Yaklafl›k on y›l sonra hipotalamus erkek bedeninin flekil-

lenmesi için do¤ru zaman›n geldi¤ini adeta anlar ve LHRH hormonu-

nu daha k›sa aral›klarla salg›lamaya bafllar.14 (flekil 68, 69) Bu küçük

moleküller, nas›l olup da y›llarca bekledikten sonra, bir anda daha çok

hormon salg›lama karar› almaktad›rlar. Sanki önceden kurulu bir sis-

tem vard›r ve bu sistem 10 y›l sonra çal›flmaya bafllamaktad›r. Bu siste-

mi kuran, aktifleflece¤i vakti önceden belirleyen, aksamadan çal›flmas›-

n› sa¤layan ve di¤er tüm ifllemleri ilham eden alemlerin Rabbi olan Yü-

ce Allah't›r.
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fiekil 68
Do¤umdan sonraki y›l-
larda hipotalamus her 3-
4 saatte bir LHRH isimli
bir hormon salg›lar. 

fiekil 69
Ancak bu

hormonun salg›-
lanma miktar› olduk-

ça azd›r. Yaklafl›k on y›l
sonra hipotalamus erkek be-

deninin flekillenmesi için do¤ru
zaman›n geldi¤ini adeta anlar ve

LHRH hormonunu daha k›sa aral›klarla
salg›lamaya bafllar.
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Do¤ru zaman geldi¤inde daha s›k salg›lanmaya bafllayan LHRH

hormonu emir-komuta zincirinin ikinci halkas› olan hipofiz bezine ula-

fl›r. Hipofiz bezi bu emri al›r almaz LH isimli baflka bir hormon salg›lar.

Bu hormon da erkek efley bezlerine, yani testislere üretime bafllama em-

rini verir. 

Bütün bu ifllemlerin bafllamas› niçin y›llar sürmektedir ve bu me-

kanizman›n çal›flma zaman› nas›l belirlenmektedir? ‹flte bu sorular›n

cevaplar› bilim dünyas› için halen bir s›rd›r. Ne var ki henüz s›rlar› çö-

zülemeyen bu sistem, insanlar›n bedeninde, Yüce Rabbimiz'in ilk ya-

ratt›¤›ndan beri çal›flmaktad›r. 

LH hormonu kan yoluyla testislere ulafl›nca burada bulunan hüc-

reler testosteron isimli hormonu üretmeye bafllarlar. Testosteron üreten

hücreler adeta ait olduklar› bedenin, çocukluktan erkek görünümüne

geçme zaman› geldi¤ini bilmektedirler. Çünkü ürettikleri testosteronun

kimyasal formülü, geliflmekte

olan bir çocu¤u yetiflkin bir

erkek yapacakt›r.(flekil

70, 71) 

fiüphesiz bütün

bunlar› fluursuz bir

molekülün yap›yor

olmas› oldukça

hayranl›k uyand›-

r›c›d›r. Bu mole-

kül adeta, bir er-

kek bedeninin

özelliklerini bil-

mekte ve trilyon-

larca hücreyi bir er-

kek bedeni olufltur-

malar› için yönetmek-

tedir. 

40 Konuda Hücre
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fiekil 70, 71
Testosteron hormonu
sayesinde erke¤in be-
deni flekillenir. Örne¤in
testosteron molekülleri
k›l kökü hücrelerine etki
eder, sakal ve b›y›k ç›k-
mas›na neden olur,
al›ndaki saç çizgisini
daha geri çeker, ses tel-
lerine etki eder, erkek
bedenine difli yumurta-
s›n› dölleyebilme özelli-
¤ini kazand›r›r. 
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estosteron hormonunun yarat›l›fl›ndaki plan bunlarla

s›n›rl› de¤ildir. Bu hormonun etki mekanizmas›nda da

aç›k bir yarat›l›fl mucizesi görülür. Testosteron yukar›da

s›ralad›¤›m›z etkileri gerçeklefltirmek için hedef dokuya (erkek genital

organlar›) ulafl›nca hücrelerin içine girer. Hücrenin içinde yine özel ola-

rak testosteron için yarat›lm›fl bir enzimle birleflir ve böylece testoste-

ron çok daha etkili bir hale getirilir. 

Tasar›m ve planlama halen bitmemifltir. Bu yeni oluflan hormon da

yine kendisi için özel olarak tasarlanm›fl bulunan özel bir al›c›yla birle-

flir. Ortaya ç›kan moleküler kombinasyon hücrenin DNA's›na ba¤lan›r

ve DNA'dan al›nan bilgiler do¤rultusunda yeni bir protein sentezi or-

taya ç›kar›r. Bu olay erkek ve kad›n bedeni aras›ndaki fark›n belirmesi-

ni ve cinsel fonksiyonlar›n devam›n› sa¤lar.

Ortada o kadar kusursuz yarat›lm›fl bir sistem vard›r ki, testoste-

ron-enzim-al›c› üçlüsünden oluflan mekanizma, DNA'daki milyarlarca

bilgi içinden, kendileri için yaz›l› bölgeyi bulur ve buradaki bilgiler

do¤rultusunda üretim yap›lmas›n› sa¤lar. Örne¤in sakal ç›kmas› için



sakal kökü hücrelerinin DNA'lar›nda hangi bölgeye etki etmeleri ge-

rekti¤ini bilirler. Sesin kal›nlaflmas› için ses telleri hücrelerinin DNA'la-

r›nda hangi bölgeye etki etmeleri gerekiyorsa o bölgeye etki ederler.  

Burada verilen bilgi son derece önemlidir. Testosteron (C
19

H
28

O
2
),

karbon, hidrojen ve oksijen atomlar›n›n farkl› say›larda birleflmesinden

meydana gelmifl bir moleküldür. Bu cans›z, fluursuz varl›k, DNA'da

kendi ifline yarayacak bilginin bulundu¤unu nereden bilebilir? Daha

da önemlisi, 3 milyar harften oluflan, binlerce ciltlik ansiklopediyi dol-

duracak kadar çok bilginin içinden, kendi arad›¤› birkaç harfi nas›l fla-

fl›rmadan ve büyük bir h›zla bulabilmektedir? Bu elbette ki Kendisin-

den baflka ‹lah olmayan Yüce Allah'›n ilham› ile gerçekleflmektedir.(fle-

kil 72) 

Bugün, ‹nsan Genomu Projesi dahilinde, 10 y›ld›r çal›flan yüzlerce

bilim adam›, dünyan›n en geliflmifl teknolojisini kullanarak, sadece

DNA'y› okumay› baflarabilmifllerdir. Ancak,

DNA'n›n hangi bölgesinin insan bedeninin

hangi organ›, proteini veya hormonu ile il-

gili oldu¤unu henüz bilmemektedirler.

Ancak, C
18

H
24

O
2

formülüne sahip östrojen

ve C
19

H
28

O
2

formülüne sahip testosteron

hormonlar›, bunu çok iyi bilmekte, mil-

yonlarca y›ld›r, milyarlarca insan bedenin-

de flaflmadan bildiklerini uygulamaktad›r. 

fiüphesiz yaln›zca bu sistem dahi gökle-

ri, yeri ve ikisi aras›ndakileri ya-

ratan Yüce Allah'›n sanat›n›n

gözler önüne serildi¤i bir yarat›-

l›fl harikas›d›r.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

fiekil 72 
Testosteron hormonu, 3 milyar harf-
ten oluflan, binlerce ciltlik ansiklope-
diyi dolduracak kadar çok bilginin
içinden, kendi arad›¤› birkaç harfi hiç
flafl›rmadan bulabilmektedir. Bu
Allah'›n yarat›fl›ndaki say›s›z mucize-
den biridir. 

89
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olunumun ana amac› vücut hücrelerindeki karbondioksi-

din d›flar› at›lmas› ve yerine oksijen al›nmas›d›r. Bu ifllem-

ler vücut dokular›ndan çok uzak bir yerde, akci¤erde ger-

çekleflir. Bu durumda akci¤erden vücuda giren oksijenin bir flekilde do-

kulara tafl›nmas›, dokularda ortaya ç›kan karbondioksitin de ayn› flekil-

de akci¤ere ulaflt›r›lmas› gerekmektedir. Peki bu ulafl›m nas›l yap›la-

cakt›r?

Oksijen ve karbondioksitin, insan vücudu içindeki yorulmak bil-

mez tafl›y›c›lar› kan s›v›s›nda bulunan alyuvarlard›r. Akci¤erde hava ile

temas eden alyuvarlar, hücrelerden getirdikleri at›k madde olan kar-

bondioksidi keseciklerin içine boflalt›rken, kesecik içindeki oksijeni

emerler. Bu ifllem çok özel bir zar boyunca gerçekleflir. Bu zar›n bir ta-

raf›n› kesecik -alveol- içindeki oksijenli hava olufltururken, di¤er taraf-

ta ise içinden sadece tek bir alyuvar›n geçebilece¤i genifllikteki k›lcal

uzant›lar vard›r. Bu flekilde oksijen molekülü sorunsuz olarak alyuvar-

larla temas haline geçer.

Oksijen molekülü alyuvarlar›n içinde bulunan hemoglobin adl›



bir molekül taraf›ndan hücrelere tafl›n›r. Hemoglobin molekülü çok

özel bir yarat›l›fla sahiptir. D›fl görünüflü oksijen veya karbondioksit ta-

fl›maya çok uygun bir çeflit fincan altl›¤› biçimindedir. Akci¤erde oksi-

jene ba¤lanan hemoglobin, kan dolafl›m› yard›m›yla vücudun derinlik-

lerine do¤ru yol al›r. Oksijene ihtiyac› olan dokulara ulafl›ld›¤›nda bir

mucize gerçekleflir. Çok özel bir tasar›ma sahip olan hemoglobin mole-

külü, ortamdan kimyasal olarak etkilenir ve oksijenle aras›nda kurulu

olan kimyasal ba¤ kopar. Hemoglobin bunun sonucunda yükünü yani

oksijeni b›rak›r. ‹flte bu oksijen molekülü orada bulunan hücrelere ha-

yat verecektir. (flekil 73)

Hemoglobinin görevi burada bitmez. Hemoglobin ortamdan

uzaklaflt›r›lmas› gereken karbondioksidin akci¤erlere tafl›nmas›nda da

çok önemli bir rol oynar. Bu olay flöyle özetlenebilir:
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fiekil 73
Hemoglobin, bedenin ihtiyac› olan oksijeni kana b›rak›r. 
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Hücre solunumu ile meydana gelen karbondioksit, hücrelerden

doku s›v›s›na, doku s›v›s›ndan k›lcal damarlara geçer. Karbondioksidin

bir k›sm› alyuvarlarda hemoglobinle birleflerek karbamino hemoglobin

fleklinde tafl›n›r. Bir k›sm› ise karbonikanhidraz enziminin etkisiyle su ile

birleflerek karbonik asidi oluflturur. Daha sonra karbonik asit bikarbo-

nat ve hidrojen iyonlar›na ayr›fl›r. Aç›¤a ç›kan hidrojen iyonu, hemog-

lobin taraf›ndan tutulur. (flekil 74) ‹flte karbondioksit bu flekilde doku

40 Konuda Hücre

fiekil 74
Aç›¤a ç›kan
hidrojen iyonu,
hemoglobin
taraf›ndan tutulur.
Bu sayede kar-
bondioksit toplar-
damarlarla kalbe
getirilir. 



k›lcallar›ndan toplardamarlarla kalbe getirilir. (flekil 75) Kalpten de ak-

ci¤ere tafl›n›r. Akci¤erlerde gerçekleflen çeflitli ifllemlerden sonra kar-

bondioksit soluk verme esnas›nda d›flar› at›l›r. (flekil 76)

Hemoglobinin yap›s›nda dikkate de¤er bir özellik vard›r. Hemog-

lobin, oksijeni tafl›yabilecek yetene¤e sahip oldu¤u gibi ayn› zamanda

tafl›d›¤› oksijeni do¤ru anda do¤ru yere b›rakabilecek yetene¤e de sa-

hiptir. Bunu baflarmas›n›n ard›ndaki s›r oksijen ve hemoglobin aras›n-

da kurulan kimyasal ba¤da sakl›d›r. Hemoglobinin bu özelli¤inin öne-

minin tam olarak anlafl›labilmesi için flöyle bir de¤erlendirme yapmak-

ta fayda vard›r:

-E¤er hemoglobin ve oksijen aras›nda kurulan ba¤ biraz daha za-

y›f olsayd›, hemoglobin oksijene ba¤lanamaz ve dokulara oksijen ulafl-

t›r›lamazd›. Bu durum canl› için mutlak bir ölüm olurdu.
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fiekil 75
Kalbe gelen karbondioksit, buradan akci¤ere tafl›n›r.
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-Tam tersine bir olay gerçekleflseydi ve hemoglobin ile oksijen ara-

s›nda kurulan ba¤ biraz daha güçlü olsayd›, bu sefer hemoglobin ve

oksijen çifti dokulara ulaflt›klar›nda birbirlerinden ayr›lamazlard›. Bu

durumda hücreler yine oksijensiz kal›r ve canl›lar birkaç dakika içinde

ölürlerdi.

Yukar›daki iki madde hemoglobinde özel bir tasar›m oldu¤unun

apaç›k bir kan›t›d›r. ‹nsan vücudunda oksijenin tafl›nmas› için mükem-

mel bir sistem yarat›lm›flt›r. Bu sistem içinde yer alan her detay bizlere

Yüce Allah'›n ilminin s›n›rs›zl›¤›n› ve gücünün sonsuzlu¤unu gösteren

delillerden sadece birkaç tanesidir. 

40 Konuda Hücre

fiekil 76
Akci¤ere gelen kar-
bondioksit, çeflitli ifl-
lemlerden geçerek,
nefes yoluyla d›flar›
at›l›r. Üstte bir he-
moglobinin üç boyut-
lu yap›s› görülmek-
tedir. 



ünümüzdeki haberleflme sistemleri en ileri teknolojiye

sahip elektronik ve mekanik ayg›tlar kullan›larak kurul-

mufltur. Oysa insan›n s›rlar›n› dahi henüz çözemedi¤i

hücre içi haberleflme sistemlerinde, protein yap›l› ayg›t-

lar bulunmaktad›r. Proteinlerin içinde ise modern ayg›tlarda oldu¤u gi-

bi elektronik devreler veya yar› iletkenler de¤il; bunlar›n yerine kar-

bon, hidrojen, oksijen ve azot atomlar› bulunmaktad›r. 

Hücreler aras›nda kurulu haberleflme sistemi birçok aç›dan insan-

lar›n kulland›klar› haberleflme sistemlerine benzer. Örne¤in hücrelerin

zarlar› üzerinde kendilerine ulaflan mesajlar› alg›lamalar›n› sa¤layan

"antenler" bulunmaktad›r. Bu antenlerin hemen alt›nda hücreye ulaflan

mesaj›n kodunu çözen "santraller" bulunur. (flekil 77)

Sözü edilen antenler, kal›nl›¤› milimetrenin yüz binde biri kadar

olan ve hücreyi çepeçevre saran hücre zar›nda yer al›rlar. "Tirozin ki-

naz" reseptörü olarak isimlendirilen bu al›c›; anten, gövde ve kuyruk

olmak üzere üç temel bölümden meydana gelir. Antenin hücre zar›n›n

d›fl›nda kalan parças›n›n flekli, uydu yay›nlar›n› toplamakta kullan›lan
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çanak antene benzer. Her çanak antenin belirli bir uydunun yay›n›n› al-

maya yönelik olmas› gibi, de¤iflik hormon moleküllerinin tafl›d›¤› me-

sajlar›n dilinden anlayan farkl› antenler vard›r. 

Di¤er hücrelerden gelen mesajlar -hormonlar-, hücre zar›ndaki an-

tenlere temas eder. Ancak her anten yaln›zca tek bir mesaj› alg›layacak

flekilde tasarlanm›flt›r. Bu, çok özel bir yarat›l›fl›n eseridir. Böylece gön-

derilen mesaj yanl›fll›kla bir baflka hücreyi harekete geçirmez. (flekil 78)

Hormon ve anten birbirlerine öylesine uygun yarat›lm›fllard›r ki,

bu benzerlik hemen hemen bütün biyoloji kaynaklar›nda anahtar-kilit

uyumuna benzetilir. Yaln›zca do¤ru anahtar kilidi açabilir, yani yaln›z-

ca do¤ru hücre gönderilen mesajla muhatap olur, di¤er hücreler için bu

mesajlar hiçbir fley ifade etmez. (flekil 79)

40 Konuda Hücre

fiekli 77
Hücrelerin zarlar› üze-
rinde kendilerine ula-
flan mesajlar› alg›lama-
lar›n› sa¤layan "anten-
ler" bulunmaktad›r.
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fiekil 78
Her anten yaln›zca tek bir
mesaj› alg›layacak flekilde
yarat›lm›flt›r. Böylece gönde-
rilen mesaj yanl›fll›kla bir
baflka hücreyi harekete ge-
çirmez. 

fiekil 79
Yaln›zca do¤ru anahtar›n kilidi
açabilmesi gibi yaln›zca do¤ru
hücre gönderilen mesajla muha-
tap olur, di¤er hücreler için bu
mesajlar hiçbir fley ifade etmez. 
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Hormon, hücreye ulaflt›¤› andan itibaren hücre içinde hayranl›k

uyand›ran bir sistem devreye girer. Hücreye gelen mesaj çok özel ha-

berleflme sistemleri taraf›ndan hücrenin DNA's›na ulaflt›r›l›r ve hücre-

nin bu mesaj do¤rultusunda hareket etmesi sa¤lan›r. (flekil 80) 

Hücrenin antenlerine gelen bir mesaj›n, büyük bir h›zla hücrenin

çekirde¤ine iletilmesi, üstelik bu haberleflme s›ras›nda çok üstün bir

teknoloji kullan›lm›fl olmas›, çok büyük bir mucizedir. Çünkü hücre

fluursuz moleküllerden oluflan cans›z bir maddedir ve insan›n tüm be-

deni bu hücrelerin biraraya gelmeleriyle oluflmufltur. Vücudumuzda

her birinin içinde çok ileri bir haberleflme sistemine sahip olan 100 tril-

yon hücre bulunmaktad›r. ‹nsan vücudundaki say›s›z özellikten sadece

bir tanesi olan bu bilgi dahi, insan› ve tüm evreni yaratan üstün güç sa-

hibi Yüce Allah'›n ilminin sonsuz oldu¤unu gösteren delillerdendir. 

40 Konuda Hücre

fiekil 80
Hücreye gelen mesaj çok özel haberleflme sistemleri taraf›n-
dan hücrenin DNA's›na ulaflt›r›l›r ve hücrenin bu mesaj do¤-
rultusunda hareket etmesi sa¤lan›r.



erhangi bir organ bir protein üretilmesini istedi¤i za-

man, hücrelere mesaj gönderir. Haberci molekül hüc-

reye ulaflt›¤› zaman hücre zar›nda bulunan antene

ba¤lan›r. Bu ba¤lanma s›ras›nda tafl›d›¤› mesaj› antene

aktar›r. Anten de ald›¤› mesaj› hücrenin iç bölümünde bulunan kuyru-

¤una iletir. Bunun üzerine bafllang›çta tek bafl›na duran antenler ikili

gruplar halinde biraraya gelirler. Gövde bölümündeki enzimlerin kuy-

ruk bölümüne fosfat eklemeleriyle kuyruk bölümünün flekli de¤iflir. .

Bu iflleme "fosforilasyon" ad› verilir. Tüm bu ifllemler, hücre içinde bu-

lunan haberleflme modülü olarak bilinen proteinlere bir ça¤r› niteli¤in-

dedir. (flekil 81)

Bu sisteme birçok molekül ve protein de teknik destek sa¤lar. Ör-

ne¤in GTP isimli moleküllerin ve k›saca "G" olarak adland›r›lan prote-

inlerin de bu aflamada önemli etkisi bulunur. Sistemin çal›flmas› için

birçok faktörün en do¤ru anda devreye girmesi gerekmektedir. 

Birtak›m karmafl›k ifllemlerin sonucunda, SH2 adl› haberleflme

99
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modülü harekete geçerek tirozin kinaz anteni ile ba¤lant› kurar ve me-

saj›n hücre içindeki iletimi bu flekilde bafllar. (flekil 82)

Burada ilk aflamas› genel olarak anlat›lan bu haberleflme sistemi-

nin hücre içinde kendili¤inden oluflmad›¤›, hücreyi oluflturan fluursuz

atomlar›n da böyle bir sistemi akledemeyecekleri çok aç›k bir gerçektir.

