


Bu ki ta bın ko nu su olan DNA, çıp lak göz le gör me nin müm kün ol ma dı ğı kü çük lük -
te ki hüc re le ri mi zin bil gi ban ka sı dır. Et ra fı mız da ki can lı la ra ait bil gi ler, her can lı -
nın ken di hüc re le ri nin her bi ri nin için de ki “DNA” de ni len bu bil gi ban ka sın da

sak lı dır. Bir gü lün, bir por ta ka lın, bir ser çe nin, bir kap la nın ya da bir in sa nın tüm ya pı sal
özel lik le ri, on la rı oluş tu ran hüc re le rin çe kir dek le rin de bu lu nur. Ki ta bı tut tu ğu nuz eli ni -
ze şöy le bir ba kın. Eli ni zi oluş tu ran mil yon lar ca hüc re nin her bi rin de de bu bil gi de po la -
rı mev cut tur. 

Bu ki tap ta ki bil gi ler, göz le gö rül me yen bo yut ta ki, an cak içe ri ği ve ta şı dı ğı bil gi ka pa -
si te si açı sın dan, on bin ler ce ki tap tan olu şan bir kü tüp ha ne bo yut la rın da ki mo le kül ler
hak kın da dır. Ki tap bo yun ca bir yan dan an cak mil yon lar ca de fa bü yü te rek göz lem le ne bi -
len DNA'nın mu ci ze vi yön le ri ni gö re cek, bir yan dan da can lı lı ğın böy le si ne kü çük bo yut -
ta ki bir par ça sı nın, ev rim te ori si ni na sıl çık ma za sok tu ğu na şa hit ola cak sı nız. Bu ola ğa -
nüs tü ya pı la rın de tay la rı nı in ce ler ken, alem le rin Rab bi olan Al lah'ın son suz bü yük lü ğü -
nü, il mi nin ben zer siz li ği ni, ge niş li ği ni ve O'nun ya rat tık la rı üze rin de ki ha ki mi ye ti ni da -
ha de rin le me si ne dü şün me im ka nı bu la cak sı nız. 

Dar win'in te ori si ni or ta ya at tı ğı dö nem de ise, de ğil DNA gi bi bir mo le kü lün sar mal
ya pı sı ve bil gi ka pa si te si nin in ce len me si, hüc re nin te mel ya pı sı nın da hi an la şıl ma sı müm -
kün de ğil di. Ja mes Wat son ve Fran cis Crick, DNA'nın sar mal ya pı sı nı, Dar win'in Ori gin
of Spe ci es (Tür le rin Kö ke ni) ad lı ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan ne re dey se 100 yıl son ra or -
ta ya çı kar dı lar. O za man dan bu ya na mo le kü ler bi yo lo ji de kay de di len iler le me le ri, Dar -
win'in il kel bi lim dü ze yi ne sa hip bir dö nem de ön gör me si ne ola nak yok tu. Bu ba kım dan
da ha te mel den ge çer siz bil gi ve var sa yım lar üze ri ne ku ru lan bir te ori nin, DNA gi bi, bi -
lim adam la rı nı ha len hay ran lık için de bı ra kan bir ya pının var lığını açık layamayacağı or -
tadadır.

YAZAR HAK KIN DA
Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan Oktar, 1956 yılın-
da Ankara'da doğdu. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel
ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra,
yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini
ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını
ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.
Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini
dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği

ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistem-
lerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını gözler önüne sermektir. Nitekim yaza-
rın, bugüne kadar 73 ayrı dile çevrilen 300’den fazla eseri, dünya çapında geniş bir oku-
yucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.
Harun Yahya Külliyatı, -Allah'ın izniyle- 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edi-
len huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile ola-
caktır.
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YAZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956

yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da ta-

mamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel

Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğ-

renim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konu-

larda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin

sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideo-

lojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bu-

lunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı toplam

55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki pey-

gamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya

isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağında

Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, ki-

tapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve

son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmekte-

dir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in

sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemleri-

nin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları

tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok bü-

yük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah (sav)'in mührü, bu son

sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini

dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve

ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek

ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını

gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna

Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya,

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

çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca,

Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca,

Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca,
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Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor),

Dhivehi (Maldivlerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eser-

ler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

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

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

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

akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice ver-

me, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üze-

rinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın

görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan

sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çü-

rütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren

mağlup olmuşlardır. 

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

tadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın hi-

dayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında

herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmeleri-

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

li bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

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

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

etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına ne-

den olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yö-

nelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa,

Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak

olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların ge-

nel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri

eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise,

dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakı-

nın, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne

daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu

hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde

çok geç kalınabilir.

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

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

lete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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● Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de -
ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la
Allah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da
kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü -
ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si
ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le
her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.
● Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da
ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye
ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir
şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 
● Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her -
kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar
"bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir
ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın
doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.
● Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir
soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun
ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma -
la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.
● Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah a za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na
kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi -
ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la -
rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.
● Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri
var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş -
lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni
ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.
● Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya -
lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren
ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.

Birinci Baskı: Ocak 2007  İkinci Baskı: Mayıs 2008 Üçüncü Baskı: Aralık 2013
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İkitelli OSB / Küçükçekmece / İstanbul / Tel: (0 212) 671 61 51
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u ki ta bın ko nu su olan DNA, çıp lak

göz le gör me nin müm kün ol ma dı ğı kü çük -

lük te ki hüc re le ri mi zin bil gi ban ka sı dır. Et -

ra fı mız da ki can lı la ra ait bil gi ler, her can lı -

nın ken di hüc re le rin den her bi ri nin için de -

ki "DNA" de ni len bu bil gi ban ka sın da sak -

lı dır. Bir gü lün, bir por ta ka lın, bir ser çe nin,

bir kap la nın ya da bir in sa nın tüm ya pı sal

özel lik le ri, on la rı oluş tu ran hüc re le rin çe -

kir dek le rin de bu lu nur. Ki ta bı tut tu ğu nuz

eli ni ze şöy le bir ba kın. Eli ni zi oluş tu ran

mil yon lar ca hüc re nin her bi rin de de bu bil -

gi de po la rı mev cut tur. 

Bu ki tap ta ki bil gi ler, göz le gö rül me -

yen bo yut ta ki, an cak içe ri ği ve ta şı dı ğı bil -

gi ka pa si te si açı sın dan, on bin ler ce ki tap tan

olu şan bir kü tüp ha ne bo yut la rın da ki mo le -

kül ler hak kın da dır. Ki tap bo yun ca bir yan -

dan an cak mil yon lar ca de fa bü yü te rek göz -

lem le ye bil di ği miz DNA'nın mu ci ze vi yön -

le ri ni in ce ler ken, bir yan dan da can lı lı ğın,

böy le si ne kü çük bo yut ta ki bir par ça sı nın,

ev rim te ori si ni na sıl çık ma za sok tu ğu nu

gö re ce ğiz. Bu ola ğa nüs tü ya pı la rın de tay la -
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rı nı in ce ler ken, alem le rin Rab bi olan

Al lah'ın son suz bü yük lü ğü nü, il mi nin ben -

zer siz li ği ni, ge niş li ği ni ve O'nun ya rat tık la rı

üze rin de ki ha ki mi ye ti ni da ha de rin le me si ne

dü şün me im ka nı bu la ca ğız.

An cak 20. yüz yıl da keş fe di len DNA'yı

in ce le me den ön ce, kı sa ca için de ya şa dı ğı mız

ve her ge çen gün ye ni bir kö şe si keş fe di len

ev re ni dü şü ne lim. Bir bir le rin den yüz bin ler -

ce ışık yı lı uzak lık ta ki mil yar lar ca ga lak si...

Kav ra ma sı nır la rı mı zı zor la yan ge niş lik te ki

bu ga lak si le ri dol du ran mil yon lar ca yıl dız...

İç içe geç miş bir dü zen de,  bin ler ce ki lo met -

re hız la sü rek li ola rak dö nen, fa kat bir bir le -

ri ne hiç bir za man çarp ma yan de va sa ge ze -

gen ler...  İş te biz bu ra da, bu ge ze gen ler den

kü çük bir ta ne si üze rin de nok ta ka dar bi le

yer tut ma yan in sa nın ya pı ta şı olan hüc re yi,

elek tron mik ros ko bu al tın da in ce li yo ruz. 

Ya şa mı el ve riş li kı lan ko şul la rın her bi -

ri, can lı lık için vaz ge çil mez dir. Dün ya

Al lah'ın rah me ti ile özel ola rak var olan ve

var lı ğı nı sür dü ren bir or tam dır. 20. yüz yı lın

en önem li bi lim adam la rın dan Al bert Eins -

te in, in sa nın ev ren de ki dü ze ni kav ra ma sı -

nın güç lü ğü nü şu söz le riy le ifa de et miş tir:

İn san ak lı ev re ni kav ra ya bi le cek ka pa si te ye

sa hip de ğil dir. San ki çok bü yük bir kü tüp -

ha ne ye gi ren kü çük bir ço cuk gi bi yiz. Kü -

tüp ha ne nin du var la rı fark lı dil ler de ki ki -

tap lar la kap lan mış. Ço cuk, bu ki tap la rın bi -

Ad nan Ok tar
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ri le ri ta ra fın dan ya zıl dı ğı nı bi lir. An cak kim ta ra fın dan ve na sıl ya zıl dı ğı -

nı bil mez. Han gi dil ler de ya zıl mış ol duk la rı nı an la maz. Fa kat ço cuk, ki -

tap la rın dü ze nin de be lir li bir plan ol du ğu nu fark eder... akıl al maz bir

dü zen dir bu.1

Bu ola ğa nüs tü or ta mın için de tam ih ti ya cı olan sis tem ler le do na -

tıl mış in san, be de ni hak kın da de tay lı bil gi edin dik çe ne den li mu ci ze vi

bir şe kil de ha ya tı nı sür dür dü ğü nü gö re cek tir. Ha ya tın akı şı na ken di ni

kap tı ra rak dü şün me den ya şa yan pek çok ki şi, vü cu dun da ki giz li sis -

tem le ri keş fet tik çe, va ro luş ama cı nı dü şü ne cek ve ken di si ni ya ra tan

Al lah'a kar şı so rum lu luk la rı nın bi lin ci ne va ra cak tır. Ni te kim ki mi bi -
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lim adam la rı, Al lah'ın il mi nin bü yük lü ğü nü, ya ra tı şın da ki mü kem mel -

li ği gö re rek Al lah'ın var lı ğı na iman et miş ler dir. Ki mi le ri ise vic dan la rı

ka bul et ti ği hal de, gu rur la rı ne de niy le Al lah'a muh taç ya şa dık la rı nı

göz ar dı ede rek di ren mek te dir ler. An cak ger çek le re kar şı di ren mek,

için de bu lun duk la rı du ru mu de ğiş tir me ye cek tir. Al lah ba zı in san lar -

da ki bu yak la şı mı Ku ran'da şöy le bil dir mek te dir:

Hak kı ba tıl ile ört me yin ve hak kı giz le me yin. (Kal dı ki) siz (ger çe ği)

bi li yor su nuz. (Ba ka ra Su re si, 42)

Ey in san lar, siz Al lah'a (kar şı fa kir olan) muh taç lar sı nız; Al lah ise, Ğa -

niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ha mid (övül me ye la yık)tır. (Fa tır

Su re si, 15)

Ad nan Ok tar
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Harun Yahya

İn san, uç suz bu cak sız ev ren de tek bir nok ta ka dar bi le alan kap la maz.
Aşa ğı da ki re sim le ri in ce le di ği niz de bu ger çe ği da ha iyi an la ya cak sı nız. 
Al lah, uzay dan ato mal tı par ça cık la ra ka dar uza nan sis tem de mü kem mel
bir dü zen ya rat mış tır. De va sa bü yük lük te ki ga lak si ler de
de, mik ros ko bik bo yut lar da ki hüc re de de çok in -
ce he sap lar ha kim dir.

Ev ren de ki her şe yi ku sur suz bir ya ra tı lış la var
eden Rab bi miz’in sa na tı be de ni miz de de, atom lar da da, yıl dız lar da da en
mü kem mel şe kil de te cel li et mek te dir. Bi ze dü şen so rum lu luk ise, ya şam
için böy le si ne ku sur suz bir ev ren ya ra tan Rab bi miz’e şük ret mek tir.



Adnan Oktar
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10 mil yon ışık yı lı
uzak lık ta an cak bir

nok ta ola rak gö rü nen
Sa man yo lu’nun ev -
ren de ki mil yon lar ca
ga lak si den yal nız ca

bi ri ol du ğu nu dü şün -
dü ğü nüz de, Al lah’ın

ya rat ma gü cü nün bü -
yük lü ğü nü da ha iyi

kav ra ya bi lir si niz.
Ya rat mak ba kı mın -

dan siz mi da ha
güç sü nüz yok sa
gök mü? (Al lah)

Onu bi na et ti. 
(Na zi at Su re si, 27)

100 bin ışık yı lı uzak -
lık ta, Gü neş, Dün ya ve
Ay’ın da için de yer al -

dı ğı Sa man yo lu, en az
100 mil yar yıl dı zıy la,

evrendeki en bü yük ga -
lak si ler den biridir.

Ge ce yi, gün dü zü, Gü -
ne ş’i ve Ay’ı si zin em -

ri ni ze ver di; yıl dız lar
da O'nun em riy le em -

re ha zır kı lın mış tır...
(Nahl Su re si, 12)

Al lah Ku ran’da yıl dız -
lar hak kın da şöy le 

bil dir miş tir:
“Ha yır, yıl dız la rın

yer (mev ki)le ri ne ye -
min ede rim. Şüp he -
siz bu, eğer bi lir se -

niz ger çek ten bü yük
bir ye min dir.

(Va kı a Su re si, 75-76)
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1 nanometre = 1 metrenin milyarda biri
1 pikometre = 1 metrenin trilyonda biri
1 femtometre = 10 -15 m = 0,000000000000001 m
1 attometre = 10 -18 m = 0,000000000000000001 m

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı
zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusun-
da düşünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu
boşuna yaratmadın. Sen pek Yücesin, bizi ateşin
azabından koru." (Al-i İmran Suresi, 191)
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DNA, hüc re çe kir de ğin de bu lu nan ve vü cu dun tüm bil gi si ni
taşyan şif re le ri içe rir. İn sann tek bir DNA mo le kü lün de tam bir
mil yon an sik lo pe di say fasn dol du ra cak mik tar da bil gi bu lu nur. 
Kro ma tin, hüc re çe kir de ği nin için de yer alan DNA'da bu lu nan
in ce ip lik çik şek lin de ya pı lar dır. İn ce lik le rin den do la yı mik ros -

kop al tın da gö rü le mez ler. An cak hüc re bö lün me si sı ra sın da
kro ma tin ge niş ler ve da ha ka lın bir ip lik çik ha li ni alır. 

Böy le ce mik ros kop al tın da gö rü le bi lir ler.
Tüm bu re sim ler de gör dü ğü müz gi bi, en bü yü ğün den en kü çü -
ğü ne ka dar çev re mi zi ku şa tan ya pı la rın ve ya sis tem le rin han -

gi si ne ba kar sak ba ka lım mut la ka çok bü yük bir mu ci ze ile kar -
şı kar şı ya ge li riz. Bu ra da önem li olan, bu mu ci ze le ri fark et -

mek tir. Çün kü bir mu ci ze ne ka dar açık ve bü yük olur sa ol sun,
bu mu ci ze den Al lah'ın var lı ğı na ve son suz bü yük lü ğü ne va ra -

bil mek an cak iman eden le re öz gü bir ay rı ca lık tır. 



eli şen bi li min or ta ya çı kar dı ğı ger çek,

can lı la rın as la te sa düf ler le or ta ya çı ka ma -

ya cak ka dar ku sur suz bir dü zen li li ğe ve

son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip ol duk -

la rı dır. Bu ise can lı la rı üs tün güç ve ilim sa -

hi bi olan Rab bi miz'in ya rat tı ğı nın apa çık

bir de li li dir. Ya ra tı cı mız olan Al lah'ın var lı -

ğı nı red de rek te sa düf le re bel bağ la yan ev -

rim te ori si de, or ta ya atıl dı ğı ta rih ten bu ya -

na, en sar sı cı dar be ler den bi ri ni mo le kü ler

bi yo lo ji ala nın da ki ge liş me ler le bir lik te al -

mış tır. Çün kü mo le kü ler bi yo lo ji, can lı lı ğın

kö ke ni nin söz de ba sit ya pı la ra da yan dı ğı nı

öne sü ren Dar wi nizm'in id di ala rı nı tar tış -

ma sız de lil ler le te me lin den çü rüt mek te dir.

Bi lim adam la rı, hüc re için de, "mo le kü ler

ma ki ne" ola rak ifa de et tik le ri komp leks ya -

pı lar keş fet tik çe, bun la rın rast lan tı lar so nu -

cu olu şa ma ya ca ğı nı açık ça gör müş ler dir.

Bu ya pı lar dan bi ri 1950'ler de elek tron

mik ros ko bu nun ica dıy la keş fe di len, hüc re -

nin bil gi ban ka sı, DNA'dır. DNA, her hüc -

re de bu lu nan, muh te şem bir dü ze ne sa hip,

dev bir mo le kül dür. Bu uzun mo le kül zin -
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ci ri üze rin de, o hüc re nin -ve hüc re nin ait

ol du ğu can lı nın- tüm fi zik sel ve kim ya sal

ya pı sı na ait bil gi ler şif re len miş şe kil de bu -

lun mak ta dır. An cak hüc re nin için de böy le

bir bil gi ban ka sı bu lun ma sı tek ba şı na bir

şey ifa de et mez. Bu bil gi ban ka sı nın için de -

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

el de edi len bil gi ye gö re üre tim ya pıl ma sı

zo run lu dur. Can sız mad de le rin şif re yaz -

ma sı, şif re çöz me si, aşa ma lı ted bir ler al ma -

sı, elin de ki bil gi ye za rar gel me me si için sis -

tem kur ma sı müm kün de ğil dir. Bun la rı,

top rak ta ki ele ment ler den mey da na ge len

mo le kül le rin ken di ken di le ri ne yap ma sı

bek le ne mez. An cak Dar wi nist ler, ev rim te -

ori si ne öy le si ne ke sin bir tu tu cu luk la bağ lı -

dır lar ki, de tay la rı na ile ri ki bö lüm ler de de -

ği ne ce ği miz bu ger çe ği in kar eder ler. Her -

şe yin te sa dü fen ol du ğu na ken di le ri ni ve

di ğer in san la rı inan dır mak uğ ru na, akıl ve

man tık la çe li şen, bi lim sel lik ten ta ma men

uzak id di ala rı nı ıs rar la sa vu nur lar. An cak

No bel ödü lü sa hi bi bi yo kim ya cı ve DNA'yı

keş fe den bi lim adam la rın dan bi ri olan

Fran cis Crick, ken di si de ev rim ci ol ma sı na

rağ men, Li fe It self (Ha ya tın Ken di si) ad lı ki -

ta bın da ger çek le ri şöy le ka bul et mek te dir:

Bu gün sa hip ol du ğu muz bil gi ler ışı ğın da

dü rüst bir adam an cak şu nu söy le ye bi lir:

Bir an lam da ha yat mu ci ze vi bir şe kil de or -

ta ya çık mış tır.2
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Ev rim ci gö -

rüş le riy le ta nı nan

Ric hard Daw kins

ise, hüc re için de sak lı

bu komp leks li ği şu ifa -

de ler le di le ge tir mek te dir:

Fi zik ki tap la rı kar ma şık ola bi lir,

ama... bir fi zik ki ta bı nın an lat tı ğı

nes ne ve ol gu lar, o ki ta bın ya za rı nın be -

de nin de ki tek bir hüc re den da ha ba sit -

tir. Ve bu ya zar, ço ğu bir bi rin -

den fark lı olan, in ce bir mi ma -

ri ve ku sur suz bir mü hen -

dis lik ile, bir ki tap ya za -

bi le cek ye te nek te, ça lı şan

bir ma ki ne ha lin de or ga -

ni ze ol muş tril yon lar ca

hüc re den oluş mak ta dır...

Tek bir in san hüc re sin de Bri ta -

ni ca An sik lo pe di si'nin otuz cil di ni,

hat ta 3-4 kat faz la sı nı de po la ya cak ka dar bil gi ka pa si te si mev cut tur.3

20-25 se ne ev vel, ma sa nız da bir CD bul say dı nız, bu ci sim le ilk de -

fa kar şı laş mış ol ma nı za rağ men, bu cis min var lı ğı nı hiç bir şe kil de te sa -

düf ler le açık la ma ya ça lış maz dı nız. İn ce cik ve düm düz yu var lak bir

plas tik par ça sı ol sa bi le, şek lin de ki düz gün lük si ze bu nun bel li bir

amaç la, akıl ve bil gi sa hi bi bir in san ta ra fın dan ya pıl dı ğı iz le ni mi ni ve -

rir. Bu nun pla nı nı çi zen, bu nu imal eden ve ma sa nı za bı ra kan ki şi yi

gör me se niz bi le, me tal ve plas tik mal ze me le rin ken di li ğin den, te sa düf

ese ri böy le ku sur suz bir şe kil al dı ğı nı id di a et mez si niz. 

Bir de bu cis min ya pı sı nı de tay lı in ce le di ği ni zi ve üze rin de gi rin ti

ve çı kın tı lar dan olu şan, "0" ve "1" sa yı la rı ile kod lu bil gi ler ol du ğu nu

20

Ha run  Yah ya



öğ ren se niz ne dü şü nür dü nüz? İlk ba kış ta düz bir yu var lak pla ka gi bi

gö rün me si ne rağ men, bu dis ki bir stad yum bü yük lü ğü ne ge ti re cek

olur sa nız, üze rin de ki gi rin ti ler yak la şık bir kum ta ne si bü yük lü ğün de

ola cak tır.4 Tüm bu gi rin ti çı kın tı lar, ya zı, ses ve gö rün tü içe ren bil gi le -

rin kod lan mış ha li ni oluş tu rur. Bu yu var lak mal ze me nin içi ne on lar ca

ki tap lık bil gi nin sığ dı rıl ma sı, kuş ku suz bu ra da akıl ve bil gi sa hi bi in -

san la rın eme ği nin ol du ğu nu açık ça or ta ya ko yar ve kim se de bu nun

ak si ni id di a et me ye kalk maz. Tam ter si ne bu ra da çok üs tün bir tek no -

lo ji ol ma sı -bil gi nin sı kış tı rıl mış bir ha cim de kay de dil me si, şif re len me -

si, sak lan ma sı gi bi aşa ma lar- söz ko nu su CD'nin bi linç li bir şe kil de var

ol du ğu nun, bir amaç için üre til di ği nin de lil le ri dir.

An cak düz bir plas tik par ça sı için te sa düf id di ası nı im kan sız gö -

ren ba zı ki şi ler, DNA'da ki mü kem mel ya ra tı lış kar şı sın da ay nı dü rüst -

lük le ko nuş maz lar. Bin ler ce cilt lik an sik lo pe di yi kap sa ya cak bil gi nin

göz le gö rül me yen bir bo yu ta, en ide al şe kil de sı kış tı rıl dı ğı ve şif re len -

di ği DNA mo le kü lü nün, te sa düf ese ri oluş tu ğu nu öne sü rer ler. Kal dı

ki bir CD'yi ya pan ve içi ne bil gi le ri ya zan in sa nın bey ni de, DNA'nın

içer di ği bil gi ler sa ye sin de iş lev gö ren hüc re ler den oluş mak ta dır. Bu -

nun man tık sız lı ğı or ta da dır. Na sıl ki bir CD için de ki bil gi ler, in sa na bi -

ri le ri ta ra fın dan ora ya ya zıl dık la rı nı dü şün dü rü yor sa, bun dan çok da -

ha üs tün bir tek no lo jiy le, kap sam lı bir bil gi ban ka sı içe ren DNA da, üs -

tün bir ak lın, ya ra tı lı şın var lı ğı nı gös te rir. Bu akıl, Yü ce Rab bi miz'in

son suz ak lı dır. DNA da, ya ra tı lı şın da ki üs tün lü ğü 20. yüz yıl tek no lo ji -

si ile kav ra ya bil di ği miz, Al lah'ın bir mu ci ze si dir. Rab bi miz ya rat tı ğı

var lık la rın ama cı nı bir ayet te şöy le bil dir mek te dir:

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

ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek ten Al lah'ın her şe ye güç ye tir di ği -

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

niz için. (Ta lak Su re si, 12)
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ir min ci yüz yı lın ikin ci ya rı sın da mo le -

kü ler bi yo lo ji ala nın da ki iler le me ler, hüc -

re içe ri sin de ki min ya tür dün yay la il gi li

ba kış açı sı nı tü müy le de ğiş tir miş tir. Bu -

gün ge li şen tek no lo ji ile in san lar, hüc re nin

sa hip ol du ğu ku sur suz ve komp leks me -

ka niz ma lar dan ha ber dar ol du lar. Böy le ce

bun la rın te sa dü fen ve ya za man la ken di

ken di le ri ne var ola ma ya cak la rı nı an la dı -

lar. Hüc re yi oluş tu ran sis tem le rin pek ço -

ğu, ışı ğın gö rü le bi lir dal ga bo yu nun al tın -

da dır. Hüc re nin ba zı de tay la rı an cak X-ışı -

nı kris ta log ra fi si de ni len ile ri tek nik ler le

in ce le ne bil mek te dir.

An cak Dar win'in te ori si ni or ta ya at tı -

ğı dö nem, de ğil DNA gi bi bir mo le kü lün

sar mal ya pı sı ve bil gi ka pa si te si nin in ce -

len me si, hüc re nin te mel ya pı sı nın da hi an -

la şı la ma dı ğı son de re ce ge ri bir bi lim dü -

ze yi ne sa hip ti. Ja mes Wat son ve Fran cis

Crick, DNA'nın sar mal ya pı sı nı, Dar -

win'in Ori gin of Spe ci es (Tür le rin Kö ke ni)

ad lı ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan ne re dey -

se 100 yıl son ra or ta ya çı kar dı lar. O za -
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man dan bu ya na mo le kü ler bi yo lo ji de kay -

de di len iler le me le ri Dar win'in ken di dö ne -

min de ön gör me si ne ola nak yok tu. Bu ba -

kım dan te mel den ge çer siz bil gi ve var sa -

yım lar üze ri ne ku ru lan ev rim te ori si nin,

DNA gi bi, bi lim adam la rı nı ha len hay ran lık

için de bı ra kan bir ya pı nın var lı ğı nı açık la ya -

ma ya ca ğı or ta da dır. Cam brid ge Üni ver si te -

si'nden fel se fe ci Dr. Step hen C. Me yer, gü -

nü müz bi li mi ni Dar win dö ne mi ile kı yas lar -

ken şun la rı ifa de et mek te dir: 

20. yüz yı lın son ya rı sın da mo le kü ler bi yo -

lo ji ve bi yo kim ya da ki ge liş me ler, hüc re

için de ki min ya tür dün ya ile il gi li an la yı şı -

mı zı ta ma men de ğiş tir di. Ya pı lan araş tır -

ma lar ha ya tın te mel bi rim le ri olan hüc re le -

rin, ken di için de ki sü reç le ri dü zen le mek

ama cıy la bil gi yi sak la dı ğı nı, ilet ti ği ni ve

dü zen le yip kul lan dı ğı nı or ta ya çı kar mış -

tır… Gü nü müz de bi yo log lar, hüc re ler den

"ger çek za man lı da ğı tı cı bil gi sa yar lar" ya

da "komp leks bil gi iş lem sis tem le ri" ola rak

söz et mek te dir... Dar win'in el bet te bu in ce -

lik ler den ke sin lik le ha be ri yok tu, bun la rın

kö ke ni ni açık la ma yı da de ne me miş ti. Bu -

nun ye ri ne bi yo lo jik ev rim te ori siy le ha ya -

tın "bir kaç ba sit bi çim den" baş la yıp, za -

man la da ha komp leks ha le gel di ği ni açık la -

ma ya ça lış mış tı... 1870 ve 1880'ler de bi lim

adam la rı ha ya tın kö ke ni için bir açık la ma

bul ma nın ol duk ça ko lay ol du ğu nu dü şü -
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nü yor lar dı. Ha ya tın kar bon di ok sit, ok si jen ve nit ro jen gi bi ba sit kim ya -

sal la rın bi le şi miy le ko lay lık la oluş tu ru lan pro top laz ma de ni len bir mad -

de den mey da na gel di ği ni zan ne di yor lar dı."5

An cak ha len Dar win'in va ri si olan bir kı sım bi lim adam la rı ha ya -

tın, atom la rın, te sa düf ese ri ken di ken di le ri ne bir le şip komp leks can lı -

lar oluş tur duk la rı gö rü şü ne sa hip tir ler. Özel lik le son 50 yıl için de mo -

le kü ler ge ne tik ala nın da kay de di len ola ğa nüs tü iler le me yi göz önü ne

alır sak, Dar win'in id di ala rı nın var lı ğı nı sür dü re bil miş ol ma sı son de re -

ce şa şır tı cı dır. Bu du rum, ken di si de bir ev rim ci olan Har vard Üni ver -

si te si'nden bi yo log ve ge ne tik çi Dr. Ric hard Le won tin'in bir iti ra fın da

da yer alır:

… ev rim bir ger çek de ğil, bir fel se fe dir. Ön ce lik li ola rak ma ter ya lizm ge -

lir (a prio ri) ve de lil, bu de ğiş mez fel se fi bağ lı lı ğın ışı ğın da ter cü me edi -

lir…6

Ev rim te ori si nin va ris le ri, ma ter ya liz me olan bağ lı lık la rı se be biy -

le, bi li min ger çek le rin or ta ya koy du ğu ger çek le ri ço ğu za man ka bul

ede me mek te dir ler. Bu ne den le 19. yüz yı lın köh ne miş bi lim an la yı şı nı,

ha len ıs rar la gü nü mü ze ta şı ma ya ça lış mak ta dır lar. An cak ger çek ler

hiç bir ba tıl fel se fe ile ör tü le me ye cek ka dar açık tır. Ku ran'da Al lah

"hak kı, ba tıl ile ge çer siz kıl mak için mü ca de le eden ler" (Kehf Su re si,

56) ola ca ğı nı bil dir mek te ve bir aye tin de şöy le bu yur mak ta dır:

Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar ma da -

ğın eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a kar şı) Ni te -

len di re gel dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze. (En bi ya Su re si, 18)

Hüc re Bü yük Bir Şe hir den Da ha Komp leks tir 
Ev rim ci se nar yo ya gö re, bun dan dört mil yar yıl ka dar ön ce, söz de

il kel dün ya at mos fe rin de bir ta kım can sız kim ya sal mad de ler tep ki me -

ye gir miş; yıl dı rım la rın, sar sın tı la rın et ki siy le ka rış mış ve ilk can lı hüc -

re or ta ya çık mış tır. Oy sa hüc re, en ka la ba lık ve en ile ri tek no lo ji ye sa -
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Dar win, te ori si ni or ta ya
atar ken tür le rin çe şit li li ği -
nin man tı ğı nı açık la ya -
ma mış tı. Açık la ya maz dı
da, çün kü Dar win'in DNA'dan ha be ri yok tu. Dar win ne ge ne tik, ne bi yo -
ma te ma tik, ne de mik ro bi yo lo ji bi li yor du. Bu bi lim dal la rı, Dar win'in ya şa -
dı ğı dö nem de var ol ma dı ğın dan za ten bun la rı bil me si ne de im kan yok tu.
Dar win, sa hip ol du ğu kı sıt lı im kan lar ile can lı lar da ki ben zer lik le re da ya -
na rak ha ya li çı ka rım lar yap mış tı. Yu ka rı da ki bi lim dal la rı he nüz or ta ya
çık ma dı ğın dan hüc re hak kın da bir ça lış ma yap ma sı na da im kan yok tu.
Bu ba kım dan ev rim te ori si nin id di ala rı nın or ta ya atıl dı ğı dö nem, ce ha le tin
bo yut la rı nı gör mek açı sın dan ol duk ça önem li dir.



hip bir şe hir den da ha komp leks bir ya pı ya sa hip tir. Hüc re nin için de

ener ji üre ten san tral ler den pro te in üre ten fab ri ka la ra, ham mad de le ri

ta şı yan kar go sis te min den DNA'yı ter cü me eden şif re çö zü cü le re, yo -

ğun ve ke sin ti siz ha ber leş me sis te mi ne ka dar bir çok ya pı, ku sur suz bir

or ga ni zas yon için de sü rek li fa ali yet ha lin de dir. 

Ev rim ci le rin hüc re nin te sa dü fen mey da na gel di ği id di -

ası na inan mak, yak la şık 10 mil yon nü fus lu İs tan bul

şeh ri nin; tüm bi na la rı, oto yol la rı, ta şı ma sis tem le ri,

elek trik ve su şe be ke si, fab ri ka la rı, ha ber leş me

sis te mi vs. ile bir lik te, te sa düf ese ri, fır tı na,

dep rem gi bi do ğa olay la rı ne ti ce sin de ken di li -
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Hüc re nin ya pı sın da ki komp leks lik, bir şe -
hir mer ke zin de ki ya pı lan ma yı ha tır la tır. An -
cak hüc re de ki göz le gö rül me ye cek bo yut -
lar da ki dü zen, in sa nın 100 tril yon hüc re si -
nin her bi rin de ay rı ay rı yer alır.



ğin den or ta ya çık tı ğı nı id di a et mek ka dar man tık sız ve saç ma dır. Mas -

sac hu setts Tek no lo ji Ens ti tü sü'nde (MIT) fi zik ve bi yo lo ji alan la rın da

ça lış ma lar yap mış olan İs ra il li bi lim ada mı Prof. Ge rald L. Schroe der

hüc re de ki dü ze ni şöy le ta rif et mek te dir:

Ha ya tı yön len di ren re ak si yon la rın kar ma şık lı ğı öy le si ne şa şır tı cı dır ki...

İn san vü cu du, 1027 atom dan olu şan 75 tril yon hüc re nin, or tak ya -

şam sal uyum içe ri sin de ha re ket et ti ği, iyi dü zen len miş

bir ma ki ne ya da et ki le yi ci bir met ro pol gi bi ça lı şır.

Her bir hüc re nin ha ya tı or ta ya çı kar mak için ba -

ğım sız ola rak kat kı da bu lun ma sı ile bir lik te,

iki hüc re nin ay nı an da ay nı ey le mi ye ri ne

ge tir me le ri ne na di ren rast la nır. Bü tün

'kar ma şa sı na' rağ men in san vü cu -

dun da iş ler arap sa çı na dön mez.7

As tro bi yo log Carl Sa gan

bir ev rim ci ol ma sı na rağ men,

hüc re de ki şa şır tı cı dü zen den bir

sa nat ese ri gi bi bah set mek te dir:

Can lı hüc re si de tay lı ve komp leks

bir mi ma ri ha ri ka dır. Mik ros kop tan

ba kıl dı ğın da ne re dey se çıl gı na dön müş

fa ali yet ler gö rü lür. Da ha de rin se vi ye de

mo le kül le rin mu az zam bir hız da sen tez len di -

ği bi lin mek te dir. Ne re dey se her han gi bir en -
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zim sa ni ye de 100 baş ka mo le kü lün sen tez len me sin de ka ta li zör ro lü oy -

nar. On da ki ka da, me ta bo liz ma sı nı sür dü re bi len bir bak te ri hüc re si ne ait

kit le nin ol duk ça bü yük bir bö lü mü sen tez len miş olur. Ba sit bir hüc re nin

bil gi içe ri ği nin Bri tan ni ca An sik lo pe di si'nin yüz mil yon say fa sı na eş de -

ğer 1012 bit bil gi içer di ği tah min edil miş tir.8 

Hüc re için de ki çe kir dek en önem li ge ne tik mal ze me olan DNA'yı

ta şır. Hüc re için de ki mi to kon dri ler be sin ha lin de ki gli ko zu ener ji pa -

ket le ri ne dö nüş tü rür. Mik ro-tüp ler hüc re nin her ye ri ne uza nır ve pro -

te in le rin ih ti yaç du yu lan mad de le ri ge rek li alan la ra ta şı ma sı için ha ya -

ti yol lar mey da na ge ti rir ler. Üs te lik vü cu du muz da ki mil yar lar ca hüc re

tüm sis tem le ri ni mo le kül ler den in şa eder ler. Ay nı za man da hüc re ler

ken di iç le rin de sü rek li ba kım ve ona rım ha lin de dir ler. Bir yan dan gö -

rev le ri ni ye ri ne ge ti rir ken bir yan dan ken -

di le ri ni ye ni ler ler.9 Bun la rın dı şın -

da ener ji le ri ni de ken di le ri el de

eder ler. Al man Fe de ral Fi zik

ve Tek no lo ji Ens ti tü sü'nün

yö ne ti ci si Prof. Dr. Wer ner

Gitt "Bi yo lo jik ener ji dö nü -

şüm sis te mi öy le si ne hay -

ran lık ve ri ci ve akıl lı ca ya -

ra tıl mış tır ki, ener ji mü -

hen dis le ri bu nu sa de ce et -

ki len miş bi çim de sey re der -

ler. Şim di ye dek hiç

kim se bu ile ri de re -

ce de min ya tür ve

son de re ce ve rim li

me ka niz ma yı tak -

lit ede me miş -

tir."10 der ken, hüc -
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re nin, in san ürü nü bir ma ki ne den ne ka dar üs tün ol -

du ğu nu vur gu la mak ta dır. 

Bi lim ya za rı Ho ward Peth de, Blind Fa ith: Evo lu ti on Ex -

po sed (Kör İnanç: Ev rim İf şa Edil di) ad lı ki ta bın da ba sit hüc re

di ye bir şey ol ma dı ğı nı şöy le ifa de et mek te dir:

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

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

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

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

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

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

ge liş ti ği ni var sa yar, fa kat gü nü müz de bi lim ba sit hüc re di ye

bir şey ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir.11

So nuç ola rak hüc re ler 19. yüz yıl da Dar win dö ne min de

zan ne dil di ği gi bi ba sit jö le ler de ğil, ak si ne 20. yüz yıl da fi zik -

çi, as tro bi yo log Prof. Pa ul Da vi es'in ifa de et ti ği gi bi en ile ri

tek no lo ji ye sa hip bil gi sa yar lar ya da komp leks şe hir ler gi bi -

dir ler.
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üm can lı la rın te mel ge ne tik mad de si

olan DNA, de tay la rı na ile ri ki bö lüm ler de

de ği ne ce ği miz kıv rıl mış mer di ve ne ben -

zer bir ya pı ya sa hip, çok uzun bir mo le -

kül dür. Tüm can lı lar da -in san lar, çi çek ler,

kuş lar, si nek ler hat ta bak te ri ler de- DNA

bu lun mak ta dır. DNA, can lı hüc re si nin

özel lik le ri ve düz gün ça lış ma sı ile il gi li ge -

rek li tüm bil gi le re sa hip tir. Ay rı ca can lı nın

na sıl gö rü ne ce ği, na sıl bir ya pı ya sa hip

ola ca ğı, na sıl bü yü ye ce ği, or gan la rı nın na -

sıl ça lı şa ca ğı hak kın da her tür lü de tay bil -

gi, DNA'da ön ce den be lir len miş ola rak

bu lun mak ta dır. Ör ne ğin bir in sa nın

DNA'sı ki şi nin bo yu, göz ren gi ve vü cut

ya pı sı na da ir her tür lü de ta yı, vü cu dun

han gi teh li ke ler kar şı sın da na sıl bir sa vun -

ma iz le ye ce ği, hüc re nin ya pı taş la rı olan

pro te in le ri na sıl üre te ce ği gi bi bil gi le ri içe -

rir. Bir gü lün DNA'sı da gü lün ko ku su,

ren gi, di ken le ri nin ya pı sı, yap rak la rı nın

şek li, göv de si nin ka lın lı ğı hak kın da ki mil -

yon lar ca de tay lı bil gi yi şif re li bir şe kil de

sak lar. DNA mo le kül le ri bir ne vi, her can -
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lı nın na sıl in şa edi le ce ği ni ve na sıl iş lev gö -

re ce ği ni be lir le yen kap sam lı plan lar, pro je -

ler dir.

İn san ken di sin den çok da ha faz la akıl

ser gi le yen bu mo le kü lü hüc re le ri nin her bi -

rin de ta şı mak ta dır. Ör ne ğin şu an bu sa tır la -

rı oku yan göz le ri niz de ki her hüc re nin için -

de, DNA zin ci ri pa ket len miş ola rak bu lun -

mak ta dır. Ki ta bın say fa la rı nı çe vi ren par -

mak la rı nız da ki her hüc re de, kalp hüc re le ri -

niz de, ke mik hüc re le ri niz de kı sa ca sı vü cu -

du nu zu oluş tu ran her hüc re de DNA mo le -

kü lü mev cut tur. Üs te lik in sa nın var lı ğı nı

sür dür me si için her an gö rev ba şın da dır lar.