Bu mükemmel sistemi yoktan vareden Yüce Allah't›r. Allah tüm canl›-

lara yapmalar› gerekeni ilham eden ve onlar› her an kontrol alt›nda tu-

tand›r.

mesaj gönderen hücre

mesajc› moleküller

al›c› hücre

sinyal yollar›

fiekil 81
Hücre içindeki iletiflim, hormonlar gibi mesaj taflıyan
moleküllerin hücreye yanaflmalarıyla bafllar. Hücre zarındaki
alıcılar mesajı alarak, hücre içindeki di¤er haberleflmeden
sorumlu moleküllere iletir. Bu ise, DNA'daki bazı genlerin ak-
tifleflmesine ve bunun sonucunda mesajda iletilen proteinin
üretilmesine yol açar. 
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fiekil 82
Protein üretimiyle ilgili
mesaj›n hücreye ve
oradan hücrenin
DNA's›na ulaflmas›
s›ras›nda, birçok pro-
tein ve molekül teknik
destek sa¤lar. Bilinci,
akl›, fluuru olmayan
moleküllerin, böylesine
kusursuz bir uyum ve ifl
birli¤i içinde harikalar
meydana getirmeleri,
Allah'›n eflsiz
yarat›fl›n›n ve sonsuz
ilminin aç›k
tecellileridir. Allah çok
Yücedir, üstün ve güçlü
oland›r. 

salg›lanan  
protein

aktifleflen gen

çekirdekte 
DNA
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arkl› hormonlar, ilgili organlar› oluflturan hücrelerin

üzerinde kendilerine özgü etkiler meydana getirirler.

Örne¤in, kandaki fleker oran›n› düzenleyici insülin ve

glukagon hormonlar›n›n tafl›d›klar› mesajlar tamamen birbirlerine z›t

yap›dad›r; bu nedenle sözü edilen iki hormon hücre içerisinde farkl›

iletiflim kanallar›n› harekete geçirir. Haberleflme santrali gibi çal›flan al›-

c›lar, haber aktaracaklar› haberleflme modüllerini hatas›z olarak bulur-

lar. (flekil 83, 84)

Bu aflamada yap›lacak yanl›fl bir seçim, haberleflme flebekesinin

bozulmas›na ve belki de ölümle sonuçlanabilecek ciddi hastal›klara yol

açacakt›r. Fakat hücre zar›ndaki al›c›lar›n tam anlam›yla birer uzman

gibi davranmalar› iletiflimin kusursuz bir flekilde devam›n› sa¤lar.

Bu durum bizleri cevapland›r›lmas› gereken önemli sorularla kar-

fl› karfl›ya getirir: Farkl› hormonlar taraf›ndan uyar›lan al›c›lar, birlefl-

meleri gereken haberci proteinleri hiç hata yapmadan nas›l seçmekte-

dir? Al›c›lar, ölümcül bir hataya sebebiyet vermeden görevlerini nas›l

baflar›yla sürdürmektedir? 
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fiekil 83, 84
Haberleflme
santrali gibi ça-
l›flan al›c›lar, ha-
ber aktaracakla-
r› haberleflme
modüllerini ha-
tas›z olarak bu-
lurlar. 
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Son bilimsel araflt›rmalar yukar›daki sorular›n cevaplar›n› bulma-

m›za yard›mc› olmufltur; hücredeki kusursuz iletiflim, hücrenin Yüce

Allah'›n ola¤anüstü yarat›fl›n›n tecellisi olan mükemmel tasar›m›ndan

kaynaklanmaktad›r.

Modüller aras›nda hakk›nda en çok bilgi sahibi oldu¤umuz

SH2'yi ele alal›m. Bu protein parçac›¤› iki ana bölümden meydana ge-

lir. SH2'nin bir bölümü, al›c›n›n kuyru¤una s›k› s›k›ya kenetlenen k›s-

m›d›r. SH2 parçac›klar›na as›l karakteristik özelli¤ini veren ise ikinci

bölümdür ki, bu bölüm flifre okuyucu bir cihaz gibi çal›fl›r. (flekil 85)

Reseptörün (al›c›n›n) kuyru¤undaki amino asitlerin say›s› ve dizi-

limi de hücreye getirilen mesaj›n flifre kodunu oluflturur; iflte bu flifreyi

sadece bir tür SH2 modülü çözerek birleflmeyi gerçeklefltirir. Bu modü-

lün di¤er bölümü de farkl› bir modülle birleflir. Böylece hücre zar› ile

çekirde¤i aras›nda özel bir haberleflme hatt› kurulmufl olur. K›sacas›,

tüm bu karmafl›k ifllemler gelifligüzel de¤il, belirli bir kod sistemine gö-

re düzenlenmektedir. Bu muhteflem düzen, herfleyin ölçüyle ve birbiri-

ne uyumlu olarak yarat›ld›¤›n›n baflka bir göstergesidir.

fiimdi bu uyumun bir örne¤ini görmek için insan›n eli kesildi¤in-

de, kesik bölgenin tamiri için devreye giren haberleflme mekanizmas›-

n› inceleyelim. Bu durumda, PDGF denilen haberci molekül, hasar gö-

ren damardaki düz kas hücresinin al›c›s›yla birleflir. Kenetlenme sonu-

cunda al›c›s›n›n hücre içindeki kolu, Grb2 isimli proteini kendine çeker.

Grb2 proteini SH2 ve SH3 parçac›klar›n›n birlefliminden meydana ge-

len bir habercidir; proteinler aras›nda iletiflim kurmak için adaptör gö-

revini üstlenmektedir. Bunun ard›ndan Grb2, sitoplazmada (hücrenin

içindeki s›v›da) bulunan ve enzim içeren "sos" isimli bir haberci prote-

ini kendine çeker. Sos da "ras" olarak tan›mlanan baflka bir proteini ha-

rekete geçirir. Böylece bir dizi ifllem sonunda, hücre çekirde¤indeki il-

gili genlere talimat iletilir; hücreler yaran›n iyileflmesi için bölünmeye

bafllar. 

Bilim adamlar›, araflt›rmalar›n sonuçlar›na dayanarak flu yorumu

yapmaktad›rlar: Hücredeki haberleflme sisteminde muhtemel ar›zalar›

otomatik olarak ortadan kald›ran mekanizmalar bulunmaktad›r.15 Öy-

40 Konuda Hücre
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le ki üstün yarat›l›fl ürünü bu mekanizmalar, günümüzün ileri teknolo-

jisinde kullan›lan kontrol sistemlerinden çok daha ileridir. Böylelikle

hormonlar, reseptörler, adaptörler, proteinler ve mikroskobik parçac›k-

lar insan›n yarat›l›fl›ndan bu yana kusursuz bir uyum ve iflbirli¤i için-

de hareket etmektedirler. 

Bu kadar kompleks bir düzenin, tesadüfen olufltu¤unu söylemek

kesinlikle imkans›zd›r. Bu sistemdeki komplekslik, uluslararas› bir flir-

ketin, dünyan›n dört bir yan›ndaki flubeleri, üretim ve pazarlama mer-

kezleri ile kurdu¤u iletiflim a¤›ndan çok daha ileri ve ola¤anüstüdür.

Herfleyden önce bu birbirine geçmifl parçalardan oluflan muhteflem a¤-

da görev alanlar, bilinçli, bilgili, e¤itimli, zeki insanlar de¤il, gözle gö-

rülmeyecek kadar küçük moleküllerdir. Moleküllerin birbiri aras›nda

böyle bir sistem kurmalar› elbette ki beklenemez. Bu sistemi yoktan va-

reden ve sistemin tüm parçalar›na gerçeklefltirecekleri iflleri ilham eden

alemlerin Rabbi olan Yüce Allah't›r. 

fiekil 85
SH2 modülü iki ana bölümden meydana gelir. ‹kinci bölümü, flifre
çözücü bir cihaz gibi çal›fl›r. Bu flifre çözücü, hücreye getirilen
mesaj›n flifresini çözmekle görevlidir. 



106

er hücre binlerce farkl› türde, bir milyardan fazla pro-

tein molekülü içerir.16 Üstelik her insanda bu protein-

ler, sürekli olarak yenilir; ayda bir kere kendilerini

oluflturan amino asitlere ayr›flt›r›larak, hücrenin ihtiyaçlar› do¤rultu-

sunda tekrar üretilir.17 "Protein sentezi" ismi alt›nda toplanan karmafl›k

ifllemler sonucunda ise yeniden biraraya getirilirler. Burada üzerinde

durmak istedi¤imiz nokta ise, yeni üretilen proteinlerin hücre içinde

yer de¤ifltirmeleriyle meydana gelen protein trafi¤inin ak›fl›d›r. Çünkü

bu proteinlerin bir k›sm› derhal hücre içinde kullan›lmaya bafllanaca¤›

için, kullan›laca¤› yere tafl›nmalar› gerekir. Bir k›sm› ise ileride kullan›l-

mak üzere hücrenin protein deposuna gönderilir. Hücre d›fl›nda kulla-

n›lacak olan proteinler ise hücre zar›n›n denetiminde hücrenin d›fl›na

ç›kar›l›rlar. Bu arada, d›flar›dan yine hücre zar›n›n denetiminde hücre-

nin içine girifl yapan proteinler de bu yo¤un protein trafi¤inin önemli

bir parças›n› olufltururlar. K›sacas›, hücrenin mikro boyutlar›n›n içinde

çok büyük bir hareketlilik vard›r. (flekil 86)

Bu hareketlilik ise, ola¤anüstü organize bir sistemle idare edilir.



Bilindi¤i gibi, posta kodu sistemi, mektuplar›n do¤ru adreslere, en az

hatayla, en k›sa zamanda gitmesini sa¤lamak ve böylece insanlar ara-

s›ndaki haberleflmenin verimlili¤ini art›rmak amac›yla uygulan›r. As›l

ilgi çekici olan nokta ise yap›lan araflt›rmalar›n, hücre içinde benzer bir

mekanizman›n varl›¤›n› ortaya ç›karmas›d›r.18

Proteinler, yüzlerce amino asidin belirli bir plana göre birleflmesiy-

le sentezlenir. 10 ile 30 aras›nda amino asitten oluflan zincir fleklindeki

özel bir bölüm de proteinin posta kodunu meydana getirir. Di¤er bir

ifadeyle zarf›n üzerine yaz›lan posta kodu, rakamlardan proteindeki

posta kodu ise de¤iflik amino asitlerden oluflur. Bu kod, proteinin uçla-

r›ndan birinde veya içinde yer al›r. ‹flte bu sayede, sentezlenen her yeni

protein, hücre içinde nereye ve nas›l gidece¤ine dair talimatlar› al›r.

fiimdi proteinin hücre içindeki yolculu¤unu daha detayl› inceleyelim.

(flekil 87, 88)
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fiekil 86
Hücreye girifl ve ç›k›fllar yo¤un bir trafik
oluflturur. Hücre zar›, bu girifl ve ç›k›fllar› denetlemekten sorumludur. Hücre
için gerekli ve kullan›fll› maddeleri içeri al›rken, di¤erlerinin girifline izin ver-
mez. Proteinler ise, hücre trafi¤inin bafll›ca unsurlar›d›rlar. 
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Yeni sentezlenmifl bir proteinin, örne¤in endoplazmik retikulum

bölümüne nas›l geçti¤ine bakt›¤›m›zda flunlar› görürüz: Öncelikle pos-

ta kodu, SRP ad› verilen moleküler bir parçac›k taraf›ndan okunur. SRP,

posta kodunu okumak ve proteinin geçifl kanal›n› bulmas›na yard›mc›

olmak için en uygun tasar›ma sahip bir baflka proteindir. Proteindeki

özel kodu çözer ve onunla birleflerek adeta bir rehber gibi yol gösterir.

SRP parçac›¤› ile protein, daha sonra endoplazmik retikulum zar› üze-

rinde bulunan kendilerine özel bir reseptör ve protein geçifl kanal›na

kenetlenirler. Reseptörün bu flekilde uyar›lmas›yla birlikte de zardaki

kanal aç›l›r. Bu aflamada SRP parçac›¤› reseptörden ayr›l›r. Tüm bu ifl-

lemler kusursuz bir zamanlama ve uyum içinde gerçeklefltirilir.

40 Konuda Hücre

fiekil 87, 88
Sentezlenen yeni proteinler, hücre içinde nereye ve

nas›l gideceklerine dair talimatlar› ald›ktan sonra,
programland›klar› yere giderler. Gözle

görülemeyecek
kadar küçük
bir dünyada
mükemmel

bir düzen ifl-
lemektedir. 
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Bu noktada protein bir problemle karfl› karfl›yad›r. Bilindi¤i gibi

proteinler, amino asit zincirlerinin k›vr›l›p bükülerek üç boyutlu flekil

almalar›yla oluflurlar. Bu durumda protein moleküllerinin endoplaz-

mik retikulumun zar›ndan geçmesi imkans›zd›r. Zira endoplazmik re-

tikulum zar›n›n üzerindeki geçifl kanal› 0.000000002 metre çap›ndad›r.

Ancak, burada önceden tasarlanm›fl kusursuz bir plan›n varl›¤› karfl›-

m›za ç›kar, çünkü bu sorun daha üretim aflamas›nda çözülmüfltür. Pro-

teini üreten ribozom, proteini k›vr›lmam›fl bir zincir fleklinde üretir.

Zincir yap›, proteinin kanaldan geçebilmesine imkan sa¤lar. Geçifl iflle-

mi tamamland›ktan sonra, bir dahaki geçifle kadar kanal kapan›r. Pro-

tein, endoplazmik retikulum bölümüne girdikten sonra kod bölümü-

nün görevi sona erer. Bu nedenle bu bölüm belirli enzimler taraf›ndan

proteinden ayr›l›r; bunun ard›ndan protein, bükülerek üç boyutlu son

halini al›r. Söz konusu durum, mektubun al›c›s›na ulaflt›ktan sonra,

üzerinde posta kodu yaz›l› zarf›n görevinin sona ermesine benzer. Söz

konusu enzimlerin proteinin üzerindeki yüzlerce, bazen binlerce ami-

no asitten hangisini kopartacaklar›n› bilmeleri ve bu fluurla hareket et-

meleri de ayr› bir mucizedir. Çünkü kodu oluflturan amino asitler yeri-

ne, proteini oluflturan amino asitlerden herhangi birini kopard›klar›

takdirde protein ifle yaramaz hale gelecektir. Görüldü¤ü gibi her afla-

mada, birçok parça kusursuz bir uyumla hareket etmektedir. Bu uyu-

mun küçücük moleküllerdeki fluur ve sorumluluk hissinden kaynak-

lanmad›¤› ise aç›k bir gerçektir. 

Gerçek flu ki protein, SRP parçac›¤›, protein posta kodu, ribozom,

reseptör, protein geçifl kanal›, enzimler, organel zar› ve burada de¤inil-

meyen di¤er karmafl›k ifllemler s›ras›nda görev alan moleküllerin tümü

aras›ndaki ifl birli¤i kusursuzdur. Hücredeki posta kodu sistemi bile tek

bafl›na Allah'›n muazzam bir yarat›fl delilidir. ‹nsanl›¤›n henüz son 40

senedir kulland›¤› bir sistem, milyarlarca insan›n vücudunun derinlik-

lerindeki trilyonlarca hücrenin içinde çal›fl›r durumdad›r.

fiüphesiz, atomlardan moleküllere, proteinlerden hücrelere kadar

herfleyi sonsuz flefkat ve merhamet sahibi olan Allah yaratm›fl ve hiz-

metimize vermifltir. O halde bizlere düflen, Rabbimiz'in s›n›rs›z lütufla-

r›n› derin bir flekilde düflünerek O'na gere¤i gibi flükretmektir.
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öronlar (sinir hücreleri) aras›ndaki ba¤lant› hem elekt-

rik sinyalleri hem de kimyasal iletiflim arac›l›¤› ile sa¤-

lan›r. Her iki iletiflim flekli de önemli harikalar içerir. Bu

bölümde kimyasal iletiflimin baz› mucizevi özellikleri

üzerinde duraca¤›z. 

Kimyasal iletiflimin belkemi¤ini "nörotransmitter" olarak adland›-

r›lan haberci moleküller oluflturur. Bunlar, sinir hücresinin gövdesinde

üretilir, akson (nöronlar›n uzun kollar›) boyunca tafl›n›r ve akson termi-

nallerinde minik kabarc›klar içinde depolan›rlar. Her kabarc›k içinde

yaklafl›k olarak 5 bin haberci molekül bulunur.19 Son zamanlardaki

araflt›rmalar her nöronun de¤iflik kimyasal haberciler üretti¤ini göster-

mektedir.20 Di¤er bir deyiflle her nöron, iletiflimde kullanaca¤› haberci-

leri üreten bir kimya tesisi gibidir. (flekil 89)

Sinyali ileten nöron "verici", alan nöron ise "al›c›" nöron olarak ta-

n›mlanabilir. Verici ile al›c› nöron, sinaps noktalar›nda karfl› karfl›ya ge-

lir. Aralar›ndaki mesafe ortalama olarak 0.00003 milimetredir.21 Elektrik

sinyali, sinir hücresinin aksonlar›n›n sonunda yer alan habercileri hare-



kete geçirir. Kimyasal habercilerle dolu kabarc›klar hücre zar› ile kay-

nafl›r ve içindeki molekülleri sinir hücreleri aras›ndaki sinaps denen

bofllu¤a b›rak›r. Haberciler tafl›d›klar› mesaj›, al›c› nöronun zar›n›n üze-

rinde yer alan reseptörlere iletirler. Her bir haberci molekülünün ba¤-

lant› kurdu¤u özel bir  reseptör vard›r. Kimyasal haberci moleküllerin

tafl›d›¤› mesaj, böylece al›c› nöron taraf›ndan alg›lanm›fl olur. (flekil 90)

fiunu da belirtmek gerekir ki burada en k›sa flekilde anlat›lan ileti-

flimin her aflamas› tam olarak çözülemeyen ifllemlerle doludur. Nitekim

bilim adamlar› da söz konusu iletiflime iliflkin bilgilerinin bulan›k oldu-

¤unu dile getirmektedirler.22 

Örne¤in, kabarc›klar›n hücre zar›yla kaynaflmas›n› ele alal›m.

Kaynaflma kelimesiyle ifade edilen olay gerçekte son derece özel bir
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fiekil 89
Her nöron farkl› ve kendine özgü kimyasal haberciler üretmektedir. Di¤er bir
deyiflle her nöron, iletiflimde kullanaca¤› habercileri üreten bir kimya tesisi
gibi çal›fl›r. 
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birleflmeyi tarif etmektedir. Bu, çok geliflmifl bir bilgisayara ek bir ünite

ba¤lamaya benzer. 

Bu noktada akl›m›za flunlar gelir: Bir bilgisayara bir parçan›n ek-

lenmesi karmafl›k mühendislik hesaplar›na dayan›r. Aksi takdirde par-

çan›n bilgisayara uyum sa¤layamamas›, hatta bilgisayar› bozmas› kaç›-

n›lmazd›r. Elbette bir bilgisayardan daha kompleks olan hücre zar›na

uyum sa¤layacak bir kaynaflma da gelifligüzel de¤ildir. Hiç flüphesiz

tüm bu karmafl›k ifllemler her an, onlar› yaratan ve düzenleyen Yüce

Allah'›n kontrolü alt›nda gerçekleflmektedir. 

40 Konuda Hücre

fiekil 90
Her haberci molekül, farkl› bir reseptörle ba¤lant› kurar. Kimyasal ha-
berci moleküllerin tafl›d›¤› mesaj, böylece al›c› nöron taraf›ndan alg›-
lanm›fl olur. 

Nöron 



itrik oksit (NO), nitrojenin oksitlenmesiyle elde edilen,

renksiz zehirli bir gaz olarak tan›mlan›r. Bir nitrojen ile

bir oksijen atomunun bilefliminden meydana gelen bir

moleküldür. Bu molekülün insan hayat› için son dere-

ce önemli bir özelli¤i bulunmaktad›r. Son yirmi y›ldaki yo¤un araflt›r-

malar bu molekülün, hücreler aras› haberleflmede temel bir görev üst-

lendi¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Bu alandaki bilimsel çal›flmalar›n sonuçla-

r› göstermifltir ki nitrik oksit, insan vücudunda do¤al olarak üretilen bir

hormon, yani kimyasal bir habercidir; sinir, dolafl›m, savunma, solu-

num ve üreme sistemlerinin hayati fonksiyonlar›n›n düzenlenmesinde

stratejik bir rol oynamaktad›r.

NO'nun çok önemli bir görev üstlendi¤i yerlerden biri damarlar›-

m›zd›r. Damarlar›m›z›n iç geniflli¤i sabit de¤ildir; yani damarlar›m›z

bizim faaliyetlerimize uyumlu olarak daral›r veya genifller, böylece kan

bas›nc›n›n düzenlenmesinde önemli rol oynarlar. ‹flte bu mükemmel

sistem sayesinde, vücudun farkl› ortamlara göre de¤iflen ihtiyaçlar›

otomatik olarak sa¤lan›r. Kan damarlar›n›n, spor yaparken geniflleye-

rek artan kan ihtiyac›n› temin etmesi veya yaralanma sonras›nda dara-
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larak kanamay› azaltmas› sözü edilen kusursuz sistemin bir sonucu-

dur.