Bil gi teo ris ye ni Prof. Dr. Wer ner Gitt

DNA'da ki bil gi kap sa mı nın ola ğa nüs tü lü -

ğü nü şöy le di le ge tir mek te dir:

Pro te in şif re le yen bö lüm le ri nin ya nı sı ra,

DNA ay nı za man da sa yı sız mik tar da ya pı -

sal ve iş lev sel bil gi ler içe rir. Sak lı olan bil gi,

mi to kon dri ve ri bo zom gi bi kü çük or ga nel -

le rin in şa sı için ge rek li ol du ğu ka dar, bü -

yük or gan la rın (ör ne ğin kalp, böb rek ler,

be yin gi bi) ve can lı nın tüm be de ni nin in şa -

sı için de ge rek li şif re le ri içe rir. Şim di ye dek

hiç kim se ina nıl maz de re ce de komp leks

olan bu sis te mi de şif re ede me miş tir.12

Prof. Gitt'in de dik kat çek ti ği gi bi,

DNA'da ki bil gi le rin et ki ala nı son de re ce ge -

niş tir. DNA sa de ce fi zik sel özel lik le ri be lir -

le mez; ay nı za man da hem hüc re hem de or -
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gan lar ve sis tem ler ça pın da bin ler ce fark lı ola yı plan lar. Al lah'ın

DNA'da sak la dı ğı bil gi ler sa ye sin de vü cu du muz da ger çek le şen olay -

lar dan çok az bir kıs mı, ge nel hat la rıy la şöy le dir:

*Ke mik ler tam ol ma la rı ge re ken yer de, şe kil de ve bü yük lük te ge -

li şir ler; ka fa ta sı, ka bur ga lar, uy luk ke mi ği, omur lar hep si bel li bir ama -

ca yö ne lik fonk si yo na, özel bir şek le ve ka lın lı ğa sa hip tir. Ör ne ğin

omur lar, iç le rin den ha ya ti öne me sa hip omu ri li ğin ge çe bi le ce ği ide al

şek le sa hip tir. Ay nı şe kil de ka fa ta sı bey ni, ka bur ga lar ak ci ğer ve kal bi

ko ru mak üze re özel ola rak bi çim len di ril miş ler dir. Bun la rın her bi ri nin

den ge li ola rak ge liş me si de, yi ne DNA'da ka yıt lı pla nın bir par ça sı dır.

*İn san be de nin de 206 bir bi rin den ay rı ke mik par ça sı bir bü tün ola -

rak ha re ket ede cek şe kil de bir bir le ri ne kas lar la bağ la nır. Bu kas la rın

mer di ven inip çı ka bil me yi,

koş ma yı, eği lip kalk ma yı

sağ la ya cak es nek li ği ve

ha re ket ka bi li ye ti de

DNA'da ka yıt lı dır.

Al lah'ın DNA'da

be lir le di ği bil gi ler

sa ye sin de, kas lar

i s  t ek  l e  r i  miz

doğ rul tu sun -

da ha re ket

eder. Böy le ce in -

san su bar da ğı nı tu ta -

bi lir, ki ta bın say fa la rı nı

çe vi re bi lir, kol tuk ta düş -

me den otu ra bi lir ya da

ki lo lar ca ağır lık ta ki pa -

ket le ri ta şı ya bi le cek gü ce

sa hip ola bi lir. 
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*Ke mik le rin ara sın da sür -

tün me yi en gel le yen kı kır dak -

lar da, şe kil, ya pı ve ko num la rı

açı sın dan çok özel do ku lar dır.

Ör ne ğin diz ler de ki kı kır dak lar tam -

pon gö re vi gö re rek, on lar ca ki lo ağır lı -

ğın da ki vü cut ağır lı ğı nın his set me den ta şın -

ma sı nı sağ lar lar. Bun la rın ay rın tı lı pla nı da

DNA'da ka yıt lı bil gi ler dir.

*Yak la şık 100.000 km uzun lu ğun da, için de ha ya ti bir

sı vı olan ka nı ta şı yan da mar lar, vü cut ta ki her nok ta ya ula şa -

rak, tüm do ku la rın kan la bes len me si ni sağ lar lar. Da mar lar hüc -

re le re her za man te miz kan ve ok si jen ta şır ken, bir yan dan da

kir le nen ka nı top lar lar. Kal bin özel pom pa la ma sis te mi ile

or tak la şa ça lı şan ve bir kıs mı saç te lin den in ce olan da -

mar lar, göz ka pa ğın dan par mak ucu na, be yin den böb -

rek le re kı sa ca sı vü cu dun her kö şe si ne ka nı ulaş tı rır lar.   

*Si nir le rin ade ta bir ağ gi bi vü cu du kap la ma sı nı,

vü cu dun si nir ler ara cı lı ğıy la al gı la dı ğı de ği şik lik le re hız la tep ki ver me -

si ni ve fark lı kı sım la rı nın tek bir be den ola rak ça lış ma sı nı sağ lar lar. 

*Vü cut ta ki yak la şık 200 fark lı tip te ki hüc re nin hep si, te mel de ay nı

me ka niz ma la ra sa hip ol ma sı na rağ men, çok çe şit li fa ali yet le ri var dır.

Ör ne ğin bir ka ra ci ğer hüc re si mi li sa ni ye ler (sa ni ye nin bin de bi ri) için -

de 500 fark lı kim ya sal iş lem ger çek leş ti rir ken, bir kalp hüc re si ömür

bo yu elek trik üre te bil mek te dir.

*İn sa nın bu lun du ğu yer den kal kıp yü rü me si, ayak ta dur ma sı, ne -

fes al ma sı, göz le ri ni açıp ka pa ma sı, kı sa ca sı ha yat ta ol ma sı için ge re -

ken ener ji nin üre ti mi de hüc re de ka yıt lı pla nın bir par ça sı dır. Hüc re le -

rin her bi ri ye nen be sin ler den en faz la ener ji yi na sıl el de ede cek le ri ni ve

bu ener ji yi en ve rim li na sıl kul la na cak la rı nı bu plan sa ye sin de bi lir ler.
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*Ken di si de et ten olu şan mi de nin, et le ri sin di ren asit ler sal gı lar -

ken ken di si ni par ça la ma yan bir sis te me sa hip ol ma sı, ke si len de ri nin

ona rı mın da ka nın pıh tı laş ma sı için 20 ka dar en zi min ha re ke te geç me -

si, DNA'da ka yıt lı ted bir ler den sa de ce bir ka çı dır.

*Hüc re ler ara sın da ki üs tün bir ha ber leş me sis te mi olan ve tüm vü -

cut den ge le ri nin ayar lan ma sı nı sağ la yan hor mo nal sis tem de, DNA'da

be lir len miş bil gi ler doğ rul tu sun da iş lev gö rür. Vü cut ta han gi mad de le -

rin ne ka dar kul la nı la ca ğı, faz la sı nın na sıl de po la na ca ğı ya da vü cut tan

na sıl atı la ca ğı da bu be lir li plan da hi lin de dir.

*Di ğer ta raf tan DNA, ba ğı şık lık sis te min de ki hüc re ler ara sın da

bil gi alış ve ri şi nin na sıl ya pı la ca ğı nı da be lir ler. Ör ne ğin ya ra gi bi bir

34

Ha run  Yah ya

Bu sis tem le rin de,
ya pı ların dan, gö -

rev le ri ne her tür lü
bil gi, DNA'da

mev cut tur.

Do la şım sis te mi Si nir sis te mi



do ku bo zuk lu ğu söz ko nu su ol du ğun da, ba ğı şık lık sis te mi ne ait re ak -

si yon lar baş lar. Sa vun ma hüc re le ri, ya ra dan nü fuz eden mik rop la ra

kar şı sal dı rı da bu lu na bil mek için en kı sa za man da yer tes pi ti ya par lar.

Son ra teh li ke oluş tu ran du ru mu ana liz ede rek, mik rop la ra kar şı sa va şı

baş la tan me saj lar gön de rir ler. 

Da ha üze ri ne kü tüp ha ne ler ce bil gi ya zı la bi le cek de tay içe ren in -

san vü cu du nun bi li nen ve he nüz bi lin me yen in ce lik le ri, DNA ola rak

ifa de edi len bil gi ban ka sın da ka yıt lı bir pla nın par ça la rı dır. Kı sa ca sı

DNA'lar, can lı lar da ade ta mi mar, mü hen dis, ko ku eks pe ri, bo ta nik çi,

la bo rant, iç mi mar, de si na tör, res sam, dok tor ve da ha say mak la bi ti re -

me ye ce ği miz bir çok us ta sa nat çı ve bi lim ada mı nın gö re vi ni üst le nen

bir plan la ma mer ke zi ola rak gö rev alır lar. Bu sa tır la rı oku ma nız, gör -

me niz, ne fes al ma nız, dü şün me niz, kı sa ca var ol ma nız ve var lı ğı nı zı

sür dür me niz için her an gö rev ba şın da olan bu mo le kül le ri Yü ce Rab -

bi miz Al lah ya rat mak ta dır ve her an de ne ti mi al tın da tut mak ta dır. Bu

ger çek, bir Ku ran aye tin de şöy le bil di ri lir:

"Ben ger çek ten, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a te -

vek kül et tim. O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le me di ği hiç bir can lı

yok tur. Mu hak kak be nim Rab bim, dos doğ ru bir yol üze ri ne dir (dos -

doğ ru yol da ola nı ko ru mak ta dır.)" (Hud Su re si, 56)

DNA'da ki bil gi le ri son de re ce ba sit bir ör nek olan bir ki tap la kar -

şı laş tı ra lım. Bir ki ta bın ken di ken di ne or ta ya çık ma sı nın müm kün ol -

ma dı ğı açık bir ger çek tir. Bu nun bir şe kil de müm kün ol du ğu nu var sa -

yar sak bi le, bu ki tap ta ya zı lan la rın an lam lı bil gi ler içer me si ke sin lik le

ih ti mal dı şı ola cak tır. Prof. Phil lip John son bu ör nek üze rin den rast ge -

le te sa düf le rin böy le bir gü cü, be ce ri si, ak lı ol ma ya ca ğın dan şöy le söz

et mek te dir:

... he men he men her kes harf le ri, boş luk la rı, nok ta la ma işa ret le ri ni rast ge -

le bir şe kil de bir leş ti re rek nor mal uzun luk ta tu tar lı ve man tık lı bir ki tap

mey da na ge tir me nin as lın da im kan sız ol du ğu ko nu sun da hem fi kir dir.

Hat ta "Baş lan gıç ta ke li me var dı" gi bi tek bir cüm le nin, harf le rin ve ke li -
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me ara lık la rı nın rast ge le bir ka rı şı mı nın sa çıl ma sı so nu cu or ta ya çık ma sı

da ta ma men ola nak sız dır.13

Kuş ku suz DNA'da ki ka yıt lı bil gi "Baş lan gıç ta ke li me var dı" cüm -

le si ile kı yas edi le me ye cek ka dar komp leks bir ya pı ya sa hip tir ve bu

komp leks ya pı nın ken di li ğin den ya da "te sa dü fen" oluş muş ol ma sı ke -

sin lik le müm kün de ğil dir. Üs te lik mil yon lar ca yıl dır, mil yar lar ca can lı -

nın sa hip ol du ğu tril yon lar ca DNA, mü kem mel bir sis tem le şif re len -

mek te, göz le gö rül me ye cek ka dar kü çük bir me ka na sığ dı rıl mak ta ve

en akıl cı şe kil de kul la nıl mak ta dır. Öy ley se in sa nı da, onun hüc re si ni

de, DNA'sı nı da ku sur suz ve mü kem mel bir şe kil de plan la yıp dü zen -

le yen bir Ya ra tı cı var dır. O Ya ra tı cı son suz güç sa hi bi Al lah'tır. Bu nun

ak si ni id di a et mek, ger çek le ri, ak lı ve man tı ğı yok say mak tır.

Oy sa, harf le rin ken di ken di le ri ne di zi lip üç kü çük ke li me yi bi le

ya za bil me le ri nin im kan sız ol du ğu nu he men söy le ye cek bir çok ki şi,

mil yar lar ca ato mun tek tek özel bir di zi lim le bi ra ra ya ge lip kü tüp ha ne -

ler ce bil gi ye sa hip bir mo le kül oluş tur ma sı nın "te sa düf ler" so nu cu ol -

du ğu al dat ma ca sı nı iti raz et me den din le ye bil mek te dir. İş te bu nun tek
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ne de ni Dar wi nizm'e olan kö rü kö rü ne bağ lı lık tır. Bu tu tu cu bağ lı lık,

ze ka sa hi bi ki mi in san la rın apa çık olan Ya ra tı lış ger çe ği ni gör me le ri ni

en gel le mek te, on la rı en akıl dı şı ina nış la ra yö nelt mek te dir. Bu ön yar -

gı dan kur tu lan, ak lı ve vic da nı ile dü şü nen her in san, DNA gi bi sı nır -

sız bir bil gi ban ka sı nın an cak Al lah'ın ya rat ma sıy la var ola bi le ce ği ni

açık ça gö re cek tir.

Ne za man on la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil se, on lar: "Ha yır,

biz, ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şe ye (ge le ne ğe) uya rız" der ler.

(Pe ki) Ya ata la rı nın ak lı bir şe ye er mez ve doğ ru yo lu da bu la ma mış

idiy se ler? İn kar eden le rin ör ne ği ba ğı rıp ça ğır ma dan baş ka bir şey işit -

me yip (duy du ğu ve ya ba ğır dı ğı şe yin an la mı nı bil me yen ve sü rek li)

hay kı ran (bir hay van)ın ör ne ği gi bi dir. On lar, sa ğır dır lar, dil siz dir ler,

kör dür ler; bun dan do la yı akıl er di re mez ler. (Ba ka ra Su re si, 170-171)

Ad nan Ok tar

37



u bö lüm de DNA mo le kü lü nün kim -

ya sal ya pı sın dan bah se de ce ğiz. An cak bun -

da ki amaç, pek çok bi yo lo ji ki ta bın da ol du -

ğu gi bi sa de ce bil gi ak tar mak de ğil dir. Bu

bil gi le re yer ve ril me sin de ki se bep, in sa nın

ya ra tı lı şın da ki de tay la rı, var lı ğı nın ne ka -

dar has sas bir dü zen üze ri ne ku ru lu ol du -

ğu nu gös ter mek; böy le ce Rab bi miz'in bü -

yük lü ğü nü ve in san lar üze rin de ki rah me ti -

ni ge re ği gi bi tak dir ede bil mek tir. 

Ki mi in san lar tek nik de tay lar dan

müm kün ol du ğun ca uzak dur mak is ter ve

bun lar üze rin de zi hin yor mak is te mez. An -

cak bu yü zey sel ba kış açı sı söz ko nu su ki şi -

le rin yo rum la rı na, teş his le ri ne, ifa de le ri ne

yan sır. Hal bu ki kar şı mı za çı kan her de ta yın

ya ra tı lı şın da üs tün bir hik met bu lun mak ta -

dır ve her de tay bir amaç la var edil miş tir.

Bir Ku ran aye tin de Rab bi miz şöy le bu yur -

mak ta dır:

Biz, gök le ri, ye ri ve her iki si nin ara sın da -

ki le ri hak kın dı şın da (her han gi bir amaç -

la) ya rat ma dık. Hiç şüp he siz o sa at de

yak la şa rak-gel mek te dir; öy ley se (on la ra

kar şı) gü zel dav ra nış lar da bu lun. Çün kü
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Rab bin, ya ra tan ve bi le nin ta Ken di si'dir.

(Hicr Su re si, 85-86)

Şim di yer yü zün de ki mil yar lar ca in san -

dan her bi ri nin, tril yon lar ca hüc re sin de bu -

lu nan DNA'nın ya ra tı lı şın da ki de tay lar dan

bir kıs mı nı bir lik te gö re lim.

DNA Sar ma lı nın Kim ya sal

Ya pı sı
DNA (De ok si ri bo nük le ik asit); kar bon,

hid ro jen, ok si jen, azot, fos fat atom la rın dan

olu şan ve hüc re nin bü tün ha ya ti fonk si yon -

la rın da rol alan dev bir mo le kül dür. İn sa na

ait bir DNA mo le kü lün de bu atom lar dan

mil yar lar ca bu lu nur14 ve her in san da ki şi nin

ken di si ne özel bir bi çim de dü zen len miş tir.

DNA, bu mo le kü lün kim ya sal ya pı sı nı ifa de

eden de ok si ri bo (D), nük le ik (N), asit (A) ke -

li me le ri nin kı sa ya zı lı mı dır. 

Her in san hüc re si nin çe kir de ğin de ki

DNA mo le kü lü, 5 mik ron (mik ron: mi li met -

re nin bin de bi ri) ça pın da, mi nik bir top ha -

lin de sa rı lı du ran "nük le ik asit"ten olu şur.15

Nük le ik asit ler, vü cu du mu zun sa de ce %2'si -

ni oluş tu ran an cak son de re ce önem li bi le şik -

ler dir. Nük le ik asit le rin te mel ya pı bi ri mi ise

"nük leo tid"ler dir. Nük le otid ler den

6.000.000.000 (mil yar) ka da rı kim ya sal ola -

rak çif te sar mal şek lin de bir le şe rek DNA'yı

mey da na ge ti rir ler.16

Sar mal şek lin de bir mer di ven ya pı sı na

Ad nan Ok tar

39



sa hip olan DNA mo le kü lü, bi lim adam la rı nı şa şır tan bir mi ma ri dü ze -

ne sa hip tir. Mer di ve nin yan ta raf la rı, fark lı tür de ki "şe ker" ve "fos -

fat"tan olu şan DNA mo le kü lü nün omur ga sı dır. Ba sa mak lar ise "baz"

adı ve ri len ve bir bi ri ne bağ la nan dört kim ya sal mad de çif tin den mey -

da na gel mek te dir: Ade nin, ti min, si to zin ve gua nin. Baz lar kar bon, ok -

si jen, hid ro jen ve nit ro jen içe ren 12 ila16 atom dan mey da na ge len mo -

le kül ler dir.17 Bu kim ya sal lar da DNA sar ma lı üze rin de özel bir di zi li me

sa hip tir. Bun la rın di zi li mi sa de ce iki tür de eş leş me ile müm kün dür:

Ade nin (A) dai ma ti min le (T) ve si to zin (C) dai ma gua nin le (G) bağ lan -

mak ta dır.18

Bi lim adam la rı DNA'yı oluş tu ran atom la rın, nük le otid le ri mey da -

na ge tir mek üze re na sıl özel bir di zi lim le bir leş tik le ri ni tes pit et miş ler -

dir. An cak can lı lı ğın ya pı taş la rı nın ya pı sı nı bil mek le, bun la rı mey da na

ge tir mek bir de ğil dir. Ni te kim bi lim adam la rı el le rin de doğ ru mal ze -

me ler -atom lar ve bun la rı bi ra ra ya ge ti re cek tek no lo ji- ol ma sı na kar şın,

hiç bir şe kil de can lı lı ğın DNA mo le kü lü nü oluş tu ra ma mak ta dır lar. Ku -

ran'da Rab bi miz şöy le bil dir mek te dir:

Di ril ten ve öl dü ren O'dur. Bir işin ol ma sı na hük met ti mi, ona yal nız -

ca: "Ol" der, o da he men olu ve rir. (Mü min Su re si, 68)

Si zin İla hı nız yal nız ca Al lah'tır ki, O'ndan baş ka İlah yok tur. O, ilim

ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. (Ta ha Su re si, 98)

Yu ka rı da da ifa de et ti ği miz gi bi atom la rın di zi li min de özel bir ya -

ra tı lış gö rü lür. Her bir nük leo tid içe ri sin de yak la şık 34 atom bu lun -

mak ta dır. DNA'da top lam 6 mil yar nük leo tid ol du ğu na gö re, (34 x

6.000.000.000) 204 mil yar ato mun DNA mo le kü lü nü oluş tur mak için

kim ya sal ola rak bir leş me si ge rek li dir.19 Eğer bir sa ni ye de bir atom üze -

rin de iş lem ya pa bil sey di niz ve gün de 8 sa at, yıl da 350 gün ça lı şa bil sey -

di niz, sa de ce tek bir DNA mo le kü lü nü üret me niz 20.000 yıl dan da ha

faz la sü re cek ti.20 Akıl sa hi bi bir in san bi le bu nu ya pa maz ken, DNA mo -

le kü lü nün, te sa düf ler so nu cu ken di ken di ne oluş tu ğu na sıl dü şü nü le -

bi lir? El bet te ki bu im kan sız bir du rum dur. Ay rı ca ki tap bo yun ca ha tır -
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da tu tul ma sı ge re ken bir nok ta da, DNA mo le -

kül le ri ol mak sı zın can lı la rın ya şa ma sı nın

müm kün ol ma dı ğı dır. Hat ta DNA'nın ya pı sın -

da mey da na ge len en ufak bir yan lış da hi cid di

so nuç lar do ğur mak ta dır. Ta nın mış bi lim ya za rı

Ric hard Mil ton du ru mu şöy le an lat mak ta dır:

… her bir nük le ozi tin [nük le oti din fos fat bağ -

lan ma mış ha li] doğ ru sı ra da "ya zıl ma sı" ve

DNA mo le kü lü için de tam ola rak doğ ru yer de

bu lun ma sı ge re kir ve da ha ön ce ta nım lan dı ğı

gi bi, in san lar, hay van lar ve bit ki ler de ki baş lı ca

iş lev bo zuk luk la rı na tek bir DNA mo le kü lü, ya

da o mo le kül için de ki tek bir nük le ozi tin yok -

lu ğu ya da yan lış yer leş ti ril me si ne den ol mak -

ta dır.21

DNA şe ri din de bu lu nan her baz di zi li mi -

ade nin, ti min, si to zin ve gua nin nük le otid le ri -

nin di zi li mi- hüc re çe kir de ğin de ki ge ne tik met -

ni oluş tu rur ve ha ya ti öne me sa hip pro te in le ri

in şa et mek için ih ti yaç du yu lan bil gi yi içe rir. Bu

ba kım dan DNA'nın bir yan dan dü zen li ya pı sı -

nı ko rur ken, bir yan dan da bil gi çe şit li li ği ne

izin ve re cek bir di zi li me sa hip ol ma sı, son de re -

ce dik kat çe ki ci bir du rum dur. 
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Her bir nük leo tid içe ri sin de yak la şık 34 atom bu lun mak ta dır.
DNA'da top lam 6 mil yar nük leo tid ol du ğu na gö re, (34 x
6.000.000.000) 204 mil yar atom, Yü ce Rab bi miz'in di le me siy le
bir in sa nı oluş tu ra cak şe kil de bir bir le ri ne bağ la nır.



DNA şe ri di bo bin ler üze ri ne sa rı lı dır

İn san hüc re le rin de bu lu nan tek bir DNA şe ri di yak la şık 3 mil yar

baz çif tin den oluş muş tur ve yak la şık iki met re uzun lu ğun da dır. Bu bü -

yük lük te iki zin ci rin kü çül tü lüp, göz le gö rü le me ye cek bo yut la ra in di -

ril me si ge rek mek te dir. Uzun bir ipin ma ka ra üze ri ne sa rıl ma sı na ben -

zer şe kil de, DNA da hüc re için de ben zer bir me ka niz ma ile pa ket le ne -

rek çe kir de ğin içi ne yer leş miş tir. DNA şe ri di, "nük leo zom"lar ha lin de

bo bin le re sa rı la rak pa ket le nir ve kro mo zom la rı oluş tu rur. Bu ra da bo -

bin gö re vi ni ise "his ton" de ni len pro te in ler üst le nir ler. 

Bir nük le ozom da, DNA sar ma lı nın 15 dö nüş lük kıs mı yer alır; bu
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Ade nin Ti min

Gua nin

Sİ to zin
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DNA'nın ya pı sı nın keş fi ne
kat kı da bu lu nan isim ler -
den mo le kü ler bi yo log Ro -
sa lind Frank lin ve bi yo -
kim ya ger Er win Char gaff,
bu di zi li min bir so nu cu
ola rak, DNA mo le kü lün de
Ade nin baz mik ta rı nın her
za man Ti min baz mik ta rı -
na eşit ol du ğu nu ve Gua -
nin mik ta rı nın da Si to zi ne
eşit ol du ğu nu keş fet miş -
ler dir.1 Bu, DNA'nın ya ra tı -
lı şın da ki ken di si ne has
özel lik ler den sa de ce bir
ta ne si dir ve DNA'nın ya ra -
tı lı şın da te sa düf le re yer
ol ma dı ğı nın bir baş ka
gös ter ge si dir. 
1- L. R. Croft, How Li fe
Be gan, Evan ge li cal Press,
İn gil te re, 1988, s. 34.

DNA MO LE KÜ LÜ 
AL LAH'IN YA RATI ŞI -
NIN 
DE LİL LE RİN DEN DİR

DNA şe ri din de bu lu nan
her baz di zi li mi -Ade -
nin, Ti min, Si to zin ve
Gua nin- hüc re çe kir de -
ğin de ki ge ne tik met ni
oluş tu rur. Bu ba sa mak -
la rın her bi ri, ha ya ti
öne me sa hip pro te in le -
ri in şa et mek için ge -
rek li bil gi yi içe rir. 

DNA sar ma lı çok düz -
gün, dö nen bir mer di ve ni
an dı rır. Böy le si ne dü zen -
li bir ya pı ya sa hip ol ma -
sı, şe ker ve fos fat tan
olu şan omur ga la rın ve
bun la rın ara sın da ki ba -
sa mak la rı oluş tu ran ami -
no asit le rin özel di zi li mi
sa ye sin de dir.



da 150 nük leo tid ka dar uzun luk ta dır.22 Bu par ça, bir pro te in çe kir de ği -

nin et ra fın da iki kez sa rı lı dır. Bu çe kir dek de, çok sa yı da ar tı yük lü

ami no asit içe ren se kiz his ton dan mey da na ge lir. Bun lar, DNA üze rin -

de ki ek si yük lü fos fat la rı mü kem mel bi çim de ta mam lar lar. Pro te in üre -

ti mi için, DNA'nın her han gi bir bö lü mün de ya zı lı olan bil gi ye ih ti yaç

ol du ğun da, nük leo zom açı lır ve okun ma sı için DNA şe ri di ser best bı -

ra kı lır. Bun dan son ra DNA tek rar his ton lar üze ri ne sa rı lır ve bir son ra -

ki se fer ih ti yaç du yu la na ka dar ora da sak la nır ve çev re de ki mo le kül le -

rin yıp ra tı cı et ki le rin den ko ru nur. Ge ne tik bil gi nin yal nız içe ri ği de ğil,

ay nı za man da ya pı sı ve bu lun du ğu or ta mın özel lik le ri de has sas bir

dü zen ge rek ti rir. Bu dü zen, gök le ri ve ye ri ya ra tan Yü ce Rab bi miz'in

eser le rin den sa de ce bir ta ne si dir. Yu suf Su re si'nin 100. aye tin de şöy le

bil di ril mek te dir:

... Şüp he siz be nim Rab bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir

eden di. Ger çek ten bi len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur. (Yu suf Su re -

si, 100)
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DNA mo le kü lü, bi lim adam la rı -
nı şa şır tan mi ma ri bir dü ze ne
sa hip tir. DNA şe ri di nin yan ta -
raf la rı, "şe ker" ve "fos fat"tan
olu şan kol lar dır. Bu kol la rın
ara sın da ki ba sa mak lar ise, dört
kim ya sal mad de nin -Ade nin,
Ti min, Si to zin ve Gua nin- kar şı -
lık lı eş le şe rek oluş tur duk la rı,
nük le otid ler den mey da na ge lir. 



Bil gi pa ke ti gen ler

Göz le gö re me di ği miz tek bir

hüc re çe kir de ğin de, top lam 4 m bo yun da

DNA şe ri di bu lu nur. Bu şe rit, hüc re çe kir de -

ğin de "kro mo zom" de ni len grup lar ha lin de

pa ket len miş tir. Vü cut hüc re le ri mi zin çe kir dek -

le rin de top lam 23 çift kro mo zom bu lu nur. Kro mo -

zom lar elek tron mik ros ko bu al tın da bü yü tül dü ğün de, bu kro mo zom -

la rın için de yer alan DNA mo le kü lü nün sar mal hal de sa rı la rak sı kış tı -

rıl mış şe kil de ol du ğu nu gö rü rüz. Bu pa ket le me sis te mi, kap sa dı ğı kü -

çük hac me rağ men -bir son ra ki bö lüm de de ği ne ce ği miz gi bi- mu az zam

bir bil gi de po la ma ka pa si te si ne sa hip tir. 
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His ton pro te ini nin, üç bo yut lu
şek li ve elek trik sel yük da ğı lı mı
sa ye sin de olu şan ya pı sı,
DNA'nın ken di et ra fın da uy gun
bir şe kil de dön me si ni ve bil gi
de po la ma sı nı sağ lar. Bu ne den -
le DNA'nın bil gi de po la ma yo -
ğun lu ğu en ge liş miş bil gi sa yar
çip le ri nin bir kaç tril yon ka tı dır.1

1- Step hen C.Me yer,
The In ter col le gia -
te Re vi ew 31,
no. 2, Spring
1996.

his tonHe liks şek lin de sı kış -
tı rıl mış kro ma tin

kıv rım lar

DNA mo le kü lü

baz

DNA çif te
sar ma lı

2 nm



DNA şe rit le rin de vü cu dun

ih ti ya cı olan her tür pro tei ni -en -

zim le ri, mo le kü ler mo tor la rı,

hor mon la rı ve di ğer ya pı taş la rı -

nı- oluş tur mak için ih ti yaç du -

yu lan bil gi bu lun mak ta dır.23

DNA mo le kü lü üze rin de ki kod -

lan mış bil gi, göz le rin, ku lak la rın si -

met rik olu şu mu nu, kal bin kan pom -

pa la ma sı nı, bu ka nın hüc re le re ok si jen

ta şı ma sı nı, be sin le ri par ça la yan mi de asi -

di nin ol ma sı nı ve vü cu dun di ğer bü tün fi zik sel

özel lik le ri ni be lir le mek te dir. İn san lar da yak la şık

80.000 adet, "gen" de ni len bu tip bil gi pa ke ti bu lun mak ta dır.24
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sen tro mer

kro mo zom

DNA

DNA mo le kü lü

kro mo zom lar

hüc re çe kir de ği
Hüc re nin çe kir de -
ğin de bu lu nan DNA,
sar mal bir ya pı ya sa hip tir.
Bu sarmal ya pı açıl dı ğın da,
DNA ipin ce, uzun bir şe rit ha li -
ne ge lir. Yak la şık dört met re
uzun lu ğun da ki DNA'nın, göz le
gö rül me yen bir bo yut ta hüc re
çe kir de ği nin için de pa ket len -
me si, an cak Al lah'ın di le me siy -
le müm kün dür.



Ge ne tik bil gi nin top lam mik ta rı -di ğer bir de yiş le "ge nom"- bir

kü tüp ha ne ye ben ze ti lir se, kü tüp ha ne de ki her ki tap, bir kro mo zo mu

tem sil eder ve ki tap la rın bö lüm le ri de gen ler dir. Gen ler, de va sa bir an -

sik lo pe di de bu lu nan ko nu baş lık la rı gi bi dir. Bun lar üze rin de de bir in -

sa nın bi yo lo jik ha ya tı nın de tay lı pla nı ka yıt lı dır.25 

Kro mo zom lar da ki ka lı tım yo luy la ge çen özel lik le ri, DNA'nın ba -

sa mak la rı nı oluş tu ran dört kim ya sal ba zın fark lı di zi lim le ri be lir ler. Bu

ba sa mak la rın -baz eş leş me le ri nin- bin ler ce si tek bir ge ni oluş tu rur.

DNA'nın ya pı sı nın ka şif le rin den Ja mes Wat son, baz di zi lim le ri nin gen -

ler de ki fark lı lık la rın kay na ğı ol du ğu na şöy le dik kat çek mek te dir:

... bu dört nük leo tid bir bi rin den ta ma men fark lı de ğil di;

çün kü her bi ri ay nı şe ker ve fos fat un sur la rı nı içer mek tey -

di. Fark lı lık la rı ya pü rin (ade nin ve gua nin) ya da pi ri mi -

din (si to zin ve ti min) olan nit ro jen baz la rın dan kay nak lan -

mak tay dı...  Eğer baz sı ra la rı her za man ay nı ol say dı,

tüm DNA mo le kül le ri ben zer ola cak tı ve bir ge ni di -

ğe rin den ayı ran de ğiş ken lik mev cut ol ma ya cak tı.26

Al lah bu dört ba zın di zi li min den mil yar lar ca fark lı

in san ya rat mış tır ve ya rat ma ya de vam et mek te dir. Al -

lah'ın DNA'da ya rat tı ğı ku sur suz dü zen sa ye sin de, in -

sa nın komp leks ya pı sı ve sa hip ol du ğu zen gin özel lik ler

or ta ya çık mak ta dır. Nur Su re si'nin 45. aye tin de şöy le

bil di ril mek te dir:

… Al lah, di le di ği ni ya ra tır. Hiç şüp he siz

Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (Nur Su re si,

45)
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DNA'nın pa ket len me si ya ra tı lı şın de lil le rin den bi ri dir.
Kro mo zo mun top lam ka lın lı ğı 1 na no met re, ya ni met re nin
mil yar da bi ri ka dar dır. Dört met re uzun lu ğun da ki DNA mo -
le kü lü nün göz le gö rül me yen bir ala na pa ket len me si; okun -
ma sı, kop ya lan ma sı ge rek ti ğin de de hiç bir kar ma şa çık ma -
dan çö zül me si; hüc re de ki dü ze nin üs tün akıl sa hi bi olan
Yü ce Rab bi miz'in ese ri ol du ğu nun gös ter ge si dir.
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DNA ka rar lı bir mo le kül dür

DNA, bil gi yi ta şı ma gö re vi ne en uy gun mo le kül dür, kim ya cı la rın

de yi miy le ise ol duk ça "ka rar lı" bir mo le kül dür. Bir mo le kü lün ka rar lı

ol ma sı ne de mek tir? Ka rar lı lık bir mo le kü lün ko lay lık la bo zu lup, çö -

zün me me si ni ifa de eder. Mo le kü ler bi yo lo ji ala nın da araş tır ma ya pan

bi lim adam la rı DNA'nın bu ka rar lı lı ğı nın öne mi ni iyi bi lir ler. Çün kü

DNA, la bo ra tu var da kul la nı lan bi yo kim ya sal la rın bü yük ço ğun lu ğun -

dan çok da ha da ya nık lı bir ya pı ya sa hip tir. Bir çok bi yo kim ya sa lın ak -

si ne, oda sı cak lı ğın da bi le ay lar ca bir çö zel ti için de ka rar lı lı ğı nı ko ru ya -

bil mek te dir.27 DNA'da ki baz la rın ka rar lı ya pı sı na Prof. Da ni el Den net

şu ifa de ler le dik kat çe ker:

DNA'nın en önem li özel lik le rin den bi ri Ade nin, Si to zin, Gua nin ve Ti min

di zi lim le ri nin kim ya sal ola rak ne re dey se eşit de re ce de ka rar lı ol ma la rı -

dır. Pren sip te hep si ge ne tik mü hen dis li ği yo luy la la bo ra tu var da te min

edi le bi lir ve tıp kı kü tüp ha ne de du ran bir ki tap gi bi be lir siz bir raf öm rü -

ne sa hip ola bi lir.28

Tüm bun lar gös ter mek te dir ki, DNA bil gi sak la mak için özel ola -

rak ya ra tıl mış bir mo le kül dür. DNA'nın sa hip ol du ğu tüm özel lik le rin

te sa düf ese ri bir an da var ol ma sı kuş ku suz ki im kan sız dır. Bun la rın her

bi ri, Yü ce Rab bi miz'in em riy le bi linç li ola rak bi ra ra ya gel miş tir. Bir Ku -

ran aye tin de Al lah şöy le bil di rir:

... İş te bun la rı (ya ra tıp dü ze ne ko yan) Al lah si zin Rab bi niz dir; mülk

O'nun dur. O'ndan baş ka tap tık la rı nız ise, 'bir çe kir de ğin in ce cik za rı -

na' bi le ma lik ola maz lar. (Fa tır Su re si, 13)

DNA'nın sar mal ya pı sın da ki şa şır tı cı dü zen

Te le fo nun ahi ze ye bağ la nan kıv rım lı kor do nu nu dü şü nün. Uzun bir

kab lo çok da ha kı sa bir me sa fe ye sığ dı rıl mış, ge rek ti ğin de uza ya bi le cek

şe kil de üre til miş tir. Kim se kab lo ya ba kıp, kab lo nun te sa düf ese ri böy le

bir şe kil al dı ğı nı dü şün mez. Çün kü bu şek lin kul la nı lış ye ri, ama cı ve ne -

ti ce sin de sağ la dı ğı ko lay lık, bir ak lın, bil gi nin ve bi lin cin gös ter ge si dir. 
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İn sa nın hüc re le rin de ki DNA'lar

da bu na ben zer özel bir

şek le sa hip tir. Üs te lik

DNA'da ki sar mal ya pı çok

da ha düz gün, uzun ve kat -

mer li dir. Bu şek lin kul la nıl -

ma sı son de re ce hik met li -

dir. İle ri de bah se de ce ği miz

DNA'nın ola ğa nüs tü bil gi

ka pa si te si nin, kü çü cük bir me ka -

na sığ ma sı bu özel şe kil sa ye sin de

müm kün ol mak ta dır. Sar mal

ya pı sı çö zül dü ğün de top -

lam 4 met re olan DNA, sa -

de ce mi li met re nin iki mil -

yon da bi ri ka dar yer kap -

lar ve bu ne den le elek tron

mik ros ko bu al tın da bi le

güç lük le gö rü lür.29

DNA çok düz gün, dö nen bir

mer di ve ni an dı rır

DNA he liks şek lin de kıv rıl mış, iki sar mal dan olu -

şan, mer di ven bi çi min de bir mo le kül dür. DNA

sar ma lın da ki kıv rım lar da son de re ce

dü zen li bir ya pı ya sa hip tir. Her

iki DNA zin ci ri nin şe ker ve

fos fat tan olu şan omur ga -

la rı, or tak bir ek sen

çev re sin de eşit öl çü -

de, ay nı yö ne -sa ğa-
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doğ ru dö nüş ler mey da na ge ti rir ler. Ay rı ca her iki ko lun ara sın da ki

mer di ven ba sa mak la rın da da ge li şi gü zel bir sı ra la ma yok tur. Mer di ve -

nin ba sa mak la rı nı oluş tu ran baz lar, sar ma lın ek se ni ne 90 de re ce açı ya -

par ko num da dır lar. Bu du rum DNA şe ri di ne düz gün, sar mal bir mer -

di ven gö rü nü mü ve rir. 

Di ğer ta raf tan ba sa mak lar özel bir ke net len me sis te mi ile bi ra ra ya

ge lir ler. Ba sa mak la rın dört ay rı mal ze me si olan "Ade nin, Gua nin, Si to -

zin, Ti min" fark lı bü yük lük ler de dir. Ade nin ve Gua nin baz la rı bü yük

boy lu, Si to zin ve Ti min baz la rı kü çük boy lu mo le kül ler dir. Kar şı kar şı -

ya ge le cek mo le kül le rin bo yut la rı, sar mal mer di ve nin her nok ta da eşit

ara lı ğa sa hip ol ma sı nı sağ la ya cak şe kil de be lir len miş tir. Ba sa mak la rı

dü zen li oluş tu ra bil mek için dai ma Gua nin Si to zin'in, Ade nin de Ti -

min'in kar şı sı na ge lir. Böy le lik le DNA mo le kü lü için de kü çük baz la ra

kar şı bü yük baz la rın gel me si ile me sa fe nin her nok ta da sa bit kal ma sı

sağ lan mış olur. Bu nun so nu cun da da ke sin ti ye uğ ra ma dan uza yıp gi -

den, düz gün bir mer di ven mey da na ge lir. An cak bir kez da hi Ade nin

ba zı nın kar şı sı na Ti min de ğil de Gua nin gel sey di, he liks ya pı sı nın düz -

gün iler le me si müm kün ol ma ya cak tı. Böy le ce di zi lim de ki her han gi bir
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ha ta, mo le kü lün kim ya sal ya pı sı nı ta ma men bo za bi lir ve bil gi nin kul -

la nıl ma sı nı, kop ya lan ma sı nı ve ak ta rıl ma sı nı en gel le ye bi lir di. Bu du -

rum açık bir şe kil de gös ter mek te dir ki, bu di zi lim te sa düf ese ri olu şa -

maz. 

Bir bi ri ne kom şu baz çift le ri nin dö nüş le ri ara sın da ki uzak lık da sa -

bit tir. Mer di ven kıv rım la rı nın eşit ara lık lı ol ma sı nı sağ la yan bu dü ze ne

gö re, yak la şık 10 baz çif ti -ya ni 10 ba sa mak- 360 de re ce lik tam bir dö -

nü şü ta mam la mış olur.30 DNA sa ni ye de bir mil yar ke re kıv rıl mak ta ve

mer di ve nin ba sa mak la rı sar mal bir ha re ket iz le ye rek bu dü zen le bü -

kül mek te dir.31 Bu ha re ket DNA'nın iki ha ya ti gö re vi -pro te in olu şu mu -

nu yön len dir mek ve ken di ni kop ya la mak- ger çek leş tir me sin de çok

önem li bir rol oy nar. Al man Fe de ral Fi zik ve Tek no lo ji Ens ti tü sü'nün

yö ne ti ci si Prof. Wer ner Gitt, DNA'da ki bu özel ya pı ile il gi li şöy le söy -

le mek te dir:

Can lı lar için kul la nı lan şif re le me sis te mi, mü hen dis lik ba kış açı sıy la en

mü kem me li dir. Bu  ger çek, bu nun rast lan tı sal te sa düf ler ye ri ne amaç lı

bir ya ra tı lış ol du ğu gö rü şü nü sağ lam laş tı rır.32
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Sar ma lın in şa sın da kul la nı lan 

bağ la rın öne mi

Uzun DNA mo le kü lü nün omur ga -

sı -di ğer bir ifa dey le mer di ve nin kol -

la rı- ol duk ça güç lü dür. Bir bi ri ar -

dı na sı ra la nan şe ker ve fos fat

mo le kül le rin den mey da na ge lir.