Peki damarlar nas›l oluyor da ne zaman genifllemeleri ya da ne za-

man daralmalar› gerekti¤ini anl›yorlar? Yap›lan araflt›rmalar›n sonuçla-

r› kimyasal bir habercinin varl›¤›n› ortaya ç›kard›. Bu haberci nitrik ok-

sit molekülüydü. Damarlara genifllemeleri "talimat›n› veren" iflte bu iki

atomlu moleküldü. 

fiimdi damarlar›m›z›n derinliklerinde nitrik oksit üreten muhte-

flem tesisleri daha yak›ndan inceleyelim. 

Elektron mikroskobuyla incelendi¤inde, damarlar›n, küçüklükle-

riyle ters orant›l› olarak son derece muazzam yap›lar olduklar› görüle-

cektir. Örne¤in, yan yana dizilen 10 k›lcal damar, ancak insan saç›n›n

bir teli kal›nl›¤›ndad›r. ‹flte bu kadar dar olan damarlar›m›z›n iç duvar-

lar›, düz kas hücrelerinin oluflturdu¤u bir dokuyla kapl›d›r; damarlar›n

geniflleyip daralmas› da bu dokunun faaliyetleri sonucunda gerçeklefl-

mektedir. Kas hücreleri kan ile do¤rudan temas etmezler; zira endotel

hücreleri kas hücreleri ile kan aras›nda zar›ms› bir tabaka oluflturur. 

Endotel hücreleri bir zincirin halkalar› gibi yan yana gelerek endo-

tel tabakay› meydana getirir. 1980'li y›llara kadar bu

hücrelerin, kan›n damardaki ak›fl›n› kolaylaflt›rmak

d›fl›nda kayda de¤er bir etkinli¤inin olmad›¤›na

inan›l›yordu. Oysa gerçe¤in çok farkl› oldu¤u daha

sonra ortaya ç›kt›. Endotel hücrelerinin so-

rumluluklar›ndan birisinin NO ha-

bercisini üretmek oldu¤u anlafl›l-

d›. (flekil 91)

Endotel hücresini bir fabrika

gibi düflünecek olursak, nitrik

oksit molekülleri de bu fabrika-

n›n ürünlerine benzetilebilir. Her

bir nitrik oksit molekülünün öm-

40 Konuda Hücre

fiekil 91
Endotel hücresi, NO (nitrik oksit) molekül-
lerini üretir. 
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rü yaklafl›k 10 saniye kadard›r. Nitrik oksit oldukça k›sa say›lacak bu

süre içinde tafl›d›¤› mesaj› ilgili birimlere iletmek üzere yarat›lm›flt›r ve

bunu da en mükemmel flekilde gerçeklefltirir. Endotel hücrelerinden

salg›lanan haberci NO molekülleri büyük bir h›zla her yönde yay›lma-

ya bafllarlar. Düz kas hücrelerine do¤ru ilerleyenler, bu hücrelerin zar-

lar›ndan içeri girerler. Seçici davranan düz kas hücresi zar› NO'yu tan›r

ve hücre içine girmesine izin verir. Düz kas hücrelerinin içine giren NO

molekülleri vakit kaybetmeden GC isimli özel bir enzim bulur ve bizim

için hayati önemi olan mesaj› iletirler. Böylece hücre içinde bir dizi kar-

mafl›k kimyasal reaksiyon bafllar. (flekil 92)

Haberci olarak adland›rd›¤›m›z bu proteinler, 0.000000001 metre

büyüklü¤ünde iki atomlu moleküllerdir. ‹flte bu küçük moleküller bir

postac› gibi çal›fl›r; tafl›d›klar› haberin sahibi olan GC enzimini bulurlar.

Hemen hat›rlatal›m, hücrenin içinde farkl› görevleri olan binlerce de¤i-

flik enzim bulunmaktad›r. Buna ra¤men haber her zaman do¤ru adre-

se, yani do¤ru enzime iletilir. Ayr›ca haberci moleküllerin çok k›s›tl› sü-

releri vard›r, ancak herhangi bir zamanlama hatas› yapmazlar. Haber

tafl›yan moleküllerin pusula veya benzeri yön tespit araçlar› da yoktur;

ama asla yollar›n› kaybetmezler. 

Nitrik oksit molekülünün bu ifllem s›ras›ndaki sürati, günümüzün

internet teknolojisiyle veya "e-mail" yoluyla iletiflim kurmay› ça¤r›flt›r-

maktad›r. Gerçekten de NO, adeta elektronik posta sistemi gibi hareket

etmekte; büyük bir süratle çok say›da mesaj› yerlerine iletmektedir. 
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fiekil 92
NO molekülleri GC
isimli özel bir enzime
insan için hayati önemi
olan mesaj› iletirler. 
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NO'nun getirdi¤i haberleri alan düz kas hücrelerindeki GC enzimi

harekete geçer. Bu iflçi enzimin görevi, enerji tafl›yan moleküller olan

GTP'yi cGMP'ye dönüfltürmektir. Bu aflamalar›n aras›nda meydana ge-

len daha pek çok reaksiyon da henüz çözülememifl durumdad›r. (flekil

93)

Olabildi¤ince kolaylaflt›rarak anlat›rsak, enzimlerin faaliyetleri so-

nucunda kas hücreleri içinde kalsiyum konsantrasyonu azal›r ki bu, lif-

lerin ayr›lmas›na ve kas hücrelerinin gevflemesine yol açar. Böylece da-

marlar genifller. K›sacas› damarlar›m›zdaki bas›nc›n düzenlenmesinde

nitrik oksit molekülünün tafl›d›¤› haberlerin hayati önemi vard›r. Unut-

mamak gerekir ki burada anlat›lanlar, vücudumuz içerisinde her an de-

vam eden milyarlarca karmafl›k haberleflme iflleminden sadece biridir.

Bu noktada cevapland›r›lmas› gereken baz› sorularla karfl›lafl›r›z.

Nas›l olur da ak›ls›z ve fluursuz NO molekülleri, dünyaca ünlü profe-

sörlerin dahi henüz çözemedikleri sistemleri mükemmel bir flekilde ta-

n›rlar? Nas›l olur da harekete geçmeleri gereken zaman› ya da durma-

lar› gereken zaman› saniyesine kadar bilirler ya da, üretilir üretilmez,

sanki bir yerden  emir alm›fl gibi, son sürat mesajlar›n› do¤ru adreslere

tam zaman›nda eksiksiz ulaflt›rabilirler? 

Kuflkusuz, nitrik oksit tüm bu harika iflleri kendili¤inden yapa-

maz. Bu molekül, do¤adaki di¤er milyonlarca molekül gibi kusursuz

bir yarat›l›fl eseridir ve düflünen insanlar için, Allah'›n s›n›rs›z kudret ve

ilminin delillerinden sadece bir tanesidir.

40 Konuda Hücre

fiekil 93
GC enzimi, enerji tafl›yan mo-
leküller olan GTP'yi cGMP'ye
dönüfltürür.



smi L-arjinin olan bir  amino asit, nitrik oksit sentez enzimi,

nikotinamid adenin dinükleotid fosfat, kalmodulin, oksijen,

flavin mononükleotid, flavin adenin dinükleotid, tetrahid-

robiyopterin… 

Bu kelimelerin büyük bir ço¤unlu¤unu hayat›n›zda ilk defa duyu-

yor olabilirsiniz. Ancak endotel hücresi bu mikroskobik maddeleri çok

iyi tan›r ve bunlar› nitrik oksit molekülünü üretmek için kullan›r. (flekil

94)

Günümüzün ileri teknolojisini kullanarak kimyasal ürünler üreten

fabrikalar endotel hücrelerinden trilyon kere trilyon defa daha büyük-

tür. Buna ra¤men endotel isimli mikroskobik fabrikan›n teknolojisi,

gördü¤ümüz dev sanayi tesislerinin teknolojisinden çok daha üstün-

dür. 

Endotel hücresi NO molekülünü üretmek için hangi kimyasal

maddeden ne oranda kullanmas› gerekti¤ini çok iyi bilir. Yanl›fl veya

hatal› bir üretim söz konusu de¤ildir. Örne¤in, nitrik oksit (NO) yerine

güldürücü gaz olarak bilinen nitröz oksit (N
2
O) üretmez. Üretimde çok

hassas dengeler mevcuttur. Bu noktada tekrar hat›rlatal›m: Endotel
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hücreleri gerekenden az haberci üretseydi damarlar›m›z daral›r, kan ba-

s›nc›m›z h›zla yükselir, bu da kalp krizine yol açard›. Fazla üretim yap-

mas› durumundaysa, damarlar›m›z afl›r› genifller, kan bas›nc›m›z düfler,

bu da flok durumuna neden olurdu. Ancak endotel hücreleri ölümümü-

ze neden olabilecek böyle oran hatalar›n› hiçbir zaman yapmazlar.

Sözü edilen hücreler hayat›m›z›n her an›nda üretim için haz›r du-

rumdad›r; ihtiyaç bafl gösterdi¤inde hemen devreye girerek üretime

bafllarlar. Bu minik fabrika oldukça da verimli çal›flmaktad›r. Üretti¤i

NO haberci moleküllerini depolamaz. Bu flekilde stoklaman›n berabe-

rinde getirdi¤i sorunlar ortadan kald›r›l›r.

Damarlar›m›z›n derinliklerindeki bu ola¤anüstü fabrikalar›n is-

tenmeyen zararl› yan ürünleri yoktur. Küresel ›s›nma, asit ya¤murlar›,

çevre kirlili¤i gibi dünya gündemindeki pek çok sorunun kimyasal

at›klardan kaynakland›¤› düflünülürse, endotel hücrelerinin ne kadar

baflar›l› oldu¤u daha iyi anlafl›l›r. Çünkü nitrik oksit molekülleri 10 sa-

niye gibi k›sa bir süre içinde görevlerini tamamlayarak "parçalan›rlar".

Böylece vücutta birikerek zararl› yan etkiler meydana getirmezler. Tüm

bunlar flu anlama gelir ki, endotel hücreleri kimyasal mamullerin üreti-

minde, olabilecek en ideal yöntemi kullan›rlar. 

Bir fabrikadaki sistemler nas›l tasar›mc›lar›n›n ne derece geliflmifl

bir teknolojiye sahip olduklar›n› gösterirlerse, endotel isimli fabrika da

üstün yaratma gücüne sahip olan Rabbimiz'in sonsuz akl›n› ve ilmini

göstermektedir; bu mikroskobik fabrika, vücudumuzdaki di¤er 100

trilyon fabrika gibi Allah'›n ilham› ile hareket etmektedir.

40 Konuda Hücre

fiekil 94
Endotel hücresi adeta bir fabrika gibi çal›fl›r.
Mikroskobik maddeleri çok iyi tan›r
ve bunlar› nitrik oksit molekülü-
nü üretmek için kullan›r.



ulundu¤umuz yerden kalk›p yürümemiz, ayakta durma-

m›z, nefes almam›z, gözlerimizi aç›p kapamam›z k›sacas›

hayatta olmam›z için gereken enerji, hücrelerimizdeki mi-

tokondri denilen santrallerde yap›l›r. Buradaki santral

benzetmesinin ne kadar yerinde oldu¤u mitokondride gerçekleflen ifl-

lemleri inceledi¤imizde aç›kça görülecektir.

Hücrede enerji üretilmesinde baflrolü oksijen oynar. Oksijenin pek

çok yard›mc›s› vard›r. Enerji üretiminin hemen her basama¤›nda birçok

farkl› enzim devreye girer. Bir basamakta görevini tamamlayan enzim-

ler son derece bilinçli bir hareketle, bir sonraki basamakta yerlerini bafl-

kalar›na devrederler. Böylece, onlarca ara ifllem, bu ifllemlerde devreye

giren yüzlerce farkl› enzim ve say›s›z kimyasal reaksiyon sayesinde be-

sinlerde depolanan enerji, hücrenin ifline yarayacak hale getirilir. Bu en-

zim de¤ifliklikleri s›ras›nda hiç kar›fl›kl›k ç›kmaz, s›ralamada hiçbir flafl-

ma olmaz; tüm elemanlar çok disiplinli bir ekip fleklinde çal›flmalar›n›

sürdürürler. (flekil 95)

Bu haliyle, milimetrenin 100'de biri kadar olan hücrelerimizin için-
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deki "enerji santrali"nin, bir petrol rafinerisinden ya da bir hidroelekt-

rik santralinden daha kompleks oldu¤unu söyleyebiliriz. (flekil 96)

Bir petrol rafinerisi, petrolün ne oldu¤unu bilen, ham petrolü la-

boratuvar flartlar›nda analiz etmifl ve bu teknik bilgiler ›fl›¤›nda hareket

eden mühendisler taraf›ndan infla edilir ve iflletilir. Petrolün ne oldu¤u-

40 Konuda Hücre

fiekli 95
Hücrede enerji üretiminin hemen her basa-
ma¤›nda birçok farkl› enzim çal›fl›r. Bir ba-
samakta görevini tamamlayan enzimler son
derece bilinçli bir hareketle,
bir sonraki basamakta yer-
lerini baflkalar›na devreder-
ler. Bu enzim de¤ifliklikleri
s›ras›nda hiç kar›fl›kl›k
ç›kmaz, s›ralamada hiçbir
flaflma olmaz. 

fiekil 96
Milimetrenin
100'de biri kadar
olan hücrelerimizin
içindeki "enerji
santrali", bir petrol
rafinerisinden ya
da bir hidroelektrik
santralinden daha
komplekstir. 



nu bilmeyen insanlar›n bir petrol rafinerisi infla edebileceklerini varsa-

yabilmemiz ise imkans›zd›r. (flekil 97)

Petrol üretiminden çok daha kompleks olan canl› hücresindeki

enerji üretimi de ayn› flekilde bilgi gerektirir. Ama bir hücrenin ö¤ren-

me kabiliyetinin oldu¤unu öne sürmek elbette ki gülünç olacakt›r. O

halde böyle bir üretimi hücre nas›l gerçeklefltirmektedir?

Elbette ki, hiçbir hücre biyolojik bir ifllevi, sözcü¤ün gerçek anla-

m›nda "ö¤renme" f›rsat›na sahip de¤ildir. E¤er hücre, everimcilerin id-

dia etti¤i gibi ilk ortaya ç›kt›¤› anda böyle bir ifllevi yerine getiremiyor-

sa daha sonra bunun üstesinden gelebilecek beceriyi elde etmesi müm-

kün de¤ildir. Çünkü enerji üretiminde baflrol oynayan "oksijen"in hüc-

re üzerinde tahrip edici etkisi vard›r. Hücre bu özelliklerle birlikte orta-

ya ç›kmak zorundad›r. Bu durum, hücrelerin tesadüfen ortaya ç›km›fl

olamayacaklar›n›n, tüm bunlar› Yüce Allah'›n bir anda yaratt›¤›n›n de-

lillerinden yaln›zca bir tanesidir.

Allah milimetrenin 100'de biri kadar küçük bir alana s›¤d›rd›¤› bu

sanat ile bize gücünün s›n›rs›zl›¤›n› göstermektedir.
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fiekli 97
Enzimler t›pk› bir mühendis veya konusunun uzman› bir profesör gibi
çal›flarak, insan bedeninin ihtiyaç duydu¤u enerjiyi üretirler.
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edi¤imiz besinlerle, soludu¤umuz havayla ve daha bir-

çok yoldan vücudumuza gözle görülemeyen birçok bak-

teri girer. Vücudun çal›flma sistemini bozmamalar› için

bunlardan zararl› olanlar›n etkisiz hale getirilmeleri ge-

rekmektedir. Bunun için vücudumuzda görevi sadece "savunma yap-

mak" olan mükemmel bir haf›zayla donat›lm›fl hücreler vard›r. Ancak

vücudumuzun kusursuz yarat›l›fl›n›n bir örne¤i olarak savunma için

çeflitli ek tedbirler de al›nm›flt›r. Bunlardan biri de dolafl›m sistemi için-

de stratejik bir durak olarak nitelendirilebilecek olan karaci¤erde bulu-

nan, savunma hücreleridir. (flekil 98)

Kuppfer hücreleri olarak adland›r›lan bu hücreler, kan dolafl›m›y-

la ba¤›rsaklardan karaci¤ere gelen kandaki zararl› bakterileri 0.01 sani-

yeden daha k›sa bir süre içerisinde sindirerek, etkisiz hale getirirler. Bu

fluursuz hücreler vücuda giren çok say›daki bakteri aras›ndan, insana

faydal› olanlarla zararl› olanlar› nas›l birbirinden ay›rt edebilmektedir-

ler? Hangi özelliklere sahip olduklar›n› ve vücutta yerine getirecekleri

görevleri bilmeden, nas›l olup da baz› bakterileri imha ederken, di¤er-

lerine hiç zarar vermemektedir? Bu sorular›n cevab› hiç flüphesiz Yüce



Allah'›n eflsiz yaratma sanat›d›r.  (flekil 99)

Bu aflamada dikkat verilmesi gereken önemli bir nokta daha var-

d›r; Kuppfer hücrelerinin karaci¤ere yerleflmifl olmas›. Neden vücudun

baflka bir organ› de¤il de karaci¤er? Burada bir kez daha vücudumuz-

daki kusursuz yarat›l›fl delillerinden biri karfl›m›za ç›kmaktad›r. E¤er

bu hücreler, karaci¤ere de¤il de baflka bir organa yerlefltirilmifl olsalar-
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fiekli 98, 99
Karaci¤erdeki savun-
ma hücreleri, insan bedeni
için zararl› olan bakterileri imha ederler. 
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karaci¤er toplardamar›

karaci¤er

sinüs

karaci¤er atardamar›

hepatositler
Kuppfer hücresi

Kuppfer hücresi

Özel olarak karaci¤ere yerlefltirilmifl olan Kuppfer
hücreleri, ba¤›rsaklardan karaci¤ere gelen bakterile-
ri çok k›sa bir sürede etkisiz hale getirirler. Tüm bu
sistem Allah'›n kusursuz yarat›fl›n›n eseridir. 



d› kan›n, bakterilerden ar›nd›r›lmas›nda bu derece etkili olamazlard›.

Çünkü bakteri dolu kan, karaci¤erde temizlendikten sonra vücudun ta-

mam›n› dolaflmak için genel kan dolafl›m›na girmektedir. Bu nedenle

genel kan dolafl›m›na ulaflmay› baflaran bakteri say›s› yüzde birden az-

d›r.

Sizce hangi kör tesadüf vücutta daha birçok organ varken, Kupp-

fer hücrelerinin karaci¤ere yerleflmesini sa¤layabilir? (flekil 100) Elbette

ki yerleflecekleri en uygun yeri tespit eden ve oraya gidip yerleflen bu

hücreler de¤ildir. Yaklafl›k yüz trilyon hücreden oluflan bir beden için-

de, herhangi bir hücrenin kendisi için özel bir yer tespit ederek oraya

yerleflecek bir fluura sahip olmas› mümkün de¤ildir. Böyle kusursuz bir

yerleflim için, çok mükemmel bir planlamaya ihtiyaç vard›r. Bu sistem-

deki her detay› Yüce Allah her an kusursuz olarak yaratmaktad›r. 
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fiekil 100
Kuppfer
hücreleri
yerleflecek-
leri en uy-
gun yer olan
karaci¤ere
yerleflirler.
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ilindi¤i gibi hücreler bölünerek ço¤al›rlar. Peki bu bölün-

me ifllemi sonucunda DNA'ya ne olur? Hücrede tek bir

DNA zinciri vard›r. Halbuki yeni oluflan hücrenin de bir

DNA'ya ihtiyac› olacakt›r. Bu aç›¤› gidermek için her afla-

mas› ayr› bir mucize olan bir seri ifllem gerçekleflir. Bunun sonucunda,

hücrenin bölünmesinden k›sa bir süre önce DNA'n›n bir kopyas› olufl-

turulur ve bu yeni hücreye aktar›l›r. 

DNA, kendini ço¤altmak için önce karfl›l›kl› iki parçaya ayr›l›r. Bu

olay oldukça ilginç bir flekilde gerçekleflir. Yap›s› sarmal bir merdivene

benzeyen DNA molekülü ortas›ndan, DNA helikaz adl› bir enzim tara-

f›ndan, fermuar gibi ikiye ayr›l›r. DNA'n›n kollar› birbirlerinden ayr›-

l›rken tekrar dolanmalar›n› engellemek için heliks stabilizasyon enzim-

leri her iki kolu sabit tutarlar. (flekil 101)

Art›k DNA iki yar›m parçaya bölünmüfltür. Her iki parçan›n da

eksik olan yar›lar› (efllenikleri) ortamda haz›r bulunan malzemelerle ta-

mamlan›r. Eksikleri tamamlama ifli ise DNA polimeraz taraf›ndan yeri-

ne getirilir. Böylece iki yeni DNA molekülü üretilmifl olur. (flekil 102)



Eflleflme s›ras›nda ortaya ç›kan yeni

DNA molekülleri denetleyici enzimler

taraf›ndan defalarca kontrol edilir. Ya-

p›lm›fl bir hata varsa -ki bu hatalar son

derece hayati olabilir- derhal tespit edi-

lir ve düzeltilir. Hatal› flifre kopart›l›p
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fiekil 101
DNA'n›n kollar› birbirlerinden ayr›l›r-
ken tekrar dolanmalar›n› engellemek
için heliks stabilizasyon enzimleri
(HSE) her iki kolu sabit tutarlar.