Bu mo le kül ler bir bir le ri ne "es ter

ko va lent bağ la rı" adı ve ri len özel

bir bağ ile bağ la nır lar. Bu bağ lar

son de re ce kuv vet li bağ lar dır; böy le ce

kı rıl ma la rı çok zor dur. Bu güç lü omur ga,

ge ne tik bil gi yi bo zan za rar lı et ki le re kar şı

bir ko ru ma sağ lar.33 Bu bağ la rın var lı ğı

DNA mo le kü lü nün tek zin cir li bir ya pı

ha lin de iken da hi da ya nık lı ve sa bit ol -

ma sı nı sağ lar.

An cak bu ka dar sağ lam bir DNA

zin ci ri nin kıv rım la rı açı lır ken DNA'nın

sar mal ya pı sı na za rar gel me si söz ko nu su -

dur. Bu yüz den sar ma lın hem ya pı sı nı ko ru -

ya cak ka dar sağ lam ve ka rar lı ol ma sı, hem de bil gi nin ra hat lık la kul la -

nıl ma sı için çok ça buk açı la bi le cek bir es nek lik te ol ma sı ge re kir. Ni te -

kim DNA'nın te mel mo le kü ler ya pı sı nı ko ru yan güç lü ko ve lant bağ lar -

la, sar mal zin cir le ri bi ra ra da tu tan da ha za yıf, da ha ça buk kı rı la bi len

"hid ro jen bağ lar"dan mey da na ge len bir kom bi nas yon, es nek lik-sağ -

lam lık so ru nu nun gi de ril me si ni sağ lar. Kar şı kar şı ya ge len dört nük -

leo tid ara sın da mey da na ge len kim ya sal bağ, hid ro jen ba ğı dır. Bu bağ,
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es ter bağ la rı ka dar kuv vet li ol ma dı ğın dan az bir ener ji ile ör ne ğin pH

(asit-baz den ge si) de ği şik li ği, sı cak lık ve ba sınç gi bi fak tör ler le ko lay -

lık la bir bir le rin den ay rı lır lar. Za yıf bağ lar or ga niz ma da bu lu nan bü -

yük mo le kül le rin şe kil len me sin de çok önem li bir rol oy nar lar ve mey -

da na ge tir dik le ri mad de ye es nek lik ka zan dı rır lar. An cak bu es nek lik

sı ra sın da bağ lar da her han gi bir kop ma mey da na gel mez. Hid ro jen

bağ la rı nın bu ay rı ca lı ğı sa ye sin de DNA mo le kü lü üze rin de ki bil gi, ge -

rek ti ği za man kul la nı la bi lir. 

Bağ lar da ki bu es nek li ğin öne mi şu dur: Vü cu dun ha ya ti fonk si -

yon la rı olan pro te in üre ti mi, DNA'nın kop ya lan ma sı ve di ğer hüc re le -

re ak ta rıl ma sıy la, bu ak ta rım da ara la rın da ki bağ la rın es ne me özel li ği

ile müm kün ol mak ta dır. DNA mo le kü lü nün iki zin ci ri, bir bi ri ne sa de -

ce hid ro jen bağ la rıy la bağ lı ol duk la rı için, ko lay lık la çö zü lüp ay rı lır lar.

Ge rek ti ğin de de ye ni den bir le şe rek çift sar mal ya pı yı oluş tu ra bi lir ler.

Çö zül me, ay rıl ma es na sın da DNA zin ci ri nin ba sa mak la rı nı oluş tu ran

nük le otid ler de bir kop ma, bo zul ma ol maz. Di ğer ta raf tan or ta da ki hid -

ro jen bağ la rı ko lay lık la bir bir le rin den ay rı lır ken, ko va lent bağ ile bağ -

lan mış olan yan lar da ki zin cir ler de de her han gi bir kop ma ve ya es ne me

mey da na gel mez. Mo le kü ler bi yo log Mic ha el Den ton, DNA'nın bi yo -

kim ya sal ya pı sın da ki mü kem mel li ği şöy le ta rif et mek te dir:

Mo le kü lün geo met rik ba kım dan mü kem mel li ği ni gör me niz müm kün.

Ade nin ve Ti min ara sın da ki iki ve Gua nin ile Si to zin ara sın da ki üç hid -

ro jen ba ğı nın mey da na ge tir di ği beş hid ro jen ba ğın dan her bi ri nin da ya -

nık lı lı ğı en ide al se vi ye de dir. Çün kü hid ro jen atom la rın dan her bi ri,

doğ ru dan ken di si ni ka bul eden ato ma işa ret eder ve bağ la rın uzun luk la -

rı, hid ro jen bağ la rı için ge rek li olan en yük sek se vi ye de ki ener ji se vi ye -

sin de dir. Mo le kü le önem li bir ka rar lı lık ka zan dır dı ğı için ve rep li kas yon

(kop ya la ma) sı ra sın da, baz eş leş me si nin son de re ce de ha ta sız ol ma sı ba -

kı mın dan bu özel li ği çar pı cı dır.34

Bir yan dan ge ne tik bil gi nin sak lan ma sı için sağ lam ve ka rar lı bir

ya pı ya ih ti yaç du yu lur ken, bir yan dan da gen le rin okun ma sı ve kop ya -
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lan ma sı için es nek bir ya pı ge rek li dir. Di ğer bir ifa dey le DNA sar ma lı -

nı oluş tu ran iki ko lun bir bir le ri ne bağ lan ma gü cü, ha ya ti gö rev le ri ni

ye ri ne ge tir me si için tam ge re ken öl çü de ol ma lı dır. Ni te kim DNA sar -

ma lı da tam ol ma sı ge re ken sağ lam lı ğa ve es nek li ğe sa hip tir. Bu son

de re ce özel bir du rum dur. Çün kü eğer DNA şe rit le ri ara sın da ki bağ,

da ha güç lü ol say dı her iki kol da ha re ket siz bir du rum da do nup ka la -

cak tı. Di ğer ta raf tan bu bağ da ha za yıf ol say dı, mo le kül da ğı la cak tı.35

An cak DNA'yı oluş tu ran bağ lar, Al lah'ın di le me siy le, sar ma lın hem

son de re ce düz gün ol ma sı nı, hem de fonk si yo nel ol ma sı nı sağ la ya cak

en ide al ya pı da dır. 

DNA üze rin de ki fos fa tın öne mi

Fos fat lar, DNA üze rin de ki nük leo tid baz la rı bi ra ra da tu tar lar.

Çün kü DNA sar ma lı su içe ren bir or tam da iş lev ya par ve su da fos fat -

lar ile şe ker ler ara sın da ki bağ la rı par ça lar. Bu ba kım dan DNA üze rin -

de ki fos fat grup la rı nın ek si yük lü ol ma sı hem bir avan taj hem de bir

ge rek li lik tir. Bu ek si yük sa ye sin de DNA'nın bu lun du ğu su lu or tam da

par ça lan ma ih ti ma li en gel len miş olur. 

Fos fat tan baş ka han gi bi le şik bir yan dan kim ya sal bağ ku rup, bir

yan dan da ek si yük lü kal ma yı ba şa ra bi lir di ye so ru la cak olur sa, çe şit li

ih ti mal ler var dır. An cak bun la rın hiç bi ri ge ne tik bil gi yi oluş tur ma

özel li ği ni fos fat gi bi ger çek leş ti re mez. Ör ne ğin si li sik asit ve ar se nik es -

ter ler su da hız la par ça la nır lar; sit rik asit ise su da da ha ya vaş par ça lan -

sa da, mo le kü lün geo met ri si ni sağ la ya cak ka rar lı lık ta de ğil dir.36

Do la yı sıy la fos fa tın ken di ne has özel lik le ri ol ma say dı, DNA çif te

sar ma lı ol ma ya cak, ken di ni kop ya la ya bi len bu bi yo kim ya sal sis tem

ku ru la ma ya cak ve can lı lık tan söz et mek müm kün ol ma ya cak tı. Ün lü

kim ya pro fe sö rü Frank Henry West hei mer bu özel du rum la il gi li "tüm

bu ko şul lar an cak fos fo rik asit ile kar şı la na bi lir ve gö rü nür de baş ka bir

al ter na tif de yok tur."37 de mek te dir. Bu du rum ve şu ana ka dar an lat tı -

ğı mız tüm di ğer de tay lar, Yü ce Rab bi miz'in DNA'yı na sıl mu ci ze vi
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özel lik le re sa hip bir mo le kül ola rak ya rat tı ğı nı açık ça gös ter mek te dir.

Bir Ku ran aye tin de şöy le bil di ri lir:

O, ön le rin de ki ni de, ar ka la rın da ki ni de bi lir. On lar ise, bil gi ba kı mın -

dan O'nu kav ra yıp ku şa ta maz lar. (Ta ha Su re si, 110)

Ad nan Ok tar

57



ünü müz de bil gi sak la ma ala nın da

ger çek leş ti ri len tek no lo jik iler le me ler şa şır -

tı cı dü zey de dir. Bil gi sa yar hard disk le ri,

CD'ler, dis ket ler, ta şı ma disk le ri ve ben ze ri

tek no lo jik ürün ler her ge çen gün da ha ge -

liş miş ve da ha kul la nış lı hal le riy le kul la nı -

ma su nul mak ta dır. Bil gi sa yar şir ket le ri,

mi ni mum alan da mak si mum bil gi za rar

gör me den  na sıl de po la nır; bu bil gi, ge rek -

ti ğin de de po lan dı ğı alan dan en hız lı na sıl

ge ri alı nıp kul la nı lır gi bi so ru la ra çö züm

ara mak ta dır lar. Her ne ka dar bir CD'ye an -

sik lo pe di ler ce bil gi sığ dı rı la bil se de, yi ne

de bu CD eli niz le ta şı ya bi le ce ği niz ka dar lık

bir hac me sa hip tir. DNA'nın bil gi yi min ya -

tür leş tir me, di ğer bir de yiş le sı kış tır ma ye -

te ne ği ise, gü nü müz tek no lo ji si nin çok öte -

sin de, şa şır tı cı bir bo yut ta dır. Kı yas la ya cak

olur sak, Los An ge les, Gü ney Ca li for ni a

Üni ver si te si'nden Leo nard Ad le man'ın

yap tı ğı he sap la ma la ra gö re, sa de ce 1 gram

DNA, bir tril yon CD'ye eş de ğer bil gi sak -

la ya bil mek te dir.38 Bu da bil gi nin, DNA

üze rin de, bir CD'ye gö re mil yon ke re mil -
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yon kez da ha ve rim li sak lan dı ğı nı gös ter -

mek te dir.39

İn san DNA'sı nın hac mi bir mi li met re

kü pün üç mil yar da bi ri ka dar (3 x 10-9 mm3)

kü çük tür.40 G. G. Simp son'a gö re,  bu gü ne

ka dar ya şa mış, gel miş geç miş her can lı tü rü -

nün bü tün özel lik le ri bil gi ola rak DNA'ya

yük len se, top lam DNA hac mi bir çay ka şı ğı -

nın, an cak kü çük bir kıs mı nı dol du rur du.

Hat ta ge ri ye şu ana ka dar ya zıl mış bü tün ki -

tap la rı sak la ya bi le cek ka dar boş luk ka lır dı.41

Ye ni bir tek no lo ji ala nı oluş tu ran "DNA

bil gi sa ya rı"nın mu ci ti Dr. Leo nard Ad le man

ise, hüc re ve DNA'da ki me ka niz ma hak kın -

da şun la rı söy le mek te dir: 

Eğer hüc re nin içi ne ba kar sak ken di ba şı mı za

ya pa ma ya ca ğı mız fev ka la de ma ki na lar gö -

rü rüz. Bu muh te şem bir alet ku tu su dur.42

An cak Dar wi nist le re gö re, hüc re nin

için de ki on bin ler ce cilt lik ki ta ba eş de ğer

dev bil gi ban ka sı, söz de te sa düf ler so nu cu

ken di li ğin den oluş muş tur. Bir im kan sız lı ğın

üs tü ne hiç çe kin mek si zin bir ye ni si ni da ha

bi na ede bi len Dar wi nist le re gö re, bir stad -

yu mu dol du ra cak ka dar bü yük bir kü tüp -

ha ne nin bü tün bil gi le ri, göz le gö rül me yen

bir bo yu ta yi ne te sa düf ese ri za rar gör me -

den sı kış tı rıl mış tır. İş te Dar wi nist ler böy le -

si ne bir im kan sız lı ğı gö zü ka pa lı sa vun mak -

ta dır lar. An cak ne hüc re ne de onun bil gi

ban ka sı olan DNA, şu ur suz atom la rın te sa -
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dü fi ola rak bi ra ra ya gel me siy le olu şa maz. Can lı lı la rın en kü çük par ça -

la rı da hi bel li bir ama ca yö ne lik ola rak ya ra tıl mış tır ve her bi ri te sa düf -

le re ola nak ta nı ma ya cak ka dar komp leks ya pı lar dır. Sid ney Üni ver si -

te si'nden bi yo lo ji pro fe sö rü Mic ha el Ge or ge Pit man, ha ya tın sa de ce

can sız mad de le rin top la mı ol ma dı ğı nı, Al man fi lo zof Arthur Scho -

epen hau er'in şu ifa de le riy le di le ge tir mek te dir:

... Her or ga niz ma tüm par ça la rı bo yun ca can lı dır ve bun lar hiç bir yer de -

en kü çük par ça cık la rın da da hi- sa de ce can sız mad de le rin bir top la mı de -

ğil dir.43

DNA'da ki bil gi hac mi ni sa yı sal ola rak ifa de

ede cek olur sak, 3-5 mik ron (mik ron: mi li met re nin

bin de bi ri) ça pın da ki bir hüc re içi ne, top lam 4 met re

uzun lu ğun da ki DNA mo le kü lü sı kış tı rıl mış ola rak pa ket -

len miş tir. 100 tril yon hüc re nin her bi rin de ki DNA kod la rı art ar -

da ge ti ril di ğin de ise, or ta ya çı kan uzun luk, Gü neş'e 600 kez gi diş-dö -

nüş me sa fe si ne eşit tir.44 Bi lim sel ma ka le le ri ile ta nı nan mo le kü ler bi yo -

log Prof. Jerry Berg man, ver di ği bir ör nek te DNA'da ki mü hen dis li ği

şöy le vur gu la mak ta dır:

Siz den 201 ki lo met re uzun luk ta iki ay rı mi si na al ma nı zı, bu nu çif te sar -

mal ha li ne ge tir me ni zi ve son ra da bir bas ket bol to pu nun içe ri si ne sı ğa -

cak bi çim de pa ket le me ni zi is te dik le ri ni var sa yın. Ay rı ca, bu çif te sar ma -

lın fer mu ar gi bi açı lıp kop ya lan ma sı ge rek sin... son ra kop ya la nan par ça

dı şa rı çı kar tıl sın ve bu sı ra da mi si na lar ke sin lik le bir bir le ri ne ka rış ma sın.

Bu müm kün mü? Bu her gün vü cu du nuz da ki mil yar lar ca hüc re de ger -

çek leş mek te dir. Bas ket bol to pu nu in san hüc re si bo yu tu na in dir di ği niz -

de, ip de iki met re ye ya kın bir DNA zin ci ri ne dö nü şe cek tir... DNA pa ket -

le me iş le mi, hem komp leks ve has sas bir sü reç tir hem de DNA'nın uzun -

lu ğu nu 1 mil yon kat azal ta bil me yi ba şar dı ğı için son de re ce ve rim li dir.45

Mo le kü ler bi yo log Mic ha el Den ton ise DNA'nın bil gi yi sı kış tır ma

ka pa si te sin de ki ola ğa nüs tü lü ğü nü şu söz ler le di le ge tir mek te dir:

... Hüc re le rin aşı rı de re ce de komp leks var lık lar ol duk la rı açık tır. Hüc re -
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de ki komp leks lik bir jum bo jet te bu lu nan dan çok da ha faz la dır... san -

ki jum bo jet te ki komp leks lik in san gö zü nün gö re me ye ce ği bir toz

zer re si ne pa ket len miş tir. Bu ka dar komp leks olan bir şe yin, bu ka dar

kü çük bir hac me na sıl sığ dı rıl dı ğı nı an la mak çok zor dur. Üs te lik zer -

re bü yük lü ğün de bu jum bo jet, hiç bir ça ba sarf et me den ken di si ni ço -

ğal ta bil mek te dir.46

DNA'nın bil gi sak la ma ye te ne ği o ka dar ve rim li dir ki, bir

in sa na ait tüm bil gi ler, yal nız ca bir gra mın bir kaç tril yon -

da bi ri ka dar ye re sı ğa bil mek te dir.47 Ya le Üni ver si -

te si'nden Prof. Ge or ge Gay lord Simp son'a gö re,

yer yü zün de gel miş geç miş 1 mil yar can lı ya ait

bil gi, ko lay lık la bir tuz ta ne ci ği içe ri si ne sığ dı -

rı la bi lir.48 Ulu sal İn san Ge no mu Araş tır ma

Ens ti tü sü yö ne ti ci si, ay nı za man da fi zik çi ve

ge ne tik çi olan Prof. Fran cis S. Col lins ise DNA

ile il gi li ça lış ma la rı so nu cun da

şun la rı ifa de et mek te dir: 

Wat son ve

Crick, DNA'nın

çif te sar mal ya pı sı -

nı or ta ya çı kart tık la -

rın dan bu ya na el li se ne

geç ti. Şim di DNA üze rin de ka yıt lı bil gi nin

has sas lı ğı üze rin de dü şü ne bil mek çok muh te -

şem... Bu di ji tal kod, in san vü cu dun da ki her hüc re de

ko lay lık la kop ya la na bi len, ina nıl maz mik tar da bil gi nin

sak lan ma sı na im kan ta nı yor. Çif te sar mal şek lin de ki DNA, baz

çift le rin den mey da na ge li yor ve hüc re çe kir de ğin de ki in san ge no mu içe ri -

sin de bun lar dan üç mil yar ta ne si pa ket len miş hal de du ru yor... Bu üç mil -

yar harf in san vü cu dun da ki tüm bi yo lo jik özel lik le ri yön len di re bi li yor.49
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Ün lü mo le kü ler bi yo log Mic ha el Den ton ise "bi yo lo jik bil gi nin,

hüc re çe kir de ği nin mi nik hac mi içe ri sin de pa ket len me si ne im kan sağ -

la yan, DNA'nın pa ket le me özel lik le ri"nin,  in san için özel ola rak dü -

zen len di ği ni ifa de et mek te dir.50 DNA, söz ko nu su sı kış tır ma ka pa si te -

si ne sa hip ol ma say dı, hüc re nin, dü zen siz DNA ip lik çik le ri ni kap sa ya -

bi le cek bi çim de, çok da ha bü yük ol ma sı ge re ke cek ti. Fa kat hüc re le rin

da ha bü yük ol ma la rı müm kün de ğil dir. Çün kü hüc re nin ok si jen ve be -

sin kay nak la rı, an cak hüc re nin mev cut ça pı ka dar me sa fe de ve rim li -

dir.51 Bu ba kım dan  hüc re nin bü yük lü ğü, do la yı sıy la DNA'nın sı kış tır -

ma ye te ne ği, in san açı sın dan ha ya ti de re ce de önem li dir. 

Bu muh te şem pa ket le me sis te mi, DNA mo le kü lü nün, kıv rıl ma ve

uzun sar mal lar oluş tur ma ye te nek le ri sa ye sin de müm kün ol mak ta dır.

Bu uzun sar mal lar da, bü kü le rek iç içe geç miş, dü zen li sar mal lar mey -

da na ge ti rir ler. Böy le ce her hüc re nin çe kir de ğin de, ile ri dü zey de bir

mü hen dis li ğe sa hip pa ket le me tek no lo ji si gö rü lür. Yü ce Rab bi miz'in

hüc re le ri miz de ya rat tı ğı bu pa ket le me sis te mi ile, mil yon lar ca ki lo met -

re lik DNA har fi göz le gö re me di ği miz bir bo yut ta sak lı dur mak ta dır. 

İn san Hüc re sin de ki Dev An sik lo pe di
DNA'da ka yıt lı bu lu nan bil gi nin mik ta rı ola ğa nüs tü dür. Öy le ki,

göz le gö rül me yen tek bir DNA mo le kü lün de, tam bir mil yon an sik -

lo pe di say fa sı nı dol du ra cak mik tar da bil gi bu lu nur. Dik kat edin;

tam 1.000.000 an sik lo pe di say fa sı... Di ğer bir de yiş le, her bir hüc -

re nin çe kir de ğin de, in san vü cu du nun iş lev le ri ni kon trol et me -

ye ya ra yan, bir mil yon say fa lık bil gi
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kod lan mış tır. Bu mik ta rı şöy le bir ör nek le

zih ni miz de da ha iyi can lan dı ra bi li riz: Dün -

ya nın en bü yük an sik lo pe di le rin den bi ri si

olan 23 cilt lik "Ency clo pe di a Bri tan ni ca"nın

bi le top lam 25 bin say fa sı var dır. Bu du -

rum da, kar şı mı za ola ğa nüs tü bir tab lo çı -

kar. Mik ros ko bik hüc re nin için de ki, on dan

çok da ha kü çük bir çe kir dek te, mil yon lar ca

bil gi içe ren dün ya nın en bü yük an sik lo pe di -

si nin 40 ka tı bü yük lü ğün de bir bil gi de po su

sak lı dur mak ta dır. Bu da 920 cilt lik, dün ya da

eşi, ben ze ri ol ma yan dev bir an sik lo pe di de -

mek tir. Ya pı lan tes pit le re gö re, bu dev an sik -

lo pe di yak la şık 5 mil yar fark lı bil gi ye sa hip -

tir. Bu son iki ke li me yi tek rar la ya lım; "bil gi -

ye sa hip tir"...

İş te bu ra da du rup, ağ zı mız dan ko lay ca

çı kan bu iki ke li me üze rin de dü şün me miz

ge re kir. Bir hüc re nin için de mil yar lar ca

bil gi ol du ğu nu söy le mek ko lay dır. An cak,

bu ra da sö zü nü et ti ği miz bir bil gi sa yar ve ya

kü tüp ha ne de ğil, yal nız ca pro te in, yağ ve su

mo le kül le rin den olu şan, mi li met re den 100

kat da ha kü çük bir alan dır. Bu kü çü cük mo -

le kül kü me si nin için de, de ğil mil yon lar ca

bil gi, tek bir bil gi nin mu ha fa za edil me si bi le

son de re ce hay ret ve ri ci bir mu ci ze dir. Üs te -

lik ben zet me ama cıy la kul la nı lan "ki tap",

"an sik lo pe di" gi bi kav ram lar bil gi sak la yan,

fa kat can sız ve dur gun kay nak lar dır. İçin -

de ki bil gi le rin okun ma sı ve ta li mat la rın
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ye ri ne ge ti ril me si için bi linç sa hi bi bi ri si ne ih ti yaç var dır. Fa kat

DNA'dan bah set ti ği miz de, sa de ce bil gi sak la yan de ğil, bu bil gi yi kul la -

nan, uy gu la yan can lı bir bil gi kay na ğın dan bah set miş olu ruz.

Göz le gö re me di ği miz, ça pı mi li met re nin mil yar da bi ri bü yük lü -

ğün de olan, atom la rın yan ya na di zil me siy le oluş muş bir zin cir, böy le

bir bil gi ye ve ha fı za ya na sıl sa hip ola bi lir? Bu so ru ya şu nu da ek le ye -

lim: Vü cu du nuz da ki 100 tril yon hüc re den her bi ri bir mil yon say fa yı

ez be re bi li yor ken, aca ba siz ze ki ve şu ur lu bir in san ola rak ha ya tı nız

bo yun ca kaç an sik lo pe di say fa sı ez ber le ye bi lir si niz? Tüm bu so ru lar

vic dan ve akıl sa hi bi her ke si, hüc re nin üs tün bir ak lın, üs tün bir il min

ese ri ol du ğu ger çe ği ne gö tü re cek tir. Ev rim ci le rin id di a et ti ği gi bi te sa -

düf ler le, de ğil mil yar lar ca hüc re den olu şan bir can lı, tek bir hüc re de ki

DNA'nın da hi mey da na gel me si müm kün de ğil dir. Her şe yin Ya ra tı cı sı

Yü ce Al lah'tır. Bir Ku ran aye tin de Al lah şöy le bu yu rur:

On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Şüp he siz Al lah,

güç sa hi bi dir, aziz dir. (Hac Su re si, 74)

DNA'da ki, Bil gi sa yar lar dan İle ri Bil gi

Sak la ma Tek no lo ji si
Gü nü müz de, bü yük mik tar lar da bil gi nin sak la na bil di ği en ile ri

tek no lo ji bil gi sa yar lar dır. Bun dan 50 yıl ön ce, oda bü yük lü ğün de ki bir

bil gi sa ya rın sa hip ola bil di ği bil gi yi, bu gün kü çük "disk"ler sak la ya bil -

mek te... An cak DNA ile bil gi sa ya rı kar şı laş tır dı ğı mız da, in san ze ka sı -

nın asır lar dır edin di ği bil gi bi ri ki mi ve yıl lar sü ren ça ba la rı so nu cun da

ge liş tir di ği bu son tek no lo ji nin, da ha DNA'nın bil gi sak la ma ka pa si te -

si ne yak la şa ma dı ğı nı gö rü rüz. 

DNA, mi li met re nin sa de ce iki mil yon da bi ri ka lın lı ğın da dır. Bu

ola ğa nüs tü in ce li ği ne ve 4 met re uzun lu ğu na rağ men, DNA şe rit le ri

bir bi ri ne do lan maz. Özel ya pı sı sa ye sin de, hüc re nin çe kir de ğin de mü -

kem mel bir şe kil de kat la nan DNA, ben zer siz bir mü hen dis lik pro je si

ör ne ği dir. Bil gi sa yar mü hen dis le ri için ola bil di ğin ce kü çük par ça lar da,
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ola bil di ğin ce bü yük mik tar da bil gi sak la mak ana he def ler den bi ri dir. Şu

an da yer yü zün de bi li nen en üst se vi ye de ki sak la ma ka pa si te si DNA mo -

le kü lü ne ait tir.52 Mic ro soft Ya zı lım Şir ke ti'nin yö ne ti ci si Bill Ga tes, The Ro -

ad Ahe ad (Öte de ki Yol) isim li ki ta bın da şöy le yaz mak ta dır:

İn san DNA'sı, bir bil gi sa yar prog ra mı na ben zer, an cak bi zim şu ana ka dar

üre te bil dik le ri miz den çok, çok da ha ge liş miş tir.53

Ün lü Ame ri kan fi lo zo fu Prof. Da ni el Den net, Dar win's Dan ge ro us

Ide a (Dar win'in Teh li ke li Fik ri) ad lı ki ta bın da DNA'da ki bil gi yo ğun lu ğu -

nu şöy le ta rif et mek te dir:

Bil gi sa yar ça ğı nın "mü hen dis lik ha ri ka la rı na" alış kın ol ma mı za rağ men,

DNA ile il gi li ger çek le ri kav ra mak çok güç. Mo le kül bo yu tun da ki bu ma ki -

66

Ha run  Yah ya

Tek no lo ji ha ri ka sı bil gi pa ket çik le ri:
DNA en ge liş miş bil gi sa yar çip le rin den çok da ha ile ri dü zey de
sak la ma ka pa si te si ne sa hip tir.



ne ler kop ya la ma ya pı yor lar. Ay nı za man da edi tör lük ya pan en zim ler, ina -

nıl maz bir hız la ha ta la rı dü zel ti yor. On la rın yap tık la rı işin ça pı na, ha la sü -

per bil gi sa yar lar bi le eri şe mi yor. Bi yo lo jik mak ro mo le kül le rin sak la ma ka -

pa si te si, gü nü müz de ki ör nek le ri nin de re ce ler ce üze rin de.54

DNA'da ki kod la rın di zi li mi, bil gi sa yar sis te min de ki sa yı di zi si ne

ben zer. Bil gi sa yar or ta mın da sa yı lar bir gö rün tü yü, ör ne ğin bir bil gi sa -

yar oyu nu nu ça lış tı ran ta li mat la rı ve ya bir ki ta bın met ni ni sak la ya bi lir.

DNA'da bu lu nan kod lar da ye ni pro te in ler üret me ye ya ra yan bil gi yi

sak lar.55 An cak hiç bir bil gi sa yar mü hen di si, göz le gö rül me yen bir alan -

da, tam 1 mil yon an sik lo pe di say fa sı ka dar lık bil gi yi sak la yan DNA'yı

tak lit ede mez. DNA'nın te sa düf ler le or ta ya çık tı ğı nı id di a et mek, en ge -

liş miş bil gi sa ya rın te sa düf ler le or ta ya çık mış ola bi le ce ği ni id di a

et mek ten çok da ha akıl dı şı dır. DNA, tüm açık lı ğıy la

Al lah'ın üs tün ya rat ma sı nın de lil le ri ni ser gi le mek te -

dir. Al lah Ku ran'da ben zer siz ya rat ma sı nı şöy le

bil dir mek te dir: 

Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra -

tan dır… (En'am Su re si, 101)
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DNA'da ki Dev Bil gi Ka pa si te si ni An la tan 

Şa şır tı cı Kar şı laş tır ma lar
Bi lim adam la rı, in san da ki ge ne tik bil gi nin faz la lı ğı nı vur gu la mak

için, öl çü bi rim le ri kul lan mak ye ri ne, çe şit li ben zet me le re baş vur mak -

ta dır lar. DNA'da ki bil gi ka pa si te si nin ge niş li ği ni vur gu la yan ör nek ler -

den bir kıs mı şöy le dir:

*** İn san ge no mun da ki bil gi, al fa be kul la nı la rak ya zı la bil sey di,

her bi ri 1.000 say fa olan ve her say fa sın da 3.000 harf bu lu nan 1.000

adet ki ta ba sı ğar dı.56

1.000 ki tap x 1.000 say fa x 3.000 harf = 3.000.000.000 harf (

3 mil yar harf)

*** İn san ge no mun da ki üç mil yar ge ne tik harf, tek bir

sa tı ra ya zıl say dı, Ku zey Kut bun dan Ek va to ra ka dar uza -

nır dı. Gün de se kiz sa at, yıl da 220 gün dak ti lo da ça lı şan

bir ki şi, da ki ka da 300 harf yaz ma hı zıy la bu gö re vi ta -

mam la mak için tam 95 yıl ça lış mak zo run da ka lır dı.57

*** Eğer ge ne tik bil gi, ya zı lı ha le ge ti ril sey di, 160

say fa lık ki tap lar dan 12.000 adet ge re kir di. 16 MB (me -

ga bayt: bil gi sa yar da 1 mil yon adet en kü çük bil gi bi -

ri mi) ka pa si te li bil gi sa yar çip le riy le kı yas lan dı -

ğın da ise, in sa nın DNA şe ri di bun dan 1.400

kat da ha faz la bil gi sak la ya bi lir.58

*** Eğer 2 mm ça pın da ki top lu iğ ne

ucu, DNA mo le kü lü nün ka lın lı ğı na sa hip

bir ip lik ola na dek çe ki le rek uza tıl say dı,

Ek va tor'dan 33 kat da ha uzun olur du.59

*** DNA üze rin de ki bil gi bir kü tüp ha -

ne yi dol du ra cak 100 adet 30 cilt lik an sik lo -

pe di se ti ala bi le cek ka pa si te de dir.60

*** DNA'da ki bil gi ler, ki tap lar ha lin -

de üst üs te ko nul say dı, ki tap la rın yük -
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sek li ği 70 met re olur du. Ya da bu bil gi ler le, 200'e ya kın 500'er say fa lık

te le fon reh be ri dol du ru la bi lir di.61

*** İn san vü cu dun da ki bü tün hüc re le rin DNA'la rı düz leş ti ri lip, uç

uca ek le nir se yak la şık 50 mil yar ki lo met re uzun lu ğun da ola cak tır. Bu

uzun luk Dün ya'dan Gü neş Sis te mi'nin öte si ne ulaş mak için ye ter li dir.

Işı ğın, vü cu du nuz da ki tüm DNA'lar bo yun ca yol cu luk ede bil me si için,

yak la şık 2 gün ge re kir di.62

*** Ge ne tik uz ma nı Pro fe sör Jérôme Le jeu ne'e gö re, Dün ya üze rin -

de ya şa yan tüm in san la ra ait ge ne tik bil gi, bir kaç as pi rin tab le tin den

bü yük ol ma ya cak DNA üze rin de sak la na bi lir.63

*** İn sa nın tek bir hüc re sin de ki DNA'da, tam 1 mil yon an sik lo pe -

di say fa sı nı dol du ra bi le cek mik tar da bil gi bu lu nur. Bir kim se ken di ge -

ne tik bil gi si ni oku ma ya kal kış sa bu na öm rü yet mez. Her gün, 24 sa at

bo yun ca, hiç dur ma dan, sa ni ye de bir DNA şif re si oku ya cak ol sa, bu iş -

le min ta mam lan ma sı için 100 yıl geç me si ge re kir di.

*** DNA mo le kü lün de ki bil gi yo ğun lu ğu nu zih ni niz de can lan dı -

ra bil mek için, bir top lu iğ ne ucu na sı ğa cak mik tar da DNA'nız ol du ğu -

nu var sa yın. Şim di bu bil gi nin 160 say fa dan olu şan ki tap lar da ya zı lı ol -

du ğu nu dü şü nün. Bu ka dar kü çük mik tar da bir DNA içe ri sin de, 160

say fa lık bu ki tap lar dan 15 tril yon (15 x 1012) ka dar sı ğa bi lir di. Eğer bu

ka dar ki tap eli niz de ol say dı ve hep si üst üs te di zil sey di, Dün ya ile Ay

ara sın da ki me sa fe nin (384.000 km) 500 ka tı ka dar me sa fe ye uza nır dı.

Ya da bu ki tap lar yer yü zün de ya şa yan or ta la ma 6 mil yar in sa na eşit

ola rak da ğı tıl say dı, her ki şi ye 2.500 ki tap dü şer di.64

Bu ör nek ler de ifa de edil me ye ça lı şı lan uç suz bu cak sız bil gi, her

hüc re nin çe kir de ğin de, göz le gö rül me yen bir bo yut ta de po lan mak ta -

dır. Bü yük bir kü tüp ha ne ye eş de ğer bil gi de po la yan DNA'nın, yak la -

şık 100 tril yon hüc re de bu lun ma sı, bu kü tüp ha ne den 100 tril yon kop -

ya ol ma sı de mek tir. Bu bil gi ha zi ne si ni in sa noğ lu nun ulaş tı ğı bil gi se -

vi ye siy le kar şı laş tır mak is ter sek, ör nek ve re bi le ce ği miz ben zer bir bü -

yük lük bu la ma yız. Bir de bu mik ta rı, Dün ya üze rin de şu an da ya şa yan
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6 mil yar in san ve be ra be -

rin de ya şa yıp öl müş mil -

yar lar ca in san sa yı sıy la

çar par sak, kar şı mı za kav -

ran ma sı güç bü yük lük te,

uç suz bu cak sız bir bil gi

mik ta rı çı kar. Üs te lik bu ra -

da sa de ce in sa nın ge ne tik

bil gi sin den bah set mek te -

yiz. Bir de yer yü zün de gel -

miş geç miş mil yon lar ca

can lı tü rü nün ge ne tik bil -

gi si ni dik ka te alır sak, bu

mik tar ak lın sı nır la rı nı

zor la yan bo yut la ra ula şır.

Her tür lü bil gi nin sa hi bi

Yü ce Rab bi miz'in DNA'da

te cel li eden il mi, te sa düf

id di ala rı nı yer le bir et mek -

te dir. Bir ayet te şöy le buy -

rul mak ta dır:

Ha yır, Biz hak kı ba tı lın

üs tü ne fır la tı rız, o da

onun bey ni ni dar ma da -

ğın eder. Bir de ba kar -

sın ki, o, yok olup git -

miş tir. (Al lah'a kar şı)

Ni te len di re gel dik le ri -

niz den do la yı ey vah lar

si ze. (En bi ya Su re si, 18)
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DNA, Son suz Bil gi ve Akıl 

Sa hi bi Al lah'ın Sa na tı nın 

Ör nek le rin den dir
Ev rim te ori si nin te mel id di ala rı "kör te sa -

düf"le re da ya nır, oy sa te sa düf bil gi oluş tur maz. Bir

gün bir ka ğıt üze rin de kan se ri te da vi eden bir ila cın

for mü lü ya zı lı ola rak bu lun sa, bu bi lim ada mı nı bir

an ön ce bul mak, hat ta ken di si ne ödül ver mek için

tüm il gi li mer ci ler se fer ber olur. Kim se, "Aca ba bu

ya zı, ka ğı da mü rek ke bin dö kül me si ile mi oluş tu?"

di ye dü şün mez. Akıl sa hi bi, sağ lık lı dü şü nen her in -

san bu ya zı yı an cak kim ya, fiz yo lo ji, on ko lo ji (kan -

ser has ta lık la rı nı in ce le yen bi lim da lı) ve far ma ko lo ji

(ilaç la rı in ce le yen bi lim da lı) üze ri ne ih ti sas sa hi bi

olan bi ri nin yaz mış ola ca ğı nı dü şü ne cek tir. 

Ev rim ci le rin DNA'da ki bil gi nin kay na ğı nı "te -

sa düf"ler le açık la ma ya ça lış ma la rı, oku du ğu nuz bu

ya zı nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id di a et mek le kı yas

ol ma ya cak bü yük lük te bir man tık bo zuk lu ğu -

dur. Çün kü DNA'da, vü cut ta ki 100 bin çe şit pro tei -

nin her bi ri ne ait de tay lı mo le kü ler for mül ler ve

bun la rın üre ti mi es na sın da uyu la cak has sas ta li mat -

lar ya zı lı dır. Bu nun ya nı sı ra di ğer hüc re ler le ile ti -

şim de uyu la cak ha ber leş me pro to kol le ri, bu nun için

kul la nı la cak me saj cı hor mon la rın üre tim plan la rı ve

bun lar gi bi sa yı sız çe şit li lik te ki baş ka bil gi ler de

DNA'da ya zı lı dır.

DNA'nın ve içer di ği uç suz bu cak sız bil gi nin

ken di ken di ne oluş tu ğu nu id di a et mek cid di bir

man tık çö kün tü sü dür. İn san Ge no mu Pro je si'ni yü -

rü ten Ce le ra Ge no mics şir ke ti nin ko nu hak kın da ki en
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önem li uz man la rın dan bi ri olan Ge ne Myers, DNA'da ki bil gi nin ola ğa nüs -

tü lü ğü nü şöy le ifa de et mek te dir: 

Biz de he nüz an la mış de ği liz… me ta fi zik, do ğa üs tü bir un sur var. Be ni ger -

çek ten hay re te dü şü ren ha ya tın mi ma ri si… Sis tem ina nıl maz de re ce de komp -

leks... Bu ra da [DNA'da] çok müt hiş bir akıl var. Böy le dü şün me nin bi lim dı şı

ol du ğu na inan mı yo rum. Di ğer le ri öy le dü şü ne bi lir, fa kat ben de ğil."65

Ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de yer alan DNA'nın kö ke ni ile il gi li ev -

rim ci id dia lar, "çö zü le me miş bir sır" gi bi ifa de ler le do lu dur. Ki mi za man da

yu ka rı da gö rül dü ğü gi bi DNA'da ki ola ğa nüs tü lük üs tün bir akıl ifa de siy le

açık lan ma ya ça lı şıl mak ta dır. Ki mi bi lim adam la rı nın ifa de ede me di ği ama

hay ran kal dı ğı bu akıl ve bil gi, Yü ce Rab bi miz Al lah'ın son suz ak lı -

nın ve son suz bil gi si nin bir yan sı ma sı dır. Bir Ku ran aye tin de

şöy le bu yu ru lur:
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Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de çe rağ

bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır ça, san ki in -

cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma yan kut lu bir zey -

tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne re dey se ateş ona do kun -

ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se

onu Ken di nu ru na yö nel tip-ile tir. Al lah in san lar için ör nek ler ve rir.

Al lah, her şe yi bi len dir. (Nur Su re si, 35)
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ücu du nu zun her hüc re sin de dün ya da

hiç kim se nin ko nuş ma dı ğı bir dil de ya zıl -

mış, müt hiş bir bil gi ha zi ne si sak lı dır. Bu

di lin al fa be si sa de ce dört harf ten mey da na

ge lir ve her harf, "baz" ve ya "nük leo tid"

de ni len kim ya sal bir mo le kü lü tem sil eder.