Yanda, bir DNA'n›n kollar›n›n birbirinden
ayr›lmas›n› gösteren resim.

fiekil 102
DNA ikiye ayr›ld›ktan sonra, polimeraz enzim-
leri her iki kolun eksik olan yar›lar›n›, ortam-
da haz›r bulunan malzemelerle tamamlarlar. 
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yerine do¤rusu getirilir ve monte edilir. Bütün bu ifllemler öyle bafl

döndürücü bir h›zla yap›l›r ki, dakikada 3.000 basamak nükleotid üre-

tilirken bir yandan da tüm bu basamaklar görevli enzimler taraf›ndan

defalarca kontrol edilir ve gereken düzeltmeler yap›l›r. (flekil 103 )

Üretilen yeni DNA molekülünde, d›fl etkiler sonucunda normale

göre daha fazla hata yap›labilir. Bu sefer hücredeki ribozomlar,

DNA'dan gelen emir do¤rultusunda DNA onar›m enzimleri üretmeye

bafllarlar. Böylece hem DNA korunmufl olur ve hem de soyun devam›

güvence alt›na al›n›r. (flekil 104)

‹flte bütün gün, siz hiç fark›nda de¤ilken, yaflam›n›z›n problemsiz

olarak devam etmesi için vücudunuzda hayranl›k uyand›ran bir titizlik

ve sorumluluk anlay›fl› içinde say›s›z ifllemler ve denetimler yap›l›r,

tedbirler al›n›r. Herkes görevini eksiksiz olarak ve baflar›yla yerine ge-

tirir. ‹flte Yüce Allah en büyü¤ünden en küçü¤üne say›s›z atomu ve mo-

lekülü hayat›m›z› güzel ve sa¤l›kl› bir biçimde sürdürmemiz için hiz-

metimize vermifltir. 
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fiekil 103
DNA'n›n ço¤alt›lmas›
s›ras›ndaki ifllemler büyük bir
h›zla yap›l›r, bir yandan daki-
kada 3000 basamak nükleotid
üretilirken bir yandan da tüm
basamaklar görevli enzimler
taraf›ndan kontrol edilir. 



Bu konunun en hayranl›k uyand›ran yönlerinden biriyse,

DNA'n›n hem üretimini sa¤layan hem de yap›s›n› denetleyen bu en-

zimlerin, DNA'da kay›tl› olan bilgilere göre ve DNA'n›n emir ve kont-

rolünde üretilmifl proteinler olmas›d›r. Ortada iç içe geçmifl öyle muh-

teflem bir sistem vard›r ki, böyle bir sistemin kademe kademe oluflan te-

sadüflerle bu hale gelmesi hiçbir flekilde mümkün de¤ildir. Çünkü en-

zimin olmas› için DNA'n›n olmas›, DNA'n›n olmas› için de enzimin ol-

mas›, her ikisinin olmas› içinse hücrenin, zar›ndan di¤er bütün komp-

leks organellerine kadar eksiksiz olarak var olmas› gerekir. 

Canl›lar›n sözde birbirini izleyen "yararl› tesadüfler" sonucunda

"aflama aflama" gelifltiklerini öne süren evrim teorisi, daha birçok konu-

da oldu¤u gibi, yukar›da söz etti¤imiz DNA m› yoksa enzimler mi ön-

ce var oldular sorusu karfl›s›nda cevaps›zd›r. DNA ve enzimin ayn› an-

da var olmalar› gerekmektedir, ki bu evrim teorisinin öne sürdü¤ü ha-

yali mekanizmalarla gerçekleflmesi imkans›z bir durumdur. 
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fiekil 104
Hücredeki ribozomlar t›pk› bir robot gibi DNA'dan gelen emirler
do¤rultusunda DNA onar›m enzimlerini üretmeye bafllarlar. 
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›fl etkiler sonucu DNA'da meydana gelebilecek hatalar

DNA kontrol mekanizmalar› taraf›ndan tespit edilip tamir

edilirler. Bu mekanizmalar DNA'daki bilgiler do¤rultu-

sunda üretilmifl olan enzimlerden oluflur. Farkl› onar›m

mekanizmalar› olsa da temel prensip hasar gören nükleotidin, hasar

görmemifl karfl› nükleotidden al›nan bilgi do¤rultusunda onar›m›n›

yapmakt›r. Bu ifllem genel olarak 3 aflamadan oluflur:

1. Hasar gören DNA fleridinin hatal› k›sm› DNA nükleaz adl› en-

zim taraf›ndan tespit edildikten sonra kopart›l›r. Böylece DNA sarma-

l›nda bir boflluk oluflur. 

2. Bir baflka enzim olan DNA polimeraz, bir taraf›ndan hasar gö-

ren nükleotidin sa¤lam bölümünden ald›¤› bilgi do¤rultusunda, bofllu-

¤a gerekli nükleotidi yap›flt›r›r. 

3. DNA'n›n tamiri tam olarak bitmemifltir. Tamirin gerçekleflti¤i

yerdeki fleker-fosfat fleridi üzerinde bir kopukluk meydana gelmifltir.

Bu kopukluk DNA-ligaz enzimi taraf›ndan tamir edilir. 

fiimdi yukar›da söz edilen ifllemleri düflünelim. Bunlar› yapanlar,



DNA'y› tan›yan, inceleyen profesörler veya bilim adamlar› de¤il, çok

küçük, fluursuz, bilgisiz, ak›ls›z moleküllerdir. Bunlar›n bir tafltan veya

tahta parças›ndan hiçbir farklar› yoktur, ancak ola¤anüstü yeteneklerle

donat›lm›fllard›r. Bir molekül, DNA fleridindeki hatal› k›sm› nas›l tespit

edebilir? Bunun için yaklafl›k 3 milyar harften oluflan DNA dizisini,

tam s›ras›yla ezbere biliyor olmas› ve bu flekilde hatal› bir harfi tespit

edebiliyor olmas› gerekmektedir. Ayr›ca hatay› düzeltmek için izleme-

si gereken son derece ak›lc› yöntemi de bilmekte ve kusursuzca uygu-

lamaktad›r. Bu, insan› hayranl›k içinde b›rakan çok önemli bir bilgidir.

Her türlü eksiklikten münezzeh olan Yüce Allah, küçücük molekülleri

böyle ola¤anüstü yeteneklerle yaratarak, yarat›fl›ndaki ihtiflam› sergile-

mektedir. Ak›l ve vicdan sahibi bir insan, canl›lar ve tüm evren hakk›n-

daki bilgilerini art›rd›kça, Allah'›n sonsuz gücüne ve azametine olan

teslimiyeti daha da artar, Yüce Allah'› en güzel isimleriyle tesbih eder.  
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DNA kendi kendini onarabilme,
eksiklerini tamamlayabilme
yetene¤ine sahiptir. Bu, Allah'›n
üstün yaratma gücünün ve son-
suz ilminin bir tecellisidir. 



ücrelerdeki protein üretimi, Allah'›n yaratt›¤› mucize-

vi olaylardan bir tanesidir. Her hücre, son derece ge-

liflmifl, ileri bir teknoloji ve organizasyona sahip bir

fabrika gibi çal›fl›r. Gözle görülmesi imkans›z olan,

ancak çok geliflmifl mikroskoplarla görülebilen bu mikro dünyada, ola-

¤anüstü olaylar meydana gelmektedir. fiimdi, bu kusursuzca ve mü-

kemmel bir verimle çal›flan fabrikadaki protein üretiminin ana hatlar›-

n› k›saca inceleyelim:

1. Vücutta herhangi bir proteine ihtiyaç duyuldu¤u zaman bu ih-

tiyac› ifade eden bir mesaj, üretimi gerçeklefltirecek olan hücrelerin çe-

kirdeklerinde bulunan DNA molekülüne ulaflt›r›l›r. Burada dikkat edil-

mesi gereken çok önemli bir nokta bulunmaktad›r; vücutta herhangi

bir protein ihtiyac› oldu¤unda yine protein olan baz› haberciler, nereye

baflvurmalar› gerekti¤ini bilerek, tüm vücutta ilgili yeri bulabilmekte,

ihtiyaç mesaj›n› do¤ru yere do¤ru flekilde iletebilmektedirler. Bu iletifli-

mi sa¤layan protein kendisine göre karanl›k bir dehliz olan vücudun

içinde kaybolmadan yolunu bularak, tafl›d›¤› mesaj› kaybetmeden ya

da herhangi bir parças›na zarar vermeden oraya ulaflt›rmaktad›r. (flekil

105)
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DNA'dan da bir proteinin formülünü talep etmek için özel bir li-

san kullan›l›r. Bu lisan 4 harften oluflan bir alfabeye sahiptir (A, G, C,

T). Hücre içindeki ifllerin aksamamas›, ihtiyac›n do¤ru karfl›lanmas›, k›-

sacas› hücre yaflam›n›n devam edebilmesi için do¤ru proteinin üretil-

mesi çok önemlidir. Bu yüzden hangi proteinin üretilmesi gerekti¤i ile

ilgili mesaj al›nd›ktan sonra DNA'dan do¤ru bilginin seçilerek al›nma-

s› gereklidir. 

Peki bu seçimi kim yapacakt›r? RNA polimeraz adl› enzim. Bu en-

zimin yapt›¤› ifl son derece zordur. Herfleyden önce, 3 milyar harften

oluflan DNA molekülünün içinden, üretilecek proteinle ilgili gerekli

harfleri seçip almas› gerekmektedir. Polimeraz enziminin 3 milyar harf-

ten oluflan DNA molekülünün içinden, birkaç sat›rl›k bir bilgiyi bulup

ç›karmas›, 1000 ciltlik bir ansiklopedinin herhangi bir sayfas›na saklan-

m›fl, birkaç sat›rl›k özel bir yaz›y› hiçbir tarif olmadan o anda bulmaya

benzer. 

3. Kopyalama iflleminin bafllamas› için çok önemli bir engel afl›l-

mal›d›r. DNA molekülünün merdiven gibi birbirine dolanm›fl kollar›-
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fiekil 105
Yeni bir protein üretilmesi gerekti-
¤inde, kendileri de birer protein
olan mesaj tafl›y›c›lar, vücudun il-
gili hücrelerine protein talebiyle il-
gili mesaj› tafl›rlar. 
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n›n kopyalama ifllemi için ayr›lmalar› gerekir. Bu ayr›lma iflleminde yi-

ne RNA polimeraz enzimi ifl bafl›ndad›r. RNA polimeraz, kodlanacak

genin bafllang›c›ndan 35 harf öncesine ba¤lanarak, sar›lm›fl merdiven

gibi olan DNA'n›n basamaklar›n› bir fermuar› açar gibi açar. Bu aç›lma

çok h›zl› yap›l›r. Öyle ki, bu h›zdan dolay› DNA'n›n ›s›n›p yanma teh-

likesi oluflur. Ama sistem öylesine mükemmel düzenlenmifltir ki, bu

tehlike de düflünülmüfltür. Önceden al›nan bir dizi tedbir sayesinde

yanma tehlikesi ortadan kald›r›l›r; özel bir enzim sanki oluflabilecek

tehlikenin fark›ndaym›fl gibi, gidip DNA'n›n aç›lm›fl olan sarmal›n›n iki

ucunu tutarak bu sürtünmeye izin vermez. Ve yine özel enzimler

DNA'n›n aç›lmas› s›ras›nda birbirine dolaflmas›n› önlerler. Bu enzimler

olmasa "mesajc› RNA" olarak adland›r›lan siparifl fiflinin kopyalanmas›

mümkün olmaz. Çünkü fermuar gibi aç›lan DNA sarmal›n›n kollar›

kopyalama ifllemi bafllamadan tekrar birbirine dolan›r ve sürtünmeden

dolay› DNA'n›n yap›s› bozulur. Görüldü¤ü gibi, her aflamada onlarca

DNA'n›n kollar› birbirinden ayr›l›rken, kollar›n tekrar birbirine
dolanmas›na bir enzim engel olur. Bu enzim resimde yeflil renk-
teki flekillerle ifade edilmifltir. 



enzim ve protein yer almakta ve hepsi birbiri ile büyük bir uyum için-

de görevlerini eksiksizce yerine getirmektedirler. 

4. Al›nan bu özel tedbirlerden sonra afl›lmas› gereken birkaç engel

daha vard›r. Örne¤in istenilen proteinin amino asit dizilimini içeren bil-

gi büyük DNA molekülünün herhangi bir bölgesinde bulunabilir. Bu

durumda farkl› yerlerde bulunan bilgileri, yani amino asit dizilimini

iflaret eden flifreleri kopyalamak için polimeraz enzimi ne yapacakt›r? 

DNA'y› koparamaz, istemedi¤i flifrelerin üzerinden atlayamaz.

Do¤rudan ayn› hat üzerinde devam etti¤inde gereksiz bilgileri de kop-

yalayacak ve istenilen protein oluflmayacakt›r. 

Bu sorunun çözümü için ola¤anüstü fluurlu bir olay daha gerçek-

leflir ve DNA kopyalama ifllemine yard›m etmesi gerekti¤ini düflünmüfl

gibi, bükülerek, istenmeyen flifre dizisinin oldu¤u bölümü d›flar› do¤ru

k›v›r›r. Böylece ard› ard›na okunmas› gereken, ama arada baflka flifreler

de oldu¤u için birbirlerinden uzak kalan flifre dizilerinin uçlar› birbir-

leri ile birleflir. Böylece kopyalanmas› gereken flifreler tek bir hat üzeri-

ne gelmifl olur. Bu flekilde polimeraz enzimi siparifl fiflini üretilecek pro-

tein için kolayca kopyalayabilir. 

5. DNA'dan siparifl fiflininin kopyalanmas› s›ras›nda gerçekleflen

ola¤anüstü ve Yüce Allah'›n yarat›fl›ndaki kusursuzlu¤u gösteren olay-

lar bunlarla da bitmez. Kopyalamay› birilerinin durdurmas› gerekmek-

tedir, aksi takdirde polimeraz enzimi, geni bafltan sona kopyalar. Prote-

ini kodlayan genin sonunda, o genin bitti¤ini gösteren bir kodon var-
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1

2

3

4

5

6

7

DNA

RNA

1,2,3,4,5,6,7 no'lar› ile iflaretlenmifl bölgeler, okunmas› istenmeyen
bilgileri içerirler. Enzimler bu bölgeleri belirleyerek, flekildeki gibi
d›fla do¤ru bükerler. 
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d›r. (DNA'daki flifreyi oluflturan nükleotidlerin her üçlü grubuna ko-

don denir.) RNA polimeraz durdurucu kodona geldi¤inde, kopyalama

ifllemini durdurmas› gerekti¤ini anlar ve üzerinde protein için gerekli

mesaj› tafl›yan mesajc› RNA ile DNA'dan ayr›l›r. (flekil 106) Ancak bu

noktada yine çok dikkatli davran›l›r. Çünkü mesajc› RNA hücre çekir-

de¤inden ç›k›p, üretimin yap›laca¤› ribozoma gidene kadar bir hayli

yol katedecektir. Bu esnada üzerindeki mesaj›n hiçbir zarar görmemesi

gerekir. Bu nedenle, hücre çekirde¤inden baz› özel enzimlerin koruma-

s› alt›nda ç›kar. 

Protein üretiminin aflamalar› bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Ancak bu

aflamaya kadar dahi gerçekleflen mucizevi olaylar, Allah'›n üstün sana-

t›n›n ve s›n›rs›z ilminin delillerindendir. 
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fiekil 106
RNA polimeraz enzimi durdurucu kodona geldi¤inde, kopyalama
ifllemini durdurmas› gerekti¤ini anlar ve ifllem durdurulur. 



ücrede protein üretimi için gerekli olan bilginin

DNA'da bulunmas›ndan ve kopyalanmas›ndan son-

ra flimdi de bu bilginin proteinin üretilece¤i fabrika

olan ribozomlara ulaflt›r›lmas› gereklidir. Her hücre-

de bulunan bu organeller çekirdekteki DNA'dan oldukça uzakta ve

hücrenin bütün sitoplazmas›na (hücre içi s›v›s›na) da¤›lm›fl haldedirler.

Bu fabrikalara üretim sipariflleri eksiksiz bir biçimde süratle ulaflt›r›l-

mal›d›r. Mesajc› RNA (mRNA), yolunu flafl›rmadan ve hücrenin içinde

bulunan birçok organel ve molekül aras›nda hiç tereddüt etmeden ri-

bozomu bulur. mRNA ribozomu buldu¤unda onun d›fl k›sm›na bir hat

fleklinde yerleflir. Bu flekilde art›k üretilmek istenilen proteinin amino

asit dizilimine ait bilgi üretim merkezine ulaflm›flt›r. Bunun üzerine,

üretilecek protein için gerekli olan hammaddelerin yani amino asitlerin

ribozoma getirilmesi için hücrenin di¤er bölgelerine mesajlar gönderil-

meye bafllan›r.23 (flekil 107)

Kullan›lacak olan amino asitleri hücre içinde arayarak bulma ve

ribozoma getirme görevi tafl›y›c› RNA (tRNA)'ya aittir. Her canl› hücre-

137



138

sinde 20 çeflit amino asit vard›r. ‹flte bu 20 çeflit amino asitin, yani ham-

maddenin her biri kendisine özel bir nakliye arac› taraf›ndan tafl›n›r.24

Amino asitlerin kendilerini tafl›yacak olan tRNA'ya ba¤lanmalar› da bir

seri karmafl›k ifllem sonucunda gerçekleflir. 

Nakliye görevini yapan her tRNA, ribozoma getirdi¤i her amino

asiti üretim talimat›nda belirtilen yere götürür ve üretimdeki iflleyiflin

bozulmamas›n› sa¤lar. 

Bu fluursuz moleküllerde görülen kusursuz disiplin adeta, bilinçli

ve sorumluluk sahibiymiflcesine hareket etmeleri, her birinin üstün ak›l

ve güç sahibi olan Allah'a boyun e¤diklerinin ve O'nun kontrolü ile ha-

reket ettiklerinin delillerindendir. 

40 Konuda Hücre

fiekil 107
Protein üretimi için gerekli olan bilgi DNA'dan kopyaland›ktan sonra,
mesajc› RNA taraf›ndan ribozoma getirilip b›rak›l›r. Mesajc› RNA, yolunu hiç
flafl›rmadan ribozomu bulur ve tan›r. 



Art›k siparifl, yani üretilecek proteine ait bilgi ve gerekli hammad-

deler haz›rd›r. Ortada afl›lmas› gereken bir problem daha vard›r. Üretim

bilgisi, yani siparifl, daha önce bahsetti¤imiz flekilde DNA'da özel bir

dilde yaz›lm›flt›r. Ve üretim özel bir dilde yaz›lan bu bilgiye göre yap›l-

mal›d›r. Fakat hammadde olarak kullan›lan amino asitlerin dizilimleri

baflka bir dildedir. Karfl›lafl›lan bu problemi flöyle ifade edebiliriz: Sipa-

rifl fiflindeki yaz›l› emir, DNA'y› oluflturan flifrenin dilidir, yani 4 harfli

bir alfabeden oluflan özel bir dilde yaz›lm›flt›r. Üretilecek olan protein-

lerin dili de 20 harfli bir alfabeden oluflan bir baflka dildir. (proteinleri

oluflturan amino asitler 20 çeflit oldu¤u için) ‹flte bu lisan›n farkl›l›¤› gi-

bi, DNA'dan gelen üretim bilgisi amino asitlerin anlayaca¤› dilden de-

¤ildir. Sonuç olarak, DNA'dan gelen bilgiye hangi amino asitin denk

geldi¤ini anlayabilmek için, DNA'daki dilin di¤erine tercüme edilmesi

gerekir.

Ribozom fabrikas› yaflam›n sa¤l›kl› biçimde devam etmesi için bu

problemi en mükemmel flekilde çözen bir mekanizmayla donat›lm›flt›r.

Çözüm olarak üretim s›ras›nda fabrikada yani ribozomda farkl› iki dil

aras›ndaki tercümeyi yapan bir tercüme sistemi yarat›lm›flt›r. Kodon-

antikodon metodu olarak adland›r›lan bu tercüme sistemi flu andaki en

geliflmifl bilgisayar merkezlerinden çok daha üstün bir flekilde, adeta

bu iki dilde uzmanlaflm›fl bir tercüman gibi çal›fl›r. DNA'n›n özel lisan›

ile yaz›lm›fl olan dört harfli protein bilgilerini 20 harften oluflan protein

diline çevirir. Böylece hangi amino asitlerin yan yana dizilece¤ini ifade

etmifl olur. Sonuçta da istenilen proteinin do¤ru bir flekilde üretilmesi-

ni sa¤lar. Bu çeviri ifllemindeki hatas›zl›k kuflkusuz çok dikkate de¤er-

dir. Bir hücrenin, dolay›s›yla canl›lar›n yaflamas› için gerekli binlerce

proteinin üretilmesinde ancak bir veya iki yanl›fll›¤a yer olabilir. ‹nsan-

lar›n yapt›¤› hiçbir teknolojik ürün veya konusunda en uzman ve dik-

katli insanlar dahi, protein gibi yaklafl›k 200 romana eflde¤er bir yaz›y›

bu kadar hatas›z ve kusursuz çevirip yazamaz.25 Ancak her an Allah'›n

kontrolü alt›nda hareket eden bu moleküller, herfleyi eksiksizce yerine

getirirler. Tüm bunlarda iman eden ak›l sahipleri için Allah'›n mucize-

leri tecelli etmektedir. 
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ir otomobil fabrikas›n›n nas›l çal›flt›¤›n› düflünelim. Fab-

rikadaki söz gelimi bin iflçinin hepsinin disiplin ve uyum

içinde çal›flmas› gerekir. Bu organizasyonu sa¤lamak için

birçok denetleme sistemi ve emir-komuta zinciri kurul-

mufltur. Her bölüm kendisinden istenen parçay› üretir. Örne¤in bir yer-

de motor parçalar›, baflka bir bölümde ise kap›lar yap›l›r. Herkes, han-

gi ürünün nerede kullan›laca¤›n› bilir. Herfley kontrol alt›ndad›r. 

Ancak aç›kt›r ki, e¤er ayn› fabrikaya, araba üretiminden hiç habe-

ri olmayan, alabildi¤ine cahil bin kifli konursa ve bunlardan neyi nas›l

üreteceklerini kendilerinin bulmas› istenirse büyük bir kargafla ve kaos

ortaya ç›kar. 

Buna karfl›n insan vücudunda bin de¤il, 100 trilyon "iflçi" büyük

bir uyum içinde çal›fl›r. Bunlar, bir fabrikadaki iflçilerden çok daha bi-

linçli ve e¤itimli olan hücrelerdir. Yaln›zca kendi içlerindeki mucizevi

ifllemler de¤il, birbirleri aras›ndaki koordinasyon da ayn› derecede göz

kamaflt›r›c›d›r. Birbirlerini zarlar›ndaki tan›ma sistemleriyle tan›rlar.

Mide hücresi mide hücresini, saç hücresi saç hücresini tan›r. (flekil 108) 



Kaç›n›lmaz sorular yine karfl›m›za ç›km›flt›r: ‹ki zar birbirini nas›l

tan›r? Bu iflçiler nas›l e¤itilmifllerdir? Nas›l olur da büyük bir sadakatle

görevlerini yaparlar? 

100 trilyon hücrenin her biri vücut için kendisinden istenileni ya-

par. Peki her hücre her an ne yapmas› gerekti¤ini nereden bilir? Elbet-

te ki tüm bunlar Yüce Allah'›n ilmi ve ilham› ile gerçekleflmektedir. Ör-

ne¤in bölünmenin olmas› istenen bölgedeki hücrelere beyin "bölün"

emri verir. Bunun için hormonlar salg›lan›r. Her hormon ilgili hücreye

giderek beynin mesaj›n› iletir. Elçi, hücreye geldi¤inde mesaj›n› hücre

zar›nda bulunan alg›lay›c› proteine bildirir. Protein ald›¤› mesaj›, mer-

keze bildirir. Hücre de bu emri anlar, karar al›p buna göre harekete ge-

çer. (flekil 109, 110)
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fiekil 108
Her hücre Allah'›n kendisine takdir etti¤i yerde ve flekilde çal›fl›r. T›pk› bir
fabrikada çal›flan iflçilerin farkl› bölümlerde uzmanlaflmas› gibi, her bölümde
farkl› hücreler çal›fl›r ve görevlerini kusursuz bir organizasyonla yerine
getirirler. 
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fiekil 109, 110
Bölünmesi istenen hücrelere, beyin "bölün"
emri verir. Bu emri ilgili hücreye iletmesi için
uygun hormonlar salg›lan›r. Hormon, hücreye
geldi¤inde mesaj›n› hücre zar›nda bulunan al-
g›lay›c› proteine bildirir. Protein ald›¤› mesaj›,
merkeze bildirir. Hücre de bu emri anlar, karar
al›p buna göre harekete geçer. 



Peki düflünmeye devam edelim; bir ya¤ denizinin üzerindeki pro-

tein adas›n›n verilen emri anlamas›, bunu hücrenin merkezine bildir-

mesi, hücrenin bu emre itaat etmesi ve ömrünü nerede kullan›laca¤›n›

bilmedi¤i bir maddeyi üretmeye adamas› s›radan bir bilgi olarak karfl›-

lanabilir mi? Elbette karfl›lanamaz.

Üstelik biraz önce de belirtti¤imiz gibi zar üzerinde bulunan yüz-

lerce geçifl noktas›, alg›lay›c›lar, kontrolörler hepsi birbirlerinden haber-

li olarak, büyük bir uyumla hareket ederler. Oysa bunlar›n hepsi bilinç-

siz proteinlerdir. Hücre zar›n›n bu sayd›¤›m›z özelliklerini kendi ken-

dine elde etmedi¤i, bu sistemin yarat›ld›¤› aç›kça ortadad›r. 

Böyle bir sistem elbette ki bir amaçla yarat›lm›flt›r. Vicdan ve ak›l

sahibi bir insan, bu mucizevi delilleri görür ve Yüce Allah'› gerekti¤i gi-

bi tan›y›p takdir eder. Ayetlerde, Rabbimiz'in mucizeleri karfl›s›nda

müminlerin tav›rlar› flöyle bildirilmektedir:

fiüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile gündüzün art arda ge-

liflinde temiz ak›l sahipleri için gerçekten ayetler vard›r. Onlar, ayakta

iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve göklerin ve yerin

yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu

bofluna yaratmad›n. Sen pek Yücesin, bizi ateflin azab›ndan koru."

(Al-i ‹mran Suresi, 190-191)
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Vücudumuzdaki mucizevi ifllemleri gerçeklefltiren hücre zar›ndan bir kesit
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olda karfl›laflt›¤›n›z bir arkadafl›n›z size "merhaba" dedi-

¤inde, arkadafl›n›zdan gelen ses dalgalar› kulak kepçesi

taraf›ndan toplan›r. Ses, yolculu¤u s›ras›nda saniyenin

ellide birinde 6 m. yol kat eder.

‹ki kula¤›n içinde titreflen hava, h›zla orta kula¤a

kadar olan mesafeyi kat eder. 7.6 mm çap›nda olan kulak zar› titreme-

ye bafllar. Bu titreme hareketi üç küçük kemi¤e iletilir. Ses titreflimleri

böylece mekanik titreflimlere dönüflür. Daha sonra ise bu kemiklerdeki

titreflimler iç kula¤a iletilir ve buradaki salyangoza benzeyen koklea

isimli yap›n›n içinde bulunan özel s›v›y› hareketlendirir. (flekil 111)

Koklea'n›n içerisinde farkl› ses tonlar› birbirinden ayr›flt›r›l›r.  Kok-

lean›n içinde, t›pk› bir müzik aleti olan arpteki teller gibi, de¤iflik kal›n-

l›klarda ince teller uzanmaktad›r. (flekil 112)Arkadafl›n›z›n sesi flimdi bu

telleri adeta çalmaktad›r. "Merhaba" sesi, bafllang›çta düflük perdeden

bafllam›fl sona do¤ru yükselmifltir. Önce kal›n teller titreflir sonra bunu

inceleri takip eder. Sonunda iç kulaktaki on binlerce çubuk flekilli cisim-

cik, kendi titreflmelerini iflitme sinirlerine aktar›r. (flekil 113)   
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fiekil 111, 112
Bir dostunuz size "Merha-
ba" dedi¤inde, dostunuzun
ses dalgalar› k›sa sürede or-
ta kula¤a ulafl›r ve kulak za-
r›n› titretir. Bu titreme üç kü-
çük kemi¤e iletilir. Kemikler-
deki titreflimler iç kula¤a ile-
tilir ve koklean›n içinde bu-
lunan özel s›v›y› hareketlen-
dirir. Koklean›n içinde, t›pk›
bir arpteki teller gibi, de¤i-
flik kal›nl›klarda ince teller
uzanmaktad›r. 

fiekil 113
Önce kal›n teller titreflir, sonra bunu inceleri takip 
eder. Sonunda iç kulaktaki on binlerce çubuk flekilli
cisimcik, kendi titreflmelerini iflitme sinirlerine aktar›r.
Art›k "merhaba" sesi, sadece bir elektrik sinyalidir. 
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Art›k "merhaba" sesi sadece bir elektrik sinyalidir. Bu sinyal, iflit-

me sinirleri içinde beyne do¤ru h›zla ilerler. Sinirlerdeki bu yolculuk,

sinyaller beyindeki duyma merkezine ulafl›ncaya kadar devam eder. Bu

yolculu¤un sonunda beyindeki milyonlarca nöronun büyük bir k›sm›,

elde edilen iflitme bilgilerini de¤erlendirmekle meflguldür. Böylece ar-

kadafl›n›z›n merhabas›n› duymufl olursunuz. (flekil 114)

Burada son derece yüzeysel hatlar› ile anlat›lan bu ifllemler, ger-

çekte çok daha karmafl›kt›r ve saniyeden de k›sa bir sürede gerçekleflir.

Her gün yüzbinlerce kez görür ve iflitiriz. Ancak ço¤u zaman bunlar›

nas›l yapabildi¤imizi düflünmeyiz. Oysa gördü¤ümüz ve duydu¤u-

muz herfleyi Rahman ve Rahim olan Allah'›n rahmetiyle görmekte ve

iflitmekteyiz. Bunun için de tüm bunlar müminlerin flükürlerine vesile

olmal›d›r. 

Nitekim Allah Kuran'da insanlara bu gerçek üzerinde düflünmele-

rini ve flükredici olmalar›n› flöyle bildirmifltir: 

Allah, sizi annelerinizin karn›ndan hiçbir fley bilmezken ç›kard› ve

umulur ki flükredersiniz diye iflitme, görme (duyular›n›) ve gönüller

verdi. (Nahl Suresi, 78)

40 Konuda Hücre

fiekil 114
Beyne ulaflan elektrik sinyalleri, nöronlar
taraf›ndan de¤erlendirilir ve sese dönüfl-
türülür. Bu sayede arkadafl›n›z›n "Merha-
ba" diyen sesini beyninizde duyars›n›z. 



ir yeriniz kesildi¤inde ya da eski bir yaran›z kanad›¤›n-

da, zaman içinde kanaman›n duraca¤›n› bilirsiniz. Kana-

yan yerde bir p›ht› oluflacak, bu p›ht› zamanla sertlefle-

cek ve yara iyileflecektir. Bu sizin için kolay görünen ola-

¤an bir durum olabilir. Oysa, biyokimyac›lar yapt›klar› araflt›rmalarla

bunun oldukça karmafl›k bir sistemin iflleyiflinin sonucu oldu¤unu or-

taya ç›kard›lar.26 Bu sistemin parçalar›ndan herhangi birinin eksilmesi

veya zarar görmesi sistemi ifllemez k›lacakt›r. 

Kan do¤ru yerde, do¤ru zamanda p›ht›laflmal› ve flartlar normale

döndü¤ünde p›ht› ortadan kalkmal›d›r. Sistem en küçük ayr›nt›ya va-

rana dek kusursuz bir biçimde çal›flmal›d›r. 

E¤er bir kanama söz konusu ise, canl›n›n kan kayb›ndan ölmeme-

si için p›ht›n›n hemen meydana gelmesi gerekir. 

Ayr›ca, p›ht›n›n yaran›n üzerinde boylu boyunca oluflmas› ve en

önemlisi de sadece yaran›n üzerinde kalmas› gereklidir. Yoksa tüm ka-

n›n p›ht›laflmas›na ve canl›n›n ölümüne neden olacakt›r. Bu nedenle ka-

n›n p›ht›laflmas› s›k› bir denetim alt›nda tutulmal› ve p›ht› do¤ru za-

manda do¤ru yerde oluflmal›d›r.
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Kemik ili¤i hücrelerinin en küçük temsilcisi olan kan plakç›klar›

ya da trombositler hayati bir özelli¤e sahiptir. Bu hücreler, kan›n p›ht›-

laflmas›ndaki ana unsurdur. Von Willebrand faktörü adl› bir protein,

kanda dolafl›p durmakta olan trombositlerin kaza yerini geçmemeleri-

ni sa¤lar. Kaza yerinde tak›l› kalan trombositler, o anda di¤er trombo-

sitleri de olay yerine getiren bir madde salg›lar. Bu hücreler daha son-

ra hep birlikte aç›k yaray› kapat›r. Trombositler, görevlerini yerine ge-

tirdikten sonra ölür. Onlar›n, kendilerini feda etmeleri, kan p›ht›laflma

sisteminin yaln›zca bir parças›d›r. (flekil 115)

Kan p›ht›laflmas›n› sa¤layan bir di¤er protein de trombindir. Bu

madde yaln›zca aç›k bir yaran›n oldu¤u yerlerde üretilir. Bu üretim ne

az ne de fazla olmamal›d›r. Üstelik üretim, tam zaman›nda yap›lmal› ve

yine tam zaman›nda durdurulmal›d›r. fiu ana de¤in trombin üretimin-

de rol alan ve tamam› "enzim" olarak adland›r›lan yirmiden fazla vücut

kimyasal› tan›mlanm›flt›r. Bu enzimler, kendi üretimlerini durdurabilir

ya da bafllatabilir. Süreç öylesine bir denetim alt›ndad›r ki, trombin an-

cak tam bir doku yaralanmas› söz konusu oldu¤unda oluflur. Vücutta

p›ht›laflma için gerekli olan tüm enzimler yeterli miktara ulafl›r ulafl-

maz, yap›sal maddesi protein olan uzun iplikçikler oluflturulur. Bu ip-

likçiklerin ad› fibrinojendir. K›sa zamanda fibrinojen iplikçiklerinden

bir a¤ oluflturulur. Bu a¤ kan›n d›flar› ak›fl›n›n oldu¤u yerde kurulur.

40 Konuda Hücre

fiekil 115
Von Willebrand
faktörü adl› bir
protein, kanda do-
lafl›p durmakta
olan trombositle-
rin kaza yerini
geçmelerini önler. 



Di¤er yandan ise kandaki trombositler bu a¤a tak›larak birikir. Bu biri-

kim yo¤unlafl›nca bir t›kaç vazifesi görerek kanaman›n durmas›n› sa¤-

layacakt›r. ‹flte p›ht› dedi¤imiz fley de bu y›¤›lmayla oluflan t›kaçt›r. (fle-

kil 116)

Yara tamamen iyileflince ise kan p›ht›s› çözülür. 

Bir kan p›ht›s›n›n oluflmas›, p›ht›n›n s›n›rlar›n›n belirlenmesi, olu-

flan p›ht›n›n güçlendirilmesi veya ortadan kald›r›lmas›n› sa¤layan sis-

tem indirgenemez kompleksli¤e sahiptir. Kan›n p›ht›laflmas›, bir parça-

n›n di¤er bir parçay› harekete geçirmesi fleklinde ortaya ç›kan bir olay-

lar zinciridir. 

Sistem en küçük ayr›nt›s›na kadar kusursuz bir biçimde çal›fl›r. 

Peki e¤er bu mükemmel iflleyen sistemde en ufak bir aksakl›k ol-

sayd› ne olurdu? Mesela yara olmad›¤› halde kanda p›ht›laflma olsay-

d›? Ya da yaran›n etraf›nda oluflan p›ht› yerinden rahatl›kla ayr›lsayd›?

Bu sorular›n tek bir cevab› vard›r: Böyle bir durumda kalp, akci¤er ve-
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fiekil 116
Trombositler, fibrojen iplikçik-
lerinden oluflan bir a¤ oluflturur.
Trombositler ise bu a¤a
tak›larak birikir ve t›kaç vazifesi
görerek kanamay› durdurur. 
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ya beyin gibi hayati organlara giden yollar p›ht› t›kaçlar›yla t›kan›rd›.

Bu ise kaç›n›lmaz olarak ölümle sonuçlan›rd›.

Bu gerçek de bizlere bir kez daha göstermektedir ki, insan vücudu

kusursuzca yarat›lm›flt›r. Sadece kan›n p›ht›laflma sisteminin bile rast-

lant›larla ve evrim teorisinin iddia etti¤i sözde "kademeli geliflim" var-

say›m›yla aç›klanmas› imkans›zd›r. Her detay› ayr› bir plan ve hesap

ürünü olan bu sistem, yarat›l›fl›n mükemmelli¤ini gözler önüne ser-

mektedir. Bizi yarat›p bu dünyaya yerlefltirmifl olan Yüce Allah, haya-

t›m›z boyunca karfl›laflaca¤›m›z küçük, büyük her türlü yaralanmaya

karfl›, bedenimizi bu sistemle birlikte yaratm›flt›r. 

Ayr›ca belirtilmelidir ki; kan›n p›ht›laflmas›, sadece gözle görülür

yaralar için de¤il, bedenimizde her gün sürekli gerçekleflen k›lcal da-

mar parçalanmalar›n›n tamiri için de çok önemlidir. Siz hissetmeseniz

de gerçekte gün boyunca sürekli küçük iç kanamalar geçirirsiniz. Kolu-

nuzu kap›n›n kenar›na çarpt›¤›n›zda ya da bir koltu¤a sertçe oturdu¤u-

nuzda, yüzlerce küçük k›lcal damar›n›z parçalan›r. Bu parçalanma so-

nucunda oluflan iç kanama, p›ht›laflma sistemi sayesinde hemen dur-

durulur, daha sonra da vücut ayn› k›lcal damarlar› yeniden infla eder.

E¤er çarpma biraz fliddetliyse, p›ht›laflma öncesindeki iç kanama da bi-

raz daha fliddetli olur ve bu yüzden çarpt›¤›n›z yerde bir "morarma"

oluflur. Kandaki bu p›ht›laflma sisteminden mahrum olan bir insan›n,

hayat› boyunca en ufak bir darbeden bile korunmas› ve adeta pamuk

içinde yaflat›lmas› gerekecektir. Nitekim kanlar›ndaki p›ht›laflma siste-

mi kusurlu olan "hemofili" hastalar›, bu flekilde ömür sürerler. Ancak

ileri derecede hemofili hastalar› genellikle fazla uzun yaflayamazlar.

Yolda yürürken düflmeleriyle oluflan bir iç kanama bile, hayatlar›n› so-

na erdirmek için yeterlidir. Bu gerçek karfl›s›nda her insan›n kendi be-

denindeki yarat›l›fl mucizesi üzerinde düflünmesi ve bu bedeni kusur-

suzca yaratm›fl olan Allah'a flükredici olmas› gerekir. Bizim tek bir sis-

temini, hatta tek bir hücresini dahi üretmekten aciz oldu¤umuz bu be-

den, Yüce Allah'›n bizlere bir lütfudur. Rabbimiz bir Kuran ayetinde

flöyle buyurmaktad›r:

"Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz?" (Vak›a Suresi,

57)

40 Konuda Hücre



ücudumuzu bakteri ve virüs gibi düflmanlar›na karfl›

koruyan savunma sistemi ayn› disiplinli bir ordu gibi

hareket eder. Savunma sistemimizin düflmanlar›na kar-

fl› savafl› üç önemli bölümden oluflur. 

1- Düflman›n tespiti; ilk müdahale.

2- Gerçek ordunun müdahalesi; s›cak savafl.

3- Sakin duruma dönüfl. 

Savunma sisteminin savafla bafllamadan önce mutlaka düflman›

iyice tan›mas›, etrafl› bir istihbarat edinmesi gerekir. Çünkü her savafl,

düflmana göre de¤iflen farkl›l›klar gösterir. Dahas› bu istihbarat gerek-

ti¤i gibi yap›lmazsa, savunma sistemimiz yanl›fll›kla kendi hücrelerimi-

ze sald›rabilir.

‹lk müdahale savunma sisteminin çöpçü hücreleri olan fagositler-

den gelir. Fagositler düflmana karfl› savafl verirler. Bir anlamda düfl-

manla ilk fiziksel temas› sa¤layan piyade birlikleri gibidirler. (flekil 117)

Kimi zaman fagositler düflman›n yay›lma h›z›na yetiflemezler. Bu

durumda devreye makrofajlar girer. Makrofajlar› da düflman›n içine
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fiekil 117, 118
Fagositler düflmanla gö¤üs gö¤üse bir savafl verirler. Onlar›n yetiflemedi¤i
durumlarda devreye makrofajlar girer, ve enerji sa¤lamak için vücut ›s›s›n›
39 C0 dereceye ç›kart›r. 



dalan süvarilere benzetebiliriz. Ayn› zamanda makrofajlar, salg›lad›kla-

r› özel bir protein sayesinde, vücutta genel alarm verilmesini, yani vü-

cut ›s›s›n›n yükselmesini sa¤larlar. (flekil 118)

Ancak makrofajlar›n çok önemli bir özellikleri daha vard›r. Mak-

rofaj hücresi bir virüsü yakalay›p yutunca, virüsün özel bir bölümünü

kopart›r. Bu parçay› bir bayrak gibi üzerinde tafl›r. Bu parça savunma

sisteminin di¤er elemanlar› için bir iflaret, ayn› zamanda da bir istihba-

ratt›r. 