"Ko don" adı ve ri len ge ne tik ke li me ler de

bu harf ler den oluş mak ta dır. Dört harf li bu

DNA di li, Ade nin, Ti min, Gua nin ve Si to -

zin (Cyto sin) mo le kül le ri nin A, T, G ve C

harf le rin den olu şur. İş te çe kir dek te ki bil gi

ban ka sın da yer alan bil gi ler de, bu dört

harf li al fa be ile kod lu dur. A, T, G, C harf le -

ri nin yüz ler ce si bi ra ra da ele alın dı ğın da,

uzun, an lam lı cüm le ler or ta ya çı kar. Bu

cüm le ler, vü cut ta ki iş lem le rin na sıl ya pı la -

ca ğı nı ta rif eden, bun la ra da ir ta li mat lar içe -

ren "gen ler"dir. Bu harf le rin mil yon lar ca sı

ise, an lam lı bir sı ra la ma ile üst üs te di zi le -

rek DNA mo le kü lü nü oluş tu rur lar. Mo le -

kü ler bi yo log Da vid S. Go od sell, Our Mo le -

cu lar Na tu re (Mo le kü ler Do ğa mız) ad lı ki ta -

bın da DNA mo le kü lün den şu söz ler le bah -

set mek te dir:
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DNA bel ki de mo le kül le rin en gü ze li dir,

fa kat na di de bir ki tap gi bi ger çek gü zel li -

ği cil din de de ğil, için de kul la nı lan ke li -

me ler de sak lı dır.66

İn sa nın bü tün fi zik sel özel lik le ri, bu

özel dil va sı ta sıy la kod la na rak hüc re çe kir -

de ği ne de po lan mış tır. Can lı nın vü cut şek -

li, her or ga na ait iş bö lü mü ve bu or gan la -

rın ça lış ma dü zen le ri, hüc re için de üre til -

me si ge re ken pro te in le rin ge ne tik kod la rı,

üre ti le cek pro te in le rin mik tar kon trol le ri

gi bi ha ya ti iş ler, DNA üze rin de kod lan -

mış tır. Şif re le ne rek ya zıl mış bu dev eser,

in san he nüz tek bir hüc re ha lin dey ken bi -

le, ki şi nin tüm be de ni hak kın da ki bil gi ye

sa hip tir. Di ğer bir de yiş le, da ha he nüz in -

san oluş ma dan ev vel, vü cu du nun kap -

sam lı pla nı tek bir mo le kül üze rin de ha zır -

dır.

Hüc re çe kir de ğin de ki de po lan mış

bil gi le rin şif re le me sis te mi ni an la tır ken,

DNA'yı oluş tu ran nük le ik asit ler için yi ne

harf ben zet me si ni kul lan ma ya de vam ede -

ce ğiz. Bu harf ler, ön ce ki bö lüm de in ce le di -

ği miz gi bi iki şer li ola rak kar şı lık lı eş le şe -

rek bi rer ba sa mak oluş tu rur lar. Bu ba sa -

mak lar ise üst üs te ek le ne rek "gen"le ri

mey da na ge ti rir ler. DNA mo le kü lü nün bir

bö lü mü olan her bir gen, in san vü cu dun -

da ki bel li özel lik le ri kon trol eder. Bo yun

uzun lu ğu, gö zün ren gi, bur nun, ku la ğın,
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ka fa ta sı nın ya pı sı gi bi sa yı sız özel lik, il gi li gen le rin em riy le

mey da na ge lir. Bu gen le ri, üze rin de A-T-G-C harf le rin den oluş muş

ya zı lar olan bir ki ta bın say fa la rı na ben ze te bi li riz. 

İn san hüc re sin de ki DNA'lar da yak la şık 30.000 ci va rın da gen bu -

lu nur. Her gen, kar şı lı ğı ol du ğu pro te in tü rü ne gö re, sa yı la rı 1.000 ile

186.000 ara sın da de ği şen nük le otid le rin özel bir sı ra la ma da di zil me -

sin den olu şur. Bu gen ler in san vü cu dun da gö rev ya pan yak la şık

200.000 ci va rın da ki pro tei nin kod la rı nı sak lar ve bu pro te in le rin

üre ti mi ni de net ler. Bu 30.000 ge nin içer di ği bil gi DNA'da ki top -

lam bil gi nin yal nız ca % 3'ünü teş kil eder. Ge ri ye ka lan

% 97'lik bö lüm ise gü nü müz de ha la bi lin me mek te dir.

An cak bu bö lüm de hüc re nin fa ali yet le ri ile il gi li ha -

ya ti bil gi ler bu lun du ğu an la şıl mış tır. (De tay lı bil -

gi için bkz. DNA Mu ci ze si Ev rim Te ori si ni Na sıl

Ge çer siz Kıl mak ta dır? Bö lü mü) 

Gen ler kro mo zom la rın için de bu lu nur.

Her in san hüc re si nin (üre me hüc re le ri ha riç)

çe kir de ğin de 46 kro mo zom var dır. Her bir

kro mo zo mu, gen say fa la rın dan mey da na

gel miş bir cil de ben ze tir sek, hüc re de in sa -

nın tüm özel lik le ri ni içe ren 46 cilt lik bir

"hüc re an sik lo pe di si" var dır di ye bi li riz. Bu

hüc re an sik lo pe di si da ha ev vel be lirt ti ği -

miz gi bi tam 920 cilt lik Bri tan ni ca An sik lo pe -

di si'nin içer di ği bil gi ye eş de ğer dir.

Her in sa nın DNA'sın da ki harf le rin di zi li -

mi fark lı dır. Şu ana ka dar dün ya üze rin de ya şa -

mış mil yar lar ca in sa nın tü mü nün bir bi rin den

fark lı ol ma la rı nın se be bi de bu dur. Or gan la rın te -

mel ya pı ve iş lev le ri her in san da ay nı dır. An cak her -

kes o ka dar in ce fark lı lık lar la o ka dar ay rın tı lı ve özel
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ya ra tı lır ki, bü tün in san lar tek bir hüc re nin bö lün -

me siy le mey da na gel dik le ri ve ay nı te mel ya pı ya sa hip

ol duk la rı hal de, mil yar lar ca fark lı gö rü nüm de in san or ta -

ya çık mak ta dır.

DNA'da ki harf le rin di zi liş sı ra sı in sa nın ya pı sı nı en in -

ce ay rın tı la rı na dek be lir ler. Boy, göz, saç ve cilt ren gi gi bi

özel lik le rin ya nı sı ra, vü cut ta ki 206 ke mi ğin, 600 ka sın,

10.000 işit me si ni ri ağı nın, 2 mil yon op tik si nir ağı nın,

100 mil yar si nir hüc re si nin, 130 mil yar met re uzun -

lu ğun da ki da mar la rın ve 100 tril yon hüc re nin

plan la rı, tek bir hüc re nin DNA'sın da mev cut -

tur. Ka na da lı bi lim ya za rı Deny se O'Le ary

DNA'da ki bil gi den şu ifa de ler le bah set mek -

te dir:

Bil gi nin asıl şa şır tı cı ola nı DNA'da ya zı lı eser -

dir. Tek rar eden bir di zi li mi yok. Fa kat di ğer

bil gi ile bağ lan tı lı bir di zi li mi var ve çok komp -

leks. Ör ne ğin ke di nin em bri yo sun da ki DNA,

em bri yo nun yav ru bir ke di ol ma sı için çok

komp leks ta li mat lar içe rir.67

Şim di bu bil gi le rin ar dın dan dü şü ne lim:

Bir ke li me bi le, ya zan bir ki şi ol ma dan olu şa ma -

dı ğı na gö re, in san hüc re sin de ki mil yar lar ca harf

na sıl oluş muş tur? Bu harf ler na sıl olup da böy le mü -

kem mel ve komp leks bir be de nin eş siz pla nı nı oluş tu ra -

cak bir dü zen de, bir bi ri ar dı na an lam lı bir şe kil de di zil miş -

tir? Eğer bu harf le rin dü ze nin de çok ufak bir de ği şik lik ol say dı,

el par mak la rı nız aya ğı nız da, gö zü nüz kar nı nız da yerr ala bi lir ya da ba -

şı nız ters yö ne dö nük ola bi lir di. Kol la rı nız çok kı sa ya da uzun ola bi lir

ve ya du dak la rı nız bir bi ri ne bi ti şik ola bi lir di. Şu an da düz gün bir in san

ola rak ya şam sür dü re bi li yor sak, bu an cak Yü ce Rab bi miz'in iz niy le dir.
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Al lah her in sa nın DNA'sın da ki harf le rin dü ze ni ni bu na ve si le kıl mış tır.

Bir ayet te Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var eden dir,

'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur. Gök ler de ve yer de

olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O, Aziz, Ha kim dir. (Haşr Su re -

si, 24)

DNA Mo le kü lü Kod lu Me saj lar İçe rir
DNA mo le kü lün de, atom la rın ken di ne has di zi li mi, mak si mum

şif re yi, mi ni mum alan da ta şı ya bi le cek üs tün bir ya ra tı lı şa sa hip tir.

DNA mo le kü lü üze rin de ka yıt lı ge ne tik şif re, hüc re çe kir de ği ne kim ya -

sal for mül ler le ya zıl mış tır. An cak bah set ti ği miz şif re ne bil gi sa yar or ta -

mın da ne de ka ğıt üze rin de dir. Şif re le me yi oluş tu ran her bir "harf", as -

lın da be lir li kim ya sal özel lik le re ve üç bo yut lu özel bir ya pı ya sa hip bi -

rer mo le kül dür. Kim ya pro fe sö rü Art hur Er nest Wil der-Smith bir ki ta -

bın da DNA mo le kü lün de ki me sa ja şöy le dik kat çek mek te dir:

Bü tün bi yo lo jik hüc re ler hüc re çe kir de ğin de ki DNA mo le kül le rin de kod -

lu şe kil de bu lu nan prog ram ta ra fın dan yön len di ri lir ler... Bü tün kim ya sal

me ta bo liz ma kod ta ra fın dan ön ce den prog ram lan mış tır... Bu tür bir sis -

te mi teo rik ola rak an la ta bil mek için ge rek li olan, çok uzun açık la ma lar -

dan ka çın mak için, ge ne tik kod sis te mi nin

ana özel lik le ri ni bir kaç ben zet me ile an la ta -

ca ğız. Ulus la ra ra sı ola rak ka bul gö ren acil

yar dım çağ rı sı "SOS"tir. Bu çağ rı şif re len -

miş hal de bil gi içe rir ve ay nı za man da …-

- -… (üç nok ta, üç çiz gi, üç nok ta) ola rak

da gös te ri le bi lir. Bu ra da nok ta lar ve çiz gi -

ler Mors al fa be si nin iki har fi ni tem sil

eder. Al fa be miz de ki "S" har fi "…" ile, "O"

har fi ise "- - -" ile gös te ri lir. Mors al fa be -

si ni çe şit li yön tem ler kul la na rak sak la -

ya bi lir ya da ile te bi li riz. Ör ne ğin bu
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DNA mo le kü lün de, atom la rın ken di ne has di zi li mi, mak si mum şif re yi, mi ni mum
alan da ta şı ya bi le cek üs tün bir ya ra tı lı şa sa hip tir.

kro mo zom ke si ti nin
uza tıl mış ha li

pa ket len miş
şe kil de ki
nük leo zom

nük le ozo mu oluş -
tu ran
his ton lar ve DNA
şe ri di

DNA sar ma lı

kro mo zom ke si ti nin
sı kış tı rıl mış ha li

kro mo zom

nm: na no met re
(mi li met re nin bir
mil yon da bi ri)



harf ler bir ka ğıt üze ri ne ya zı la bi lir, şe ker le do ğum gü nü pas ta sı üze ri ne

çi zi le bi lir, ya da bir uçak du man kul la na rak gök yü zü ne ay nı harf le ri ya -

za bi lir... Ve ri len me saj ve bil gi ay nı ka lır, han gi or tam da ile ti lir se ile til sin

içe rik "SOS" şek lin de dir. Mors şif re sin de ki nok ta lar ve çiz gi ler, hat ta bir

ip üze rin de dü ğüm ler le gös te ri le bi lir. Çiz gi bü yük bir dü ğüm le, nok ta da

da ha kü çük bir dü ğüm le gös te ri le bi lir. Bu du rum da Mors şif re siy le ya zıl -

mış me sa jın ile til me si için ka ğıt ze mi ne ih ti yaç du yul maz. Bir ip bi le bu -

nun için ye ter li dir. Bu na ben zer bir sis tem kul la nı la rak, tek ve çift dü -

ğüm ler içe ren bir ip kul la nı la rak Go et he'nin "Fa ust" ese ri ya zı la bi lir.68

Yu ka rı da ki alın tı da da ifa de edil di ği gi bi, bil gi nin içe ri ği ak ta rı lış

şek lin den ba ğım sız dır. Do la yı sıy la sa de ce DNA'da ki baz la rın sı ra la ma -

sı de ğil, DNA'nın içer di ği kod lu bil gi, me saj da dik kat çe ki ci dir. Bi lim

ya za rı Ric hard Mil ton DNA'da ki me sa jın kod lan ma sın da ki has sas dü -

ze ne şöy le dik kat çek mek te dir:

... Bir prog ram da ki bü tün ta li mat lar, hem bil gi sa ya rın do na nı mın da ani

et ki ler yap ma sı hem de prog ra mın di ğer bö lüm le ri ni et ki le me si ba kı mın -

dan prog ram cı ta ra fın dan çok dik kat li ce dü şü nül me li dir. Prog ram cı nın
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ta li mat la rı yaz mak için kul lan dı ğı harf ler ve ra kam lar, prog ram li sa nı nın

dil ya pı sı na ve ke li me le ri ne gö re mut lak ke sin lik te ya zıl ma lı dır ki, bil gi -

sa yar sis te mi fonk si yon gö re bil sin. En önem siz bir ha ta bi le, bü tü nü et ki -

le yen bir bo zuk lu ğa se bep ola bi lir. Ör ne ğin 1977'de NA SA'nın Ca pe Ca -

na ve ral'den bir uy du yu ha va ya fır lat ma sı araç ha va lan dık tan kı sa bir sü -

re son ra fa ci ay la so nuç lan dı. NA SA mü hen dis le ri nin da ha son ra yap tık -

la rı araş tır ma da, ka za ya bil gi sa ya rın reh ber sis te min de ki bir yan lış lı ğın

se bep ol du ğu or ta ya çık tı -reh ber prog ram da ba sit bir vir gül unu tul muş -

tu-. En ba sit li san la -ör ne ğin ba sic- en ba sit bir bil gi sa yar iş le mi ni prog -

ram la mak is te yen bi ri, prob le mi an la ya cak tır. Söz di zi li min de en ufak

bir ha ta ya par sa nız, bir har fi at lar sa nız, bir nok ta yı ya da boş lu ğu bi le,

prog ram iş le mez. Ay nı şe kil de her bir nük leo tid ke sin lik le doğ ru dü -

zen de ya zıl ma lı dır ve dö lün var lı ğı nı sür dü re bil me si için DNA mo le kü -

lün de ke sin lik le doğ ru yer de ol ma lı dır. İn san lar da ki, hay van lar da ki ve

bit ki ler de ki te mel fonk si yo nel bo zuk luk lar da tek bir DNA mo le kü lü nün

ve ya bu mo le kül de ki tek bir nük le oti din kay bı ya da yer de ğiş tir me siy le

olur.69
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Mas sac hu setts Tek no lo ji Ens ti tü sü'nden bil gi te ori si ve res mi dil -

ler ko nu sun da uz man Prof. Mur ray Eden, "Var olan hiç bir res mi dil,

cüm le le ri ifa de eden sem bol di zi li min de, rast ge le de ği şim le ri to le re

ede mez. An lam he men her za man bo zu lur. Her han gi bir de ği şim, sen -

taks [cüm le bil gi si] ola rak ku ral la ra uy gun ol ma lı dır."70 di ye rek, bir di -

lin sem bol le ri rast ge le ka rış tı rıl dı ğın da an la mın dai ma bo zu la ca ğı nı

ifa de et mek te dir. Ar dın dan da bu ku ra lın ge ne tik bil gi yi oluş tu ran

DNA di li için de ge çer li ol du ğu nu di le ge tir mek te dir.

Tüm bu açık la ma lar DNA'da kar şı mı za çı kan bil gi nin te sa düf ese -

ri var ola ma ya ca ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim ci le rin bu ha ya li id di ala rı -

na kar şı, "krip to lo ji" de ni len ve bil gi nin gü ven li ği ni sağ la yan ma te ma -

tik sel şif re bi li mi ni de ör nek ve re bi li riz. Bu bi lim da lı nın amaç la rın dan

bi ri, bil gi nin okun ma sı nı ve de ğiş ti ril me si ni en gel le mek tir. Ör ne ğin bir

"hac ker" (iz ni ol ma dan baş ka sı nın bil gi sa yar ağı na gi ren ki şi) in ter net

or ta mın da iki ki şi ara sın da ki ha ber leş me le ri ta kip ede bi lir ve bu ha ber -

leş me ler de gön de ri len bil gi ler üze rin de de ği şik lik ya pa bi lir. Bu ba kım -

dan bil gi nin içe ri ği nin ko run ma sı, ori ji nal ka yıt la rın sak lan ma sı da

önem li bir ko nu dur. İle ti le cek bil gi nin gü ven li ği ne ka dar önem liy se,

kul la nı lan şif re le me yön te mi de o de re ce önem ta şır ve zor la şır. Bu nun

için bil gi le rin her kes ta ra fın dan ko lay lık la an la şıl ma sı nı en gel le yen

özel ya zı lım lar kul la nı lır. Bu ya zı lı mı an cak be lir li ki şi ler oku ya bi lir ve

de ğiş ti re bi lir. Yet ki siz ki şi le rin mü da he le si ni en gel le mek için de, bil gi -

le rin doğ ru lu ğu gü ven lik sis tem le riy le te yit edi lir. 

Ge ne tik bil gi nin ise, in san ha ya tı nı doğ ru dan il gi len dir di ği için

hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma ma sı ge re kir. An cak bu de re ce önem li bir bil -

gi ha zi ne si nin hüc re için de sak lı ol du ğu nu bi lim adam la rı an cak el li yıl

ka dar ön ce fark et miş ler dir. Hal bu ki in san ilk ya ra tıl dı ğın dan be ri bu

de ğer li bil gi, çe kir de ğin için de ko ru ma al tın da dır ve özel bir şif re ile

şif re len miş tir. Bu mo le kül le il gi li her de tay Al lah'ın üs tün ya rat ma sı nın

ör nek le riy le do lu dur.  DNA biz le re şu so ru la rın ce va bı nı dü şün dür me -

li dir: 

Ad nan Ok tar

85



- Mü kem mel bir be den in şa ede cek bil gi ye kim sa hip tir?

- Bil gi yi can lı bir do ku için de kim sak la mak ta dır?

- Bu ka dar kap sam lı bil gi yi, kü çü cük bir me ka na kim, na sıl sığ -

dır mak ta dır?

- Bu bil gi nin önem li ol du ğu nu bi lip, kim ko ru ma al tı na al mış tır?

- Bil gi yi kim şif re le mek te dir ve bu nun ter cü me si ni kim yap mak -

ta dır? 

- Bil gi nin de şif re si sı ra sın da ek sik li ğe, bo zul ma ya uğ ra ma ma sı

için kim ted bir al mak ta dır?

- Bil gi nin di ğer ne sil le re ak ta rıl ma sı ve bu nun için na sıl bir yön -

tem iz len me si ge rek ti ği ni kim bil mek te dir? 

- Do ku lar ye ni len dik çe ve hüc re ler bö lü ne rek ço ğal dık ça, bu bil -

gi yi ye ni hüc re le re kim, na sıl kop ya la mak ta dır?

Da ha say fa lar ca so ra bi le ce ği miz tüm bu so ru lar, bi zi üs tün akıl

ve bil gi sa hi bi Ya ra tı cı mı zın var lı ğı na gö tü rür. DNA, "... Her şe yi 'sa pa -

sağ lam ve yer li ye rin de ya pan' Al lah'ın sa na tı (ya pı sı)dır..." (Neml

Su re si, 88) Ku ran'da Al lah in sa nın ya ra tı lı şın da ki dü ze ni şöy le bil dir -

mek te dir:

Ey in san, 'üs tün ke rem sa hi bi' olan Rab bi ne kar şı se ni al da tıp-ya nıl -

tan ne dir? Ki O, se ni ya rat tı, 'sa na bir dü zen için de bi çim ver di' ve se -

ni bir iti dal üze re kıl dı. Di le di ği bir su ret te se ni ter tib et ti. (İn fi tar Su -

re si, 6-8)

Bir can lı nın tüm vü cut iş lev le ri hak kın da ne le re ih ti yaç duy du ğu -

nu açık la yan bir ese rin ya zıl ma sı için, ese rin sa hi bi nin, bu can lı nın vü -

cut ya pı sı nın tüm de tay la rı na ha kim ol ma sı, atom ve mo le kül se vi ye -

sin de hüc re fa ali yet le ri nin na sıl yü rü tü le ce ği ni tü müy le bil me si ve be -

bek lik ça ğın dan ölü mü ne dek ge çi re bi le ce ği her dö ne me ait özel ih ti -

yaç la rı nı ve ge rek si nim le ri ni öl çüy le tes pit et me si ge re kir. Rab bi miz

Al lah bu bil gi le rin tek sa hi bi dir ve in sa nı "bir öl çüy le bi çi me sok muş -

tur". (Abe se Su re si, 19)
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DNA mo le kü lü Dün ya üze rin de ki her can lı için
"okun ma sı ge re ken" bir eser dir, bu bil gi ler ol mak sı -
zın ne bir hay va nın ne bir bit ki nin ne de bir in sa nın
ha yat bul ma sı müm kün de ğil dir. Kol ve ba cak la rın,
gö zün ya pı sı, bey nin iş le yi şi, kalp ve da mar sis tem -
le ri nin uyu mu, sa vun ma sis te mi tü müy le DNA içe ri -
sin de ki bil gi ha zi ne si kul la nı la rak ça lı şır ha le ge le bi -
lir. Do la yı sıy la, bir can lı nın var lı ğın dan söz et mek
için, DNA mo le kü lü nün mev cut ol ma sı ge re kir. Hüc -
re sin de DNA bu lun ma yan bir pen gu en den, ke di den
ve ya ba lık tan bah set mek müm kün de ğil dir. 
De mek ki, can lı lı ğın ilk ya ra tıl dı ğı an dan iti ba ren
hüc re le ri nin için de ömür bo yu tüm vü cut fa ali yet le -

ri ni yön len di re cek bil gi ha zi ne si nin de yer leş ti ril miş
ol ma sı ge re kir. Ev rim te ori si nin id di a et ti ği gi bi ya vaş
ve aşa ma lı bir ge li şim sü re ci ise söz ko nu su de ğil dir.
DNA mo le kü lün de ki bil gi ha zi ne si, Al lah'ın in san lar

üze rin de ve yer yü zün de te cel li eden rah me ti nin
açık bir de li li dir. Yü ce Rab bi miz Al lah her can lı nın

ih ti ya cı nı en iyi bi len dir. Ku ran'da bir ayet te şöy -
le bu yu rul mak ta dır:
... O, si zi da ha iyi bi len dir; hem si zi top rak tan
in şa et ti ği (ya rat tı ğı) ve siz da ha an ne le ri ni zin

kar nın da ce nin ha lin de bu lun du ğu nuz za man
da. Öy ley se ken di ni zi te mi ze çı ka rıp-dur ma yın.
O, sa kı na nı da ha iyi bi len dir. (Necm Su re si, 32)



Ay rı ca unut ma mak ge re kir ki, sa de ce in san la rın de ğil, yer yü zün -

de ki tüm can lı la rın; bak te ri le rin, vi rüs le rin, bö cek le rin, at la rın, bit ki le -

rin de hüc re le rin de ken di le ri ne ait bi rer DNA'la rı var dır. Her bi ri nin

DNA'sı nın için de ki bil gi ler de ait ol du ğu can lı nın ken di vü cut ya pı sı -

nın de tay lı pla nı nı ve ih ti yaç la rı na yö ne lik özel bil gi le ri içe rir. Yer yü -

zün de mil yon lar ca can lı tü rü ol du ğu dü şü nü lür se, bu bil gi nin mik ta rı

ve kap sa mı da ha iyi an la şı la cak tır. Her can lı yı en ba şın dan tüm ih ti yaç -

la rı na yö ne lik bil gi ler le do na tan ve bu bil gi yi hüc re le ri nin içi ne yer leş -

ti ren, fark lı tür ler için ay rı DNA di zi lim le ri ya ra tan Yü ce Rab bi miz'dir.
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Bir Eser den Bah se dil di ğin de,

Te sa düf Kav ra mı nın An la mı

Kal maz

Ya zı lı bir eser söz ko nu su ol -
du ğun da, ak la he men içer di ği
bil gi yi tes pit eden ya za rın kim
ol du ğu so ru su ge lir. Tüm
dün ya da ta nı nan ve il gi uyan -
dı ran bir ese rin "ken di ken di -
ne" ya zıl dı ğı nı, "te sa düf ler
so nu cu" mey da na gel di ği ni
id di a et mek söz ko nu su bi le
ola maz. Her ke li me si nin her
sa tı rı nın, ese rin ya za rı ta ra -
fın dan ka le me alın dı ğı ko nu -
sun da her kes hem fi kir dir.
Hüc re nin çe kir de ğin de özel
bir ko ru ma al tı na alın mış
DNA üze rin de ki bil gi ha zi ne -
si nin de, bir Sa hi bi ve Ya ra tı -

cı sı var dır. Ku ran'da, "De ki:
'Si zi in şa eden (ya ra tan),
si ze ku lak, göz ler ve gö -
nül ler ve ren O'dur. Ne az
şük re di yor su nuz?'" (Mülk
Su re si, 23) aye tiy le, in sa na
her tür lü özel li ği ni ve re nin ve
ya ra ta nın Al lah ol du ğu bil di -
ril miş tir. 



4 al fa be li DNA di lin den 20 al fa be li

pro te in di li ne ter cü me

Ön ce ki bö lüm ler de ifa de et ti ği miz gi bi, hüc re için de ki bil gi ban ka -

sı, DNA üze rin de ki A, T, G ve C harf le ri ile gös te ri len dört kim ya sal

baz la kod lan mış tır. An cak DNA'da ka yıt lı bu bil gi nin kul la nı la bil me si

için, 4 harf li DNA di lin den 20 harf li pro te in di li ne çev ril me si ge re kir.

DNA'da ki bil gi, an cak bu çe vi ri iş le mi ne ti ce sin de, pro te in ler için an -

lam lı ha le ge lir. Ün lü kim ya ger Prof. Wil der Smith iki dil ara sın da ter -

cü me ya pan bir sis te min zor lu ğu na şu ke li me ler le dik kat çek mek te dir:

Bir dil den bir baş ka sı na çe vi ri ya pıl ma sı, bil gi sa yar da prog ram la na bi le -

cek en zor şey ler den bi ri si dir. Çe vi ri nin tat min edi ci se vi ye de ol ma sı için,

bil gi sa ya ra ge niş kap sam lı ve ile ri de re ce de komp li ke prog ram la rın

özen le yük len me si ge re kir. Ame ri ka lı lar, Rus ça'dan İn gi liz ce'ye oto ma tik

çe vi ri yap mak için mil yon lar ca do lar har ca mış tır. Yir mi yıl lık ça lış ma nın

ar dın dan ha la ba ğım sız ola rak ifa de ler içe ren Rus ça'yı, ma ki ne nin ça lış -

ma sı nı dü zen li ola rak de net le yen iyi bir çe vir men ol mak sı zın, İn gi liz -

ce'ye çe vi re bi len bir ma ki ne bu lun ma mak ta dır. De yim le rin bir dil den di -

ğe ri ne ma ki ney le ter cü me si o ka dar zor bir iş lem dir ki, ma ki ne nin ön ce -

den prog ram lan ma sı yi ne de ye ter li ol ma mak ta dır.71
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Yu ka rı da ki alın tı da da ifa de edil di ği gi bi iki dil ara sın da ek sik siz

ve doğ ru bir ter cü me nin, tek nik bir prog ram ara cı lı ğıy la ya pıl ma sı

müm kün gö rün me mek te dir. Hal bu ki DNA di li nin pro te in di li ne na sıl

çev ri le ce ği DNA'da ön ce den prog ram lan mış tır ve bu sis tem mil yar lar -

ca in sa nın tril yon lar ca hüc re sin de ku sur suz bir şe kil de ça lış ma ya de -

vam et mek te dir. Ka na da lı bi lim ya za rı Deny se O'Le ary ise 4 harf li gen

di li ile 20 harf li pro te in di li ara sın da ki, ol ma sı bek le nen ile ti şim güç lü -

ğü ne şöy le de ğin mek te dir:

İn san ge no mu hak kın da bil dik le ri miz şun lar: Gen le ri miz, komp leks

kom bi nas yon lar için de bir lik te ça lı şır lar. Bi zi can lı tu tan her hüc re de ki iş -

lem le ri ger çek leş ti ren me ka niz ma lar olan şa şır tı cı çe şit li lik te ki pro te in le -

rin in şa sı nı yö ne tir ken sü rek li ola rak bir bir le riy le ko nu şur lar. İşin zor

olan kıs mı gen ler de ol du ğu gi bi 4 ya pı  ta şı ye ri ne pro te in le rin 20 ya pı ta -

şı var dır.72

An cak zor luk ola rak ta rif edi len bu du ru ma rağ men, yer yü zün de -

ki tüm can lı lar da DNA di liy le ya zıl mış şif re li ta rif ler, ge rek ti ği şe kil de

oku nur, ter cü me edi lir ve kul la nı lır. Hüc re için de te cel li eden bu akıl,

can lı lı ğı ya ra tan ve rah me tiy le ya rat ma ya de vam eden, her şe yin sa hi bi

ve ha ki mi Yü ce Rab bi miz'e ait tir. Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Rab bi nin Yü ce is mi ni tes bih et, Ki O, ya rat tı, 'bir dü zen için de bi çim

ver di'. (A'la Su re si, 1-2)

(Al lah) Onu han gi şey den ya rat tı? Bir dam la su dan ya rat tı da onu 'bir

öl çüy le bi çi me sok tu.' (Abe se Su re si, 18-19)
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Dört Harf ten Olu şan Çe şit li lik Bir Ya ra tı lış Mu ci ze si dir
Vü cut ta ki 100 tril yon hüc re nin her bi ri nin çe kir de ğin de bu lu nan DNA ad lı mo le kül, in -
san vü cu du nun ek sik siz bir ya pı pla nı nı içe rir. Bir in sa na ait bü tün özel lik le rin bil gi si,

dış gö rü nü mün den iç or gan la rı nın ya pı la rı na ka dar DNA'nın için de özel bir şif re sis -
te miy le ka yıt lı dır. DNA'da ki bil gi, bu mo le kü lü oluş tu ran dört özel mo le kü lün di zi liş

sı ra sı ile kod lan mış tır. Nük leo tid (ve ya baz) adı ve ri len bu mo le kül ler, isim le ri nin baş
harf le ri olan A, T, G, C ile ifa de edi lir ler. İn san lar ara sın da ki tüm ya pı sal fark lar, bu

harf le rin di zi liş sı ra la ma la rı ara sın da ki fark tan do ğar. Bu, dört harf li al fa be den olu şan
bir tür bil gi ban ka sı dır.
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Bu grafikte RNA kod-
larını oluşturan ve 4
harfle (A-C-G-U)
simgelenen nükleik
asitler, 20 harfli pro-
tein diline çevriliyor.
Taşıyıcı RNA'daki bil-
gilere dizilen amino
asitler, birbirine
bağlanarak hücre için
gerekli bir protein
oluşturuyor.

Met

Met

Met

Met

Pro

Pro

Pro

Pro

Cys

Cys

Cys Arg

Me ti yo nin (ami no asit)

t RNA

m RNA

an ti-ko don

Pro lin (ami no asit)

Sis te in 
(ami no asit)

Ar gi nin
(ami no asit)

Üçün cü pep tid
bağ olu şu yor

İkin ci pep tid
bağ olu şu yor

Pep tid bağ
olu şu yor

Ri bo zom bir son ra ki 
üç lü ye doğ ru ha re ket edi yor

Ri bo zom iler li yor

tRNA ay rı lı yor

tRNA ay rı lı yor

tRNA ay rı lı yor



ro te in ler, vü cut ta pek çok ha ya ti gö re -

ve sa hip bü yük, komp leks mo le kül ler dir.

Hüc re de ki iş le rin bü yük bö lü mü nü ye ri ne

ge ti ren pro te in ler, vü cut do ku la rı nın ve or -

gan la rın olu şu mu ve gö rev le ri ni sür dür me -

le ri için ge rek li dir ler. Pro te in ler, ami no asit

de ni len yüz ler ce hat ta bin ler ce kü çük bi -

rim den olu şur lar. Bir pro tei ni oluş tur mak

için kul la nı lan 20 çe şit ami no asit var dır ve

her pro te in üç yüz ila bin ara sı ami no asi din

kom bi nas yo nun dan mey da na ge lir.73 Ami -

no asit le rin di zi li mi pro te in le rin ken di le ri -

ne has 3-bo yut lu ya pı la rı nı ve özel gö rev le -

ri ni be lir ler. Böy le ce her or gan ken di si için

özel ola rak üre ti len bu pro te in le ri kul la nır

ve in sa nın ha yat ta kal ma sı nı sağ la yan sis -

tem le ri ça lış tı rır.

İn san vü cu dun da her bi ri ay rı önem

ta şı yan yak la şık 200.000 fark lı çe şit pro te in

bu lu nur. Pro te in le ri oluş tu ran yir mi ami no

asit eğer ge li şi gü zel bi ra ra ya gel miş ol say -

dı, iş lev gör me yen sa yı sız fark lı di zi li me sa -

hip ami no asit yı ğın la rı ola bi lir ler di. Fa kat

bu çok özel di zi lim ler, in sa nın ya şam fonk -
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si yon la rı için ge rek li olan pro te in le rin oluş -

ma sı nı sağ lar. Pro te in ler sa hip ol duk la rı

özel di zi lim le re gö re, hüc re nin fark lı bö lüm -

le rin de ya pı taş la rı olur lar ve fark lı gö rev ler

üst le nir ler. Ör ne ğin pro te in ler bi ra ra ya ge -

le rek vü cut ta ki fa ali yet le ri hız lan dı ran en -

zim le ri, has ta lık lar la sa va şan an ti kor la rı, or -

gan la rın ça lış ma sı nı dü zen le yen hor mon la rı

oluş tu rur lar. Bun la rın her bi ri nin vü cut için

ay rı ve vaz ge çil mez bir öne mi var dır. 

Gı da yo luy la alı nan pro te in ler, in san

vü cu dun da mev cut ya pı la rıy la iş lev gör -

mez ler. Ön ce, hüc re de ki özel la bo ra tu var la -

ra alı nır lar ve bu ra da da ha kü çük mo le kül -

ler olan ami no asit le re ay rış tı rı lır lar. Da ha

son ra bu ami no asit ler, hüc re DNA'sın da

şif re le ri bu lu nan 200.000 ka dar pro te in çe şi -

din den, o an da ge rek li olan la rı nı oluş tur -

mak üze re, ye ni di zi lim ler le bi ra ra ya ge ti ri -

lir ler. Her aşa ma sı ay rı bi rer mu ci ze olan bu

üre tim me ka niz ma sı na "pro te in sen te zi" adı

ve ri lir. 

Pro te in le rin sen tez len me si hüc re le rin

ana işi dir. Çün kü hüc re için de ne re dey se

her işi pro te in ler ya par. İn san vü cu dun da ki

on bin ler ce fark lı pro te in, ge rek ti ğin de ta -

mir edi lir; es ki dik le rin de ise ye ni le riy le de -

ğiş ti ri lir. Ye ni bir pro tei nin üre til me si için

ge ne tik bil gi de yer alan ta rif le re ba kı lır ve

ih ti yaç du yu lan pro te in bu na gö re üre ti lir.

Pro te in le rin üre tim pla nı DNA üze rin de ki
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şif re li ta li mat lar da de tay lı ola rak mev cut tur. Mo le kü ler bi yo log Mic ha -

el Den ton DNA'da ki pro te in üre tim pla nın dan şöy le bah set mek te dir:

DNA'nın ha ya tın ve ri ban ka sı ve tüm bi yo lo jik bil gi le rin de po lan ma

mer ke zi ol du ğu nok ta da, pro te in ler de ha ya tın can lı ak tör le ri dir. Bu ev -

ren sel in şa edi ci ma ki ne ler ya da na no-ida re ci ler tek bo yut lu DNA rü ya -

sı nı, hüc re nin can lı ve üç bo yut lu ger çek li ği ne dö nüş tü rür ler. Pro te in ler,

DNA üze rin de ki ta li mat la rı oku ya rak, atom lar ile mo le kül le ri tril yon lar -

ca eş siz, be lir li dü zen le me le re gir me le ri için yön len di rir ler; hüc re nin ken -

di ni eş le me ve ken di ni dü zen le me mu ci ze le ri nin ger çek leş me si ni sağ lar -

lar.74

İn san gün lük ha ya tı nı de vam et ti rir ken, vü cu dun da ki 100 tril yon

hüc re nin he men hep sin de her an bu komp leks iş lem ler ger çek le şir. Vü -

cut ta ki üre me ve kan hüc re le ri ha riç bü tün hüc re ler, ge çen her sa ni ye -

de yak la şık iki bin pro te in üret mek te dir. Ye tiş kin bir in sa nın vü cu dun -

da yak la şık 100 tril yon hüc re, gü nün her saa tin de yak la şık

150.000.000.000.000.000.000 (150 ken til yon) adet ami no asi di ku sur suz -

ca or ga ni ze ede rek, pro te in zin cir le ri oluş tu rur.75 Bu her gün, her da ki -

ka, her sa ni ye ger çek le şir. Prof. Ge rald L. Schroe der hüc re için de ki bu

or ta mı şöy le ta rif et mek te dir:

Hüc re le ri miz, ha re ket li li ğin hiç azal ma dı ğı bi rer şa he ser dir. Ye di gün,

yir mi dört sa at, her sa ni ye üre ti len iki bin pro te in, ih ti yaç du yu lan nok -

ta la ra tam da ge rek ti ği gi bi da ğıl mak ta dır. Bu ra da ge ce uy ku su na çe kil -

mek di ye bir şey yok tur.76

Can lı la rın ya şam la rı nı sür dü re bil me le rin de ha ya ti bir öne mi olan

pro te in le rin, hüc re için de üre tim le ri için dün ya üze rin de ki hiç bir ör -

nek le kı yas la na ma ya cak komp leks lik te ve dü zen de, ku sur suz bir sis -

tem bu lun mak ta dır. Bu komp leks üre tim te si sin de hiç bir ha ta ya yer

yok tur. Her han gi bir aşa ma da mey da na ge len bir ak sak lık, he men gü -

ven lik kon trol sis te mi sa ye sin de dü zel ti lir. Böy le ce can lı nın ya şa mı nı

sür dür me si ni sağ la ya cak olan pro te in ler hiç bir ak sa ma ol ma dan, tam

ge rek ti ği za man da, tam ge re ken yer de ve şe kil de üre ti lir ler.
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Pro te in üre ti mi nin bir di ğer mu ci ze vi özel li ği de çok yük sek bir

hız da ger çek leş me si dir. Ör ne ğin 100 ami no asit ta şı yan bir pro te in mo -

le kü lü, E. co li bak te ri si nin hüc re si ta ra fın dan 5 sa ni ye de sen tez le nir.77

Bu öy le si ne bü yük bir hız dır ki, böy le bir hız da bü tün üre tim sü re ci ni

ku sur suz bi çim de ta mam la ya bi len bir fab ri ka, yer yü zün de mev cut de -

ğil dir. Bu hız can lı lar için çok önem li dir, çün kü hüc re ler de can lı lı ğın

sür dü rü le bil me si için her an bir çok pro tei ne ih ti yaç du yu lur. Mo le kü -

ler bi yo log Da vid S. Go od sell The Mac hi nery of Li fe (Ha ya tın Me ka niz -

ma sı) ad lı ki ta bın da pro te in sen te zi nin can lı lık açı sın dan öne mi ni şu

ifa de ler le an lat mak ta dır:

Ha ya tı müm kün kı lan en önem li mo le kü ler sü reç pro te in sen te zi dir, çün -

kü ha ya tın ne re dey se her nok ta sın da pro te in ler kul la nı lır. Pro te in sen te -

zi bir bir le riy le çok yo ğun bağ lan tı lı tep ki me le ri içe rir ve bun la rın bü yük

bir kıs mı yi ne pro te in ler ta ra fın dan ger çek leş ti ri lir. Bu da bi yo kim ya nın

ce vap lan ma mış bil me ce le rin den bi ri si ni or ta ya ko yar. Han gi si da ha ön -

ce gel miş tir, pro te in ler mi, pro te in sen te zi mi? Eğer pro te in le rin üre ti -

mi için yi ne pro te in ler ge re ki yor sa, her şey na sıl baş la mış tır?78

Ev rim ci ler için bu so ru ya ce vap ver mek müm kün de ğil dir. Çün kü

Dar wi nist ön ka bul ler bu ra da ki açık ger çe ği gör me le ri ne, da ha doğ ru -

su dü rüst çe di le ge tir me le ri ne en gel ol mak ta dır. Oy sa ya ra tı lış ger çe ği

ka çı nıl maz dır: Pro te in le ri de, hüc re için de bü yük bir hız la ger çek le şen

pro te in sen te zi ni de ay nı an da ya ra tan Yü ce Al lah'tır. Rab bi miz her bir

hüc re miz de ki DNA'da kod lu bil gi le ri ve si le kı la rak, pro te in sen te zi gi -

bi ha ya ti iş lem le rin ak sa ma dan sür dü rül me si ne im kan ver miş tir.