Düflman›, makrofajdan ald›klar› istihbarat sayesinde tan›yan yar-

d›mc›-T hücrelerinin ilk ifli, öldürücü T hücrelerine haber vermek ve

onlar› ço¤almalar› için uyarmakt›r. (flekil 119) Uyar›lan öldürücü T hüc-

releri, k›sa sürede bir ordu haline gelirler. Yard›mc› T hücreleri, sadece
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fiekil 119
Yard›mc› T hücreleri düflmanla ilgili bilgileri öldürücü T hücrelerine
götürür. 
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öldürücü T hücrelerini uyarmakla kalmazlar. Hem olay yerine daha

fazla fagositin gelmesini sa¤larlar hem de düflmanla ilgili toplad›klar›

bilgileri, dalak ve lenf bezlerine ulaflt›r›rlar. (flekil 120)

Lenf bezlerine ulafl›ld›¤›nda, tafl›nan bu bilgi sayesinde, görev s›-

ralar›n› bekleyen B hücreleri harekete geçirilir. (B hücreleri kemik ili-

¤inde üretildikten sonra görevlerini beklemek üzere lenf bezlerine gi-

derler.) (flekil 121)

40 Konuda Hücre

fiekil 120, 121
Yard›mc› T hücreleri düflmanla ilgili toplad›klar› bil-
giyi lenf bezlerine gönderir. Bunun üzerine lenf bez-
lerinde beklemekte olan B hücreleri harekete geçer. 



Harekete geçen B hücreleri birtak›m aflamalardan geçerler. Uyar›-

lan her bir B hücresi, ço¤almaya bafllar. Ta ki ayn› tipte binlerce hücre

oluflana kadar. Savafla haz›r hale gelen B hücreleri bölünür ve baflkala-

flarak plazma hücreleri haline gelirler. Plazma hücreleri de antikorlar›

salg›larlar. Salg›lanan antikorlar düflmanla savafl›rken kullan›lacak bi-

rer silaht›rlar. B hücreleri, saniyede binlerce silah (antikor) üretebilirler.

Üretilen bu silahlar oldukça kullan›fll›d›r. Önce düflmana ba¤lanacak,

daha sonra da düflman›n (antijenin) biyolojik yap›s›n› bozacak nitelik-

tedirler. (flekil 122)

E¤er virüs hücrenin içine girerse, antikorlar virüsü yakalayamaz-

lar. Bu sefer devreye yine öldürücü T hücresi girer ve MHC molekülle-

ri sayesinde hücrenin içindeki virüsleri tespit eder ve hücreyi öldürür-

ler. (flekil 123)
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fiekil 122, 123
B hücreleri bölünerek ço¤al›r-
lar ve baflkalafl›rlar. Bunun so-
nucunda saniyede binlerce
antikor denen silah üretebilir-
ler. E¤er antikorlar virüsü ya-
kalayamazsa, bu kez devreye
T hücreleri girer ve MHC mole-
külleri sayesinde virüsleri tes-
pit edip yakalarlar. 



156

Fakat virüs, öldürücü T hücrelerinin bile fark edemeyece¤i flekilde

kamufle oluyorsa, bu sefer devreye k›saca NK olarak adland›r›lan "do-

¤al katil hücreler" (naturel killer cells) girerler. Bu hücreler, di¤er hüc-

relerin fark edemedikleri, içlerinde virüs bulunan hücreleri tahrip eder-

ler. (flekil 124)

Zafer kazan›ld›ktan sonra bask›lay›c› T hücreleri savafl› durdurur-

lar. (flekil 125) Savafl bitmifltir; ama asla unutulmayacakt›r. Bellek hüc-

releri, düflman› art›k haf›zas›na alm›flt›r. Y›llarca vücutta kalan bu hüc-

reler, ayn› düflmanla tekrar karfl›lafl›ld›¤›nda savunman›n çok süratli ve

etkili olmas›n› sa¤larlar. (flekil 126)

Bu savafl›n kahramanlar› askeri e¤itimden geçmemifltir, ak›l sahi-

bi insanlar de¤ildir ve milyonlarcas› biraraya geldi¤inde dahi bir nok-

tan›n içini doldurmayacak kadar küçük olan hücrelerdir.

Üstelik hayranl›k uyand›ran özelliklere sahip olan bu ordu, sade-

ce savaflmakla kalmaz. Savafl›rken kullanaca¤› tüm silahlar› kendisi

40 Konuda Hücre

fiekil 124
NK yani do¤al katil hücreler, öldürücü T hücrelerinin fark edemedikleri
virüsleri tahrip ederler.



üretir, tüm savafl planlar›n›, stratejilerini ken-

disi ayarlar ve savafl sonras› ortal›¤› temizler. 

Elbette ki savunma sistemimiz de ev-

rendeki herfley gibi kendi yarat›l›fl›na uy-

gun hareket etmektedir: Yüce Allah Ku-

ran'da flu flekilde bildirmektir:

Ve 'kendi yarat›l›fl›na uygun' Rabbi-

ne boyun e¤di¤i zaman; (‹nflikak

Suresi, 2)
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fiekil 125
Bask›lay›c› T hücreleri, zafer
kazan›ld›ktan sonra savafl› durdururlar.
Yanda, kanser hücresiyle (pembe) sa-
vaflan savunma hücreleri (sar›)
görülmektedir. 

fiekil 126
Bellek hücreleriyse, savafl sonun-
da, bir sonraki sald›r›ya haz›rl›kl›
olabilmek için düflmana ait bilgileri
haf›zalar›na al›rlar. Savunma siste-
minin her detay›, Yüce Rabbimiz'in
örneksiz ve kusursuz yarat›fl›n›n
tecellilerindendir. 
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ide mukozas›n›n bir özelli¤i, kan üretimi yapan ke-

mik ili¤ine katk›da bulunmas›d›r. Vücut için büyük

öneme sahip B-12 vitamininin kemik ili¤ine ulaflma-

s›n› sa¤lar. B-12 vitamininin kemik ili¤ine ulafl›ncaya kadar gerçeklefl-

tirdi¤i yolculuk ve mide mukozas›n›n bu yolculuktaki rolü incelendi-

¤inde, karfl›m›za mikroskobik düzeyde gerçekleflen büyük bir mucize

ç›kar.

B-12 vitamini insan vücuduna girdikten sonra sindirim sistemi bo-

yunca bir yolculuk yapar. Ard›ndan ince ba¤›rsaktan kan dolafl›m›na

geçifl yaparak kana kar›fl›r ve kemik ili¤i hücrelerine ulafl›r. (flekil 127).

B-12 vitamininin özümsenmesi ince ba¤›rsakta gerçekleflir. Ancak

ince ba¤›rsakta bulunan herhangi bir sindirim hücresi B-12 vitaminini

yakalamaz. ‹nceba¤›rsa¤›n küçük bir bölgesinde, yaln›zca B-12 vitami-

nini yakalamakla görevlendirilmifl özel bir hücre grubu bulunmakta-

d›r.27 Bu hücre grubu bütün yaflamlar›n› -mucizevi bir flekilde- yaln›zca

B-12 vitaminini yakalamaya adam›fllard›r. Bu hücreler trilyonlarca mo-

lekül içinden B-12 vitaminini ay›rt eder ve yakalarlar. Peki B12 vitami-

nini bu hücreler nas›l tan›makta, di¤er maddelerden nas›l ay›rt edebil-



mektedirler? B12 vitaminini yakalama zorunlulu¤unu neden hisset-

mektedirler? 

Bu hücrelerin B-12 vitaminini yakalarken gösterdikleri ak›l, elbet-

te bir tesadüf sonucunda ortaya ç›kamaz. Aç›kça anlafl›ld›¤› gibi bu sis-

temi üstün ve güçlü olan Yüce Allah özel olarak yaratm›flt›r. Sistemi bi-

raz daha detayl› bir flekilde inceledi¤imiz zaman çok daha mucizevi ya-

rat›l›fl delilleri karfl›m›za ç›kar.

‹nceba¤›rsakta bulunan hücreler, yal›n haldeki B-12 vitaminini ta-

n›yamazlar. B-12 vitamininin bu hücreler taraf›ndan tan›nabilmesi ve

yakalanabilmesi için özel bir molekülle iflaretlenmesi gereklidir. Bu ih-

tiyaç da elbette düflünülmüfl ve B-12 vitamininin ba¤›rsa¤a ulaflmadan

iflaretlenmesini sa¤layacak sistem de kurulmufltur. 

B-12 vitamini henüz midede bulundu¤u s›rada, mide hücreleri B-

12 vitamini için özel bir molekül üretirler. Bu molekül B-12 vitamininin

yolculu¤unun ileriki aflamalar›nda ihtiyaç duyaca¤› bir "kimlik belge-

si"dir. Bu kimlik belgesi B-12 vitaminine s›k›ca yap›fl›r ve B-12 ince ba-

¤›rsa¤a do¤ru yolculu¤una devam eder. (flekil 128)

‹nceba¤›rsakta yaln›zca B-12 vitaminini bulmakla görevli olan s›-

n›r memurlar› (özelleflmifl hücre grubu), B-12 hücresinin kan dolafl›m›-

na geçmesini sa¤layacaklard›r. Ama bu memurlar yal›n halde bulunan

B-12 vitaminini tan›yamamaktad›r. ‹flte bu aflamada B-12 vitamininin

imdad›na elindeki kimlik belgesi yetiflir. S›n›r memurlar› bu kimlik sa-

yesinde trilyonlarca molekül aras›ndan B-12 vitaminini tan›r ve bulur-
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fiekil 127
B 12 vitamini, vücuda girdikten sonra
sindirim sistemine, ard›ndan ince
ba¤›rsaktan kan dolafl›m›na geçer. 
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lar. Ard›ndan yine bu kimlik molekülünün yard›m› sayesinde B-12 vi-

tamininin kan dolafl›m›na geçmesini sa¤larlar. Böylece B-12 kan yoluy-

la kemik ili¤ine ulaflmay› baflar›r. (flekil 129, 130, 131). 

Görüldü¤ü gibi, mide hücreleri B-12 vitamininin vücut için öne-

mini bilmektedirler. Ayr›ca ba¤›rsak hücrelerinin B-12 vitaminini tan›-

mak için nas›l bir iflarete ihtiyaçlar› oldu¤unu da bilmekte ve bu iflaret

molekülünü özel olarak üretmektedirler. Gözleri, elleri veya bir beyni

olmayan ba¤›rsak hücreleri de bu iflareti tan›makta ve B-12 vitaminini

yakalamaktad›rlar.  

Unutulmamas› gereken bir baflka önemli nokta da, bütün bu olay-

lar sonucunda özümsenen B-12 vitamininin, ne mide hücresinin ne de

ba¤›rsak hücresinin ifline yaramad›¤›d›r. B-12 vitamini çok uzakta, ke-

mik ili¤inde kullan›lmaktad›r. Bu vitamin sayesinde insan vücudunda

kan üretilebilmekte ve insan›n yaflam›n› sürdürmesi sa¤lanmaktad›r. 

Yaln›zca bir vitaminin yapm›fl oldu¤u yolculuk ve bu yolculukta-

ki detaylar bile insan bedeninde kurulu sistemin kusursuzlu¤unun an-

lafl›lmas› aç›s›ndan yeterlidir.

Kuflkusuz bu ifllemler s›ras›nda sergilenen keskin fluur ve kusur-

suz iflleyifl söz konusu hücrelerin iradesi ile gerçekleflemez. Sonuçta

hücre denilen varl›klar fluursuz atomlar›n birleflmesiyle meydana gelen

yap›lard›r. Hücre içinde fluur, irade veya bir güç aramak son derece an-

lams›z olacakt›r. Buradaki sistemi yaratan da, herfleyi yoktan var eden

alemlerin Rabbi Yüce Allah't›r. 

40 Konuda Hücre

fiekil 128
B-12 vitamini henüz midede bulundu¤u s›rada, mide hücreleri B-12 vitamini
için özel bir molekül üretirler. Bu molekül B-12 vitamininin yolculu¤unun
ileri aflamalar›nda ihtiyaç duyaca¤› bir "kimlik belgesi"dir. 
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fiekil 129
‹nce ba¤›rsakta bulunan hücreler,
yal›n haldeki B-12 vitaminini tan›ya-
mazlar. B-12 vitamininin bu hücreler
taraf›ndan tan›nabilmesi ve yakala-
nabilmesi için özel bir molekülle ifla-
retlenmesi gereklidir. 

fiekil 130
B12 vitaminine mide hücreleri
taraf›ndan verilen etiketler iflte
burada ifle yarar, ince ba¤›rsak
hücreleri bu etiketi tan›rlar ve
B12'yi kabul ederler. 

fiekil 131
Bu sayede B12
vitaminleri kan
dolafl›m›na kar›fl-
m›fl olurlar. 
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üzel bir akflam yeme¤i yedi¤inizi düflünelim. Çeflitli be-

sinlerden oluflan bu yeme¤i nas›l sindirece¤inizi flimdiye

kadar hiç akl›n›za bile getirmemifl olabilirsiniz. Hatta bü-

tün bu besinlerin her birinin farkl› enzimlerle iflleme tabi

tutulmas› gerekti¤ini de bilmiyor olabilirsiniz. Bu konuda e¤itim alma-

m›fl bir insan›n bu gibi bilgilere sahip olmamas› elbette ki normaldir.

Ancak bedendeki bir organ bu bilgilerin tümüne sahiptir. Bu organ

hangi besinin ne gibi bir enzimle sindirilece¤ini bilir. Hiçbir kar›fl›kl›k

ve aksakl›k ç›kmadan, en do¤ru zamanda, en do¤ru kimyasal salg›y›

besinlere gönderir. Bu organ pankreast›r. 

Pankreas vücuttaki en önemli organlardan bir tanesidir. Pankreas

damarlarda akan kan›n içinde ne kadar fleker molekülü bulunmas› ge-

rekti¤ine karar verir. E¤er kandaki fleker molekülü say›s›nda bir azal-

ma olursa pankreas hemen say›y› art›racak önlemler al›r ve bu önlem-

ler kiflinin hayat›n› kurtar›r. E¤er fleker molekülü yo¤unlu¤u artarsa bu

sefer kandaki fleker miktar›n› azaltacak önlemler al›r.

Pankreas sindirim sistemine gönderdi¤i enzimlerle de insan yafla-



m›nda çok önemli bir rol oynar. Ayn› zamanda ba¤›rsaklar›n mide asit-

leri taraf›ndan parçalanmas›n› engelleyen enzim de yine pankreas tara-

f›ndan üretilir.

Bu görevleri teker teker incelersek, belki de hiç dikkatimizi çekme-

yen bu organ›n, bizim için ne kadar bilinçli ve planl› hareket etti¤ini ve

bizi mutlak bir ölümden koruyacak kusursuz bir sisteme sahip olarak

yarat›ld›¤›n› görürüz.

Sindirim iflleminde pankreas›n devreye girmesi özel bir mesaj ile

gerçekleflir. Midede sindirim ifllemleri devam ederken özel bir enzim

olan "kolesistokinin" kana kar›flmaya bafllar. Bu enzimin kanda belirli

bir düzeye ulaflmas› pankreas› uyar›r. Bu uyar› pankreasa görev zama-

n›n›n geldi¤ini bildirir ve pankreas, parçalay›c› enzimlerini onikipar-

mak ba¤›rsa¤›na salg›lamaya bafllar.28 (flekil 132)
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fiekil 132
Pankreas›n sindirim s›ras›nda devreye girmesi için özel bir
mesaja gerek vard›r. Bu mesaj, kolesistokinin adl› özel bir en-
zimin kana kar›flmas›d›r. Bu enzim belli bir düzeye ulaflt›¤›nda
pankreas uyar›l›r. Bunun üzerine pankreas, onikiparmak ba¤›r-
sa¤›na parçalay›c› enzimlerini salg›lamaya bafllar.
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Pankreas, sindirim iflleminin bafllad›¤›n› anlamakla kalmaz, bir de

yedi¤iniz yiyeceklerin çeflitlerini de anlayabilir. Ve yedi¤iniz farkl› yi-

yeceklere göre farkl› sindirim enzimleri üretir. Örne¤in makarna ve ek-

mek gibi karbonhidratl› besinler yedi¤iniz zaman pankreas›n salg›lad›-

¤› enzim, karbonhidrat parçalay›c› özelli¤e sahiptir. Bu besinler oniki-

parmak ba¤›rsa¤›na ulaflt›¤›nda, pankreas karbonhidrat parçalay›c›

özellikteki "amilaz" isimli enzimi üretir.(flekil 133)

fiekil 133
Pankreas mideye gelen besinlerin nelerden olufltu¤unu ay›rt eder ve bunlar›
ö¤ütmek için farkl› enzimler salg›lar. 
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E¤er k›rm›z› et, bal›k ve tavuk gibi besinler yerseniz, pankreas,

proteinli yiyecek yedi¤inizi hemen anlar. Yine bu besinler onikiparmak

ba¤›rsa¤›na ulaflt›¤›nda bu sefer proteinleri parçalayacak farkl› enzim-

ler olarak "tripsin, kimotripsin, karboksipeptidaz, ribonükleaz ve deok-

siribonükleaz" üretir ve bu enzimler protein moleküllerine sald›r›r.

E¤er yeme¤inizin ya¤ oran› fazlaysa bu enzimlerle beraber "lipaz" isim-

li, ya¤lar› sindiren bir enzim daha devreye girer. 

Görüldü¤ü gibi bir organ, yedi¤iniz yeme¤in nelerden olufltu¤u-

nu anlay›p, daha sonra bu besinlerin sindirilmesi için gerekli olan kim-

yasal s›v›lar› ayr› ayr› üretmekte ve bunlar› sadece gerekti¤i anlarda

salg›lamaktad›r. Pankreas, karbonhidrat molekülü için protein parçala-

y›c› veya ya¤ molekülü için karbonhidrat parçalay›c› s›v› salg›lamaz.

Üretti¤i karmafl›k s›v›lar›n kimyasal formüllerini unutmaz. Kar›fl›m›

oluflturan herhangi bir maddeyi kazara eksik tutmaz. Sa¤l›kl› insanlar-

da, pankreas ömür boyu tam gerekti¤i gibi hizmet eder. 

Midede sindirim devam ederken mide hücreleri bofl durmazlar.

Bu hücrelerden baz›lar› midede sindirilen besinin bir süre sonra oniki-

parmak ba¤›rsa¤›na ulaflaca¤›n› sanki anlam›fl gibi harekete geçen mi-

de hücreleri pankreas hücrelerine mektup yazmaya (hormon salg›la-

maya) ve bu hücreleri yard›ma ça¤›rmaya bafllarlar. Ard›ndan yazd›k-

lar› mektuplar› kan yolu ile pankreasa gönderirler. 

Kana b›rak›lan mektup vücut içinde yolculuk eder. Bu yolculuk s›-

ras›nda pankreasa gelindi¤i zaman, pankreas hücreleri mektubu tan›r

ve hemen açarlar. Burada ilginç olan -kan yoluyla hemen hemen bütün

vücudu dolaflt›¤› halde- mektubun di¤er organlar›n hücreleri taraf›n-

dan aç›lmamas› ve özellikle okunmamas›d›r. Bütün hücreler bu mektu-

bun pankreas için yaz›ld›¤›n›, kendilerini muhatap almad›¤›n› bilirler.

Çünkü mektubun üzerinde pankreas›n adresi vard›r. Yani mektubun

moleküler yap›s› yaln›zca pankreas hücrelerinin zar›nda bulunan alg›-

lay›c› moleküllerle etkileflecek flekilde özel olarak dizayn edilmifltir. Ya-

ni mide hücresi, üretti¤i hormonun üzerine gerçekten bir adres yazm›fl-

t›r. Üstelik vücuttaki milyarlarca farkl› adres içinden pankreas hücresi-

nin adresini do¤ru bir flekilde yazm›flt›r. Bu adresin do¤ru flekilde yaz›-
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labilmesi için mide hücresinin pankreas hücresinin bütün özelliklerini

bilmesi gerekir. (flekil 134)

Mucize yaln›zca adresin do¤ru yaz›lmas› ile s›n›rl› de¤ildir. Mide

hücresinin gönderdi¤i mektubun içinde bir de mesaj vard›r. ‹nsan vü-

cudunun derinliklerinde, birbirlerinden çok uzakta bulunan iki küçük

canl› (hücre) mektuplaflmakta ve haberleflmektedir. Birbirlerini hiç gör-

medikleri halde birbirlerinin hangi dilden anlad›klar›n› bilmektedirler.

Dahas› bu haberleflme bir amaç içindir. ‹ki hücre adeta birlik olmufl ve

yedi¤iniz besinlerin sindirilmesi için plan yapmaktad›rlar. fiüphesiz bu

gerçek bir mucizedir.

Kendisine ulaflan mektubu (kolesistokinin hormonunu) okuyan

pankreas hiç beklemeden bu mektuptaki emre itaat eder. Hemen besin-

lerin sindirilmesi için gerekli enzimleri salg›lamaya bafllar. E¤er oniki-

parmak ba¤›rsa¤›na ulaflan besin protein ise protein parçalayan bir en-

zim üretir. E¤er besin karbonhidrat a¤›rl›kl› ise bu sefer karbonhidrat

parçalayan bir enzim üretir ve bu enzimi onikiparmak ba¤›rsa¤›na gön-

derir. 

fiimdi önünüze bir kara tahta konuldu¤unu ve bu kara tahtan›n

üzerine s›rayla bir protein molekülünün, bir ya¤ molekülünün ve bir

karbonhidrat molekülünün formüllerinin yaz›ld›¤›n› ve bu molekülle-

rin atomik dizilimlerini gösteren flekillerin çizildi¤ini düflünelim. Ar-

d›ndan sizden bu üç farkl› moleküler yap›n›n her birini parçalayacak

40 Konuda Hücre

fiekil 134
Mide, pankreasa
hormonlar arac›l›-
¤›yla bir mesaj
gönderir. Bu mesaj
mucizevi bir flekil-
de vücut içinde yo-
lunu bulur ve do¤-
ru adrese ulafl›r. 



en uygun moleküler yap›ya

sahip enzimlerin formülle-

rini üretmeniz ve bu for-

mülleri tahtaya yazman›z

istensin. (flekil 135)

Bu molekülleri par-

çalayacak enzimlerin for-

müllerini ancak kimya

konusunda uzman bir

kifli yazabilir. Bu kifli de

uygun formülü kendi

hayal gücüne dayana-

rak yazmaz. Ancak alm›fl ol-

du¤u e¤itim ve daha önce ken-

disine ö¤retilen bilgiler do¤rul-

tusunda bu formülü yazabilir. 

Durum böyle iken, pank-

reas hücrelerinin ürettikleri en-

zimlerin kimyasal yap›lar›n› nas›l bilebildikleri sorusu son derece

önem kazanmaktad›r. Her pankreas hücresi söz konusu formüllerin

bilgilerine sahiptir. Bu bilgiye sahip olmakla kalmaz, bildiklerini en

do¤ru flekilde kullan›r ve insana yorulmaks›z›n hizmet ederler. Pankre-

as hücreleri kimya konusunda insanlardan çok daha baflar›l›d›rlar.

Çünkü insan›n bu formülleri üretebilmesi için e¤itime ihtiyac› varken,

küçücük bir hücre söz konusu formülleri ezbere bilmektedir.

Hiçbir tesadüf, hücrelere böylesine üstün bir ak›l, böylesine özel

bir bilgi kazand›ramaz. Hiçbir tesadüf, hücrelerin birbirleri ile haberle-

flecekleri, birbirlerinden yard›m isteyecekleri bir sistem kuramaz. Ayr›-

ca hiçbir tesadüf tek bir pankreas hücresine tek bir kimyasal formülü

ö¤retemeyece¤i gibi hücreye elindeki bilgiyi do¤ru zamanda kullanma

yetene¤i de veremez.

Böylesine mucizevi olaylar› birbiri ard›na meydana getiren ve on-

lara her an çal›flmay› ilham ederek insana hizmet ettiren güç, alemlerin

Rabbi Yüce Allah't›r.
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fiekil 135
Pankreas hücresi, kimya konusunda
herhangi bir insandan çok daha bafla-
r›l› ve bilgilidir. ‹nsanlar, enzimlerin
kimyasal yap›lar›n› ancak kimya e¤iti-
mi alarak bilebilirler. Oysa bu hüc-
reler, hiçbir e¤itim almamaktad›rlar. 
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erhangi bir sebeple kana kar›flan bir madde, hücre za-

r›na geldi¤i zaman hemen hücre içine giremez. Bü-

yüklü¤üne, kimyasal özelliklerine, faydal› veya zarar-

l› olufluna göre farkl› flekillerde karfl›lan›r. T›pk› bir ül-

kenin kap›s›ndaki gümrük kontrolleri gibi hücreye girifl yapacak bir

madde de s›k› bir kontrole tabi tutulur. Yabanc› bir madde ise kimlik

tespiti yap›l›r ve güvenli¤i tehdit etti¤ine karar verilirse s›n›r d›fl› b›ra-

k›l›r. Fakat kimi maddelerin girifl-ç›k›fl›, bir ülkenin kendi vatandafllar›-

na uygulad›¤› kolayl›k gibi kolaylaflt›r›lm›flt›r. Bu maddeler, ciddi ön-

lemlere tabi tutulmadan rahatl›kla hücreye girip ç›karlar. Hatta baz›la-

r›n›n hücreye özel girifl yetkileri vard›r. K›sacas› hücre zar›na gelen

maddeler kimliklerine göre çeflitli uygulamalarla karfl›lafl›rlar.

Bir maddenin hücre zar›ndan geçebilmesi -hücre zar›n›n maddesi

ile "kar›flabilmesi"- için ya¤da çözünebilir olmas› gerekir. Nas›l ki s›v›

ya¤› su ile kar›flt›rmay› ne kadar denersek deneyelim baflar›l› olamaz-

sak, benzer flekilde ya¤da çözünmeyen bir madde de hücre zar›na ka-

r›flamaz. Bu tür maddelerin geçifli için özel bir yöntem uygulan›r. Bu

moleküllerin geçiflinde, hücre zar›nda bulunan proteinler rol oynar. 



Kimi moleküller de hücre zar›ndan içeri girerken, büyüklüklerin-

den dolay› zardan tek bafllar›na geçemezler. Kanal proteinleri ve tafl›y›-

c› proteinler zardan geçmesine izin verdikleri molekül ve iyonlar›n

hücre içine tafl›nmas›na yard›mc› olurlar. Hücre zar› proteinlerinin han-

gi maddeleri tafl›yacaklar› bellidir ve tafl›yacaklar› maddenin seçimin-

de son derece titiz davran›rlar. Örne¤in flekeri tafl›yan sistem, aminoasi-

ti tafl›maz. Tafl›y›c› protein, iki molekülü, biçimlerinden ve atom say›la-

r›ndan ay›rt eder. Örne¤in ayn› atom say›s›n› ve kimyasal gruplar› tafl›-

yan iki molekülden birisinin molekül biçiminde en ufak bir geometrik

de¤ifliklik olsa, tafl›y›c› sistem bunu ay›rt eder ve o molekülü tafl›maz.

(flekil 136)

fiimdi flöyle bir düflünelim... Bir tafl›y›c› ya da kanal proteinin bir

baflka molekülün kimyasal formülünü tan›mas›, onu atom say›lar›ndan

ay›rt etmesi nas›l mümkün olabilir? Ak›l ve fluurdan yoksun bir prote-

in, hücrenin faydas›na olacak bir sorumlulu¤u kendi kendine nas›l

edinmifltir? Bu proteinlerin kendi kendilerine ifl bölümü yap›p hücreye

faydal› molekülleri tan›malar›, onlar› hücre içine almak için tafl›ma gö-

revi edinmeleri ya da tesadüf eseri bu sorumluluklar›n› eksiksiz olarak

yerine getirmeleri elbette ki mümkün de¤ildir. Ak›l ve vicdan sahibi

herkes, tüm bu detaylarda herfleyi yoktan var eden Yüce Allah'›n son-

suz gücünün, s›n›rs›z ilmininin delillerini görebilecektir. 
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fiekil 136 
Her tafl›y›c› protein, farkl› bir molekülü tafl›maktan sorumludur.
Örne¤in, molekül biçiminde en ufak bir geometrik farkl›l›k olsa dahi,
tafl›y›c› sistem bunu ay›rt eder ve o molekülü b›rakarak tafl›maz. 



170

ücutta, her an bedeni korumakta olan bir sistem bulun-

maktad›r. Bu sistemin bir parças› olan kompleman prote-

inleri, vücuttaki "her hücreye" sald›rmaya programlan-

m›flt›r. Bu gerçekten de flaflk›nl›k uyand›r›c›d›r. Bedeni savunmak için

var olmalar›na ra¤men, bedeni oluflturan tüm hücreleri düflman görür-

ler. Kompleman proteinleri karaci¤erde üretilir ve dolafl›m sistemine

oradan kat›l›rlar. Normal flartlarda kan›n içinde gelifligüzel ve etkisizce

dolaflan hücrelerdir. Ancak uyar›ld›klar›nda, aniden gördükleri bütün

hücreleri yok etme karar› al›rlar. Ald›klar› bu uyar› tek bir kompleman

proteini kanal› ile vücuttaki sistemin tümüne yay›l›r. Uyar› ile vücutta

dost düflman ay›r›m› yapmazlar. 

Ancak vücuda ait zarars›z hücreler, kompleman proteinlerine kar-

fl› savunma yapabilecek flekilde yarat›lm›fllard›r. Kompleman proteinle-

ri bedene ait hücrelere de¤er de¤mez, bu hücreler proteinleri etkisiz ha-

le getirir. Vücuda girmifl olan yabanc› organizmalar ise, hiç bekleme-

dikleri bu koruma görevlilerinin mutlaka sald›r›s›na u¤rayacaklard›r.

(flekil 137)



Kompleman proteinlerinden bir tanesi yabanc› organizmaya ba¤-

land›¤›nda, flekil de¤iflikli¤ine u¤rar. Bunu, kompleman proteinlerin-

den di¤erinin bakteriye ba¤lanmas› izler. Daha sonra, kompleman sis-

teme ait di¤er proteinler de bakteriye teker teker ba¤lan›rlar ve komp-

leman avc›lar›, istilac› bakterinin yüzeyini sarm›fl olur. (flekil 138)

Kompleman sisteminin son eleman› ise hücre zar›na sald›rmakla so-

rumludur. Bu protein, savunmas›z kalm›fl bakterinin tek korumas› olan

hücre zar›nda bir delik açar. Sald›r› sonras›nda bakteri, içine su alarak

patlar. (flekil 139) Bazen de kompleman proteinleri baflka bir yöntem
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fiekil 137
Kompleman proteinleri, vücuda giren düflmanlar kadar vücuda ait hücreleri
de düflman olarak görürler. Ancak vücuttaki her hücre kendini kompleman
proteinine karfl› savunabilecek özelliklerle donat›lm›flt›r. Dolay›s›yla komple-
man proteinleri sadece düflmana zarar verebilir. 

fiekil 138
Kompleman av-
c›lar›, bakterinin
yüzeyini sararak,
düflman› etkisiz
hale getirirler. 
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kullan›rlar. Düflmanlar›n› ince bir zarla kaplar ve bu flekilde onlar› di-

¤er yiyici hücreler için iflaretlerler. (flekil 140)

Bütün bunlar, vücuda giren yabanc› bakterinin de, vücut içinde

onunla savaflan moleküllerin de tek Yarat›c› olan Rabbimiz'in eseri ol-

du¤unu göstermektedir. Bakteriler, nas›l bir tehlikeyle karfl›laflacaklar›-

n›n aç›kça fark›ndad›rlar. Vücut hücreleri ise, vücuda girecek muhte-

mel bir bakteriye karfl›, henüz onu tan›madan tedbir gelifltirmifllerdir.

Bu tedbirleri fluursuz bir hücrenin alabilece¤ini iddia etmek son derece

ak›l d›fl›d›r. Bu sistemi yaratan, bütün kainat›n sahibi ve hakimi olan

Allah't›r. Rabbimiz ayetlerde flöyle buyurmaktad›r: 

De ki: ‹nsanlar›n Rabbine s›¤›n›r›m. ‹nsanlar›n malikine, ‹nsanlar›n

(gerçek) ‹lah›na. (Nas Suresi, 1-3)

40 Konuda Hücre

fiekil 139, 140
Kompleman proteini, savunmas›z kalm›fl bakterinin hücre zar›n-
da bir delik açar. Sald›r› sonras›nda bakteri içine su alarak pat-
lar. Düflmanlar, yiyici hücreler taraf›ndan imha edilirler.



ideden ba¤›rsaklara gelen sindirilmifl besinlerin içinde

güçlü asitler bulunur. Bu durum onikiparmak ba¤›r-

sa¤› için ciddi bir tehlike oluflturur. Çünkü onikipar-

mak ba¤›rsa¤›n›n mide gibi kendisini koruyabilecek

özel bir tabakas› yoktur.

O halde nas›l olup da onikiparmak ba¤›rsa¤› asitlerden zarar gör-

memektedir? Bu sorunun cevab›n› bulmak için sindirim s›ras›nda ger-

çekleflen olaylar› inceledi¤imizde, bedenimizde gerçekleflen mucizevi

olaylarla karfl›lafl›r›z.

Onikiparmak ba¤›rsa¤›na mideden besinlerle birlikte gelen asitle-

rin oran› tehlikeli bir boyuta ulaflt›¤›nda, ba¤›rsa¤›n duvar›ndaki hüc-

relerden "sekretin" isimli bir hormon salg›lanmaya bafllar. Onikiparmak

ba¤›rsa¤›n› koruyan bu sekretin hormonu ince ba¤›rsa¤›n duvar›ndaki

hücrelerde "prosekretin" halinde bulunur. Bu hormon sindirilmifl besin-

lerin asidik etkisiyle baflka bir kimyasal madde olan sekretin haline dö-

nüflür. (flekil 141, 142) 

Sekretin hormonu kana kar›flarak pankreasa gelir ve enzim salg›-
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lamas› için pankreas› yard›ma ça¤›r›r. Onikiparmak ba¤›rsa¤›n›n tehlike-

de oldu¤unu sekretin hormonu arac›l›¤› ile ö¤renen pankreas, "bikarbo-

nat" moleküllerini bu bölgeye gönderir. Bu moleküller mide asidini etki-

siz hale getirir ve onikiparmak ba¤›rsa¤›n› korurlar. 

40 Konuda Hücre

fiekil 141, 142
Onikiparmak ba¤›rsa¤›nda asit dengesi tehlikeli seviyeye ç›kt›¤›nda,
sekretin hormonu arac›l›¤›yla bikarbonat molekülleri devreye girer. Bu
moleküller mide asidini etkisiz hale getirir. 



‹nsan hayat› için önemli olan bu ifllemler nas›l gerçekleflmektedir?

Ba¤›rsak hücrelerinin ihtiyaçlar› olan maddenin pankreasta bulundu-

¤unu bilmeleri, pankreas› harekete geçirecek maddenin formülünü bil-

meleri, ayn› flekilde pankreas›n da ba¤›rsaktan gelen mesaj› anlayarak

bikarbonat moleküllerini salg›lamaya bafllamas› Rabbimiz'in yaratt›¤›

benzersiz ve mucizevi ifllemlerdir. 

Burada ba¤›rsak hücreleri için kullan›lan "bilmek, haberdar ol-

mak" gibi fiiller insan bedeninde gerçekleflen olaylar› daha iyi vurgula-

mak için kullan›lmaktad›r. Yoksa ak›l sahibi her insan›n da takdir ede-

ce¤i gibi bir hücrenin düflünmesi, iradeye sahip olmas› ve kararlar ver-

mesi, baflka bir organ›n özelliklerinden haberdar olmas›, formüller üre

tebilmesi kesinlikle mümkün de¤ildir. 

Hücreleri bu özelliklerle birlikte yaratan sonsuz  ilim sahibi Yüce

Allah't›r. Ak›l ve vicdan sahibi bir insan için kainat›n her detay›nda Yü-

ce Rabbimiz'in sonsuz akl›n›n ve üstün ilminin delilleri bulunmaktad›r.
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pankreas

onikiparmak
ba¤›rsa¤›

Ba¤›rsak ve pankreas, flu-
ursuz atomlardan oluflan
et parçalar›d›r. Bu et parça-
lar›n›n bu kadar fluurlu
davranmalar›, birçok ak›lc›
davran›fl sergilemeleri,
Allah'›n kusursuz yarat›fl›-
n›n ve sonsuz ilminin bir
tecellisidir. 
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ahim duvarına yerleflme hazırlı¤ı yapan hücreler genetik

olarak anneden farklı olduklar› halde bunların nas›l olup

da vücuda nakledilen bir organ veya doku gibi reddedil-

medi¤i uzun zamandır çözülemeyen bir sırdır. Bunun ce-

vabını "Yaflam›n Bafllang›c›" adl› kitab›n yazar› R. Flanagan flöyle ver-

mektedir: 

Hücre kümesinin "evrensel bir flifre" olarak nitelendirilebilecek özel sin-

yaller yaydı¤ını söyleyebiliriz. Bu flifre tüm insanlar için aynıdır ve aynı

flekilde annenin hücreleri de bir zamanlar henüz küme halindeyken ken-

dilerini bu flifreyle ifade etmifllerdir. Bu nedenle annenin hücreleri yeni

gelenlere karflı bir savunma oluflturmaz, çünkü onlar biyolojik olarak be-

dene yerleflen bu hücre kümesini bir düflman de¤il evrensel bir dost ola-

rak görürler.29

Burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmekte yarar vardır. Fla-

nagan'ın ifade etti¤i flekilde bir hücre toplulu¤unun "evrensel bir me-

saj" yollaması ve baflka hücre topluluklarının bu mesajı anlayarak, kar-

flılarında bir düflman de¤il dost oldu¤unu "anlaması" çok büyük bir
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yumurta
hücresi

savunma
hücresi

Annenin savunma hücre-
leri embriyoyu yok etmek
için yaklafl›rlar. (üstte)
Ancak vücuttaki mükem-
mel yarat›l›fl sayesinde
yumurtaya zarar vere-
mezler.

mucizedir. Unutulmamalıdır ki, burada söz konusu olanlar fluurlu in-

san toplulukları de¤il, eli, gözü, kula¤ı, beyni olmayan, fluursuz atom-

ların, moleküllerin, proteinlerin birlefliminden oluflmufl, gözle görüle-

meyecek kadar küçük hücrelerden oluflan topluluklardır. Kuflkusuz

hücrelerden böyle bir fluur gösterisi beklemek, son derece büyük bir

mantık bozuklu¤u olacaktır. 

Bu noktada karflımıza çıkan gerçek açıktır: Embriyonun anne rah-

mine rahatlıkla yerleflip, en güvenli olacak flekilde varlı¤ını sürdürebil-

mesi, embriyoyu da, anneyi de, anne bedenindeki savunma sistemini

de yaratan Allah'ın rahmeti ile gerçekleflir.

Kıyamet saatinin bilgisi, flüp-

hesiz Allah'ın Katındadır.

Ya¤muru ya¤dırır; rahimler-

de olanı bilir. Hiç kimse, ya-

rın ne kazanaca¤ını bilmez.

Hiç kimse de, hangi yerde

ölece¤ini bilmez. Hiç flüphe-

siz Allah bilendir, haberdar-

dır. (Lokman Suresi, 34)

savunma
hücresi

yumurta
hücresi
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iz bu kitab› okudu¤unuz süre boyunca ve flu anda da, be-

deninizdeki moleküller aral›ks›z faaliyetlerine devam etti-

ler. Baz›lar› kalsiyum miktar›n›z› ölçüp, eksik kalsiyumu

farkl› yollardan tamamlad›, baz›lar› protein üretimi için

gereken amino asitleri toplamaya bafllad›, baz›lar› DNA'n›z› kopyala-

mak için DNA sarmal›n› iki ayr› parçaya ay›rd›, baz›lar› vücudunuza

giren bakteri ve virüslere karfl› savaflarak sizi hastal›klara karfl› korudu,

baz›lar› vücut ›s›n›z› normal seviyede tutmak için çal›flt›, baz›lar› ise

vücudunuzdaki art›k maddeleri yok etti... Ve daha saymakla bitireme-

yece¤imiz kadar çok ifllem ayn› anda gerçekleflti. 

Siz ise bunlar› kontrol etmek, bafllatmak veya sonland›rmak için

hiçbir fley yapmad›n›z. Sadece koltu¤unuzda oturup bir kitap okudu-

nuz. 