Pro te in üre ti mi sı ra sın da bir çok pro te in ay nı an da fa ali yet gös te -

rir. Hüc re le rin için de pro te in üre ti mi için ge re ken bü tün par ça lar ek sik -

siz bi çim de bi ra ra da ça lı şır lar. 80'in üze rin de ri bo zom pro tei ni, 20'nin

üze rin de ami no asit ha ber ci si olan mo le kül, bir dü zi ne nin üze rin de

yar dım cı en zim, 100'ün üze rin de son iş lem le ri ger çek leş ti ren en zim ler,

40'ın üze rin de RNA mo le kü lü ol mak üze re yak la şık 300 mak ro mo le -

kül, ko or di nas yon ha lin de pro te in sen te zin de rol alır.79 Bü yük bir mü -
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hen dis kad ro su nun bi le zor luk la ko or di ne ede bi le ce ği bu ku sur suz

üre tim sis te mi, mi li met re nin bin de bi ri ka dar kü çük bir alan da, bun dan

çok da ha kü çük yüz ler ce mo le kü lün yo ğun fa ali ye tiy le, ya şa mın de -

vam ede bil me si ni sağ lar. Bu üre tim de gö rev alan mo le kül ler den tek bir

ta ne si nin ol ma ma sı du ru mun da ise, tüm üre tim zin ci ri ak sar. Böy le si -

ne plan lı ve top lu bir şu ur için de ça lı şan bir sis tem, an cak her var lık

üze rin de mut lak ha kim olan Al lah'ın ya rat ma sı ile müm kün dür. 

Pro te in sen te zi nin na sıl ger çek leş ti ği ne Pro te in Mu ci ze si isim li ki ta -

bı mız da de tay lı ola rak yer ve ril mek te dir. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run

Yah ya, Pro te in Mu ci ze si, Araş tır ma Ya yın cı lık) Bu ne den le bu bö lüm de

bu üre ti min sa de ce ge nel hat la rı na de ği ne rek, DNA'da ki bil gi den na sıl

fay da la nıl dı ğı nı gö re ce ğiz.
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Pro te in sen te zi nin olu şa bil me si için, hüc re için de ki tüm sis tem le rin bir lik te var olma -
sı ge re kir. Bu sis te min par ça la rın dan bi ri da hi ek sik ol du ğun da, pro te in üre ti le mez ve
do la yı sıy la ya şam sür dü rü le mez. Bu du rum, ev rim ci le rin te sa düf id di ala rı nı çü rü ten
de lil ler den sa de ce bir ta ne si dir.

DNA

DNA

nük le otid ler

tRNA

mRNA

pro te in

ter cü me

kop ya la ma

ri bo zom

ami no asit

gen

RNA po li me raz

hüc re

kro mo zom
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Çe kir dek
Kop ya lan ma nın mey -

da na gel di ği yer

Me saj cı RNA (mRNA)

Ta şı yı cı RNA (tRNA)
Bir ami no asi de bağ lan mış

Pro te in le rin sen tez len me si hüc re le rin ana işi dir. Çün kü hüc re için de ne re dey se her işi
pro te in ler ya par. Ör ne ğin pro te in ler bi ra ra ya ge le rek vü cut ta ki fa ali yet le ri hız lan dı ran
en zim le ri, has ta lık lar la sa va şan an ti kor la rı, or gan la rın ça lış ma sı nı dü zen le yen hor mon -
la rı oluş tu rur lar. Bun la rın her bi ri nin vü cut için ay rı ve vaz ge çil mez bir öne mi var dır. 
İn san vü cu dun da ki on bin ler ce fark lı pro te in, DNA'da yer alan ta rif le re gö re üre ti lir.
DNA'nın yal nız pro te in ya pı sın da ki bir ta kım en zim le rin yar dı mı ile kop ya la na bil me si ve
bu en zim le rin üre ti mi nin de, an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek leş me si,
pro te in ve DNA'nın bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rı nı gös te rir. Do la yı sıy la DNA'nın kop ya la -
na bil me si için, en baş tan hem pro tei nin hem de DNA'nın ay nı an da var ol ma la rı ge re kir.
Bu ger çek, can lı lı ğın bir an da ya ra tıl dı ğı nın açık bir is pa tı dır. Pro te in le ri de, DNA'yı da
ay nı an da ya ra tan Yü ce Al lah'tır.

1)Ri bo zom mRNA şe ri di üz-
e rin de her ha re ket et ti ğin -
de, ye ni bir ami no asit pro -
te in zin ci ri ne ek le nir. Bir
pro te in bin ler ce ami no asit
içe re bi lir.

3) Her ami no asit, ko don de ni -
len üç ba zın di zi li mi ile kod lan -
mış tır. Re sim de gli sin ami no
asi di gö rül mek te dir.

2) Gen ler hüc re çe kir de -
ğin de özel ola rak ko ru nur.
Hüc re çe kir de ği dı şı na,
sa de ce mRNA bi çi min de
kop ya lar gön de ri lir.



Pro te in üre ti mi -"pro te in sen te zi"- DNA'da ki ge ne tik bil gi nin

RNA'ya ora dan da pro tei ne ak ta rıl ma sı nı sağ la yan "trans krip si yon"

(RNA sen te zi) ve "trans las yon" (po li pep tid sen te zi) ola rak ta nım la nan

iki aşa ma da ger çek le şir.

İlk adım olan trans krip si yon, hüc re çe kir de ğin de baş lar ve çift şe -

rit li DNA'da ki ge ne tik bil gi nin tek şe rit li RNA mo le kü lü ara cı lı ğıy la ta -

şın ma sı an la mı na ge lir.

Pro te in sen te zin de ki di ğer adım olan trans las yon ise, hüc re nin si -

top laz ma sın da (hüc re nin çe kir dek dı şın da ka lan kıs mı) ger çek le şir ve

RNA'da ki ge ne tik bil gi nin pro tei ne ak ta rıl ma sı ola yı dır.

Şim di bu aşa ma la rın ge nel hat la rı nı bir lik te gö re lim:

DNA ve RNA Mo le kül le ri nin 

Fark lı Ol ma sı nın Hik me ti
Nük le ik asit ler hüc re ler de iki ay rı bi çim de bu lu nur lar: DNA (De -

ok si ri bo nük le ik asit) ve RNA (ri bo nük le ik asit) ola rak. DNA ve RNA

hüc re ler de fark lı iş lev le ri ye ri ne ge ti rir ler. RNA ile DNA mo le kül le ri

ara sın da ki fark lar ge nel hat la rıy la şöy le dir:

Ya pı la rın da ki şe ker fark lı dır:

RNA mo le kü lü nün omur ga sı, DNA'da ki de ok si ri boz şe ker mo le -

kü lü ye ri ne, ri boz şe ke ri ne sa hip tir. 

Ya pı la rın da ki baz fark lı dır:

DNA'da ki ti min (T) ba zı ye ri ne, RNA'da üra sil (U) var dır.

RNA da ha kı sa ve tek şe rit li dir:

RNA, DNA'ya ya pı sal ola rak ben zer lik gös te ren bir po li -

mer dir (çok sa yı da mo le kü lün kim ya sal bağ lar la dü zen li bir

şe kil de bağ la na rak oluş tur duk la rı bi le şik ler dir) ve DNA
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DNA ve RNA mo le kül le ri nin hüc re için de ki
gö rev le ri bir bi rin den fark lı dır. Her iki si de
vaz ge çil mez öne me sa hip tir. DNA bil gi
sak la mak için, RNA ise kop ya la ma, ta şı ma
ve üre tim aşa ma la rı için en ide al ya pı da dır.

DNA sar ma lı



gi bi o da bil gi ta şır. Fa kat RNA, DNA'nın ak si ne tek şe -

rit li dir. 

DNA da ha ka rar lı bir mo le kül dür:

RNA, her şe ker mo le kü lün de faz la dan bir ok si -

jen ato mu na sa hip tir ve her ti min ba zın da bir kar bon

ato mu ek sik tir. DNA'nın şe ker mo le kül le rin de ok si jen

bu lun ma ma sı, ya ni DNA'nın de ok si ri boz şe ker ya pı sı -

na sa hip ol ma sı, onu RNA'dan da ha ka rar lı bir mo le kül

kı lar. Bu ne den le DNA bil gi de po lan ma sı için en ide al mo -

le kül dür ve hüc re de uzun va de de ge ne tik bil gi yi de po la mak

için çok da ha uy gun dur. Ni te kim hüc re için de de, can lı nın ya şa mı

ve tüm ne sil le rin de va mı için bil gi le ri sak la mak ama cıy la DNA gö -

rev li dir. Da ha ka rar sız olan RNA ise ge çi -

ci rol ler üst le nir ve kı sa va de li

bil gi le rin ta şın ma sın da

gö rev alır.80
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DNA sar ma lı
iki ye ay rı lı yor

nük leo tid

mRNA çe kir dek
gö ze ne ğin den
çı kı yor

çe kir dek
gö ze ne ği

Çe kir dek



RNA da ha ça buk tep ki me ye gi rer:

Ay rı ca RNA faz la dan bir hid rok sil (OH) gru bu na sa hip ol du ğu için

DNA'dan da ha ko lay tep ki me ye gi re bi lir ve bu ne den le de da ha az ka -

rar lı dır. Bu da ge ne tik bil gi nin sak lan ma sı için, RNA'nın DNA gi bi uy -

gun ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Tek şe rit li RNA mo le kü lü nün komp -

leks 3 bo yut lu ya pı la ra uyum sağ la ya bil me si sa ye sin de, sağ lam ve çift

şe rit li DNA sar ma lı ta ra fın dan ger çek leş ti ri le me yen ka ta li tik fa ali yet le -

ri, RNA ye ri ne ge ti re bi lir. (Ka ta li tik et ki: Bir mad de nin kim ya sal bir tep -

ki me de, hiç bir de ğiş me ye uğ ra ma dan, tep ki me nin ol ma sı nı ve ya hı zı -

nın de ğiş me si ni sağ la yan et ki si dir.) Bu ka ta li tik ye te nek le ri sa ye sin de

RNA mo le kül le ri şa şır tı cı bi çim de kim ya sal ya pı la rı nı de ğiş ti re bi lir ler.

Ör ne ğin hüc re çe kir de ğin de ki sü reç ler sı ra sın da, DNA di zi li mi nin bü -

yük bir kop ya sın dan, ken di le ri ni çok da ha kü çük me saj cı RNA di zi li mi -

ne dö nüş tü rür ler. Me saj cı RNA da, da ha son ra ri bo zom ta ra fın dan pro -

tei nin ami no asit di zi li mi ne çev ri lir.81

DNA'da ki bil gi ye da ha ko lay eri şi lir:

RNA mo le kü lü, DNA gi bi çif te sar mal bir ya pı da ola cak ol sa,

RNA'da ya pı sal bü kül me ler ol ma ya cak, bu da pro te in ler ta ra fın dan ta -

nın ma sı nı en gel le ye cek tir. Ay nı za man da çif te sar mal ha lin de ki bir

RNA, de rin bir gi rin ti ye sa hip ola ca ğın dan, pro te in le rin ona eri şi mi, do -

la yı sıy la şif re li bil gi le rin okun ma sı DNA'dan da ha zor ola cak tır.82 Di ğer

bir de yiş le pro te in ler, çif te sar mal ha lin de ki RNA'da, baz di zi lim le ri ni

DNA'da ol du ğu gi bi ko lay lık la ta nı ya maz. Do la yı sıy la ge ne tik bil gi nin

sak lan ma sı için DNA hem da ha ka rar lı, hem de da ha ko lay eri şi le bi lir

ol du ğu için RNA'dan çok da ha uy gun dur.83

DNA ve RNA ken di gö rev le ri için en ide al mo le kül ler dir:

RNA, çe kir de ğin içe ri sin de ki DNA'dan al dı ğı ge ne tik me sa jı

si top laz ma ya (hüc re ni nin, çe kir de ğin dı şın da ka lan kıs mı)

ta şır, bu ra da me saj ter cü me edi lir. Bu iki mo le kü lün ara sın -

da ki fark lar, gö rev le ri ni ye ri ne ge tir me le ri için bi rer

ge rek li lik tir. DNA hüc re için de ka lı cı ve eri şi le bi -
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lir ni te lik ler ta şı yan, ka rar lı bir bil gi sak la ma mer ke zi dir.

RNA ise ge ne tik bil gi nin ter cü me edil me si ni sağ la yan

de ğiş ken bir ta şı yı cı dır. Mo le kü ler bi yo log Mic ha el

Den ton Na tu re's Des tiny (Do ğa nın Ka de ri) ad lı ki -

ta bın da, bu özel lik le rin öne mi ne şöy le dik kat

çek mek te dir:

... tüm de lil ler, bun lar da [DNA ve RNA'da]

mey da na ge le cek her han gi bir de ği şik li ğin

za rar lı et ki ler do ğu ra ca ğı nı ve bi li nen

baş ka hiç bir po li me rin DNA

ve RNA mo le kül le ri nin

kim ya sal ve fi zik sel özel -

lik le ri ne sa hip ol ma dı ğı nı

gös ter mek te dir.84
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tRNA

mRNA

rRNA

RNA (Ri bo nük le ik asit), nük le otid le rin art ar da
yer leş me siy le bir leş miş tek di zi den olu şan
yük sek ka li te li bir mo le kül dür. Hüc re ler de

DNA ile bir lik te ça lı şa rak pro te in sen tez len -
me sin de rol alır. Hüc re de fark lı gö rev ler de

kul la nı lan RNA mo le kül le ri var dır. 
1) Me saj cı RNA (mRNA): Me saj cı RNA

(mRNA), DNA üze rin de ki şif re li ge ne -
tik bil gi yi, pro te in sen te zi me ka niz -
ma sı na ta şı yan ara cı mo le kül dür.

2) Ri bo zo mal RNA (rRNA): Ri bo -
zo mal RNA (rRNA), ri bo zom la rın ya -

pı sı na ka tı la rak pro te in sen te zi ni
hız lan dı ran mo le kül dür. 

3) Ta şı yı cı/Trans fer RNA (tRNA):
Ta şı yı cı RNA (tRNA) mo le kül le ri ise

pro te in sen te zi sı ra sın da ri bo zo ma
ami no asit le ri ta şı mak la yü küm lü dür. 



Ay rı ca tek şe rit ha lin de ki RNA, DNA çif te sar ma lın dan çok da ha

es nek tir. Gö rül dü ğü gi bi DNA ve RNA mo le kül le ri nin her bi ri, ken di

iş lev le ri için özel ola rak ya ra tıl mış lar dır. Ya pı la rın da ki ufak gi bi gö rü -

nen fark lı lık la rın her bi ri, gö rev le ri açı sın dan son de re ce önem li dir ve

tüm bu de tay la rın top la mı, komp leks bir dü ze nin par ça sı nı oluş tu rur.

Prof. Ge rald L. Schroe der DNA-RNA me ka niz ma sın da ki komp leks lik -

ten şöy le bah set mek te dir:

Tek bir te mel hüc re ya pı sı, tek bir te mel ener ji kay na ğı, tek bir or ga nel

kü me si bü tün can lı lar da or tak tır. Ve bu bir li ği dü zen le yen tek bir sis tem

var dır; can sız iş len me miş ma ter yal le ri alıp bun la rı ya şa yan, dü şü nen, se -

çim ya pa bi len var lık la ra dö nü şe cek şe kil de or ga ni ze eden DNA-RNA ta -

kı mı. Bu or tak lı ğın in sa nın ha yal gü cü nü zor la ya cak de re ce de komp leks

bir ya pı sı var dır.85

İn sa nın bu sis tem üze rin de hiç bir et ki si yok tur. İn san, da ha tek bir

hüc re iken Yü ce Rab bi miz bu sis te mi göz le gö rül me yen bir bo yut ta in -

sa nın hüc re le ri ne yer leş tir miş tir. Al lah'ın rah me ti ile ku şa tıl mış olan

in san, her şey de O'na muh taç ya şa mak ta dır:

De ki: O Al lah, bir dir. Al lah, Sa med'dir (her şey O'na muh taç tır, da im -

dir, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır). O, do ğur ma mış tır ve do ğu rul ma -

mış tır. Ve hiç bir şey O'nun den gi de ğil dir. (İh las Su re si, 1-4)
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DNA'da ki Ta li mat la ra Gö re Ger çek le şen 

Pro te in Üre ti mi 
Vü cut ta her han gi bir pro tei ne ih ti yaç du yul du ğu za man, bu ih ti -

ya cı ifa de eden bir me saj, üre ti mi ger çek leş ti re cek olan hüc re nin

DNA'sı na ulaş tı rı lır. Bu ra da dik kat edil me si ge re ken çok önem li bir

nok ta bu lun mak ta dır: Vü cut ta her han gi bir pro te in ih ti ya cı ol du ğun da

yi ne pro te in olan ba zı ha ber ci ler, ne re ye baş vur ma la rı ge rek ti ği ni bi le -

rek, tüm vü cut ta il gi li ye ri bu la bil mek te, ih ti yaç me sa jı nı doğ ru ye re,

doğ ru şe kil de ile te bil mek te dir ler. Bu ile ti şi mi sağ la yan pro te in ken di si -

ne gö re ka ran lık bir deh liz olan vü cu dun için de kay bol ma dan yo lu nu

bu la rak, ta şı dı ğı me sa jı kay bet me den ya da her han gi bir par ça sı na za -

rar ver me den ora ya ulaş tır mak ta dır. Ya ni her bir par ça da çok bü yük

bir gö rev bi lin ci bu lun mak ta dır. 

Hüc re çe kir de ği ne ge len me saj, bir di zi komp leks ve son de re ce

or ga ni ze iş lem den son ra pro tei ne dö nü şür. Pro te in ta le bi nin, vü cut ta ki

100 tril yon hüc re den doğ ru hüc re le re ulaş ma sı, me sa jı alan hüc re nin

ken di sin den ne is ten di ği ni an la ya rak he men işe ko yul ma sı ve ku sur -

suz bir so nuç el de et me si, bi lim adam la rı nı şa şır tan olay lar dır.

DNA mo le kü lü üze rin de ki ge ne tik şif re öy le bir ya zı lım dır ki, içe -

ri ği ni, ne an la ma gel di ği ni ve in san ha ya tı bo yun ca vü cu da na sıl et ki

ede ce ği ni yal nız hüc re nin ken di si "bi le bi lir". Fa kat söz ko nu su hüc re -

ler, şu ur suz ve can sız atom lar dan olu şan kü me ler dir. Yer de ve gök te

her şe yi de ne ti min de bu lun du ran Yü ce Rab bi miz'in yön len dir me si ile,

in san la rın ba şa ra ma ya cağı iş lem le ri ku sur suz ca ger çek leş ti rir ler. Ku -

ran'da Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

Ben ger çek ten, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a te -

vek kül et tim. O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le me di ği hiç bir can lı

yok tur. Mu hak kak be nim Rab bim, dos doğ ru bir yol üze ri ne dir (dos -

doğ ru yol da ola nı ko ru mak ta dır.) (Hud Su re si, 56)

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

ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek ten Al lah'ın her şe ye güç ye tir di ği -
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Bir pro tei ni oluş tur mak için 20
çe şit ami no asit kul la nı lır. Her
pro te in, 300-1.000 ami no asi tin
kom bi nas yo nun dan mey da na
ge lir. Ye ni bir pro tei nin üre ti mi,
ge ne tik bil gi de yer alan ta rif ler
doğ rul tu sun da ger çek le şir.

DNA zin ci ri üze rin den
mRNA oluş tu ru lur.

r-RNA r-RNA

ÇEKİRDEK

SİTOPLAZMA

TRANSLASYON

RİBOZOM

m-RNA

mRNA çe kir dek za rın da ki gö ze nek -
ler den, si top laz ma ya ge çe rek ri bo -
zo ma ula şır.

Ami no asit ler, tRNA ile ri -
bo zo ma ge ti ri lir ve özel
en zim ler sa ye sin de ak tif
ha le ge ti ri lir ler.

mRNA ri bo zo mun
kü çük alt-bi ri mi -
ne yer le şir.

Ri bo zom da ko don lar la
an ti-ko don lar ara sın da,
za yıf hid ro jen bağ la rı
ku ru lur. Ta şı nan ami no
asit ler ise, pep tid ba ğıy -
la bağ la na rak po li pep tid
oluş tu ru lur. 



ni ve ger çek ten Al lah'ın il miy le her şe yi

ku şat tı ğı nı bil me niz, öğ ren me niz için.

(Ta lak su re si, 12)

Pro te in mo le kül le ri bir evin tuğ la üs -

tü ne tuğ la ko nu la rak in şa edil me si gi bi

"blok lar ha lin de" üre ti lir. Her fark lı pro te in

be lir li bir şab lo na gö re üre ti lir. Her bir pro -

tei nin ken di si ne has ami no asit di zi li mi,

DNA'da ka yıt lı bil gi ler ta ra fın dan be lir le -

nir. DNA mo le kü lün de ki ge ne tik şif re nin

çö zül me si ve ka yıt lı bil gi ler den pro te in

üre til me si, baş lı ca iki aşa ma da ger çek le şir:

1- DNA'dan RNA sen te zi (Trans krip -

si yon) 

2- RNA'dan pro te in sen te zi (Trans las -

yon)
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En zim ler, ih ti yaç du yu lan pro te in le rin üre til me si
için, ge rek li bil gi yi DNA'nın uzun zin ci ri üze rin de

"bu lur" ve son ra da bu nu "oku ya bil mek" için
sar mal mer di ven şek lin de ki DNA'yı açıp iki ye

ayı rır lar. DNA'nın ge rek li böl ge sin de ki bil gi nin
bir kop ya sı nı çı ka rır, bu sı ra da ge rek li ol ma yan

kı sım la rı at la ya bil mek için DNA'yı bü ker ler. Tüm
bu oku ma bit ti ğin de ise, DNA'yı ye ni den ka pa tıp
es ki ha li ne ge ti rir ler. Tüm bu ola ğa nüs tü iş lem -

le ri, sa ni ye nin bin de bi ri gi bi şa şır tı cı bir hız la
ya par lar.1 Vü cu du nuz da ki her hüc re de sa ni ye de

or ta la ma iki bin ye ni pro te in üre til di ği ni
dü şü ne cek olur sa nız, en zim le rin ne ka -
dar mu ci ze vi özel lik le re sa hip ol duk la rı

da ha iyi an la şı la cak tır.

1- Ge rald L. Schroe der, Tanr'nn Sakl Yü -
zü, çev. Ah met Er genç, Ge le nek
Yay nlar , İs tan bul, 2003, s. 68.

çe kir dek
gö ze ne ği

kop ya
DNA şe ri di
(kop ya lan mış)

Ade nin

Gua nin

Si to zin

Ti min

Ura sil

ak tif ol ma yan
DNA şe ri di
(kop ya lan ma mış)

mRNA

çe kir dek

çe kir dek
za rı



1- DNA'dan RNA sen te zi (Trans krip si yon):

Pro te in üre ti min de ilk aşa ma RNA sen te zi dir. Bu iş lem DNA sar -

ma lı nın açıl ma sıy la baş lar. DNA mo le kü lü üze rin de ki Ade nin, Gua -

nin, Si to zin ve Ti min baz la rı kar şı kar şı ya ge lip el ele tu tuş tuk la rın da

iki omur ga yı bir leş tir miş, sar mal ya pı yı mey da na ge tir miş ler dir.

Trans krip si yon aşa ma sın da ise söz ko nu su baz lar, el le ri ni bı ra kır lar ve

DNA mo le kü lü nün çift zin cir li ya pı sı tıp kı bir "fer mu ar" gi bi açıl ma ya

baş lar. 

DNA çö zül me ye baş la dık ça "RNA po li me raz" adı ve ri len özel bir

pro te in, DNA üze rin de ge ze rek onu oku ma ya baş lar. Bu oku ma es na -

sın da DNA üze rin de ki baz la ra kar şı lık ge len di ğer baz lar bir bir le ri ne

ek le ne rek ye ni bir RNA üre ti lir. Üre ti len bu RNA; me saj cı RNA

(mRNA)'dır. Me saj cı RNA'nın DNA'dan far kı, Ade nin ba zı nın kar şı sı -

na Ti min, ye ri ne "U" har fiy le gös te ri len "Ura sil" ba zı nın gel miş ol ma sı -

dır. Ay rı ca bu baz lar üç lü grup lar ha lin de sı ra lan mış lar dır. 

Üre ti mi ta mam la nan me saj cı RNA, da ha son ra DNA üze rin den

ay rı la rak bir di zi iş lem le çe şit li dü zelt me le re ta bi tu tu lur. Bir hey kel tı -

ra şın mey da na ge tir di ği  hey ke li, en in ce de ta yı na ka dar yon ta rak dü -

zelt me si gi bi, hüc re de ay nı şe kil de üre ti len ka ba RNA'yı dü zelt mek

için bir di zi en zi mi gö rev len di rir. 

2- RNA'dan pro te in sen te zi (Trans las yon):

Dü zelt me iş lem le ri ta mam lan mış olan me saj cı RNA, da ha son ra

çe kir dek ten çı ka rak "ri bo zom" adı ve ri len ve ener ji üre tim san tra li olan

bir or ga ne le ge le rek ona bağ la nır. Me saj cı RNA mo le kü lü nün bir özel -

li ği, sı ra la nan baz la rın 3'lü grup lar ha lin de ay rıl mış ol ma sı dır. Oluş tu -

ru lan bu üç lü grup la ra "ko don" adı ve ri lir. Bu şe kil de üre ti len mRNA,

ri bo zo ma bağ lan dık tan son ra, 3'lü grup la rın okun ma sı na baş la nır.

Ta şı yı cı RNA (tRNA) adı ve ri len bir baş ka RNA çe şi di da ha var -

dır. Bun la rın pro te in sen te zi sı ra sın da ki gö re vi, ye ni pro te in le ri oluş tu -

ra cak olan ami no asit le ri ta şı mak tır. Ta şı yı cı RNA, me saj cı RNA ve ya
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DNA gi bi uzun de ğil dir; üze rin de yal nız ca 15-20 baz sı ra sı bu lun dur.

Di ğer bir özel li ği de bir bi ri ar dın ca sı ra la nan baz la rın bir dai re oluş tu -

ra cak şe kil de bağ lan ma la rı dır. Ta şı yı cı RNA hal ka sı nın üze rin de iki

önem li böl ge var dır. Bu böl ge ler den il ki, ta şı ya ca ğı ami no asi din ta nın -

ma sı nı sağ la yan böl ge dir. Di ğer böl ge ise tRNA'nın, mRNA'ya bağ la -

na ca ğı, 3 adet baz sı ra sın dan olu şan böl ge dir. Bu böl ge ye "an ti-ko don"

adı ve ri lir. 
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Her fark lı pro te in, be lir li bir şab lo na gö re üre ti lir. Her bir pro tei nin ken di si ne has ami -
no asit di zi li mi, DNA'da ka yıt lı bil gi ler ta ra fın dan be lir le nir. Pro te in sen te zi, DNA mo -
le kü lün de ki ge ne tik şif re nin çö zül me si (trans las yon) ve ka yıt lı bil gi ler den pro te in
üre til me si (trans krip si yon) ola rak baş lı ca iki aşa ma da ger çek le şir. İn sa nın ise bu sis -
tem üze rin de hiç bir et ki si yok tur. Yü ce Rab bi miz'in di le me siy le, şu ur suz atom lar ku -
sur suz bir iş bir li ği ile ha ya ti gö rev ler ye ri ne ge ti rir ler.

Dur ko do nu

DurLö sinLö sin Glu ta min Ar ji ninMe tio nin

Kodon 1 Kodon 2 Kodon 3 Kodon 4 Kodon 5
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Ta şı yı cı RNA üze rin de bu lu nan "an ti-ko don", ri bo zo ma tu tun muş

mRNA üze rin de ki "ko don" adı ve ri len 3'lü grup la ra bağ la nır. Ta şı yı cı

RNA'la rın an ti-ko don la rı, me saj cı RNA üze rin de ki ko don la ra sı ra sıy la

bağ la nır ken, be ra ber le rin de ami no asit le ri de ge tir miş ler dir. Ta şı yı cı

RNA'lar sı ray la ko don la ra bağ lan dık ça, sırt la rın da ki ami no asit ler de

bir bir le riy le bağ lan ma ya baş lar lar. Yüz ler ce bin ler ce tRNA yan ya na

di zil dik le rin de, üzer le rin de ki ami no asit ler de yan ya na gel miş olur. İş -

te yan ya na ge len bu ami no asit ler, bir bir le riy le bağ ya pa rak pro tei ni

sen tez le me ye baş lar lar. Tam bu sı ra da, işi bi ten tRNA yü kü nü bo şalt -

mış ola rak mRNA'dan ba ğı nı ko pa ra rır ve ri bo zom dan ay rı lır. (De tay -

lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Pro te in Mu ci ze si, Araş tır ma Ya yın cı lık)

Üre tim bo yun ca tek bir ami no asi din yan lış bir ye re ek len me si,

pro tei ni işe ya ra maz bir mo le kül ha li ne ge tir me ye ye ter li dir. Oy sa bu

iş lem bü tün can lı hüc re ler de ku sur suz bir bi çim de iş ler. Nak li ye gö re -

vi ni ya pan her tRNA, ge tir di ği her ami no asi di üre tim ta li ma tın da be -

lir ti len ye re gö tü rür ve üre tim de ki iş le yi şin bo zul ma ma sı nı sağ lar. Mo -

le kü ler bi yo log Mic ha el Den ton bu ra da ki ola ğa nüs tü dü ze ne şöy le dik -

kat çek mek te dir:

Eğer ge nom üze rin de be lir li böl ge le ri işa ret le mek için kul la nı lan he def

di zi lim ler, hiç bir şüp he ye yer ver me ye cek bi çim de ben zer siz ol ma say dı,

el bet te ka os ka çı nıl maz ola cak tı. Ge nom, fark lı çek me ce ler de ay nı eti ket -

le rin yer al dı ğı, bir dos ya do la bı na ben ze ye cek ti.86

Şu ur suz mo le kül ler de gö rü len bu ku sur suz di sip lin an la yı şı, bi -

linç ve so rum lu luk ge rek ti ren ha re ket ler, üs tün akıl ve güç sa hi bi olan

Al lah'a bo yun eğ dik le ri nin ve O'nun kon tro lü ile ha re ket et tik le ri nin

bir gös ter ge si dir. Ku ran’da şöy le bil di rilmek te dir:

De ki: İn san la rın Rab bi ne sı ğı nı rım. 

İn san la rın ma li ki ne,

İn san la rın (ger çek) İla hı na; (Nas Su re si, 1-3)
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mRNA

mRNA

mRNA
Ade nin

Si to zin

Gua nin

Ura sil

ge li şen pro te in

ge li şen pro te in

ta mam la nan
pro te in

ge li şen pro te in

pep tid ba ğı

ay rı lan tRNA
Ri bo zom 
mRNA bo yun ca 
ha re ket eder.

ay rı lan pro te in

9) Ri bo zo mun, mRNA bo yun ca ha re ke ti nin öze ti.

bü yük 
alt-bi rim

1) mRNA, ri bo zo mun ön ce kü çük, son ra bü yük
alt bi ri miy le iş bir li ği ya par.Bu nun ar dın dan ri -
bo zo mun bi rim le ri bir bir le ri ne ek le nir.

2) Be lir li bir tRNA, be lir li
bir ami no asi di ta şır.

3) tRNA an ti-ko do nu,
mRNA ko do nu na bağ la nır. 

4) Bir son ra ki tRNA, ta şı dı ğı ami no
asit le bir lik te mRNA üze rin de ko -
num al mak üze re iler ler.

5) Ami no asit ler pep tid ba -
ğıy la bağ la nır lar ve ilk
tRNA ay rı lır.

6) tRNA'lar ta ra fın dan da ha
faz la ami no asit ta şın dık ça,
aşa ma lı ola rak pro te in de

7) Dur ko do nu, pro te in sen te zi ni
dur du rur ve pro te in bı ra kı lır.

8) Pro te in sen te zi nin ar dın dan,
ri bo zom bi rim le ri ay rı lır.

bü yük 
alt-bi rim

kü çük
alt-bi rim

kü çük
alt-bi rim

tRNA

ami no asit

ri bo zoman ti-ko don

baş la
ko do nu

ikin ci
ko don

dur ko -
do nu
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Min ya tür Bo yut lar da ki 
Dev Te sis

Hüc re için de 200.000 çe şit pro te in üre te bi -

le cek do na nım ve ya pım pla nı mev cut tur.

Üre ti len pro te in le rin ara la rın da ki iş lev sel

fark lar ise, en az uçak la te le viz yo nun ara -

sın da ki fark ka dar bü yük tür. Bu ba kım dan

hüc re de ger çek le şen bu üre tim çe şit li li ği -

nin, en ge liş miş tek no lo jik or tam lar da bi le

ben ze ri yok tur. 

* Üre tim em ri ve ri li yor
Vü cut ta her han gi bir pro tei ne ih ti yaç du -

yul du ğu za man, bu ih ti ya cı ifa de eden bir

me saj, üre ti mi ger çek leş ti re cek olan hüc -

re le rin çe kir dek le rin de bu lu nan DNA mo le -

kü lü ne ulaş tı rı lır. 

* Üre tim için pro je de tay la rı
alı nı yor
Ta li ma tın alın ma sın dan son ra ilk iş lem,

üre til me si is te nen pro te in le il gi li bil gi le rin

DNA'dan se çi lip alın ma sı dır. 

*Pro je de tay la rı kop ya la nı yor
Üre ti le cek pro te in le il gi li bil gi, DNA mo le -

kü lü üze rin de bu lun duk tan son ra, bu bil gi

üre tim ye ri ne gi de cek şe kil de kop ya lan -

ma lı dır. Si pa riş edi len mo le kü lün ya pı pla -

nı, me saj cı RNA (m-RNA) mo le kü lü üze ri -

ne kop ya la nır. 

*Ham mad de ler üre tim mer ke zi ne
ulaş tı rı lı yor
Pro tei nin bil gi le ri ni ta şı yan m-RNA ri bo zo -

ma yer leş tik ten son ra, m-RNA'da ki her şif -

re nin kar şı lı ğı olan ami no asit, ta şı yı cı

RNA (t-RNA) ta ra fın dan ri bo zo ma ge ti ri lir

ve bu ham mad de ler uy gun yer le re ya pış -

tı rı lır. 

*Pro je de tay la rı ter cü me edi li yor
Ar tık si pa riş ya ni üre ti le cek pro tei ne ait

bil gi ve ge rek li ham mad de ler ha zır dır. Üre -

tim bil gi si ya ni si pa riş, DNA'da özel bir dil -

de ya zıl mış tır. An cak DNA'dan ge len üre -

tim bil gi si ami no asit le rin an la ya ca ğı dil -

den de ğil dir. So nuç ola rak, bir dil den di ğe -

ri ne ter cü me ya pı lır. 

* Üre tim ta mam la nı yor
Ri bo zom, ulaş tı rı lan bu bil gi doğ rul tu sun -

da, DNA'nın ken di sin den is te di ği si pa ri şi

tam ola rak üre tir.

* Ka li te kon trol
Tek bir pro tei nin üre ti mi sı ra sın da ya pıl -

ma sı ge re ken kon trol iş le mi için bir çok en -

zim ça lı şır. Bu en zim ler, ürün hak kın da

çok de tay lı bil gi ye sa hip ol ma lı ve üre ti min

her aşa ma sın dan ha ber dar ol ma lı dır.

* Ürün tes li ma tı ya pı lı yor
Hüc re için de üre ti len pro te in ler, üre ti lip ol -

duk la rı yer de bı ra kıl maz lar. Kul la nı la cak la -

rı ye re ve ya kul la nı la cak la rı za ma na ka dar,

de po la na cak la rı ye re yi ne çok özel yön -

tem ler le ta şı nır lar.

Bu ra da bir kaç cüm le de en ge nel hat la rıy la

özet le di ği miz bu olay, ger çek te çok da ha

komp leks ara iş lem ler so nu cun da ger çek -

le şir. Ay rın tı la ra inil dik çe gö rü len mu ci ze -

vi iş lem ler, ak lın kav ra ma sı nır la rı nın çok

öte sin de dir. Göz le gö rü le me yen, şu ur suz

mo le kül ler den olu şan hüc re, na sıl olur da

üre tim ih ti ya cı du ya bi lir? İh ti ya ca gö re

üre tim ka ra rı na sıl ala bi lir? Kar bon, hid ro -

jen, ok si jen, azot atom la rın dan oluş muş

mo le kül ler na sıl ön gö rü sa hi bi olup ted bir

ala bi lir? El bet te bu ye te nek le rin sa hi bi şu -

ur suz mo le kül ler de ğil dir, bu ka rar la rı hüc -

re ye yap tı ran ve hüc re yi bu ka rar doğ rul tu -

sun da ça lış tı ran Yü ce bir Güç var dır. Bu

ku sur suz sis tem le ri ya ra tan, her de ta yı ol -

ma sı ge re ken ye re yer leş ti ren ve tüm bun -

la rın bir bi riy le uyum için de iş le me si ni sağ -

la yan, tüm can lı la rın Ya ra tı cı sı olan son -

suz ilim sa hi bi Al lah'tır. 
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Bir hüc re de, bel li bir pro tei nin üre til me si ge rek ti ğin de, RNA po li me raz isim li
bir en zim, hüc re nin bil gi ban ka sı olan DNA'ya gi der ve DNA'dan üre ti le cek
pro te in le il gi li bil gi le ri bu la rak ken di si ne bir kop ya sı nı alır. Her şey den ön ce,
3 mil yar harf ten olu şan DNA mo le kü lü nün için den, üre ti le cek pro te in le il gi li
ge rek li harf le ri se çip al ma sı ge rek mek te dir. Po li me raz en zi mi nin 3 mil yar
harf ten olu şan DNA mo le kü lü nün için den, bir kaç sa tır lık bir bil gi yi bu lup çı -
kar ma sı, 1.000 cilt lik bir an sik lo pe di nin her han gi bir say fa sı na sak lan mış,
bir kaç sa tır lık özel bir ya zı yı hiç bir ta rif ol ma dan o an da bul ma ya ben zer.
An cak ba zen tek bir pro te in le il gi li bil gi ler, DNA'nın fark lı böl ge le rin de da ğı -
nık ola rak bu lu nur. Bu ne den le, RNA po li me raz en zi mi bil gi nin baş la dı ğı
yer den bit ti ği ye re ka dar olan bö lü mün ta ma mı nı kop ya la dı ğın da, ara da işi -
ne ya ra ma yan yer le ri de kop ya la mış olur. Ara lar da ge rek siz bil gi le rin bu lun -
ma sı ise, fark lı ve işe ya ra maz bir pro tei nin üre til me si ne ne den ola cak tır. İş -
te bu aşa ma da "spli ce oso me" isim li en zim ler yar dı ma ge lir ler ve bü yük bir
us ta lık la yüz bin ler ce bil gi nin için den ge rek siz olan la rı ke sip çı kar ta rak, ka -
lan par ça la rı bir bir le ri ne ek ler ler. 
RNA'nın ke sil me si iş le min de, bir kaç ato mun bir leş me siy le mey da na ge len
mo le kül ler, çok mu ci ze vi bir dav ra nış gös ter mek te dir ler. Ade ta bir re dak tör
gi bi ça lı şa rak, ya zı da ki ek sik le ri, ha ta la rı dü zelt mek te dir ler. Bu atom lar,
RNA po li me raz'ın han gi pro tei ni üret me ye ça lış tı ğı nı bil mek te, bu pro tei nin
mey da na gel me si için ge rek li ve ge rek siz olan bil gi yi bir bi rin den ayırt ede -
bil mek te, üs te lik yüz bin ler ce bil gi ara sın da hiç ha ta yap ma dan bu işi ger -
çek leş ti re bil mek te dir ler. Ay rı ca, ken di le ri ne her ih ti yaç ol du ğun da bu nu he -
men an la ya rak hiç ge cik me den olay ye ri ne ge lip, gö rev le ri ne baş la mak ta -
dır lar. 
İn san DNA'sın da yer alan bil gi le rin okun ma sı için dün ya ça pın da yü rü tü len
İn san Ge no mu Pro je si (Hu man Ge nom Pro ject) da hi lin de, dün ya nın ön de
ge len yüz ler ce bi lim ada mı, en ge liş miş ve en yük sek tek no lo ji ile do na tıl -
mış la bo ra tu var lar da, 10 yı lı aş kın sü re dir yo ğun şe kil de ça lı şa rak DNA'da ki
bil gi yi oku ya bil miş tir. Üs te lik han gi harf le rin han gi pro tei nin ya pı mı için kul -
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la nıl dı ğı nı he nüz be lir le -
ye me miş ler dir. Bu na
kar şın, vü cu du muz da
100 tril yon hüc re nin
için de, her an tril yon lar -
ca RNA po li me raz en zi -
mi, DNA'da ki bil gi yi
baş tan so na oku mak ta
ve üs te lik ken di sin den
is te nen bil gi yi ek sik siz,
ha ta sız ve ku sur suz bir
şe kil de çı kar tıp ve re bil -
mek te dir. El bet te bu
ola ğa nüs tü olay, RNA
po li me raz en zi mi ni ya -
ra ta nın ve ona bu ye te -
ne ği ve re nin her şe yin
Ya ra tı cı sı olan Yü ce Al -
lah ol du ğu nun apa çık
de li li dir.