Bu kitap boyunca anlat›lanlar, Allah'›n sonsuz gücünü, ilmini ve

akl›n› tan›tmalar›n›n yan›nda, Allah'›n sonsuz merhamet ve flefkat sahi-

bi, Rahman ve Rahim oldu¤unun da delillerinden sadece birkaç tanesi-

dir. Allah, insan› ve tüm di¤er canl›lar› kusursuzca iflleyen sistemlerle



yaratm›flt›r. ‹nsan vücudunda hiçbir fley eksik veya kusurlu b›rak›lma-

m›flt›r. Kuran'da da bildirdi¤i gibi Allah "herfleyi yaratm›fl, ona bir dü-

zen vermifl, belli bir ölçüyle takdir etmifl"tir.  (Furkan Suresi, 2)

Kitapta verilen her örnekte görüldü¤ü gibi, gözle görülemeyecek

kadar küçük moleküller, birçok özelli¤e, yetene¤e ve sorumlulu¤a sa-

hiptir. Bu moleküllerin bunlar› yerine getirebilmeleri için tüm bu özel-

liklerle birlikte yarat›lm›fl olmalar› gerekir. Verilen örneklerdeki sistem-

ler ise, hiç flüphesiz Yüce Allah'›n varl›¤›n›n, sonsuz ilminin ve yaratma

sanat›n›n tecellileridendir . En güzel isimlerin sahibi olan Yüce Allah,

Kuran'da flöyle buyurmaktad›r:

… Rabbim, ilim bak›m›ndan herfleyi kuflatm›flt›r. Yine de ö¤üt al›p-dü-

flünmeyecek misiniz? (Enam Suresi, 80)
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddet-

mek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bi-

lim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n,

cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu

teori, evrende ve canl›larda çok aç›k bir düzen bulundu¤unun bilim ta-

raf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve

canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r.

Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen

propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorum-

lanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sah-

tekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim

dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen

yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› ta-

raf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pale-



ontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwi-

nizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›fl ger-

çe¤iyle aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok

çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vard›r.

DDaarrwwiinn''ii  YY››kkaann  ZZoorrlluukkllaarr

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›-

na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dün-

yas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859

y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta

dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe-

¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyor-

lard› ve zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›-

laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel

bulguya dayanm›yordu; kendisinin de ka-

bul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürüt-

me" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Te-

orinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde

itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru

karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukla-

r›n geliflen bilim taraf›ndan afl›laca¤›n›, yeni

bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini

umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti.

Ancak geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n

tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›fl-

t›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta ince-

lenebilir:
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1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

AAflfl››llaammaayyaann  ‹‹llkk  BBaassaammaakk::  HHaayyaatt››nn  KKöökkeennii  

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l

önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini id-

dia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks

canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçeklefl-

miflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin

aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen

evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o

"ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-

bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan,

do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder.

Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir

hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunla-

r›na ayk›r› bir iddiad›r.

""HHaayyaatt  HHaayyaattttaann  GGeelliirr""

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir

yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan

"spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu

dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan

olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deney-
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ler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine

biraz bu¤day konmufl ve biraz beklen-

di¤inde bu kar›fl›mdan farelerin olu-

flaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n

cans›z maddelerden türeyebildi¤i-

ne bir delil say›l›yordu. Oysa daha

sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üze-

rindeki kurtlar kendiliklerinden

oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rak-

t›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›-

yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl›

kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterilerin cans›z maddeden oluflabil-

dikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin

olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda

vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: 

Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tari-

he gömülmüfltür. 30

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n›

ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n ge-

çersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

2200..  YYüüzzyy››llddaakkii  SSoonnuuççssuuzz  ÇÇaabbaallaarr

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya at-

t›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤i-

ni ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak

ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karan-

l›k noktay› oluflturmaktad›r.31
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Oparin'in yolunu izleyen evrim-

ciler, hayat›n kökeni konusunu çö-

züme kavuflturacak deneyler

yapmaya çal›flt›lar. Bu deney-

lerin en ünlüsü, Amerikal›

kimyac› Stanley Miller tara-

f›ndan 1953 y›l›nda düzen-

lendi. Miller, ilkel dünya at-

mosferinde oldu¤unu iddia

etti¤i gazlar› bir deney düze-

ne¤inde birlefltirerek ve bu ka-

r›fl›ma enerji ekleyerek, protein-

lerin yap›s›nda kullan›lan birkaç

organik molekül (aminoasit) sentezle-

di.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir

aflama gibi tan›t›lan bu deneyin geçer-

li olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›n-

dan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.32

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤›

atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.33

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürü-

tülen tüm evrimci çabalar hep

baflar›s›zl›kla sonuçland›. San

Diego Scripps Enstitüsü'nden

ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada,

evrimci Earth dergisinde 1998

y›l›nda yay›nlanan bir makale-

de bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›-

rak›rken, hala, 20. yüzy›la

girdi¤imizde sahip oldu¤umuz

en büyük çözülmemifl problem-

le karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›?34
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HHaayyaatt››nn  KKoommpplleekkss  YYaapp››ss››  

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle

ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z madde-

ler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›-

larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan

proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik

ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den

küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤in-

de yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz

bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dö-

külmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane olufl-

turaca¤› hesaplanmaktad›r.
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili res-
mi görülen ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n ken-
dili¤inden oluflabilece¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalar-
la bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllard›r. Ancak bilimsel bulgular kar-
fl›s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen
sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin
yaflam›n oluflmas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.
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C
harles Darwin'in önemli fakat az bilinen bir özelli¤i, Avrupal› beyaz ›rklar› di¤er insan ›rk-
lar›na göre çok daha "ileri" sayan bir ›rkç› olmas›d›r. Darwin, insanlar›n maymun benzeri
canl›lardan evrimleflti¤ini öne sürerken, baz› ›rklar›n çok daha fazla geliflti¤ini, baz›lar›n›n

ise hala maymunsu özellikler tafl›d›¤›n› iddia etmifltir. Türlerin Kökeni'nden sonra yay›nlad›¤› ‹n-
san›n Türeyifli (The Descent of Man) adl› kitab›nda, "insan ›rklar› aras› eflitsizli¤in apaç›kl›¤›" gi-
bi yorumlar yapm›flt›r.1 Darwin söz konusu kitab›nda zenciler ve Avustralya yerlileri gibi ›rklar› go-
rillerle ayn› statüye sokmufl, sonra da bunlar›n "medeni ›rklar" taraf›ndan zamanla yok edilecek-
leri kehanetinde bulunarak flöyle demifltir:

Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek yak›n bir gelecekte, medeni insan ›rklar›, vahfli ›rklar› ta-
mamen yeryüzünden silecekler ve onlar›n yerine geçecekler. Öte yandan insans› maymunlar
da… kuflkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yak›n akrabalar› aras›ndaki boflluk da-
ha da geniflleyecek. Bu sayede ortada flu anki Avrupal› ›rklardan bile daha medeni olan ›rklar
ve flu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan ba-
bun türü maymunlar kalacakt›r.2

Darwin'in bu saçma fikirleri yaln›zca teoride kalmam›flt›r. Darwinizm, ortaya at›ld›¤› tarihten iti-
baren ›rkç›l›¤›n en önemli sözde bilimsel dayana¤› olmufltur. Canl›lar›n bir yaflam mücadelesi
içinde evrimlefltiklerini varsayan Darwinizm, toplumlara uygulanm›fl ve ortaya "Sosyal Darwi-
nizm" olarak bilinen ak›m ç›km›flt›r.

Sosyal Darwinizm, insan ›rklar›n›n, evrimin çeflitli basamaklar›nda yer ald›klar›n›, Avrupal› ›rk-
lar›n "en ileri" ›rklar oldu¤unu savunmufl, di¤er pek çok ›rk›n ise hala "maymunsu" özellikler tafl›-
d›¤›n› iddia etmifltir. 

Darwin kendince "afla¤› ›rklar" olarak gördü¤ü milletlerin aras›nda, Yüce Türk Milleti'ni
de saym›flt›r! Evrim teorisinin kurucusu, W. Graham'a yazd›¤› 3 Temmuz 1881 tarihli mektubun-

Editörlü¤ünü Charles Darwin'in o¤lu Francis Darwin'in yapt›¤› "The Life and Letters Of
Charles Darwin" (Charles Darwin'in Hayat› ve Mektuplar›) isimli kitab›n girifl sayfas›.

DARWIN'‹N IRKÇILI⁄I

ve TÜRK DÜfiMANLI⁄I



da, bu ›rkç› düflüncesini flöyle ifade etmiflti: 
Do¤al seleksiyona dayal› kavgan›n, medeniyetin ilerleyifline sizin zannetti¤inizden daha fazla
yarar sa¤lad›¤›n› ve sa¤lamakta oldu¤unu gösterebilirim. Düflünün ki, birkaç yüzy›l önce Avru-
pa Türkler taraf›ndan istila edildi¤inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karfl› kar-
fl›ya gelmifllerdi, flimdi ise bu çok saçma bir düflüncedir. Avrupal› ›rklar olarak bilinen mede-
ni ›rklar, yaflam mücadelesinde TÜRK BARBARLI⁄INA karfl› galip gelmifllerdir. Dünyan›n
çok da uzak olmayan bir gelece¤ine bakt›¤›mda, BU TÜR AfiA⁄I IRKLARIN ço¤unun mede-
nileflmifl yüksek ›rklar taraf›ndan elimine edilece¤ini (yok edilece¤ini) görüyorum.3

Görüldü¤ü gibi Charles Darwin, Büyük Önder Atatürk'ün "Türk Milleti'nin karakteri yüksek-
tir, Türk Milleti çal›flkand›r, Türk Milleti zekidir" ve "Türklük, benim en derin güven kayna-
¤›m, en engin övünç dayana¤›m oldu" gibi sözleriyle övdü¤ü necip Türk Milleti için "barbar" ve
"afla¤› ›rk" ifadelerini kullanmaktad›r. Oysa flüphesiz insanlar aras›nda bir ›rk farkl›l›¤› ve ayr›m›
olamaz. Bir millet, ancak kültür ve ahlak›yla yükselebilir ve üstünlük elde edebilir. Büyük Türk Mil-
leti ise çok köklü bir kültüre ve üstün bir ahlaka sahip olan, bu özellikleriyle tarihe yön vermifl fle-
refli bir millettir. Tarihteki sekiz büyük dünya devletinden üçünün sahibi olan Türk Milleti'nin kur-
du¤u medeniyetler, Türk'ün yüksek kültür, ak›l, ahlak ve inanc›yla meydana getirdi¤i eserlerdir. 

Darwin ise, "Türk barbarl›¤›", "afla¤› ›rk" gibi sald›rgan ifadelerle gerçekte o dönemdeki Avrupa-
l› emperyalist devletlerin Türk düflmanl›¤›n› ortaya koymufltur. Türklerin hakimiyet ve gücünü eli-
mine etmeye (yok etmeye) çabalayan bu güçler arad›klar› fikri temeli Darwinizm'de bulmufllard›r.

Bu güçler, Türk'ün Kurtulufl Savafl›'nda, bu çirkin düflüncelerini uygulamaya çal›flm›fllar, ancak
Türk Milleti'nin azmi, akl›, cesareti ve kararl›l›¤› sayesinde büyük bir hüsrana u¤ram›fllard›r.

Bir ›rkç› ve Türk düflman› olan Darwin'in bilim karfl›s›nda geçersiz olan teorilerini bugün Türki-
ye'de savunanlar ise belki de fark›nda olmadan ayn› siyasi hedeflere hizmet etmektedirler.

1 Benjamin Farrington, What Darwin Really Said. London: Sphere Books, 1971, s. 54-56.
2 Charles Darwin, The Descent of Man, 2. bask›, New York: A L. Burt Co., 1874, s. 178.
3 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt 1. New York: D. Appleton and
Company, 1888, s. 285-286.

Söz konusu kitab›n 285. (solda) ve 286. (sa¤da) sayfalar›ndaki Türkler'e hakaretle dolu
olan Darwin'in mektuplar›. Darwin'in burada "Kafkasyal› (Caucasian) ›rklar" dedi¤i ›rklar,
Avrupal›lar'd›r. (Modern antropoloji, Avrupal› ›rklar›n Kafkasya bölgesinden geldiklerini ka-
bul eder.)
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Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birta-

k›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu

enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçek-

leflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi

için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili-

¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego Califor-

nia Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific Ameri-

can dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmala-

r› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini el-

de etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yol-

larla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorun-

da kalmaktad›r.35

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z

ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim

teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 
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Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, 
canl›l›¤›n inan›lmaz derecedeki kompleks yap›s›d›r. Canl›

hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekülü,
bunun bir örne¤idir. DNA, dört ayr› molekülün farkl›
diziliminden oluflan bir tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi
bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin

flifreleri yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da
döküldü¤ünde, ortaya yaklafl›k 900

ciltlik bir ansiklopedi ç›kaca¤›
hesaplanmaktad›r. Elbette

böylesine ola¤anüstü bir bilgi,
tesadüf kavram›n› kesin

biçimde geçersiz k›lmaktad›r.



EEvvrriimmiinn  HHaayyaallii  MMeekkaanniizzmmaallaarr››

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiç-

bir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. Darwin,

ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizma-

s›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de

aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam müca-

delesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤›

düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen

bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r.

Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbet-

te bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türü-

ne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kö-

keni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al se-

leksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.36

LLaammaarrcckk''››nn  EEttkkiissii

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak

cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog

Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤i-

fliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellik-

ler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre

zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› ye-

mek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balina-

lara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.37

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiy-

le kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesille-
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re aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon

"tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kal-

m›fl oluyordu.

NNeeoo--DDaarrwwiinniizzmm  vvee  MMuuttaassyyoonnllaarr

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na

"faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genle-

rinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda

oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan  model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlardan türediklerine inan›yordu.
Ona göre otlara uzanmaya çal›flan bu canl›lar›n zaman içinde boyunlar› uza-
m›fl ve zürafalara dönüflüvermifllerdi. Mendel'in 1865 y›l›nda keflfetti¤i kal›-
t›m kanunlar›, yaflam s›ras›nda kazan›lan özelliklerin sonraki nesillere akta-
r›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›flt›r. Böylece Lamarck'›n zürafa
masal› da tarihe kar›flm›flt›r.

Frans›z biyolog
Lamarck



nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci-

¤er, kanat gibi say›s›z kompleks or-

ganlar›n›n "mutasyonlara", yani ge-

netik bozukluklara dayal› bir süreç

sonucunda olufltu¤unu iddia etmek-

tedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan

aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mu-

tasyonlar canl›lar› gelifltirmezler,

aksine her zaman için canl›lara za-

rar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA

çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluflan herhangi

rasgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n ev-

rimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek de-

recede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir

de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gele-

cek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimal-

le zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir fleh-

ri gelifltirmez, ona y›k›m getirir.38

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u

görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak

gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›-

rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi

de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›"

olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›-

na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim meka-

nizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na

göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.
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Rastgele mutasyonlar insanlara
ve di¤er tüm canl›lara her zaman
zarar verirler. Resimde mutasyona
u¤rad›¤› için iki bafll› olarak
do¤mufl bir buza¤› görülüyor. 
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FFoossiill  KKaayy››ttllaarr››::  AArraa  FFoorrmmllaarrddaann  EEsseerr  YYookk

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun

en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bü-

tün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz

milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe ka-

deme ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z

"ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de¤iflimlerle birbirlerinden evrimlefltikle-
rini iddia  eder. Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne-
¤in 530 milyon y›l önce bafllayan Kambriyen devrinde, birbirinden çok farkl›
olan onlarca canl› türü bir anda ortaya ç›km›flt›r. Bu çizimde tasvir edilen bu
canl›lar çok kompleks yap›lara sahiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Pat-
lamas›" olarak tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›fl›n aç›k bir delilidir.



Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-

dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürün-

gen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken,

bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya

ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, ek-

sik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›-

na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n sa-

y›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve

bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas›

gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl

çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n ka-

n›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.39

DDaarrwwiinn''iinn  YY››kk››llaann  UUmmuuttllaarr››

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na

rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bü-

tün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzün-

de birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› gös-

termifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler

ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z;

kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görü-

rüz.40

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›l-

d›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, ken-

disinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak
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ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu ger-

çek, ünlü evrimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek ye-

gane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel

ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er

böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var

olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar.

Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde

sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.41

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹‹nnssaann››nn  EEvvrriimmii  MMaassaall››

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,

insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yafla-

yan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini var-

sayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern in-

san ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Ger-

çekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar

gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden  baflka bir fley de¤ildir.

Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üze-

rinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece so-

yu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir

benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.42

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani
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insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›-

lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› oluflturur-

lar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda ev-

rimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20.

yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sa-

piens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.43

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgu-

lar›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl›

bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.44

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bu-

lunmufllard›r.45

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleon-

tologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na kar-

fl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›)

çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n bi-

ri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ev-

rimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.46

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propa-

ganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu,

hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosil-

leri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bi-

lim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤-

men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤a-

c› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.
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Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel ola-

rak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dal-

lar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna gö-

re en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fi-

ziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bi-

limler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda

ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama"

kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin

bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan

bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yo-

rumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfle-

yin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu

kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkün-

dür.47

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan bir-

tak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorum-

lamalar›ndan ibarettir.

DDaarrwwiinn  FFoorrmmüüllüü!!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterse-

niz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuk-

lar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek

önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde

di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; can-

l›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bi-

raraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden

geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir

"deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek

sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla

inceleyelim:
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Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak

bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu

varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, iste-

dikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan)

protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem ver-

sinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin ba-

fl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar

babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta

trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n

oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsi-

ni kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o variller-

den kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, ka-

naryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri,

zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, do-

matesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalile-

ri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi mil-

yonlarca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›-

n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde

edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamaz-

lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre

yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar.

Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini

iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrim-

cilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki ör-

nekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

GGöözz  vvee  KKuullaakkttaakkii  TTeekknnoolloojjii

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er ko-
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nu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters ola-

rak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine

dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçü-

cük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra be-

yindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi

düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin

bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapka-

ranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar ka-

ranl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dün-

yay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tek-

nolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne-
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¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra ba-

fl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kali-

tedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir

görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en

geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis

bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler

kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltiril-

mektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤u-

nuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu görecek-

siniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz

üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir

televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyut-

lu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf

daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gö-

zün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da,

televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizma-

n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›z-

da duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya gel-

di ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsü-

nüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar na-

s›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesa-

düfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir.

D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta ku-

la¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a

aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek

beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyinde-

ki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese
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de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de

olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde

alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini din-

lersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o an-

da hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada

keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir. Net bir görüntü elde

edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çaba-

lar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri,

birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan

baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mü-

hendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir

sese ulafl›lamam›flt›r. 

En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini

düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az

da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha mü-

zik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudun-

daki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir

insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya pa-

razitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu du-

rum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. fiimdiye kadar insa-

no¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar has-

sas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. Ancak görme ve iflitme ola-

y›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

BBeeyynniinn  ‹‹ççiinnddee  GGöörreenn  vvee  DDuuyyaann  fifiuuuurr  KKiimmee  AAiittttiirr??

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufl-

lar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya

kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok de-

tay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir

yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses,

koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna
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ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu

fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤u-

nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vere-

memektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh,

görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duy-

maz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

MMaatteerryyaalliisstt  BBiirr  ‹‹nnaannçç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgular-

la aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n

kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim meka-

nizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin ge-

rektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda,

elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›l-

mas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi

pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teori-

si ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teori-

nin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmakta-

d›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤a-

ya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimse-

mektedirler. Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan

Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu

flöyle itiraf etmektedir:
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Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama

getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, ma-

teryalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir

aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz.

Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sah-

neye girmesine izin veremeyiz.48

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa ya-

flat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz

maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün;

örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤aç-

lar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki et-

kileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin

içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime

ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir

aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam et-

mektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve

akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan

var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p fle-

killendiren Allah't›r.

EEvvrriimm  TTeeoorriissii  DDüünnyyaa  TTaarriihhiinniinn  EEnn  EEttkkiillii  BBüüyyüüssüüddüürr

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim te-

orisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacak-

t›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bun-

lar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan

203

Harun Yahya (Adnan Oktar)



204

profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim

adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun

yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inan-

maktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profe-

sörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dün-

ya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde

olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan

alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin

önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel

olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilele-

rin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kav-

minin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yap-

t›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir kör-

lüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›k-

t›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu

ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifl-

tir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Ba-

kara Suresi, 6-7)
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…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bunun-

la görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gi-

bidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Sure-

si, 179)

Allah baflka ayetlerde de, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yüksel-

seler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir

toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyü-

nün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici

bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara,

saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir.

Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atom-

lar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disip-

lin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k

için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve sa-

y›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inan-

mas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve

Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fi-

ravun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetleri-

ni sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini bü-

yüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir

getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la

-Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebil-

mifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koy-

du¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n›
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yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince)

bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor.

Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz

kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çev-

rildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek et-

kileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lma-

s› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir bü-

yünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara

inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialar-

dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü

bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 ya-

fl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha son-

ra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gele-

cekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece-

¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›-

na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin

inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.49

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dün-

ya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›m-

lanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›n-

da insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n

s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve

flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden 

baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hüküm 

ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)