RNA po li me raz, DNA 
bo yun ca ha re ket edi yor.

Kop ya la ma iş le mi
için DNA şe rit le ri
ay rı lı yor.

RNA  mo le kü lü nü ya pan
pro te in: RNA po li me raz

Kop ya la ma iş le mi için ge rek li
di ğer komp leks pro te in ler



Açık Bir Mu ci ze: Pro te in Sen te zi ni 

Pro te in ler Ger çek leş ti ri yor
Pro te in sen te zi nin aşa ma la rı na bak tı ğı mız da dik ka ti mi zi çe ken

ko nu lar dan bi ri, tek bir pro te in mo le kü lü nün üre til me si için yüz ler ce

fark lı pro te in ve en zi me ih ti yaç ol du ğu dur. Bun la rın ya nı sı ra yi ne bir -

çok mo le kül ve iyon (elek trik yük lü atom) da ha zır bu lun ma lı dır. Pe ki

öy le ise, ilk pro te in na sıl oluş muş tur? İş te bu so ru, ev rim ci le rin en

önem li çık maz la rın dan bi ri dir. Ev rim ci bi yo log Carly P. Has kings Ame -

ri can Sci en tist der gi sin de ya yın la nan bir ma ka le sin de ev ri min bu çık -

ma zı nı şöy le ifa de et miş tir: 

... Fa kat bi yo kim ye vi ge ne tik sa ye sin de ev rim le il gi li bir çok önem li so ru

ha la ce vap la na ma mış tır... Bü tün can lı lar da, hem DNA eş leş me si, hem de

üzer le rin de ki şif re le rin pro te in le re çev ril me si, ol duk ça spe si fik ve uy gun

en zim ler sa ye sin de ol mak ta dır. Ay nı za man da bu en zim mo le kül le ri nin

ya pı la rı da, biz zat DNA ta ra fın dan be lir len mek te dir. İş te bu ger çek, ev -

rim de çok es rar lı bir prob le mi or ta ya çı kar mak ta dır. Aca ba ev rim ola yın -

da, şif re nin ken di si ve bu şif re nin için den de pro te in le rin sen te zin de ge -

rek li olan di ğer en zim ler be ra ber ce mi or ta ya çık mış tır? Bu bi le şik le rin

ola ğa nüs tü kar ma şık lı ğı ve sen tez len me le ri için ara la rın da hiç ak sa ma -

yan bir ko or di nas yo nun ol ma zo run lu lu ğu göz önü ne alın dı ğın da, söz

ko nu su za man ça kış ma sın dan bah set mek çok saç ma ol mak ta dır. Bu so -

ru ya Dar win'in gö rüş le ri dı şın da ce vap ara ma lı yız. Çün kü söz ko nu su

du rum özel ya ra tı lı şı ön gö ren çok güç lü bir de lil oluş tur mak ta dır.87

Bu bi lim ada mı nın da be lirt ti ği gi bi, pro te in sen te zi nin olu şa bil -

me si için, hüc re için de ki tüm sis tem le rin bir lik te var ol ma sı ge re kir. Bu

sis te min par ça la rın dan bi ri da hi ek sik ol du ğun da, pro te in üre ti le mez

ve do la yı sıy la ya şam sür dü rü le mez. Ev rim ci ler ise, ön ce pro te in le rin

te sa düf ese ri oluş tu ğu nu, son ra da pro te in le rin te sa dü fi bir le şim le ri ile

hüc re le rin mey da na gel di ği ni id di a eder ler. An cak çok açık tır ki, bu

par ça lar dan bi ri ol ma dan di ğe ri ke sin lik le olu şa ma mak ta dır. Bu ise,

yu ka rı da ki iti raf ta da ifa de edil di ği gi bi, Al lah'ın tüm can lı la rı, tüm sis -
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Ri bo zo mu oluş tu ran par ça -
lar ay rı lı yor

Bü yü yen po li pep tid
zin ci ri 

Pro te in üre ti mi ta mam la nı yor

Pro te in üre ti mi baş lı yor

Me saj cı RNA (mRNA)

Pro te in mo le kül le ri bir evin tuğ la
üs tü ne tuğ la ko nu la rak in şa edil -
me si gi bi "blok lar ha lin de" üre ti lir.
Akıl, şu ur sa hi bi ol ma yan bir mad -
de nin, bir baş ka şe yi de net le me,
kon trol et me, iş le re mü da he le de
bu lun ma gi bi yet ki le re sa hip ola -
ma ya ca ğı çok açık tır. Şu ursuz
atom la rı, ola ğa nüs tü bir dü zen
içe ri sin de gö rev len di ren ve bun la -
rı em ri mi ze ve ren Yü ce Rab bi miz
Al lah'tır.



tem le ri ile bir lik te ya rat tı ğı nın açık bir de li li dir. Al lah'ın ku sur suz ya -

ra tı şı Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bi çim de) ku sur suz ca var eden dir, şe -

kil ve su ret ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur. Gök ler de ve yer de

olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O, Aziz, Ha kim dir." (Haşr Su -

re si, 24)

Ay rı ca söz ko nu su mo le kül le rin şu ur suz atom lar dan oluş muş ol -

du ğu nu unut ma mak, do la yı sıy la şu so ru la rı sor mak ge re kir. Akıl, şu ur

sa hi bi ol ma yan bir mad de, na sıl olup da bir baş ka şe yi de net le me, kon -

trol et me, iş le re mü da ha le de bu lun ma gi bi ye te nek le re sa hip ola bi lir?

Emir ler gön de rip, bel li bir ama ca yö ne lik çok sis tem li bir şe kil de na sıl

ha re ket ede bi lir? Dar wi nist öğ re ti nin et ki si ne gir miş kim se ler, iş te tüm

bun la rın kör ve şu ur suz te sa düf le rin ese ri ol du ğu nu id di a eder ler. 

An cak hüc re le rin var lı ğın dan ha ber siz bu mo le kül le rin, on la rın

ih ti yaç la rı olan pro te in le ri üret me yi, ken di ken di le ri ne gö rev edin me -

le ri, bu nun için ka rar al ma la rı im kan sız dır. Kuş ku suz bu ra da ki üs tün

akıl, bil gi ve şu ur ge rek ti ren gö rev le ri, şu ur suz atom la rın be lir le me si

müm kün de ğil dir. On lar sa de ce ken di le ri için be lir len miş gö re vi ek sik -

siz ve ku sur suz bir şe kil de ye ri ne ge ti rir ler ve on la ra bu gö re vi ve ren,

on la rı bu sis te min bir par ça sı

ola rak ya ra tan Al lah'a bo -

yun eğer ler. 

Bir Ku ran aye tin de

şöy le bil di ril mek te dir:

"Si zin İla hı nız yal -

nız ca Al lah'tır

ki, O'nun dı şın -

da İlah yok tur.

O, ilim ba kı -

mın dan her şe yi

ku şat mış tır." (Ta -

ha Su re si, 98)
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Yu ka rı da gör dü ğü nüz tab lo da ki harf -
ler rast ge le di zil me miş ler dir. Bu harf -
ler as lın da ka nı nız da ok si jen ta şı mak -
la gö rev li he mog lo bin pro te ini nin ta ri fi -
nin bir bö lü mü dür. Bu ta rif, vü cut la il -
gi li tüm bil gi le rin bu lun du ğu DNA'da
ka yıt lı dır. He mog lo bin üre til me si ge -
rek ti ğin de, DNA'da ki 3 mil yar harf
için den bu harf ler se çi lir. Bu seç me iş -
le mi ni, RNA po li me raz adın da ki en zim
ya par. Bu en zim o ka dar dik kat li ve ti -
tiz dir ki, hiç bir za man oku ma da ve
doğ ru harf le ri seç me ko nu sun da bir
ha ta yap maz. Her se fe rin de mil yon lar -
ca harf ara sın dan doğ ru olan la rı se -
çer. 
Doğ ru harf le ri se çe rek, pro tei nin ta ri fi -
ni al dık tan son ra üre tim için, hüc re
için de ki üre tim mer ke zi ne, ya ni ri bo -
zo ma gi der. Ri bo zom da, bu ta ri fi ay nı

ti tiz lik le dik kat li ce okur, an lar ve he -
men ku sur suz ca üre ti mi baş la tır. Bu,
son de re ce ile ri tek no lo ji ye sa hip bir
gök de le nin pla nı nın mi mar ve mü hen -
dis ler ta ra fın dan oluş tu rul duk tan son -
ra, in şa sı nın ger çek leş ti ril me si için il -
gi li uz man ve tek nis yen le re ema net
edil me si gi bi plan lı ve or ga ni ze bir
olay dır. 
Dar wi nist ler ise, göz le gö rül me ye cek
ka dar kü çük bir alan da olu şan bu yük -
sek se vi ye li or ga ni zas yo nun, te sa dü -
fen oluş tu ğu nu id di a eder ler. Can sız,
kör ve şu ur suz atom lar dan olu şan
mo le kül le rin sü rek li akıl gös te re rek,
ku sur suz bir pla nın ve dü ze nin yö ne ti -
ci le ri ve uy gu la yı cı la rı ol du ğu nu id di a
eder ler. Dar wi nizm'in bu id di ala rı na
inan mak, ço cuk ma sal la rı nı ger çek
san mak tan da ha man tık sız ve ina nıl -



ütün bir gün bo yun ca, siz hiç far kın -

da ol ma dan, ya şa mı nı zın sağ lık lı ola rak de -

vam et me si için, hüc re le ri niz de ola ğa nüs tü

bir ti tiz lik ve so rum lu luk an la yı şı ile sa yı sız

iş lem ger çek le şir. Bu iş lem ler den bi ri de in -

sa nın ge li şi mi ni, do ku la rı nın ona rı mı nı sağ -

la yan hüc re bö lün me si dir. DNA'nın kop ya -

la na bil me özel li ği sa ye sin de hüc re le rin bö -

lü ne rek ço ğal ma sı, yıp ra nan do ku la rın ona -

rıl ma sı ve bu es na da her ye ni hüc re ye ge ne -

tik bil gi nin ak ta rıl ma sı müm kün olur. 

İn san vü cu dun da ki hüc re lerin çoğu

bö lü ne rek ço ğa lır. Her bö lün me sı ra sın da

hüc re çe kir de ğin de ki DNA'nın kop ya lan -

ma sı iş le mi, in sa nı hay re te dü şü re cek ka dar

ku sur suz bir or ga ni zas yon ve di sip lin için -

de ger çek le şir. İn san vü cu du da ha tek bir

hüc re iken iki ye bö lü nür ve bu bö lün me 2-

4-8-16-32... ora nıy la ço ğa la rak de vam eder.

Hüc re bö lü nür ken, ye ni hüc re için DNA'nın

bir kop ya sı nın alın ma sı ge re kir. Ni te kim

DNA, hüc re nin bö lün me sin den kı sa bir sü -

re ön ce, ken di si nin bir kop ya sı nı çı ka rır ve

bu nu ye ni hüc re ye ak ta rır.
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Hüc re nin bö lün me si ile il gi li ya pı lan

göz lem le re gö re hüc re, bö lün me den ön ce

be lir li bir bü yük lü ğe ulaş mak zo run da -

dır. Bu be lir li bü yük lük sı nı rı nı aş tı ğı an -

da ise, bö lün me sü re ci prog ram lan mış bir

şe kil de baş lar. Hüc re nin şek li bö lün me ye

uy gun ola rak yay van laş ma ya baş lar ken,

DNA da ken di ni kop ya lar.

Bu nun an la mı şu dur: Hüc re bir bü -

tün ola rak bö lün me ye "ka rar ver mek te"

ve hüc re nin için de ki fark lı par ça lar bu

bö lün me ka ra rı na uy gun ola rak dav ran -

ma ya baş la mak ta dır lar. Hüc re nin böy le -

si ne kol lek tif bir işi ba şa ra cak ye te ne ğe

ken di ba şı na sa hip ol ma dı ğı açık tır. Bö -

lün me iş le mi, Al lah'ın em ri ile baş lar ve

baş ta DNA ol mak üze re hüc re nin tüm

par ça la rı bu na gö re ha re ket eder. 

İçin de 3 mil yar harf lik bir bil gi ban -

ka sı bu lu nan DNA mo le kü lü, he le zon

şek lin de bir mer di ve ne ben zer. Kop ya la -

ma iş le mi baş la dı ğın da ilk ola rak "DNA

he li kaz" adın da ki en zim olay ye ri ne ge lir

ve DNA'nın he le zon şek li ni bir fer mu ar

gi bi aç ma ya baş lar. Bu nun so nu cun da

DNA'nın he liks şek lin de bir bi ri ne do lan -

mış olan kol la rı ay rı lır. "DNA he li kaz"

her za man tam vak tin de gö rev ba şın da -

dır ve gö re vi ni ku sur suz ca, şa şır ma dan

ve DNA'ya hiç bir za rar ver me den ye ri ne

ge ti rir. 
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DNA mo le kü lü, ar tık iki şe rit ha lin de bö lün müş tür. Şim di sı ra

"DNA po li me raz" en zi min de dir. Bu en zi min gö re vi, DNA'nın iki ye ay -

rı lan kol la rı nı, ye ni bir şe rit le ta mam la mak tır. Bu nun için DNA'nın her

bir şe ri di ni oluş tu ran her bil gi nin kar şı sı na, uy gun olan bil gi yi bu lup

ge ti rir. Bu son de re ce ola ğa nüs tü bir du rum dur. Atom lar dan oluş muş,

şu ur ve akıl dan yok sun bir en zim, DNA'nın ya rım ko lu nu ta mam la -

mak için ge re ken bil gi le ri tes pit ede bil mek te, on la rı hüc re için de ki il gi -

li yer ler den te min ede rek yer le ri ne yer leş tir mek te dir. Bu iş lem sı ra sın -

da  en kü çük bir ha ta da hi yap ma mak ta, 3 mil yar har fi en doğ ru şe kil -
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DNA kop ya lan ma sın da ki tüm ele man lar, Al lah'ın em ri ile ha re ket et mek te, Al lah'ın
ken di le ri ne ver di ği ye te nek ile, böy le si ne ku sur suz ve in san ya şa mı için ha yati bir
işle mi ger çek leş ti re bil mek te dir ler.

Pri maz

1) He li kaz lar DNA 
sar ma lı nı çö zer ler.

2) Tek-şe ri te bağ la -
nan pro te in ler, çö zü -
len DNA'yı sa bit ler ler.

3) Ön cü şe rit sü rek li
ola rak DNA po li me raz
ta ra fın dan ok lar yö -
nün de sen tez le nir.

4) Pri maz en zi mi, kı sa bir
as tar RNA şe ri di sen tez ler.
Bu şe rit da ha son ra, DNA
po li me raz ta ra fın dan ge niş -
le ti lir.

5) DNA li gaz, par ça la -
rı bü yü yen şe rit le bir -
leş ti rir.

DNA po li me raz

DNA po li me raz

Oka za ki 
par ça cık la rı
ya pı lı yor

As tar RNA

Kop ya la ma ça ta lı

Kop ya lan ma nın yö nü



de tek tek tes pit ede rek ta mam la mak ta dır. Bu es na da baş -

ka bir po li me raz en zi mi de, DNA'nın di ğer ya rı sı nı ben zer şe -

kil de ta mam la mak ta dır. Bü tün bun lar olup bi ter ken, DNA sar ma -

lı nın ay rı lan iki par ça sı nın bir bi ri ne tek rar do lan ma ma sı için "he liks

sa bit le yen en zim ler" DNA'yı uç la rın dan sa bit tu tar lar. 

Böy le ce her iki DNA şe ri di nin ek sik olan ya rı la rı or tam da ha zır

bu lu nan mal ze me ler le ta mam la nır ve iki ye ni DNA mo le kü lü üre til miş

olur. Ope ras yo nun her ka de me sin de en zim de ni len ve ade ta ge liş miş

ro bot lar gi bi ça lı şan uz man pro te in ler gö rev ya par. Özel lik le bu saf ha -

lar sı ra sın da ger çek le şen pek çok komp leks ara iş lem ler var dır ki, bun -

lar ay rı ca bir ki tap ko nu su ola cak ka dar ge niş tir.

Kop ya la ma sı ra sın da or ta ya çı kan ye ni DNA mo le kül le -

ri, de net le yi ci en zim ler

ta ra fın dan de fa lar ca

kon trol edi lir. Ya pıl mış

bir ha ta var sa -ki bu ha -

ta lar son de re ce ha ya ti

ola bi lir- der hal tes pit

edi lir ve dü zel ti lir. Ha -

ta lı şif re ko par tı lıp ye -

ri ne doğ ru su ge ti ri lir

ve mon te edi lir.
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ye ni baz lar DNA çö zü -
lü yor

DNA çif te sar ma lı

in şa edi len
ye ni şe rit

DNA li gaz

si to zin

ade nin

ti min
gua nin

in şa edi len
ye ni şe rit

ye ni baz lar

Hüc re nin şek li bö lün me ye
uy gun ola rak yay van laş -
ma ya baş lar ken, DNA da
ken di ni kop ya lar. Hüc re
bir bü tün ola rak bö lün me -
ye "ka rar ve rir". Hüc re nin
için de ki tüm par ça lar, bu
bö lün me ka ra rı na uy gun
ola rak ha re ket eder. Hüc -
re nin böy le si ne kol lek tif
bir işi ba şa ra cak ye te ne -
ğe, ken di ba şı na sa hip ol -
ma dı ğı açık tır. Bö lün me,
kop ya la ma iş lem le ri nin
her aşa ma sı, her şe ye ha -
kim olan Yü ce Al lah'ın
em ri ile baş lar ve ger çek -
le şir. (sağ da)



DNA'nın ya pı sı nı keş fe den bi lim adam la rı Ja mes Wat son ve Fran -

cis Crick, 1950'li yıl lar da "Mü kem mel Bi yo lo jik İl ke" ola rak or ta ya at tık -

la rı kop ya la ma sü re ci ni çok ba si te in dir ge miş ler di. Hal bu ki bu gün bi -

lin mek te dir ki, DNA'nın ken di ni kop ya la ma sı bi lim adam la rı nı hay -

ran lık için de bı ra kan bir komp leks lik ta şı mak ta dır. DNA'nın en kü çük

şe ri di nin kop ya lan ma sı için da hi yir mi ay rı pro te in ve en zim mut la ka

mev cut ol ma lı dır.88 Prof. Wer ner Gitt kop ya la ma da ki ku sur suz lu ğu

şöy le di le ge tir mek te dir:

DNA öy le bir ya pı ya sa hip tir ki, hüc re her iki ye bö lün dü ğün de DNA da

ken di ni kop ya lar. Bö lü nen hüc re le rin her iki si de, bö lün me ve kop ya la -

ma iş le min den son ra ke sin lik le ay nı ge ne tik bil gi ye sa hip tir. Bu kop ya la -

ma ku sur suz dur.89

DNA kop ya la ma sın da ki en mu ci ze vi yön ler den bi ri de, tüm bu

an la tı lan la rı ye ri ne ge ti ren le rin, atom lar dan olu şan mo le kül ler ol ma sı -

dır. Şu ur suz atom la rın bir le şi min den olu şan en zim ler, DNA sar ma lı -
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DNA'nın kop ya la na bil me özel li ği sa ye sin de hüc re le rin bö lü ne rek ço ğal ma sı, yıp ra nan
do ku la rın ona rıl ma sı ve bu es na da her ye ni hüc re ye ge ne tik bil gi nin ak ta rıl ma sı
müm kün olur. 



nın ek sik bö lüm le ri ni tes pit eder, ek sik le ri il gi li yer ler den te min eder

ve en uy gun yer le re ek le ye rek mu ci ze vi fa ali yet ler ger çek leş ti rir ler. Şu -

ur suz, akıl ve bil gi sa hi bi ol ma yan kü çü cük ya pı la rın bu ka dar komp -

leks, bil gi, bi linç ve akıl ge rek ti ren iş lem le ri ku sur suz ca ye ri ne ge tir me -

le ri,    Al lah'ın ya rat ma sın da ki ben zer siz li ği ser gi le mek te dir. Tüm bu

ele man lar Al lah'ın em ri ile ha re ket et mek te, Al lah'ın ken di le ri ne ver di -

ği ye te nek ile, böy le si ne ku sur suz ve in san ya şa mı için ha ya ti bir iş le -

mi ger çek leş ti re bil mek te dir ler. Al lah Ku ran'da in sa nın ya ra tı lı şın da ki

dü ze ni şöy le bil dir mek te dir:

İn san, 'ken di ba şı na ve so rum suz' bı ra kı la ca ğı nı mı sa nı yor? Ken di si,

akı tı lan me ni den bir dam la su de ğil miy di? Son ra bir alak (em bri yo)

ol du, der ken (Al lah, onu) ya rat tı ve bir 'dü zen için de bi çim ver di.' Böy -

le ce on dan, er kek ve di şi ol mak üze re çift kıl dı. (Kı ya met Su re si, 36-39)

Kop ya la ma da ki Ben zer siz Hız
DNA kop ya lan ma sı es na sın da ki bü tün bu iş lem ler öy le si ne şa şır -

tı cı bir hız la ya pı lır ki, da ki ka da 3.000 ba sa mak nük leo tid üre ti lir, sa ni -

ye de ise 50 baz çif ti kop ya la nır.90 Bu es na da tüm ba sa mak lar, gö rev li

en zim ler ta ra fın dan de fa lar ca kon trol edi lir ve ge re ken dü zelt me ler ya -

pı lır. 

DNA'nın ço ğal tıl ma sı iş le mi nin ne ka dar bü yük bir hız da ger çek -

leş ti ği ni da ha iyi an la mak için, şu bil gi ler da ha da açık la yı cı ola cak tır:

Bir hüc re bö lün me si 20 ila 80 da ki ka ara sın da sü rer ve bu es na da

DNA'da ki bil gi nin de kop ya la na rak ço ğal tıl ma sı ge re kir. Ya ni

DNA'da ki 3 mil yar bil gi, 20 ila 80 da ki ka ara sın da ki bir sü re de hiç bir

ha ta, unut ma ve ya ek sik lik ol ma dan kop ya la na bil me li dir. Bu, bir kü -

tüp ha ne do lu su bil gi nin ve ya 1.000 ki ta bın ve ya bir mil yon say fa lık ya -

zı nın bu ka dar kı sa sü re de, hiç ha ta ve ek sik lik ol ma dan ço ğal tıl ma sı

ka dar mu ci ze vi bir olay dır. Üs te lik bu iş le mi ger çek leş ti ren ler tek no lo -

jik alet ler, üs tün ni te lik li fo to ko pi ma ki ne le ri de ğil, ba zı atom la rın bir -

bi ri ne ek len me siy le olu şan en zim ler dir. 
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Bü yük bir hız la üre ti len ye ni DNA mo le kü lün de, dış et ki ler so nu -

cun da, nor mal şart la ra gö re da ha faz la ha ta ya pı la bi lir. Bu se fer hüc re -

de ki ri bo zom lar, DNA'dan ge len emir doğ rul tu sun da DNA ona rım en -

zim le ri üret me ye baş lar lar. Böy le ce DNA ken di ken di ni ko ru ma al tı na

al mış olur.

Hüc re ler de in san lar gi bi do ğar, ço ğa lır ve ölür ler. An cak hüc re le -

rin öm rü mey da na ge tir dik le ri in sa nın öm rün den çok da ha kı sa dır. Ör -

ne ğin al tı ay ön ce be de ni ni zi oluş tu ran hüc re le rin bu gün bü yük bir ço -

ğun lu ğu ha yat ta de ğil dir. Fa kat za ma nın da bö lü ne rek yer le ri ne ye ni le -

ri ni bı rak tık la rı için, siz şu an da ha yat ta ka la bil mek te si niz. Bu yüz den

hüc re le rin ço ğal ma sı, DNA'nın kop ya lan ma sı gi bi olay lar, in sa nın var -

lı ğı nı sür dür me si açı sın dan en ufak bir ha ta ya yer ve ril me me si ge re ken

ha ya ti iş lem ler dir. 

Bu ra da ki şa şır tı cı bir yön de, DNA'nın hem üre ti mi ni sağ la yan

hem de ya pı sı nı de net le yen bu en zim le rin, yi ne DNA'da ka yıt lı olan

bil gi le re gö re, DNA'nın emir ve kon tro lün de üre til miş pro te in ler ol ma -

la rı dır. Or ta da iç içe geç miş öy le muh te şem bir sis tem var dır ki, böy le

bir sis te min ka de me ka de me olu şan te sa düf ler le bu ha le gel me si, hiç -

bir şe kil de müm kün de ğil dir. Çün kü en zi min ol ma sı için DNA'nın ol -

ma sı, DNA'nın ol ma sı için de en zi min ol ma sı, her iki si nin ol ma sı için -

se, hüc re nin de bü tün or ga nel le ri ile ek sik siz var ol ma sı ge re kir. 

Bu ra ya ka dar özet le nen bil gi ler de de gö rül dü ğü gi bi, vü cu du nuz -

da ki bü tün ele man lar gö rev le ri ni ek sik siz ola rak ve ba şa rıy la ye ri ne ge -

ti rir ler. Al lah en bü yü ğün den en kü çü ğü ne ka dar sa yı sız ato mu ve mo -

le kü lü, ya şa mı mı zı sağ lık lı bir bi çim de sür dür me miz için hiz me ti mi ze

ver miş tir. Al lah bir ayet te şöy le bil di rir: 

… Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı (sı nır sız) bir fazl sa hi bi dir. An cak

in san la rın ço ğu şük ret mi yor lar." (Mü min Su re si, 61)

Her hüc re bö lün dü ğün de DNA'nın bir kop ya sı nın alın ma sı ge rek -

ti ği ni dü şü nen, DNA'nın en hız lı ve en ku sur suz şe kil de kop ya lan ma -

sı iş le mi ni yü rü ten, ha ta lı iş lem le rin der hal dü zel til me si için müt hiş bir
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or ga ni zas yon ya pan güç, akıl, ira de ve ilim ki me ait tir? Böy le si ne

komp leks ve ku sur suz bir dü ze nin te sa dü fen ge liş ti ği ni söy le mek ke -

sin lik le akıl ve man tık dı şı dır. Ev ren de ki tüm atom la rı ve ge rek li tüm

ko şul la rı bi ra ra ya ge tir se niz, DNA'nın kop ya lan ma sı nı ger çek leş ti ren

sis te mi te sa dü fen oluş tu ra maz sı nız. Çok açık tır ki, bu ka dar ku sur suz

bir sis te mi ya ra tan ve mil yon lar ca se ne dir ya rat ma ya de vam eden, son -

suz ilim, akıl ve güç sa hi bi olan Al lah'tır. Bu ger çek bir Ku ran aye tin de

şöy le bil di ri lir:

Gök ler de ve yer de ne var sa tü mü Al lah'ın dır. Al lah, her şe yi ku şa tan -

dır. (Ni sa Su re si, 126)

Kop ya la ma Ha ta la rı nın Dü zel til me si
Bir hüc re bö lün dü ğün de, kro mo zom lar ken di le ri ni kop ya lar ken

ki mi za man ha ta lar or ta ya çı kar. Ge ne tik bil gi de ki ha ta la rın son ra ki ne -

sil ler de bi ri ke rek ço ğal ma sı nı ön le mek için, her can lı da, bu ha ta la rın

bü yük ço ğun lu ğu nu tes pit edip dü zel ten bir me ka niz ma var dır. Eğer

bu me ka niz ma ol ma say dı, can lı la rın ge ne tik ya pı sı bo zu la cak ve ne sil -

le ri nin tü ken me si söz ko nu su ola cak tı. 

Söz ko nu su ha ta la rı azalt mak için, hüc re ay nı za man da dü zelt men

ola rak da gö rev ya par. Fa kat bu dü zelt me son ra sın da da bir iki ha ta ka -

la bi lir. Bu ha ta lar to le re edi le bi le cek se vi ye de dir. Hüc re de ki bu kon trol

me ka niz ma sı sa ye sin de, kop ya la ma sı ra sın da bir mil yar da bir ile yüz

mil yar da bir ara sın da çok dü şük bir ha ta ora nı ya ka lan mış olur. Yüz

mil yar da bir ha ta, 50 mil yon say fa diz gi de ya pı lan tek bir ha ta ya ben -

ze ti le bi lir. 50 mil yon say fa ise an cak 100 pro fes yo nel diz gi ci ta ra fın dan

ha yat bo yu hiç dur mak sı zın ya zıl dı ğın da ta mam la na bi le cek bir mik tar -

dır.91 Nük le er fi zik çi Ge rald L. Schroe der hüc re nin için de ka li te kon trol

sis te mi ile ser gi le nen ak la şöy le dik kat çek mek te dir:

Bu sis tem de ki akıl çok us ta ca dır. Ben sa de ce bir pro tei nin, bir he lik si aç -

ma yı na sıl öğ ren di ğin den ya da DNA po li me ra zın na sıl oluş tu ğun dan,

ya da dev re ye gir me si ge rek ti ği ni na sıl bil di ğin den ve doğ ru ba zı bu lup
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ona na sıl bağ lan dı ğın dan bah set mi yo rum. Bun lar da bir si hir baz lık gös te -

ri si ni an dı ran ve izah edil me yi bek le yen ola ğa nüs tü şey ler var dır. Ama

be nim "çok akıl lı ca" der ken asıl kas tet ti ğim şey şu: Her ye ni kop ya la nan

şe rit, kop ya lan mış ol du ğu şe ri de sar mal ola rak bağ la nır ve bu sa ye de ka -

li te kon trol den so rum lu olan pro te in ler, ye ni kop ya la nan şe ri di, ebe veyn -

den ge len le di rekt kar şı laş tı ra rak kon trol et me ola na ğı na sa hip olur lar.

Çok ze ki ce! Eğer ye ni olu şan iki şe rit bir bir le ri ne bağ lan sa lar dı ve iki ebe -

veyn şe rit de ori ji nal du ruş la rı na ge ri dön se ler di, ya pı lan ka li te kon trol

sis te mi çok da ha  zor ve çok da ha ve rim siz olur du.92

Açık ça gö rül mek te dir ki, DNA'da ve DNA ta li mat la rı ile ça lı şan

tüm sis tem ler de hiç bir te sa dü fi sü reç le açık lan ma ya cak şa şır tı cı de re ce -

de akıl cı, ted bir li olay lar ger çek leş mek te dir. Bun la rın bir dü zen için de

prog ram lan ma sı ise, an cak her şe yin bil gi si ne sa hip, her şe ye ha kim bir

Ya ra tı cı'nın var lı ğı ile açık la na bi lir. Bu Ya ra tı cı rah me tiy le bi ze ha yat

ve ren, il miy le her ye ri sa rıp ku şa tan Yü ce Al lah'tır.
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Özel bir pro te in, ha sar lı kıs mın
bir ta ra fı nı ke ser ken, bir en zim
de di ğer ta ra fı ke ser.

Bir baş ka pro te in, çö zü len DNA'yı
sa bit tu ta bil mek için, sağ lam şe ri te
bağ la nır.

Ha sar lı DNA

DNA'nın ha sar ye ri, özel
bir en zim ta ra fın dan
gev şe ti lip açı lır.

Ha sar ona yı için, özel bir
pro te in DNA'yı in ce ler.

DNA ona rı mı  es na sın da, bir çok pro te in gö rev
alır. Bun la rın her bi ri ola ğa nüs tü bir iş bir li ği,
ku sur suz bir uyum ile ha re ket eder.



Ha ya ti Gö re ve Sa hip DNA En zim le ri
En zim ler bir re ak si yo na et ki et tik le rin de, bir to pu yo kuş tan aşa ğı

yu var la mak la, yo kuş yu ka rı yu var la mak ara sın da ki far ka ben zer bir et -

ki olu şur. En zim ler bi yo kim ya sal re ak si yon la rı bin kat ka dar hız lan dı -

ra bi lir ler.93 İn san hüc re si nin için de 3.500'den faz la en zim bu lun mak ta -

dır. Bun lar dan bir ve ya bir kaç ta ne si nin ek sik ol ma sı du ru mun da ise,

hüc re içi fa ali yet ler ta ma men bir bi ri ne ka rı şa bi lir. Bu nun so nu cu da,

hüc re nin par ça la nıp bo zul ma sı, di ğer bir ifa dey le can lı lı ğın so na er me -

si dir. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Ha yat Bo yu Ça lı şan Mu ci ze

Ma ki ne: En zim)

DNA en zim le ri nin en önem li gö rev le rin den bi ri, DNA mo le kü lü -

nün kop ya lan ma sı na yar dım cı ol mak tır. Bir en zim mo le kü lü nü di ğer

pro te in mo le kül le rin den ayı ran tek fark, sa hip ol du ğu üç bo yut lu şe kil -

dir. Eğer en zim ler ken di özel lik le ri ni be lir le yen bu özel üç bo yut lu şek -

le sa hip ol ma sa lar dı, hüc re içi iş lem ler, be yin den çe şit li or gan la ra ile ti -

len bil gi ler ve hüc re içi de ne tim ler ol ma ya cak, böy le ce hüc re le ri ya şat -

mak için ge rek li pek çok iş lem ya pı la ma ya cak tı. Öy le ki, DNA'nın kop -

ya lan ma sı sı ra sın da, ha ta la rı dü zel ten en zi min ol ma ma sı da hi, il gi li ge -

nin iş le vi ni yi tir me si ne ve ya ha ta lı üre tim ya pa rak kan ser baş lat ma sı -

na ne den ola bi lir. 

DNA kop ya lan ma sın da gö rev alan en zim ler

* DNA he lik si ni fer mu ar gi bi açan: DNA he li kaz

Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi kop ya la ma iş le mi baş la dı ğın da, ilk

ola rak "DNA he li kaz" isim li en zim olay ye ri ne ge lir ve DNA sar ma lı nı

bir fer mu ar gi bi aç ma ya baş lar. Bu nun so nu cun da DNA'nın he liks bi -

çi min de bir bi ri ne do lan mış kol la rı ay rı lır. DNA he li kaz her sa ni ye

1.000 nük leo tid çif ti ni aça bil me ye te ne ği ne sa hip tir.

DNA'nın kol la rı ay rı lır ken, kol la rın bir bir le ri ne do lan ma la rı nı en -

gel le mek için "he liks sa bit le yi ci en zim ler" de her iki ko lu sa bit tu tar lar.

DNA he li kaz, fer mua rı açar ken bir nok ta da ani den du rur. Du ru -
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lan nok ta lar, ge rek li olan bil gi nin sı nır la rı dır.

En zim ler, bil gi nin ne re de baş la yıp ne re de

bit ti ği ni bi lir miş gi bi bü yük bir us ta -

lık la ha re ket eder ler. 

* Ye ni DNA şe rit -

le ri üre ten: DNA

po li me raz

Sı ra "DNA po li -

me raz" en zi min de -

dir. Bu en zi min gö re vi

ise, yi ne ön ce ki say fa lar -

da gör dü ğü müz gi bi,

DNA'nın iki ye ay rı lan kol la rı nı, ikin ci

bir kol ile ta mam la mak tır. Bu nun için DNA'nın bir ko lu nu oluş tu ran,

her bil gi nin kar şı sı na uy gun olan bil gi yi bu lup ge ti rir. 

DNA po li me raz, ye ni şe rit le ri ku sur suz ca ta mam la ya -

cak bi çim de üre tir. Es ki şe rit te ki si to zin, her za -

man ye ni şe rit te gua nin ile eş le şir. Ade nin

de her za man ti min ile ve ti min de ade nin

ile eş le şir. An cak ola ğa nüs tü bir hız la

ger çek le şen bu eş leş me sı ra sın da

ba zen bir kaç ha ta olur. Ör ne ğin

DNA po li me raz, ade nin kar şı sı na

bir nok ta da ti min de ğil de,

gua nin yer leş ti rir. Bu tür yan -

lış lık lar ki mi za man ha ya ti

de re ce de teh li ke li dir. Ör ne -

ğin he mog lo bi nin ya pı sın -

da ki al tın cı ami no asit, eğer

DNA he li kaz

DNA po li me raz



"va lin" de ni len bir baş ka ami no asit ola rak de ğiş ti ri lir se, pro te in de ip

gi bi lif ler olu şa cak ve al yu var la rın do la şı mı na en gel olup, "orak hüc re

ane mi si" de ni len has ta lı ğa yol aça cak tır.94

Baz la rın eş leş me sı ra sın da ki kim ya sal se çi ci li ği öy le si ne güç lü dür

ki, yal nız 100.000 baz da bir ha ta ya izin ve ri lir. Bu nun da öte sin de DNA

po li me raz, ha ta la ra kar şı çok du yar lı dır. Eğer yan lış bir baz eş leş me si

ger çek le şir se, he men yok edi lir ve ye ri ne doğ ru baz yer leş ti ri lir. DNA

po li me raz işi ni bi tir dik ten son ra da, ay rı bir ta mir en zi mi, ye ni olu şan

DNA şe ri tin de ha ta ka lıp kal ma dı ğı nı de net ler. 

* Ha ta la ra kar şı aşı rı has sas: DNA Nük le az

Bu en zim ade ta bir re dak tör (ya zı dü zel ten ki şi) gi bi DNA'da ki ha -

ta yı tes pit eder ve ha ta lı har fi ye rin den çı kar tır. An cak bu nun so nu cun -

da DNA sar ma lın da bir boş luk olu şur. Bu so run la da bir baş ka en zim

il gi le nir.

* DNA'da ki ko puk luk la rı ta mir eden: DNA Li gaz

DNA nük le az, tes pit et ti ği ha ta lı kıs mı ko part tı ğın da, DNA sar -

ma lın da olu şan boş luk "DNA li gaz" adı ve ri len en zim ta ra fın dan ta mir

edi lir. En son aşa ma da el de edi len ku sur suz luk sa ye sin de mil yar nük -

le otid de yal nız bir ha ta ya izin ve ri lir. Bu ha ta ora nı bil gi sa yar la rın de -

ne ti min de ki her han gi bir bil gi sis te min den kat kat da ha üs tün dür. Mil -

yar da bir ha ta, bin ler ce ki ta bı kop ya lar ken yal nız ca tek bir ha ta yap -

mak an la mı na ge lir.95 Bu oran da, göz le gö rül me yen bir bo yut ta ne ka -

dar ola ğa nüs tü bir de ne tim me ka niz ma sı ol du ğu nu biz le re gös te rir. 

* DNA'nın dü ğüm ol ma dan çö zül me si ni sağ la yan: 

To po izo me raz

DNA şe rit le ri, uzun luk la rın dan bin ler ce kez kü çük alan lar da pa -

ket len miş ler dir. DNA bu kü çük alan içe ri sin de ha re ket eder ken, bu

şek lin den do la yı bir çok so run la kar şı la şır. Ör ne ğin DNA sar ma lı, üze -
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rin de ki bil gi le rin okun ma sı için açı lır ken, aşa ğı da ka lan böl ge ler gi de -

rek da ha faz la sı kı la şır ve olu şan bu ba sın cın ser best bı ra kıl ma sı ge re -

kir. Bu tıp kı bir ipi oluş tu ran lif le ri tek tek çek me ye ben zer. Böy le bir

du rum da ipin alt kıs mın da he men ka rı şık lık olu şur. Hüc re bö lü nür ken

de, iş te bu prob le min çok da ha bü yü ğü olu şur. Hüc re bö lün me den he -

men ön ce, çe kir dek te DNA'nın 46 şe ri din den iki kop ya bu lu nur. Her

bir şe ri din ön ce çö zül me si, son ra ay rı la rak yav ru hüc re le re git me le ri

ge re kir96. 

To po izo me raz de ni len DNA en zim le ri, hüc re için dev bo yut lar da -

ki bu so ru nun üs te sin den ge lir ler. Bir to po izo me raz, DNA sar ma lı nın

bir şe ri di ni ayı ra rak DNA'nın çö zül me si ni ve gev şe me si ni sağ lar. Böy -

le ce aşı rı sı kı do lan mak tan kay nak la nan ba sınç gev şe til miş olur. Bu şe -

rit da ha son ra tek rar bir leş ti ri lir ve çif te sar mal es ki ha li ne ge ti ri lir. Bu

iş lem le rin her bi ri çok bü yük has sa si yet ge rek ti rir. Al lah'ın rah me tiy le

tüm bu sis tem ler bi zim ha be ri miz ol ma dan, gö rev le ri ni ku sur suz ca ye -

ri ne ge ti rir ler ve DNA şe rit le rin de sak lı du ran ge ne tik bil gi yi ko rur lar.

DNA ve En zim le rin Ku sur suz İşbir li ği
Bu iş lem ler in san be de nin de ki 100 tril yon hüc re nin her bi rin de,

her gün or ta la ma 20.000 kez ger çek leş mek te dir.97 Her en zim, ne za man

ne re de bu lun ma sı ge rek ti ği ni, han gi aşa ma da mü da ha le et me si ge rek -

ti ği ni bil mek te dir. Her en zi min sı ra sı bel li dir. Her bi ri ara la rın da ki iş

bö lü mü ne, ku sur suz bir ko or di nas yon için de uyar lar. Bu sis tem de en

kü çük bir ko puk luk, ek sik lik, er te le me ol maz. Ak si tak dir de DNA işe

ya ra maz bir mo le kül yı ğı nı ha li ne ge le cek ve vü cut ta cid di ha sar la ra

yol aça bi le cek tir. 

DNA en zim le ri, ev rim ci le rin te sa dü fen ve aşa ma lar la olu şum id -

di ala rı nı, ta ma men or ta dan kal dı ran ya ra tı lış ör nek le rin den bi ri dir.

Çün kü DNA'nın kop ya la na bil mek için bu en zim le re ih ti ya cı var dır.

An cak söz ko nu su en zim le ri oluş tu ran bil gi ler de DNA'da sak lı dır. Do -

la yı sıy la en zim le rin mey da na gel me le ri için DNA'nın, DNA'nın var lı -
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ğı nı sür dü re bil me si için de en zim le rin

var lı ğı şart tır. He nüz her han gi bi ri nin

olu şu mu nu açık la ya ma mış olan ev rim

te ori si için, iki komp leks ya pı nın

ay nı an da or ta ya çık ma sı

şar tı çok da ha bü yük

bir prob lem dir.

Ev rim ci -

le rin içi ne

düş tük -

le ri bu

ça re siz  -

lik, ev -

rim ci bi -

lim adam -

la rı Fred Hoy -

le ve Chan dra Wic -

kra man sing he ta ra fın dan şöy le iti raf edil -

mek te dir:

… Ha yat te sa dü fi bir baş lan gı ca sa hip ola maz. Ev ren -

de var olan bü tün may mun la rı bi rer dak ti lo nun ba şı na

oturt sa nız ve bu may mun lar rast ge le dak ti lo nun tuş la -

rı na bas sa lar, bu may mun lar dan bi ri si nin bi le Sha kes pea -

re'in bir ça lış ma sı nı oluş tur ma la rı ke sin lik le im kan sız dır. Hat ta pra -

tik te yan lış de ne me le rin kon ma sı için ge re ken çöp ku tu la rı nın yet me me -

si se be bin den do la yı da bu im kan sız dır. Ay nı sı can lı mad de ler için de

doğ ru dur. Ha ya tın can sız mad de den ken di ken di ne oluş ma ola sı lı ğı için,

1 sa yı sı nın ya nı na 40.000 sı fır ko yun. İş te ha ya tın can sız mad de den ken -

di ken di ne oluş ma ola sı lı ğı bu sa yı da bir ih ti mal dir… Eğer in san, sos yal

Ha run Yah ya

DNA'nın hem üre ti mi ni sağ -
la yan hem de ya pı sı nı de -
net le yen en zim ler, DNA'da
ka yıt lı olan bil gi le re gö re,
DNA'nın emir ve kon tro lün -
de üre til miş pro te in ler dir.
Or ta da iç içe geç miş öy le
muh te şem bir sis tem var dır
ki, böy le bir sis te min ka de -
me ka de me te sa düf ese ri
mey dana gel me si, hiç bir şe -
kil de müm kün de ğil dir. Çün -
kü en zi min ol ma sı için
DNA'nın ol ma sı, DNA'nın ol -
ma sı için de en zi min ol ma sı
ge re kir. 

şe ker gua nin

si to zin

si to zinti min

ade nin

DNA po li me raz

DNA po li -
me raz

DNA 
he li kaz

fos fat
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inanç la rın dan do la yı ve ya "Bi li min ev ri me inan ma sı ge re kir." şek lin de ki

eği li min den do la yı ön yar gı lı ha le gel me miş se, bu ba sit he sap Dar win'i

ve tüm te ori yi göm mek için ye ter li de re ce de ola nak sız bir sa yı dır. Ne bu

ge ze gen de ne de bir baş ka sın da, hiç bir il kel çor ba yok tu ve ha ya tın

baş lan gı cı rast ge le ol ma dı ğı na gö re, o za man bel li bir ama ca yö ne lik

bir ak lın ürü nü dür.98

Böy le si ne zor iş le ri ya pan en zim ler bi linç, akıl sa hi bi var lık lar de -

ğil dir. Öy ley se ka rar al ma, bun la rı uy gu la ma, ön gö rü sa hi bi ol ma, ka -

rı şık lık la rı en gel le me, ku sur suz bir dü zen için ted bir ler al ma, ha ta tes -

pi ti yap ma, ha ta la rı dü zelt me, onar ma gi bi bi linç ve akıl ge rek ti ren fi -

il le ri, bu şu ur suz atom yı ğın la rı na sıl ger çek leş tir mek te dir ler? Ev rim ci -

le rin ar dı na sı ğın dık la rı "te sa düf" kav ra mı, böy le si ne komp leks bir me -

ka niz ma kar şı sın da tüm an la mı nı yi ti rir. Do la yı sıy la, kör te sa düf ler

can lı lı ğın kö ke ni ile il gi li ke sin lik le bi lim sel bir ce vap ni te li ği ta şı maz -

lar. Akıl ve vic dan sa hi bi her kes, kör ve şu ur suz te sa düf le rin ese ri ola -

rak böy le si ne bi linç li, plan lı iş lem le rin bir bi ri ar dın ca ger çek le şe me ye -

ce ği ni, ku sur suz luk için de ya pı la ma ya ca ğı nı ka bul eder. Ku ran'da,

Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden le rin ger çek ler kar şı sın da ki di renç le ri şöy -

le bil di ril mek te dir:

On lar: "Bi zi bü yü le mek için mu ci ze (ayet) ola rak her ne ge ti rir sen ge -

tir, yi ne de biz sa na ina na cak de ği liz" de di ler. (Araf Su re si, 132)

Açık bir ger çek tir ki, bu sis te min tüm un sur la rı ile ek sik siz bir bi -

çim de bir an da "oluş muş" ol ma sı ge rek mek te dir. Bu nun an la mı da ya -

ra tıl mış ol ma sı dır. İn san la rın kav ra mak ta, okur ken bi le ta kip et mek te

zor luk çek ti ği bu iş lem ler, Al lah'ın di le me siy le, şu ur suz atom la rın her

an ko lay lık la ve ba şa rıy la ye ri ne ge tir di ği gö rev ler dir. Al lah Ku ran'da

şöy le bu yu rur:

Çün kü O, il kin var eden, (son ra di ril te rek) dön dü re cek olan dır. O, çok

ba ğış la yan dır, çok se ven dir. Ar şın sa hi bi dir; Me cid (pek Yü ce)dir. Her

di le di ği ni ya pıp-ger çek leş ti ren dir. (Bu ruc Su re si, 13-16)
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ir evin in şa sı na baş la ma dan ev vel,

ön ce lik le söz ko nu su bi na nın mi ma ri bir

pla nı ha zır la nır. Bu pla nın ger çek leş ti ril -

me si ne baş lan ma dan ön ce ise in şa at ta kul -

la nı la cak mal ze me le rin be lir len me si ve te -

min edil me si ge re kir. Fark lı bo yut lar da ve

bi çim ler de tah ta lar, çi vi ler, ya lı tım mal ze -

me le ri, ki re mit ler, pen ce re ler, ka pı lar, elek -

trik kab lo la rı, bo ru lar ve da ha pek çok mal -

ze me, bel li bir ama ca yö ne lik ha zır la nır. Bu

mal ze me ler ge li şi gü zel kul la nıl maz; ay nı

şe kil de in şa at ta ça lı şan iş çi ler de ken di ka -

rar ve is tek le ri ne gö re ha re ket et mez ler.

Ak si ne her şey bel li bir plan doğ rul tu sun da

ve bir de ne tim al tın da ger çek le şir. İn şa at

sü re sin ce iş çi le rin ön ce ne yi ya pa cak la rı,

han gi mal ze me le ri han gi sı ray la ve han gi

mik tar da kul la na cak la rı da bel li dir. Ör ne -

ğin du var lar ve ça tı nın in şa sın dan ev vel bi -

na nın te me li atıl ma lı, te si sat ve kab lo la ma

ise da ha son ra ya pıl ma lı dır. Tüm bu aşa -

ma lar kap sam lı bir pla nın par ça la rı dır. 

Şim di yu ka rı da bah set ti ği miz kap -

sam lı pla nın göz le gö rül me yen bir bo yut ta

şif re le ne rek sak lan dı ğı nı dü şü ne lim. 
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İn san vü cu du bir ya pı ya ben ze ti le cek

olur sa, vü cu dun en in ce ay rın tı sı na ka dar

ek sik siz plan ve pro je si ni de DNA mo le -

kü lü teş kil eder. DNA in şa edi le cek bi na -

nın hem mal ze me le ri nin na sıl imal edi le -

ce ği, ne re ler de ne ka dar kul la nı la ca ğı hem

de bi na nın ta ma mı nın na sıl gö rü ne ce ği ve

na sıl hiz met ve re ce ği gi bi bü tün tek nik

ay rın tı la ra sa hip tir.

İn sa nın an ne kar nın da ki ve do ğu -

mun dan son ra ki ge liş me le ri nin hep si ön -

ce  den be lir len miş bu prog ram çer çe ve sin -

de dü zen le nir. İn sa nın ge li şi min de ki bu

ku sur suz dü zen le me Kuran'da şöy le ifa de

edil mek te dir:

İn san, 'ken di ba şı na ve so rum suz' bı ra -

kı la ca ğı nı mı sa nı yor? Ken di si, akı tı lan

me ni den bir dam la su de ğil miy di? Son -

ra bir alak (em bri yo) ol du, der ken

(Al lah, onu) ya rat tı ve bir 'dü zen için de

bi çim ver di.' (Kı ya met Su re si, 36-38)

Da ha an ne kar nın da ye ni döl len miş

bir yu mur ta hüc re si ha lin de iken, in sa nın

ile ri de sa hip ola ca ğı bü tün özel lik le ri ni

Al lah be lir le miş ve "bir dü zen için de"

DNA'sı na yer leş tir miş tir. Sa hip ola ca ğı

göz ren gi, kan gru bu, yüz şek li, ke mik ya -

pı sı gi bi bü tün özel lik ler do kuz ay ön ce -

sin den, ya ni da ha tek bir hüc re ha lin dey -

ken kod lan mış bir plan la bel li dir.
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Yu mur ta hüc re si ilk döl len di ği an dan iti ba ren, bü yü yen em bri yo

hüc re le ri ni in san gö rü nü mü ne so kan tüm bi yo kim ya sal, fi zik sel ge liş -

me ler le il gi li olay la rın her bi ri DNA'da ki pro je nin de ne ti mi al tın da ger -

çek le şir. Prof. Phil lip E. John son bu sis tem de ki ku sur suz luk tan şöy le

bah set mek te dir:
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Yukarıdaki şemada anneye ait yumurta hücresi ile babadan gelen sperm hücrelerinin geli-
şim aşamaları görülmektedir. Ayrıca resimde sperm ve yumurtanın taşıdıkları, genetik bilgi
paketleri olan kromozomların aktarımları da gösterilmektedir.
An ne ve ba ba dan ge len  kro mo zom lar, in sa nın ile ri de sa hip ola ca ğı bü tün özel lik le ri be lir -
ler. Da ha an ne kar nın da ye ni döl len miş bir yu mur ta hüc re si ha lin de iken, ki şi nin sa hip ola -
ca ğı göz ren gi, kan gru bu, yüz şek li, ke mik ya pı sı gi bi bü tün özel lik ler be lir li dir.

MA YOZ 1

Oo tid ler
(Yumurtayı
meydana ge-
tirecek olgun-
laşmış
hücrelerden
büyüğü)

Sper ma to gon yum (Farklılaşmamış
ve olgunlaşmamış sperm
hücrelerinden biri)

Sper ma tid ler
(Sperm
hücresinin ol-
gunlaşmayı
tamamlamadan
önceki halleri)

Bi rin cil sper ma to sit ler
(Dölleme yeteneğine sahip ol-
mayan, olgunlaşmamış erkek
cinsiyet hücreleri)

Bi rin cil  oo sit ler
(Olgunlaşma
döneminden
önceki dişi cin-
siyet hücreleri)

İkin cil oo sit ler
(Olgunlaşma
döneminin ikinci
aşamasındaki yu-
murta hücreleri)

Bi rin cil po lar hücre
(Bölünmeden önce kromo-
zomların uçlara toplanmış
hali)

İkin cil po lar hüc re leri
(Polar hücrenin
bölünmeden sonraki
hali )

İkin cil 
sper ma to sit ler

Oo gon yum
(Yumurtalıkta
oluşan, olgunlaş-
mamış yumurta
hücresinin ilk
hali)

FARK LI LAŞ MA

GE LİŞİM/BÜ YÜ ME

Sper ma to zo on
(Dölleme yeteneğine
sahip spermler) Yu mur ta

MA YOZ 2



Döl len miş yu mur ta da ki ta li mat lar, em bri yo nik ge li şi mi baş lan gı cın dan

iti ba ren kon trol eder ve bel li bir so nu ca ulaş ma sı nı sağ lar. Bu "ek sik siz ta -

li mat lar kü me si" fi zik ve kim ya nın mad di iş lem le ri ni kul la nır, ama o iş -

lem ler ta ra fın dan üre til miş de ğil dir. Ay nı şe kil de, bir bil gi sa yar da ki ya -

zı lım da bir ke li me iş le tim do kü ma nı oluş tur mak için do ğal iş lem le ri kul -

la nır, ama ya zı lı mın akıl lı bir fa il ta ra fın dan ya zıl ma sı ge re kir.99

Üs te lik bir in sa nın in şa pla nı, mal ze me le rin üre ti mi ni, mal ze me le -

rin üre ti le ce ği te sis le rin ya pı mı nı, ener ji san tral le ri nin ku rul ma sı nı da

kap sa mak ta dır. Do la yı sıy la in san vü cu dun da ki bu pla nın eş de ğe ri bir

ben zet me yap mak ger çek te müm kün de ğil dir. Çün kü han gi ör nek üze -

rin den dü şü nür sek dü şü ne lim, yi ne de hüc re de ki komp leks lik ya nın da

ye ter siz ka la cak tır. Ge rald L. Schroe der bu komp leks li ğin ay rın tı la rın -

da giz li olan ola ğa nüs tü lü ğe şöy le dik kat çek mek te dir: 

Ha ya tın olu şu mu nun hay ran lık ve ren gü zel li ği ay rın tı lar da giz li dir. İn -

san bü tün bu de tay la rı gör mez den gel di ği za man, sü tün do ğal ola rak

kon tey nır lar dan gel di ği ni dü şü ne bi lir ve bu nun, çi men ler üze rin de pa rıl -

da yan Gü neş'le baş la yan bir sü re cin ürü nü ol du ğu nu hiç he sa ba kat ma -

ya bi lir. Ha mi le lik te ki aşa ma la rın her bi ri, komp leks bir dü zen li li ğe sa hip,

bu sü reç içe ri si ne in şa edil miş ak lın ipuç la rı dır.100

Hüc re nin ya pı taş la rı nı oluş tu ran can sız, şu ur suz atom la rın plan

yap ma sı, pro je be lir le me si, şif re yaz ma sı, şif re çöz me si, çok aşa ma lı

ted bir ler al ma sı, bil gi nin ko run ma sı için sis tem kur ma sı ve bu nun gi bi

di ğer pek çok şe yi yap ma sı müm kün de ğil dir. Ma ter ya list ve Dar wi nist

dog ma lar dan ba ğım sız dü şü ne bi len her kes, böy le si ne bir dü ze nin ken -

di ken di ne olu şa ma ya ca ğı nı, ak si ne çok üs tün bir ak lın -Yü ce Rab bi -

miz'in- ese ri ol du ğu nu tak dir ede cek tir. Al lah'ın di le me siy le can sız

top rak ta ki ele ment ler, can lı bir in san in şa et mek üze re bi ra ra ya gel -

mek te ve ku sur suz bir ko or di nas yon la ken di le ri ne ve ri len gö re vi ye ri -

ne ge tir mek te dir. Ku ran'da Al lah şöy le bil dir mek te dir:

Ki O, ya rat tı ğı her şe yi en gü zel ya pan ve in sa nı ya rat ma ya bir ça mur -

dan baş la yan dır. (Sec de Su re si, 7)
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Bir yu mur ta nın
sperm le döl len me si,
ye ni bir in san ha ya -
tı nın ilk baş lan gı cı -
dır. Birle şi me ka tı lan
bin ler ce ge nin her
bi ri nin çok özel iş -
lev le ri var dır. Bun lar
ye ni do ğa cak be be -
ğin saç ve göz ren -
gi ni, yü zü nün bi çi -
mi ni, is ke let ça tı sın -
da ki, iç or gan lar da -
ki, be yin, si nir ler ve
kas lar da ki sa yı sız
ay rın tı yı be lir le yen
gen ler dir.

Ge ne tik ka rak ter le rin
ak ta rıl ma sı

Hüc re le rin 
ye ni len me si

Kro mo zom la rın 
bir leş me si

Her bir kro mo zo mun
kro ma tid le ri nin ay rıl ma sı

Hüc re

Hüc re nin iki di şi hüc re -
ye bö lün me si

Çe kir dekDi şi ve er kek
kro mo zom lar

Ba ba ya ve an ne ye ait kro mo -
zom lar, par ça la rı nı bir bir le riy -
le de ğiş to kuş eder ler. 

Hüc re çe kir de ği ni sı nır la yan zar
ay rıl ma ya baş lar ve bu iş lem iki
kro mo zo mu ayı rır.

Hüc re nin iki di şi
hüc re ye ye ni den
bö lün me si

Ge ne tik
mal ze me nin
ya rı sı nı içe -
ren dört
hüc re



Ge ne tik Bil gi ler Bir le şi yor
Bir yu mur ta nın sperm le döl len me si, ye ni bir in -

san ha ya tı nın ilk baş lan gı cı dır. Sperm ve yu mur -

ta hüc re le ri kar şı laş tık la rın da, yü zey le rin de ki

mo le kül le rin kar şı lık lı ola rak bir bir le ri ne

tam otur ma sı sa ye sin de, bi yo lo jik ola rak

bir bir le ri ni ta nır lar. Söz ko nu su mo le kül ler

bir bir le ri ne ki lit le nir ler ve sperm hüc re le ri

yu mur ta nın yu mu şak ka bu ğu na bağ la nır. Sperm hüc re le ri bu nun ar -

dın dan yu mur ta ya gir mek için mü ca de le et me ye baş lar. 

Mil yon lar ca sperm ara sın dan so nuç ta sa de ce bir ta ne si ba şa rı lı

olur. Her bi ri nin ken di ne ait ge ne tik prog ra mı var dır ve be be ğin cin si -

ye ti de da hil ol mak üze re, her bir sperm di ğer le rin den bir çok yön den

fark lı dır. Be be ğin cin si ye ti ni be lir le yen ge ne tik me sa jı, ba ba -

nın sper mi ta şı dı ğı için, han gi sperm di ğer le rin den öne

ge çip yu mur ta ya gi re bi lir se cin si ye ti o be lir le ye cek tir.

Ba şa rı lı olan sperm hüc re si nin, kuy ru ğu ve tüm par -

ça la rıy la yu mur ta nın içi ne da hil ol du ğu ana da "döl -

len me" de ni lir. İş te bu aşa ma la rın her bi ri, Al lah'ın

ka der de tes pit et ti ği şe kil de ge li şir. Al lah ayetlerinde

bu ger çe ği in san la ra şöy le bil di rir: 

Siz le ri Biz ya rat tık, yi ne de tas dik et me ye cek mi si -

niz? Şim di (ra him le re) dök mek te ol du ğu nuz me -

ni yi gör dü nüz mü? Onu siz ler mi ya ra tı yor su nuz,

yok sa ya ra tı cı Biz mi yiz? (Va kı a Su re si,  57-59)

Ba ba dan ge len sperm hüc re si, an ne nin

yu mur ta hüc re si ni döl le di ğin de, do ğa cak be be ğin

bü tün ka lıt sal özel lik le ri ni be lir le mek üze re, ba ba nın ve an -

ne nin gen le ri bir le şir. Bir le şi me ka tı lan bin ler ce ge nin her bi ri nin çok

özel iş lev le ri var dır. Bun lar ye ni do ğa cak be be ğin saç ve göz ren gi ni,

yü zü nün bi çi mi ni, is ke let ça tı sın da ki, iç or gan lar da ki, be yin, si nir ler ve

kas lar da ki sa yı sız ay rın tı yı be lir le yen gen ler dir.
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Hüc re nin iki ye ni
hüc re ola rak bö -
lün me si

İkin ci ebe veyn den ge len ga -
met ta ra fın dan döl len me,
ge ne tik ka rı şı mı ga ran ti ler.

Zıt cin si yet te ki ikin ci
can lı nın ga me ti



Sperm ile yu mur ta bir leş tik le rin de olu şan bu ye ni hüc re de, in sa -

nın ha ya tı nın so nu na ka dar her hüc re sin de şif re si ni ta şı ya ca ğı DNA

mo le kü lü nün de ilk kop ya sı oluş muş olur. Ün lü kim ya ger Prof. Wil der

Smith yu mur ta hüc re sin de ser gi le nen mü kem mel li ği şöy le vur gu la -

mak ta dır:

İn san sper mi ve yu mur ta sı içe ri sin de ki çif te sar mal sis te mi, in san vü cu -

du nun tü müy le sen tez len me si için in şa ta li mat la rı nı şif re len miş hal de

bu lun du rur. Al fa be sis te mi miz kul la nı la rak in sa nın ge ne tik bil gi si ka ğıt

üze ri ne ya zı lır sa, her bi ri 500 say fa dan mey da na ge len 1.000 cilt lik eser

140

Ha run  Yah ya

Er kek ler de sperm olu şu mu, ana sperm hüc re le ri nin
(sper ma to gon yum) bö lün me si ile ger çek le şir. Üre me
hüc re le ri da ha ilk bö lün me ye baş ladıkları an dan iti ba ren
bir de ne tim altında ha re ket eder ler. Her bir sperm ba ba -
dan ge le cek ge ne tik bil gi yi ta şır. Bu dü zen ne ti ce sin de,
sperm ile yu mur ta bir leş tik le rin de olu şan ye ni hüc re de,
in sa nın ha ya tı nın so nu na ka dar her hüc re sin de şif re si ni
ta şı ya ca ğı DNA mo le kü lü nün ilk kop ya sı olu şur. 

sperm ler (her bi ri 23
kro mo zo ma sa hip)

sper ma to gon yum
(46 kro mo zom)

Bi rin cil sper ma to sit
(46 kro mo zom) İkin cil sper ma to sit

(23 kro mo zom)

Mi toz bö lün me

Ma yoz bö lün me

Ma yoz bö lün me
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mey da na ge ti rir ler. Bu da top lam da 500.000 say fa bil gi de mek tir. Da ha

doğ ru su bir top lu iğ ne ucu ka dar in san yu mur ta sın da 500.000 say fa lık

bil gi ve kim ya sal ta li mat bu lun mak ta dır. Bil gi sak la ma ve ge ri ça ğır ma

tek no lo ji sin de yu mur ta ve ge nel an lam da hüc re, min ya tür bir ha ri ka -

dır.101

Bir sperm hüc re si nin, ge ne tik bil gi si ni yu mur ta hüc re si ne ek le me -

siy le be ra ber 1027 adet atom or ga ni ze ha le gel mek te dir.102 Bu atom la rın

ola ğa nüs tü bir dü zen le bir leş me si so nu cu, ye ni do ğa cak be de nin ge li -

şi mi nin bü tün saf ha la rın da ge rek li olan tüm bil gi ler de be lir len miş

olur. Da vid S. Go od sell, Our Mo le cu lar Na tu re (Mo le kü ler Do ğa mız) ad -

lı ki ta bın da ge ne tik bil gi le rin bir le şi mi ni şöy le ta rif et mek te dir:

Mil yon lar ca
sperm den sa -
de ce bir ta ne si
yu mur tanın ko -
ru yu cu ka bu -
ğu nu del me yi
ba şarır. Son
aşa ma da sper -
min kuy ruk
kısmı ko pa rak
dışarıda ka lır.
Böy le ce döl -
len me ger çek -
leş miş tir. Bu -
nun ar dın dan,
ye ni bir be de -
nin in şa sı baş -
la ya cak tır.



An ne ve ba ba da bu 46 şe ri tin ya rı sı bu lu nur, böy le ce hüc re le ri miz de bir -

bi ri ne ben zer 23 şe rit bu lun mak ta dır. An ne ve ba ba dan ge len bil gi le rin

okun ma sıy la, ço cuk lar da ka lı tım yo luy la ge çen ka rak ter özel lik le ri zen -

gin bir çe şit li lik mey da na ge ti rir... Ör ne ğin an ne ba ba dan iki si de ti ro zi -

naz (bir en zim) için ge re ken re çe te ye sa hip de ğil se, ço cuk al bi no ola cak -

tır. Bur nun ve göz le rin şek li, vü cut ya pı sı gi bi di ğer ki şi sel özel lik ler de,

DNA üze rin de ki fark lı böl ge le rin or tak ha re ket le ri ne bağ lı ola bi lir ve an -

ne ba ba dan ge len özel lik le ri us ta lık la bir leş ti re bi lir.103

Bu ra da hay ran lık ve ri ci olan, tüm can lı lar da DNA üze rin de ta şı -
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di şi er kek

Yu mur ta lık -
lar da ki döl
hüc re le ri

Ma yoz

Po lar ci -
sim cik ler

Mi toz

Dip lo id li ğin ye ni -
den ka za nıl ma sıZi got

Döl len me

Yu mur ta

Ye ni bir
ki şi

Ma yoz

Dip lo id

Sperm

Hap lo id
(ga met ler)



nan bil gi nin açık bir bi çim de akıl içer me si ve ya ra tı lış ger çe ği ni göz ler

önü ne ser me si dir. Or ta ya çı kan ye ni bi rey, tü müy le ye ni bir ge ne tik

prog ra ma sa hip ola cak tır. An ne ve ba ba dan ge len ge ne tik bil gi le rin bir -

leş me si ta mam lan dı ğı an da ise, yu mur ta nın bü tü nü bir bi ri nin ay nı sı

olan iki ye ni hüc re ye bö lü nür.

İn sa nın Ya pı Ta şı Olan Hüc re ler Olu şu yor
Bir yu mur ta ile bir sper min bir leş me siy le mey da na ge len ya pı, "zi -

got" adı nı alır ve tek bir hüc re den iba ret tir. "Em bri yo", döl len miş yu -

mur ta de ni len ilk hüc re den -zi got tan- mey da na ge lir ve bir in san gö rü -

nü mü al ma sı için, söz ko nu su ilk hüc re nin ço ğal ma sı ge rek li dir. Hüc re

ade ta yük sek bir şu ur la, bir bil gi sa yar prog ra mı gi bi bir prog ram iz le -

ye rek bö lün me ye baş lar. DNA, zi got içe ri sin de ken di si nin bir kop ya sı -

nı çı ka rır. Do la yı sıy la hüc re de DNA mik ta rı iki ka tı na çık mış olur. Bu -

nun üze ri ne hüc re der hal bö lün me ye baş lar. Bu DNA'lar dan bi ri si bir

hüc re ye gi der ken, di ğer DNA ikin ci hüc re ye ak ta rı lır. Böy le lik le hüc re

iki ye bö lün müş olur. Bö lün me ler ta ki

an ne kar nın da bir be be ğin mey -

da na gel me si ne dek sü rer. Bu

iş lem o ka dar çok tek rar la -

nır ki, ilk hüc re nin, em -

bri yo ha li ne ge le ne ka -

dar tril yon lar ca kez

bö lün me si ge re kir. 
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Yu mur ta hüc re si, 150 mik ron
(bir mik ron mi li met re nin bin de bi -

ri dir) bü yük lü ğün de bir yap d r.
(sol da) Yu mur ta ile sper min bir leş me -
siy le mey da na ge len hüc re nin, in san

gö rü nü mü al ma sı için, mil yon lar ca
kez bö lü ne rek ço ğal ma sı ge re kir.
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Em bri yo nun ta ma mı nın ge li şi mi, her bir hüc re nin di ğer hüc re ler -

den al dı ğı ve on la ra gön der di ği me saj lar yo luy la ko or di nas yon için de

ger çek le şir. Hüc re le rin or tak la şa bir uyum için de ça lı şa bil me si, ge ne tik

ta li mat lar doğ rul tu sun da ara la rın da sü rek li mo le kü ler bir di ya log ol -

ma sın dan kay nak la nır. Söz ko nu su ta li mat lar, be be ğin ge ne tik prog ra -

mı için de an ne-ba ba dan ge len hüc re le rin bir leş ti ği ilk gün olu şur. Bun -

dan son ra hüc re her bö lün dü ğün de ve ye ni iki hüc re oluş tur du ğun da

tüm gen le rin tı pa tıp ay nı kop ya sı çı kar tı lır ve her ye ni hüc re ye ile ti lir.

Bu ne den le vü cu du muz da ki her hüc re ke sin lik le ay nı gen le re sa hip tir

ve ge ne tik prog ra mın tü mü nü ba rın dı rır.104

Vü cu du muz da ki tüm hüc re ler bu lun duk la rı yer fark lı ol sa da (ör -

ne ğin böb rek, ka ra ci ğer ya da kol) ay nı bil gi yi ta şır. Fa kat fark lı hüc re

tür le ri, ay nı bil gi ban ka sı nın fark lı bö lüm le ri ni kul la nır ve on lar doğ -

rul tu sun da fark lı gö rev ler ger çek leş ti rir ler. Tıp kı bil gi sa yar lar da ol du -

ğu gi bi bil gi nin ori ji na li, ana iş lem mer ke zin den -DNA üze rin den- ta -

şın maz. Bu nun ye ri ne kop ya la rı çı kar tı lır ve kop ya lar ge rek li yer le re

ta şı nır. 

İn san hüc re le ri, ya pı sal ola rak fark lı lık gös te rir ler. Ör ne ğin ka ra ci -

ğer hüc re le ri, kas hüc re le ri ve si nir hüc re le ri fark lı şe kil ler de ol ma la rı -

nın ya nı sı ra, ay nı za man da fark lı pro te in ler üre tir ler ve çok fark lı bi -

yo kim ya sal iş lev ler ger çek leş ti rir ler. Fa kat hep sin de döl len miş yu mur -

ta dan ka lı tım yo luy la al dık la rı tek bir çe şit DNA bu lun mak ta dır. Ama

her hüc re bu DNA'da ki ge ne tik bil gi nin fark lı böl ge le ri ni kul la nır. Eğer

hüc re ler ay nı ge ne tik bil gi nin fark lı böl ge le ri ni kul lan ma sa lar ve tek tip

hüc re ola rak ço ğal sa lar dı, o za man in san oluş maz dı. İn san sa de ce ke -

mik yı ğı nı ve ya sa de ce de ri küt le si gi bi bir var lık ola bi lir di. An cak Rah -

man ve Ra him olan Al lah "Doğ ru su, Biz in sa nı en gü zel bir bi çim de

ya rat tık." (Tin Su re si, 4) aye tiy le de bil dir di ği gi bi, bi zi, es te tik, si met -

rik ve üs tün özel lik le re sa hip bir can lı ola rak ya rat mış tır.
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si nir hüc re si

kas hüc re si

ka ra ci ğer hüc re si
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Hüc re Bö lün me si De vam Edi yor
Hüc re bö lün me si sı ra sın da, her ye ni hüc re da ha ön ce bah set ti ği -

miz bü tün komp leks li ğe sa hip tir: DNA, mRNA, tRNA, ri bo zom lar,

pro te in ler, en zim ler vs. Tüm bun lar dan sa ni ye de yak la şık beş bin ta ne

üre til mek te dir.105 Prof. Ge rald Shroe der'in de yi miy le "Ha ya tın mu ci ze -

vi do ğa sı ay rın tı lar da giz li dir."106 Se ki zin ci haf ta ya ge lin di ğin de ise bü -

tün te mel kı sım la rı be lir gin leş miş olan em bri yo, ce ni ne dö nü şür.107 Bi -

lim ya za rı Dr. Jerry Berg man hüc re bö lün me si ile il gi li bir ma ka le sin de

şun la rı ifa de et mek te dir:

Hüc re nin bö lün me si ge rek ti ğin de DNA'nın tüm uzun lu ğu bo yun ca ay -

rıl ma sı, kop ya lan ma sı ve ye ni hüc re için tek rar pa ket len me si ge re kir. Hiç

kim se hüc re le rin bu to po lo jik (kö şe li ol ma yan şe kil le rin geo met ri si) so ru -

nu na sıl çöz dü ğü nü bil me mek te dir.108

Hüc re nin için de her tür lü so run için, ön ce den dü şü nül müş çö -

züm ler mev cut tur ve bun lar da ha ilk hüc re nin ge ne tik bil gi sin de ka yıt -

lı bu lu nur. Şim di ye ka dar an lat tı ğı mız ör nek ler den her bi ri, in sa nın ku -

sur suz şe kil de ya ra tıl dı ğı nın apa çık de lil le rin den dir. Ya ra tı lış ta ki mu -

ci ze ler bir ki ta ba sığ ma ya cak ka dar faz la dır. 

Hüc re de ki şa şır tı cı olay lar dan bir di ğe ri ise, ge ne tik prog ra mın ta -

ma mı nın her an ak tif

du rum da ol ma ma sı -

dır. Nor mal ola rak

ge ne tik bil gi nin ta -

ma mı nın kul la nı ma

Se ki zin ci haf ta ya ge lin di ğin -
de, re sim de gö rül dü ğü gi bi,
bü tün te mel kı sım la rı be lir -
gin leş miş olan em bri yo, ce -
ni ne dö nü şür. Tüm bu ge li -
şim, gen ler de ka yıt lı plan da -
hi lin de ger çek le şir.

Pla zen ta

Kor yo nik ke se

Am ni yo tik
ke se

Be yin

Ka ra ci ğer

Gö bek 
kor do nu

Göz



açık ya da ka pa lı ol ma sı bek le nir. An cak böy le bir du rum da, her hüc re

yal nız ken di kop ya sı nı üre tir ve tek tip hüc re yı ğı nı olu şur du. Üre ti len

hüc re le rin bu de re ce çe şit li ol ma la rı nın ve fark lı gö rev le re sa hip ol ma -

la rı nın ne de ni, gen le rin açı lıp ka pan ma özel lik le ri nin ol ma sı dır. 

Gen ler kim ya sal dil le ya zıl mış cüm le ler gi bi dir. Her hüc re gen le -

rin den sa de ce bir bö lü mü nü açar ve ge nin açık olan kıs mın da ki bil gi le -

ri yan sı tır. Bu du rum da gen le rin ge ri ka la nı ise ka pa lı du rum da dır.

Gen le rin açı lıp ka pan ma sü re ci "gen dü zen len me si" (gen re gü las yo nu)

ola rak ifa de edi lir. 

İn sa nın nor mal ge li şi min de gen dü zen len me si nin çok önem li bir

ye ri var dır. Ge li şim sı ra sın da gen le rin fark lı böl ge le ri açı lır ve ka pa nır;

böy le ce bir be yin hüc re si bir ka ra ci ğer ya da kas hüc re sin den fark lı gö -

rü nür ve fark lı iş lev gö rür. Hüc re nin çe şi di da ha ev vel de ifa de et ti ği -

miz gi bi, üret ti ği pro te in le rin cins le ri ne ve mik ta rı na gö re be lir le nir.

Üret ti ği pro te in ler yo luy la, hüc re ka ra ci ğer ya da mi de, de ri ve ya kas

hüc re si ola rak ta nım la nır. Hüc re le re han gi pro te in le ri üre te cek le ri ni

bil di ren ise yi ne gen ler dir. Bu üre tim bel li gen le rin "açık" bel li gen le rin

de "ka pa lı" ko num da ol ma la rı so nu cun da ger çek le şir. Ör ne ğin ka ra ci -

ğer hüc re le ri de ri hüc re le rin den fark lı gen set le ri ni aça rak, her hüc re -

nin fark lı pro te in ler üret me si ni ve fark lı fonk si yon la ra sa hip ol ma la rı -

nı sağ lar lar. 

Gen ler vü cut ta ki hüc re le re han gi pro te in le ri ya pa cak la rı nı söy le -

dik le ri için, gen ler ol ma dan bir hüc re, sa de ce kı sa bir sü re için ya şa ya -

bi lir. Çün kü bir hüc re nin ne yap ma sı -han gi pro te in le ri üret me si ge rek -

ti ği- ko nu sun da ta li mat la ra ih ti ya cı var dır. Yok sa ta ze pro te in ler, kı sa

bir za man içe ri sin de bi ter ve hüc re ya şam sal fa ali yet le ri ni ger çek leş tir -

me di ği için ölür. Ör ne ğin gen ler hüc re le re bel li za man lar da ka nın pıh -

tı laş ma sı nı sağ la yan özel pro te in ler yap ma sı nı söy ler ler. Ha ta lı gen ler

ise bu nu ba şa ra maz lar, bu ne den le ka nın pıh tı laş ma me ka niz ma sı bo -

zuk lu ğu olan he mo fi li has ta lı ğı gö rü lür. 
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İn san vü cu du nun, ba zı pro te in le ri öm rü bo yun ca, ba zı la rı nı da sa -

de ce ih ti yaç olan za man lar da üret me si ge re kir. Bu yüz den bü tün gen -

ler, bir hüc re nin doğ ru mik tar da pro tei ni, tam ih ti ya cı olan za man da

üret me si ni sağ la ya cak şe kil de dü zen le nir ler. Ör ne ğin ge li şen em bri yo -

da ki bir çok pro te in çok kı sa sü re için ge rek li dir. Bel li bir hüc re ta ra fın -

dan üre ti len pro te in ler ise, em bri yo nun ne re sin de ol du ğu na, em bri yo -

nun ya şı na ve ken di gen le rin den ve di ğer hüc re ler den al dı ğı ta li mat la -

ra bağ lı dır. An cak bi lim adam la rı hüc re nin, elin de ki pla nın han gi bö lü -

mü nü ne za man dev re dı şı bı rak ma sı ge rek ti ği ni ne re den bil di ği ni ce -

vap la ya ma mış lar dır. Ba zı gen ler, ya ni her özel li ğe ve or ga na ait dos ya -

lar, tam ge rek ti ği an da ve doğ ru za man da en gel le nir ken, ki mi le ri üze -

rin de ki ki lit le rin na sıl olup kalk tı ğı, bas kı cı gen ler ile bas kı yı or ta dan

kal dı ran gen le ri ha re ke te ge çi ren ko mut la rı ki min ver di ği, bi lim adam -

la rı na gö re ta ma men ka ran lık ta, ce vap bek le yen so ru lar dır. 

Bi lim sel li te ra tür de dü zen len me (re gu la ti on) ola rak ge çen bir kav -

ra mın, te sa dü fen ger çek le şen bir sü reç ol du ğu nu id di a et mek kuş ku -

suz bi lim sel lik le bağ daş ma yan bir du rum dur. Bu ra da da ay nı ger çek le

kar şı kar şı ya ka lı rız: Or ta da muh te şem bir plan ve akıl var dır; tüm bu

pla nın ve ola ğa nüs tü sis te min sa hi bi Alem le rin Rab bi olan Al lah'tır ve

O'ndan baş ka ilah yok tur.

Hüc re le rin bir yan dan da bir bir le ri ile ile ti şim kur ma la rı, grup laş -

ma la rı ve or tak la şa ça lış ma la rı ne ti ce sin de min ya tür bir in san oluş ma -

ya baş lar. Em bri yo nun tam bir vü cu da sa hip ol ma sı için üç haf ta da ha

ge rek li dir. Yir mi dör dün cü gün dey ken, em bri yo nun he nüz kol la rı gö -

rün mez, fa kat iki gün içe ri sin de, yir mi al tın cı gü ne ge lin di ğin de vü cu -

dun her iki ya nın da kol lar to mur cuk ha lin de be li rir. Kırk se kiz sa at içe -

ri sin de, kol la rın üst ve alt kı sım la rı nın sı nır la rı be lir le nir. Bir kaç gün

son ra ise ba cak lar be lir me ye baş lar. Son ra ki ay ba cak lar uza mış tır; ar -

tık el ve ayak par mak la rı ge li şir.109

Bi zim sa de ce se yir ci si ola bil di ği miz tüm bu aşa ma lar, DNA'da ki

in şa pla nı nın bi rer par ça sı dır. Her şey son de re ce kon trol lü, hiç bir kar -
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ma şa ol ma dan ger çek le şir. El bet te ki

böy le si ne ku sur suz bir dü ze nin ol -

du ğu bir or tam da, te sa düf ler -

den bah set mek akıl cı lık la bağ -

daş maz. Üs te lik can lı la rın te sa dü fi et -

ki ler le şe kil len di ği ni öne sü ren, Dar wi -

nist bi lim adam la rı nın ken di le ri de, in -

sa nın olu şu mu nu açık lar ken, şa şır tı cı

bir dü zen den, alın mış bir di zi ted bir -

den, akıl cı ha re ket ler den, eko no mik

ve ve rim li sis tem ler den, iş bir li ği ve uyum dan bah se der ler. An cak bu -

ra da ki çe liş ki açık tır; te sa düf ten bah se di len bir yer de, yal nız ca kar ma -

şa, dü zen siz lik ve uyum suz luk ola cak tır.
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Hüc re ler bö lün dük çe fark lı la şır, ya ni fark lı gö rev ler edi nir ve vü cut ta bu lun ma la rı ge -
re ken böl ge le re gi der ler. Bir bi ri nin ay nı hüc re ler den olu şan bir et yı ğı nı de ğil de, bir
kıs mı, ör ne ğin göz hüc re si olup tam ol ma sı ge rek ti ği ye re, bir kıs mı kal bi
oluş tu rup gö ğüs ka fe sin de ki ye ri ne gi der ve ya de ri hüc re si ola rak
bü tün vü cu du kap lar. 

5. haf ta

Boy nun
bü kül me si

Par mak çı kın -
tı la rı nın olu -
şu mu

Kıv rık kol lar
ve el le rin olu -
şu mu

Em bri yo dö -
ne mi nin so nu

Em bri yo da or gan ve
or gan sis tem le ri nin ge li şi mi

6. haf ta

7. haf ta
8. haf ta



Hüc re Fark lı laş ma sın da ki Mu ci ze
Hüc re le rin prog ram lan mış bir şe kil de fark lı fark lı pro te in ler üre -

tip fark lı or gan la ra dö nüş me si ola yı na, tıp di lin de "fark lı laş ma" ya da

"mor fo ge nez" de nir. Hüc re ler bö lün dük çe fark lı la şır, ya ni fark lı gö rev -

ler edi nir ve vü cut ta bu lun ma la rı ge re ken böl ge le re gi der ler. Bir bi ri nin

ay nı hüc re ler den olu şan bir et yı ğı nı de ğil de, bir kıs mı, ör ne ğin göz

hüc re si olup tam ol ma sı ge rek ti ği ye re, bir kıs mı kal bi oluş tu rup gö ğüs

ka fe sin de ki ye ri ne gi der ve ya de ri hüc re si ola rak bü tün vü cu du kap lar.

Tüm hüc re ler, oluş tu ra cak la rı do ku nun ge rek tir di ği ka dar ço ğa lır ve

bu do ku lar da ge rek li ya pı yı in şa et mek üze re yan ya na ge le rek or gan -

la rı oluş tur ma ya baş lar lar. 

Tüm bu olay lar sı ra sın da hüc re ler, ti tiz lik ge rek ti ren bir in şa at sı -

ra sın da, ya kın iş bir li ği için de ça lı şan bir ekip gi bi dir. Her bi ri pla nın

tü mü nü bi lir ve yo ğun bir ha ber leş me ve iş bir li ği için de ça lı şır lar. Pe -

ki bu ka dar ile ri dü zey de bir dü zen ve ko or di nas yon na sıl ger çek leş -

mek te dir? Hüc re ler ne re ye gi de cek le ri ni, han gi or ga nın par ça sı ola cak -

la rı nı ve git tik le ri yer de ne ya pa cak la rı nı ne re den bil mek te dir ler? Ay nı

za man da di ğer hüc re ler le bu de re ce uyum için de na sıl ha re ket et mek -

te dir ler? İs ra il li bi yo fi zik çi Dr. Le e Spet ner da bu ra da ki mu ci ze vi ya ra -

tı lı şa şöy le dik kat çek mek te dir:

Ge li şim prog ra mı na sıl ça lı şı yor, na sıl bu ka dar mü kem mel? Gör dü ğü -

müz gi bi ge li şim iki ye bö lü nen tek bir hüc re ile baş lar. İki da ha son ra

dör de bö lü nür ve bu böy le de vam eder. Bir nok ta dan son ra hüc re ler fark -

lı la şır, da ha doğ ru su ka rak ter de ğiş ti rir ler. So nun da hüc re le rin bir kıs mı

bir tür do ku ya da or ga na dö nü şür ken, di ğer hüc re ler de baş ka la rı na dö -

nü şür. Bu her de fa sın da ne re dey se ay nı ku sur suz luk la ger çek le şir. Bu na -

sıl olur?110

Bu so ru la rın ce va bı son de re ce açık tır: Can lı lar ku sur suz bir şe kil -

de ya ra tıl mış lar dır ve ya ra tı lış la rın da ki sa nat ve ilim her şe yin Rab bi

olan Yü ce Al lah'a ait tir. Bir ayet te şöy le ha ber ve ril mek te dir:
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Gök le ri ve ye ri hak ol mak üze re ya rat tı ve si ze dü zen li bir bi çim (su ret)

ver di; su ret le ri ni zi de gü zel yap tı. Dö nüş O'na dır. (Te ğa bün Su re si, 3)

Di ğer ta raf tan pro te in ler de, çe şit li hüc re ler için fark lı tip ler de üre -

ti lir. Bir em bri yo an ne kar nın da ge li şir ken, em bri yo nun göz le ri ni oluş -

tu ra cak hüc re ler de ki DNA'lar, yal nız göz or ga nı ile il gi li pro te in le ri

üre tir ler. Ay nı şe kil de em bri yo nun bey ni ni oluş tu ra cak hüc re le rin

DNA'la rı ise, yal nız be yin or ga nı ile il gi li pro te in le ri üre tir. 

Bu ra da önem li olan nok ta şu dur. İn sa nın ke mik hüc re si ol sun, ka -

ra ci ğer hüc re si ol sun, böb rek hüc re si ol sun, vü cu du nun her böl ge sin -

de ki hüc re le rin için de ki DNA'lar da, in sa nın bü tün or gan la rı nı oluş tu -

ra cak bil gi ler sak lı dır. Fa kat sak la nan bu bil gi ler den, yal nız ca il gi li or -

gan için üre ti le cek pro te in le rin mey da na ge ti ril me si sağ la nır. Di ğer bir

ifa dey le, her hüc re de, in san vü cu du nun her or ga nı na ait pro te in bil gi -

le ri sak la nır; fa kat bu pro te in le rin hep si üre til mez. Yal nız

mey da na ge ti ri le cek or gan la il gi li pro te in ler üre ti lir. Bu -

nun sağ lan ma sı için de, DNA'nın üze ri, o or gan için ge -

rek li ol ma yan pro te in le rin üre til me si ni en gel le ye cek

şe kil de "his ton" adı ve ri len özel bir pro te -

in le ör tü lür. Bu gün bi lim adam la rı nı

me rak ta bı ra kan en bü yük sır lar dan

bi ri si ise, hüc re ler de ki "his ton"la rın, han gi gen le rin üze ri ni ör tüp

han gi le ri nin üze ri ni açık bı ra ka ca ğı nı ne re den bil dik le ri dir. Çün kü

152

Ha run  Yah ya

histon



pro te in ler de, can sız atom lar dan olu şan bi rer mo le kül dür. Şu ur suz ve

ak lı ol ma yan atom la rın, bu de re ce mu az zam bir ya ra tı lış ha ri ka sı nı

mey da na ge ti re me ye ce ği açık tır. 

Hüc re ler de ki baş ka la şım ve ya pı lan ma es na sın da ki ko or di nas yon

da, DNA mo le kü lü ta ra fın dan sağ la nır. An cak DNA, ne en son tek no lo -

jiy le do na tıl mış la bo ra tu var lar da ça lı şan bir bi yo kim ya ger, ne de sa ni -

ye de tril yon lar ca iş lem ya pa bi len bir sü per-bil gi sa yar dır. DNA, kar bon,

fos for, azot, hid ro jen ve ok si jen gi bi atom lar dan olu şan bir mo le kül dür.

Şim di dü şü ne lim ve ken di ken di mi ze so ra lım: İn san vü cu dun da

bu lu nan tril yon lar ca hüc re, bö lü ne rek bir bi rin den ço ğa lı yor. An cak her

hüc re de ki fark lı gen, fark lı za man lar da ha re ke te ge çi yor ve bu şe kil de

hüc re ler de baş ka la şım sağ la nı yor. Di ğer bir de yiş le, ilk hüc re den son -

ra bö lü ne rek ço ğa lan her hüc re de, tüm ge ne tik bil gi var dır; ya ni her

hüc re as lın da kalp ka sı, de ri, al yu var ve ya vü cu dun her han gi baş ka bir

do ku su nu üret me ye te ne ği ne sa hip tir. Her hüc re, o vü cut için tam bir

DNA ta ri fi ne sa hip ol sa da, ge liş me nin fark lı aşa ma la rın da ve fark lı or -

gan lar da sa de ce ba zı gen ler ak tif tir. Ör ne ğin, böb rek olu şum ve fonk -

si yon kod la rı her hüc re de bu lu nur; an cak sa de ce il gi li gen ler, ge liş me

sı ra sın da, be lir li za man lar da, bu or gan da ak tif olur. Ben zer ola rak, bel -

li en zim ler -ör ne ğin gli koz 6-fos fat- esas ola rak ka ra ci ğer de bu lu nur,

fa kat di ğer or gan la rın her hüc re si bu pro tei nin ta ri fi ne sa hip tir, ama as -

la bu pro tei nin üre ti mi ni yap maz. Ör ne ğin göz hüc re si bu en zi mi üret -

mez, sa de ce göz için ge rek li olan la rı üre tir. Si nir hüc re le ri, be yin ve or -

gan lar ara sın da gi dip ge len uya rı ve emir le ri ta şı ya cak, ka ra ci ğer hüc -

re le ri tok sin le ri za rar sız ha le ge ti re cek ve yağ hüc re le ri za yıf dö nem ler

için yi ye cek de po la ya cak şe kil de uz man la şır lar. Bun la rın hiç bi ri mi de

ile il gi li en zim le ri üret me ha ta sı na düş mez. Pe ki bu ku sur suz iş bö lü -

mü nü kim yap mak ta dır? Hüc re le re bö lün me ve bö lün dük ten son ra

fark lı ko nu lar da uz man laş ma em ri ni kim ver mek te dir? Da ha sı, tüm

hüc re ler ita at şu u ru na na sıl sa hip tir ler ve na sıl böy le si ne ku sur suz bir

di sip lin ve or ga ni zas yon için de ça lış mak ta dır lar? Bun la rın hiç bi ri nin te -

Ad nan Ok tar

153



sa dü fen ge li şen olay la rın so nu cun da oluş muş, ba şı bo zuk sis tem ler ol -

ma dı ğı son de re ce açık tır. Tüm bun lar "gök ten ye re her işi evi rip dü ze -

ne ko yan" Yü ce Rab bi miz'in iz niy le ger çek leş mek te dir. (Sec de Su re si, 5)

Hüc re le rin sa de ce doğ ru za man da doğ ru yer de bu lun ma la rı ve

doğ ru gen le ri ak tif ha le ge tir me le ri ile de, bu ku sur suz luk bit me mek te -

dir. Hüc re ler ay nı za man da ya şa mın doğ ru saf ha sın da, doğ ru mik tar -

lar da bu lun ma lı dır. Ba zı "ba kım" gen le ri, he men he men bü tün hüc re -

ler de, her za man ça lı şır. Di ğer gen ler, ba zı hüc re ler de bir kaç sa at ten az

iş le vi ni ya par, son ra ile ri de ça lış mak üze re bek le me ko nu mu na ge çer.

Ör ne ğin em zir me sı ra sın da süt üre ti mi gen ler ta ra fın dan hız lan dı rı lır.

Mev cut bil gi, uy gun za man da, uy gun mik tar da ve uy gun yer de ha re -

ke te ge çi ri lir. DNA'da sak lı mil yar lar ca bil gi nin bu ka dar şu ur lu, plan -

lı, ira de li, he sap lı ve akıl cı ida re si ve kul la nı mı, ev rim ci le rin "te sa düf"

id di ala rı ile ke sin lik le açık la na maz. Bu na rağ men mik ros ko bik bir alan -

da ger çek le şen ola ğa nüs tü plan lı ve or ga ni ze olay la rın ne de ni ola rak,

te sa düf le ri gör mek, bü yük bir man tık çö kün tü sü dür. Ni te kim ev rim ci -

ler de, hüc re ler de ki bu fark lı laş ma ve ku sur suz gö rev da ğı lı mı na bir

açık la ma ge tir mek ten çok uzak ol duk la rı nı ka bul et mek te dir ler. Ev rim -

ci mik ro bi yo lo ji pro fe sö rü Ali De mir soy şu iti raf ta bu lu nur:

Özün de, döl len miş bir yu mur ta dan, çok de ği şik ya pı da ve iş lev de bir çok

hüc re gru bu nun mey da na gel me si, şim di ye ka dar do yu ru cu bir şe kil de

açık la na ma mış tır.111

Na tio nal Ge og rap hic Top lu lu ğu'nun bir ya yı nı olan The In cre dib le

Mac hi ne (İna nıl maz Ma ki ne) ad lı ki tap ta ise, in sa nın ya ra tı lı şı nın bi lim

adam la rın ca açık la na ma ma sın dan şöy le bah se dil mek te dir:

Yüz adet özel leş me miş hüc re, dün ya da ki en komp leks omur ga lı yı –in sa -

nı- mey da na ge ti re cek şe kil de tril yon lar ca hüc re üret me li dir. Fark lı laş ma

ola yı, ya ni hüc re le rin na sıl olur da fark lı form la ra dö nüş tük le ri, bi li min

çö zül me si en güç prob lem le rin den bi ri ola rak dü şü nül mek te dir.

DNA'nın emir le ri ne şe kil de hüc re le re ile til mek te dir? Ya şam hi ka ye si ön -

ce den döl len miş yu mur ta da ya zı lı ola rak mev cut mu dur? DNA emir le ri,

154

Ha run  Yah ya



yu mur ta hüc re si bö lün dü ğü za man, döl hüc re le ri için bö lüm le re mi ay -

rıl mış tır?... Bu nok ta da ye ni gi zem li olay lar la kar şı la şı rız. Bu gün tüm

hüc re le rin ge nel leş miş hüc re ler den kay nak lan dı ğı nı ve her bir hüc re nin

tüm vü cu dun ge ne tik şif re si ni içer di ği ni bi li yo ruz. Fa kat tüm ha ya tın ol -

duk ça kap sam lı bil gi si ni ta şı yan bir hüc re, na sıl olu yor da bir in sa nın ge -

li şi min de, tam ola rak oy na ma sı ge re ken ro lü oy na ya bi li yor? Na sıl olu yor

da her han gi bir şe ye dö nü şe bi len bir hüc re, özel bir şe ye dö nü şü yor? Ör -

ne ğin re ti na da ki bir çu buk hüc re si na sıl olu yor da, ışı ğı ab sor be eden bir

pro te in üret me ko nu sun da ki emir le re uya cak şe kil de ya pı lan mış tır? Ya

da bir pan kre as hüc re si in sü lin üret me yi ne re den bil mek te dir?... Biz bu

so ru la rın tü mü ne ce vap ve re me mek te yiz.112

Dr. Le e Spet ner ise, tek bir hüc re den dü şü ne bi len bir in sa nın olu -

şu mu nu şu söz ler le ifa de eder:

Göz le rin, kol la rın ve ba cak la rın, hat ta par mak lar da ki tır nak lar ve kir pik -

le rin ku sur suz lu ğu. Bu mü kem mel ve ina nıl maz de re ce de komp leks bir

can lı, na sıl tek bir hüc re den mey da na gel di? Ne tür bir prog ram böy le bir

ge liş me yi yö net miş ola bi lir. Gö re bi len göz ler, işi te bi len ku lak lar, dü şü ne -

bi len ve komp leks or gan la rı nın ha re ket le ri ni yön len di ren bir be yin, hep -

si tek bir hüc re den mey da na gel di. Her bi ri mi zin tek bir hüc re den mey -

da na gel miş ol ma sı ve bir çok fa ali ye ti ye ri ne ge ti re bi len, dü şü ne bi len bir

var lı ğa dö nüş me si ger çek ten akıl al maz.113

Tüm bu ola ğa nüs tü olay la rın, te sa düf le rin ve ya hüc re nin ken di

ese ri ola ma ya ca ğı açık ça bel li dir. Pe ki, hüc re de mey da na ge len bu

olay la rı yö ne ten, bel li bir ama ca yö ne lik ola rak ya ra tan, mil yar lar ca bil -

gi yi, göz le gö rül me ye cek ka dar kü çük bir ala na sığ dı ran akıl ve güç ki -

me ait tir? Bu so ru nun tek bir ce va bı var dır: Yü ce Rab bi miz son suz rah -

me tiy le in sa nı, şu an ki ha liy le düz gün bir su ret te ya rat mış tır ve ge rek

be de nin de ki ge rek se çev re sin de ki dü ze ni in sa na ni met ola rak sun mak -

ta dır. Bir ayet te şöy le bil di ril mek te dir:

Si ze her is te di ği niz şe yi ver di. Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı -

şır sa nız, onu sa yıp-bi tir me ye güç ye ti re mez si niz. Ger çek şu ki, in san

pek za lim dir, pek nan kör dür. (İb ra him Su re si, 34)
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Gen ler Hüc re Bö lün me si ni ve Bü yü me yi 

Na sıl Kon trol Eder ler?
Gen le rin en önem li gö rev le rin den bi ri de, em bri yo la rın na sıl ge liş -

ti ği ni kon trol et mek tir. Bu sü reç te ki yo ğun dü zen le me ler, bö lü nen hüc -

re nin DNA'sı nın düz gün ola rak kop ya lan dı ğı na, DNA'da ki ha ta la rın

ona rıl dı ğı na ve her ye ni hüc re nin tam bir set kro mo zom al dı ğı na emin

olun ma sı nı sağ lar. Bu sü reç te, ba zı gen le rin ha ta la rı kon trol et me si ni

ve bir şey yan lış gi der se, ona rım için iş lem le ri dur dur ma sı nı sağ la yan

de ne tim nok ta la rı var dır. Eğer bir hüc re nin DNA'sın da ta mir edi le me -

ye cek bir ha ta olur sa, "apop to sis" de ni len prog ram lan mış "hüc re ölü -

mü" ger çek le şe bi lir. Bu, vü cu dun ih ti ya cı ol ma yan hüc re ler den kur tul -

ma sı için yay gın bir yön tem dir. Apop to sis ya pan hüc re ler par ça la nır ve

mak ro faj de ni len bir tür ak yu var hüc re le ri ta ra fın dan ge ri dö nü şü mü

ya pı lır. Apop to sis, vü cu du kan se re se bep ola bi le cek, ge ne tik açı dan ha -

sar lı hüc re ler den ko rur. Kan ser, bi lin di ği gi bi hüc re bö lün me si nin nor -

mal dü zen le me si bo zul du ğun da olu şur. Bö lün me kon trol süz, dü zen siz

ger çek le şir ve kan ser li bir tü mö re yol açan ge ne tik bo zuk luk la rı bi rik -

ti rir. Apop to sis ay rı ca em bri yo nun ge li şi min de ve ye tiş kin bi ri nin do -

ku la rı nın ko run ma sın da çok önem li bir rol oy nar. 

Mo le kü ler bi yo lo ji nin en önem li bu luş la rın dan bi ri, ba zı gen le rin

ba zı la rı üze rin de da ha et ki li ol du ğu nun keş fe dil me si dir. Bu nun se be bi,

gen le rin bu yet ki de re ce le ri ne gö re or ga ni ze ol ma la rı dır. Ör ne ğin ba zı

gen ler sa de ce he mog lo bin ya pıl ma sı, sa çın uza ma sı ve ya sin di rim en -

zim le ri nin üre til me si gi bi sa bit iş ler den so rum lu dur. Bu mo le kü ler iş -

çi le rin üze rin de ise "dü zen le yi ci gen ler" bu lu nur. Bun lar bu iş çi gen le -

ri ça lış tı rır ve dur du rur lar. Ör ne ğin, ço cuk luk dö ne min de he mog lo bin

ge ni nin ça lış ma sı nı dur du rur, ge rek ti ğin de de ça lış tı rır lar. Dü zen le yi ci

gen ler, hem iş çi le rin hem de or ta de re ce li yö ne ti ci gen le rin üze rin de üst

dü zey kon trol ge ni ola rak ha re ket eder ler. Bun la rın ka rar la rı, dü zi ne -

ler ce hat ta yüz ler ce alt bi ri mi et ki ler. Bu gen ler o ka dar ha ya ti önem ta -

şır ki, em bri yo dö ne min de za rar gör me le ri ölüm cül ola bi lir. 
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Bu, üze rin de dik kat le dü -

şü nül me si ge re ken bir bil gi dir.

Gen ler, atom lar dan olu şan mo le -

kül ler dir. Pe ki bu mo le kül ler,

ara la rın da böy le si ne dü zen li

bir or ga ni zas yo nu na sıl kur muş lar -

dır? Na sıl olup da, bir mo le kül bir in sa nın bo yu nun uza ma sı nı dur dur -

ma ka ra rı alır, bu ka ra rı nı di ğe ri ne ile tir, di ğe ri ise bu ka ra rı na sıl an la -

yıp uy gu la ma ya ko yar? Bu di sip li nin ku ru cu su kim dir? Da ha sı, mil -

yon lar ca yıl dır, tril yon lar ca gen, ay nı di sip lin, ita at, akıl ve şu ur la gö -

re vi ni ek sik siz ye ri ne ge tir mek te dir. Böy le bir sis te min te sa dü fen oluş -
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Eğer bir hüc re nin
DNA'sın da ta mir
edi le me ye cek bir
ha ta olur sa, “apop -
to sis” de ni len prog -
ram lan mış “hüc re
ölü mü” ger çek le şe -
bi lir. Böy le ce vü cut,
ih ti ya cı ol ma yan
hüc re ler den kur tu -
lur. Apop to sis, vü -
cu du kan se re se bep
ola bi le cek, ge ne tik
açı dan ha sar lı hüc -
re ler den ko rur. Bu
sis tem, Rah man ve
Ra him olan Al lah'ın
üze ri miz de ki bir ko -
ru ma sı dır.

Nük le er
fonk si yon

DNA 
par ça lan ma sı

Hüc re ölü mü

Hüc re sı vı sı
subs trat la rı

Apop to sis
tes pi ti

Apop to sis
uya rı cı la rı

Fos fo ri las yon

Fos fo ri las yon

En zim le ri 
en gel le yi ci

En zim le ri
te tik le yi ci

Ölüm böl ge si
pro te in le ri

Ya şam sür dür me 
fak tör le ri

Alı cı lar

Mi to kon dri



tu ğu nu id di a et mek, çok bü yük bir

saf sa ta dır. Gen le ri, en akıl cı ve en

ku sur suz bi çim de prog ram la yan şüp he siz, her şe yin Rab bi olan

Al lah'tır.

De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki: "Al lah'tır." De ki: "Öy -

ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi le ya rar da, za rar da sağ la ma ya güç

ye ti re me yen bir ta kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?" De ki: "Hiç gör -

me yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola bi lir mi? Ve ya ka ran lık -

lar la nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a, O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan

or tak lar bul du lar da, bu ya rat ma, ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti?

De ki: "Al lah, her şe yin ya ra tı cı sı dır ve O, tek tir, kah re di ci olan dır."

(Rad Su re si, 16)
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Hüc re

Kro mo zom lar

DNA

Te lo mer

Kop ya lan ma yı
ke sen hüc re

Te lo me raz 
en zim le ri

Kop ya lan ma yı
sür dü ren hüc re



Ma yoz ve Mi toz Bö lün me nin Hik met le ri
Hüc re bö lün me si iki te mel şe kil de ger çek le şir ve bun la rın her bi -

ri tam ol ma sı ge rek ti ği za man da ve ge rek ti ği şe kil de olur. Bun lar dan

il ki, döl len me es na sın da ger çek le şen "ma yoz" bö lün me şek li dir. Ma -

yoz bö lün me, yu mur ta ve sperm hüc re le ri ni oluş tu ran hüc re bö lün -

me si çe şi ti dir. 

Bu bö lün me ne ti ce sin de in san la rın her ne sil de ay nı kro mo zom sa -

yı sı na sa hip ol ma sı müm kün olur. Söz ko nu su hüc re ler kro mo zom la rı -

nı, yu mur ta ve sperm hüc re le ri ni oluş tur mak için ya rı ya -46'dan 23'e-

in di rir ler. Döl len me es na sın da sperm ve yu mur ta hüc re le ri bir leş ti ğin -

de, böy le ce em bri yo da 46 kro mo zo ma ta mam lan mış olur. Pe ki bu ma -

te ma tik he sa bı nı ku sur suz ca kim yap mak ta dır? Hüc re le rin ken di ken -

di le ri ne böy le bir ön gö rü ye sa hip ol ma la rı, bir leş tik le rin de nor mal bir

in san kro mo zo mu oluş tur mak için, ne ler yap ma la rı ge rek ti ği ni bil me -

le ri müm kün de ğil dir. On la rı bir öl çü ye gö re ha re ket et ti ren, bu ku sur -

suz sis te mi ku ran, el bet te üs tün kud ret sa hi bi Al lah'tır. Bir Ku ran aye -

tin de şöy le ha ber ve ril mek te dir:

... El bet te Al lah, Ken di em ri ni ye ri ne ge ti rip-ger çek leş ti ren dir. Al lah,

her şey için bir öl çü kıl mış tır. (Ta lak Su re si, 3)

Rab bi mi zin in sa nın olu şu mun da ma yoz bö lün me yi var et me si nin

çok bü yük hik met le ri var dır. Ör ne ğin her bir leş me sı ra sın da ya sa de ce

ba ba dan ya da sa de ce an ne den ge len kro mo zom lar, ye ni em bri yo nun

kro mo zom la rı nı oluş tur say dı, yi ne her zi got hüc re si nor mal bir in san

gi bi 46 kro mo zo ma sa hip olur du, an cak o za man dün ya da ki in san çe -

şit li li ği ol maz dı. Her ye ni do ğan be bek ya an ne si nin ya da ba ba sı nın

bir kop ya sı olur du. Bu yüz den ma yoz bö lün me şek li son de re ce hik -

met li dir ve ku sur suz bir dü zen le in sa nın ilk ya ra tıl dı ğı an dan iti ba ren

iş le mek te dir. Hüc re le rin bu tür bö lün me si es na sın da, "DNA ka rı şı mı"

(DNA shuff ling) sü re ciy le ge ne tik çe şit li lik müm kün ol mak ta dır. Ola sı

o ka dar çok DNA kom bi nas yo nu bu lun mak ta dır ki, ay nı iki ebe vey nin

fark lı döl len me ler de ta ma men bir bi ri nin ay nı bir ço cuk dün ya ya ge tir -
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me ih ti ma li da hi,

son suz de re ce -

de kü çük bir

sa yı dır. Yak la -

şık ola rak yet -

miş tril yon da bir ih ti -

mal dir.114

Prof. Ge rald L. Schroe der ge ne tik

bil gi le rin ka rış ma sı es na sın da, bir anor mal lik

ol ma dan son de re ce düz gün ve es te tik gö rü nüm de

bir in sa nın var ol ma sın da ki ola ğa nüs tü lü ğe de dik kat çek -

mek te dir:

İn san ge no mun da mev cut olan özel lik ta kım la rı ara sın da, 5 mil yon dan

faz la fark lı kom bi nas yon ku rul ma sı ola sı dır. Bu çe şit li li ğe ek ola rak, çift -

ler, hüc re nin mer ke zi düz le min de sı ra lan dık la rın da, gen le ri çap raz la ma

ola rak de ğiş to kuş eder ler... Ye ni kro mo zom kü me le rin den her bi ri, hem

an ne den hem de ba ba dan par ça lar içe rir. Bu saf ha da ola sı kom bi nas yon

sa yı sı tril yon la ra ula şır. Bu de va sa po tan si yel çe şit li lik dü şü nül dü ğün de,

iki in sa nın hiç bir za man için bir bi ri ne tı pa tıp ben ze me me si şa şır tı cı de ğil -

dir. Bü tün bu ge ne tik kar ma şık lı ğa rağ men, do ğan ço cuk la rın bü yük bir

ço ğun lu ğu nun nor mal gö rü nüm lü ol ma sı ise şa şır tı cı dır.115
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An ne ve ba ba dan ge len
kro mo zom lar 23'lük çift -
ler ha lin de grup la şır.

MA YOZ BÖ LÜN ME

Her bir çift, X har fi
gö rü nü mün de or -
ta dan bir bir le ri ne
bağ la nır lar.

Ma yoz bö lün me, yu mur ta ve sperm hüc re le ri ni oluş tu ran hüc -
re bö lün me si çe şi ti dir. Böy le ce, her ye ni do ğan be bek, an ne -
si nin ve ba ba sı nın gen le ri nin ka rı şı mı ye ni bir in san olur. 
Mi toz bö lün me de ise, hüc re, kro mo zom la rı da da hil ol mak
üze re bü tün içe ri ği ni kop ya lar ve iki ikiz yav ru hüc re ola rak
bö lü nür. Böy le ce ye ni do ku la rın in şa edil me si müm kün olur. 

İn ter faz

Hüc re

Çe kir dek

Mik ro tü bül
Kro mo zom

Sen tri yol

Kro ma tin

Pro faz
Me ta faz

Ana faz

in ter faz

Te lo faz

Mİ TOZ BÖ LÜN ME



DNA di zi li min de ki ha ta la rın ne den li teh li ke li so nuç la rı ol -

du ğu na ön ce ki bö lüm ler de de ğin miş tik. Ay rı ca gen ler de

ufak te fek dü zen le me le rin çok yön lü olum suz so nuç la rı ol -

du ğu göz önün de bu lun du ru lur sa, dev bil gi ban ka sı nın

ka rı şı mın dan böy le si ne ku sur suz bir in sa nın or ta ya çık ma -

sı, Al lah'ın son suz kud re ti nin de lil le rin den bi ri dir. Bir ayet -

te Yü ce Rab bi miz şöy le bu yur mak ta dır:

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var eden dir, 'şe -

kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur. Gök ler de ve yer de olan -

la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O, Aziz, Ha kim dir. (Haşr Su re si, 24)

İkin ci hüc re bö lün me şek li ise "mi toz" bö lün me dir. Mi toz bö lün -

me sı ra sın da hüc re, kro mo zom la rı da da hil ol mak üze re bü tün içe ri -

ği ni kop ya lar ve iki ikiz yav ru hüc re ola rak bö lü nür. Böy le ce

ye ni do ku la rın in şa edil me si müm kün olur. Ör ne ğin kal bi

oluş tur mak için bin ler ce kalp hüc re si ne ih ti yaç var dır.

Bir mi de ve ya böb rek hüc re si bu kalp hüc re le ri nin ye -

ri ni ala maz, do la yı sıy la fonk si yo nel bir kalp

oluş tu ra cak ka dar kalp hüc re si nin ço ğal -

ma sı ge rek li dir. Di ğer ta raf tan par -

ma ğı nı zı kes ti ği niz de de, he men

bu ra da ye ni de ri hüc re le ri bö -
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An ne-ba ba da ki ge -
ne tik bil gi ler çap -
raz la ma de ğiş-to -
kuş ya pı lır.

Hüc re de gö ze -
nek ler olu şur
ve kro mo zom -
lar iki ta ra fa
çe ki lir.

Hüc re iki ye bö lü nür ve her ye ni hüc -
re, 23 kro mo zom ta şır.
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lü ne rek, ke sik böl ge yi ta mam la ya cak şe kil de ço ğa lır. Ay nı şe kil de bir

be be ğin ço cuk luk ve genç lik dö nem le rin de bü yü me si de, hep mi toz bö -

lün me ler sa ye sin de müm kün olur. Ke mik hüc re le ri düz gün bir şe kil de

ço ğa la rak ön ce bir ço cuk, son ra bir ye tiş kin is ke le ti in şa eder ler. 

Bu sü reç öy le si ne önem li dir ki, mi to zun aşa ma la rı bir kı sım gen -

ler ta ra fın dan dik kat le kon trol edi lir. Çün kü mi toz bö lün me ol ma sı ge -

rek ti ği gi bi dü zen len mez se, kan ser gi bi sağ lık so run la rıy la kar şı la şı la -

bi lir. Bu ra da ki mü kem mel lik çok dik kat çe ki ci dir. Bir hüc re nin için den

yi ne ek sik siz bir hüc re çık mak ta dır. Öy le ki bu hüc re ken di gi bi ye ni

hüc re ler üre te bi le cek tam bir do na nı ma sa hip tir. 

Ay rı ca he men döl len me den son ra mi toz bö lün me nin baş la ma sı da

son de re ce şa şır tı cı dır. Hüc re ler, ye ni bir be be ğin oluş ma sı için ola -

ğanüs tü bir ka pa si tey le bö lün me ye baş lar lar. Or gan la rı şe kil len di rir ler;

bun lar ara sın da ki bağ lan tı la rı ku rar lar ve do kuz ay için de düz gün bir

in san gö rü nü mü alır lar. Bu ra da te cel li eden yük sek şu ur, bel li bir ama -

ca yö ne lik ger çek le şen aşa ma la rın her bi ri, Al lah'ın em ri, O'nun il ha mı

ile olur. Ku ran'da Rab bi miz şöy le bu yur mak ta dır:

Ger çek şu ki, in sa nın üze rin den, da ha ken di si anıl ma ya de ğer bir şey

de ğil ken, uzun za man lar dan (dehr) bir sü re (hin) ge lip-geç ti. Şüp he siz

Biz in sa nı, kar ma şık olan bir dam la su dan ya rat tık. Onu de ni yo ruz.

Bun dan do la yı onu işi ten ve gö ren yap tık. Biz ona yo lu gös ter dik; (ar -

tık o,) ya şük re di ci olur ya da nan kör. (İn san Su re si, 1-3)

De ki: "Si zi in şa eden (ya ra tan), si ze ku lak, göz ler ve gö nül ler ve ren

O'dur. Ne az şük re di yor su nuz?" (Mülk Su re si, 23)

Ge ne tik Has ta lık lar, DNA'da ki Dü zen de 

Te sa düf le rin Ye ri Ol ma dı ğı nı 

Or ta ya Koy mak ta dır
DNA mo le kü lün de ki ku sur suz lu ğun ve dü ze nin öne mi ni or ta ya

ko yan un sur lar dan bi ri de ge ne tik has ta lık lar dır. Her han gi bir mo le kü -

lün yap tı ğı tek bir ha ta, in sa nın za rar gör me si ne hat ta öl me si ne ne den



ola bi lir. Ama bu mo le kül ler, üs tün bir ak lın em rin de ol duk la rı nı açık -

ça gös te rir ve yap tık la rı iş te ha ta ya düş mez ler. Be de ni niz de ki 100 tril -

yon DNA mo le kü lü, DNA'yı mey da na ge ti ren nük le otid ler, hüc re yi in -

şa eden pro te in ler, ara da ki tra fi ği mü kem mel bir şe kil de yön len di ren

en zim ler, en zim le ri mey da na ge ti ren ami no asit ler ve 100 tril yon

DNA'yı için de ba rın dı ran ve "si zi" mey da na ge ti ren 100 tril yon hüc re,

ben zer siz üs tün lük te bir or ga ni zas yon ve dü ze ne sa hip ya pı lar dır. 

DNA'da yer alan bil gi le rin ne ka dar has sas bir dü zen ve den ge ye

sa hip ol duk la rı göz önün de bu lun du rul du ğun da ise, te sa dü fi olu şu -

mun ne ka dar im kan sız ol du ğu da ha da iyi an la şı lır. Da ha ev vel de tay -

lı yer ver di ği miz gi bi, üç mil yar harf ten olu şan DNA'da ki bil gi ler, A-T-

G-C harf le ri nin bir bi ri ar dı na özel ve an lam lı bir sı ra için de di zil me si

ile olu şur. An cak bu sı ra la ma da tek bir harf ha ta sı nın da hi ol ma ma sı

ge re kir. An sik lo pe di de yan lış ya zıl mış bir ke li me ya da harf ha ta sı

önem sen mez, hat ta ço ğu za man fark edil mez bi le. Bu na kar şın,

DNA'da her han gi bir ba sa mak ta ki, ör ne ğin 1 mil yar 719 mil yon 348 bin

632'nci ba sa mak ta ki bir har fin yan lış kod lan ma sı gi bi bir ha ta bi le, hüc -

re için, do la yı sıy la in san için önem li so nuç la ra yol aça bi lir. 

Bir ge nom da ki mi ni mum de ği şik lik, bir nük le otid de ki de ği şik lik -

tir. An cak bu ra da ki kü çük gi bi gö rü nen bir ha ta da hi, çok cid di so nuç -

lar do ğu rur. Ör ne ğin in san gö zü nün re ti na sın da, ro dop sin adın da ki

pig men ti şif re le yen gen de, S (Si to zin) ye ri ne A (Ade nin) bu lun ma sı,

kör lü ğe yol açan bir göz has ta lı ğı na ne den olur.116

Tek bir gen de mey da na ge len bo zuk luk so nu cu ise, te da vi si he -

men he men im kan sız ka lıt sal has ta lık lar or ta ya çı kar. Ör ne ğin "fe nil ke -

to nü ri" de ni len has ta lık la do ğan ço cuk la rın me ta bo liz ma sı, pro te in li gı -

da lar da bu lu nan, fe ni la la nin isim li bir ami no asi di kul la na maz. Bu nun

so nu cun da kan da ve di ğer vü cut sı vı la rın da ar tan fe ni la la nin ve onun

ar tık la rı, ço cu ğun ge liş mek te olan bey ni ni tah rip eder ve ile ri de re ce de

ze ka özür lü ol ma sı na, si nir sis te mi ile il gi li çe şit li has ta lık la rın or ta ya

çık ma sı na ne den olur. Bu has ta lı ğın se be bi ise, fe ni la la nin hid rok si laz
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Kro mo zom 13:
Ço cuk lar da kas dis tro fi si, re -
ti na kan se ri, otizm has ta lı ğı
(ile ti şim be ce ri le ri ni en gel le -
yen ge li şim bo zuk lu ğu), Wil -
son has ta lı ğı (be yin, ka ra ci -
ğer gi bi do ku la rın bo zul ma sı -
na se bep olan faz la ba kır de -
po lan ma sı)

Kro mo zom 1:
CMT sen dro mu
(kas la rın eri me si
ve güç süz leş me -
si ne se bep olan
si nir sel has ta lık),
pros tat kan se ri,
Alz hei mer has ta -
lı ğı (be yin si nir
hüc re le ri nin za rar
gör me si ile olu -
şan bel lek kay bı)

Kro mo zom 5:
Cri-du-chat sen dro mu (ze ka
ge ri li ği ve ge li şim bo zuk lu ğu),
ko lon kan se ri, as tım, Coc kay -
ne sen dro mu (er ken yaş ta
ölü me se bep olan ge li şim bo -
zuk lu ğu)

Kro mo zom 8: 
Wer ner has ta lı ğı (ço cuk yaş ta ya da
za ma nın dan ön ce yaş lan ma), Co hen
sen dro mu (anor mal şe kil len me , ze -
ka ge ri li ği, kas za yıf lı ğı, obez lik)

Kro mo zom 7:
Obez lik (aşı rı yağ de po la -
ma), dia bet (şe ker me ta bo -
liz ma sı nın bo zul ma sı), kis tik
fib roz (İç or gan la rı et ki le ye -
rek fonk si yon bo zuk lu ğu na
se bep olur.)

Kro mo zom 20:
Ala gil le sen dro mu (ço -
cuk yaş ta ka ra ci ğer, kalp
gi bi or gan lar da fonk si -
yon bo zuk lu ğu, ke mik
ya pı sın da bo zuk luk lar)

Kro mo zom 14:
Alz hei mer has ta lı ğı ,
Gra ves has ta lı ğı (hi -
per ti roi de se bep olan
sa vun ma sis te mi bo -
zuk lu ğu)

Kro mo zom 19:
Da mar sert leş me si, Mi yo to nik
dis tro fi (kas lar da ki bir bo zuk -
luk), Dia mond-Black fand ane -
mi si (ke mik ili ği ye ter siz li ği ne
bağ lı kan sız lık çe şi di), Len fob -
las tik lö se mi (lenf sis te mi ve
ke mik ili ği ne bağ lı kan kan se -
ri)

İl gi li kromozomların ya nın da, bu kromozomlarda olu şan bo -
zuk luk lar, ya ni mu tas yon lar so nu cu or ta ya çı kan has ta lık lar -
dan bir kıs mı ya zı lı dır.  Tüm bu ge ne tik has ta lık lar, DNA'da ki
has sas den ge ve dü ze ni gös ter mek te; ay rı ca can lı la rın mu tas -
yon lar yo luy la ge liş me si nin im kan sız lı ğı nı or ta ya koy mak ta dır. 



en zi mi ya pı mın dan so rum lu bo zuk bir ge nin var lı ğı dır. Cid di so nuç lar

do ğu ran Ak de niz Ane mi si, he mo fi li, kis tik fib roz, Ai le vi Ak de niz Ate -

şi (FMF), do ğum sal işit me kay bı gi bi has ta lık la rın se bep le ri de bu tür

gen bo zuk luk la rı dır. Ge ne tik ya pı da ki çe şit li bo zuk luk la rın ne den ol -

du ğu da ha bir çok ka lıt sal has ta lık var dır. Her bi ri çok cid di so nuç lar

do ğu ran bu has ta lık la rın baş lı ca ne de ni, ge ne tik şif re de ki mil yar lar ca

harf ten bir kaç ta ne si nin yan lış yer de bu lun ma sı dır. 

Hun tig ton ko re si de ni len ge ne tik has ta lık ta ise, has ta 35 ya şı na ka -

dar sağ lık lı dır. An cak bu yaş tan son ra bir den bi re kol, ba cak ve yüz kas -

la rın da de net le ne me yen is tem siz ka sıl ma lar baş lar. Te da vi si ol ma yan

bu ölüm cül has ta lık bey ni de et ki le di ğin den, has ta nın bel le ği ve dü -

şün me ye ti le ri gi de rek za yıf lar. Tüm bu ge ne tik has ta lık la rın gös ter di -

ği önem li bir ger çek var dır; ge ne tik şif re o ka dar has sas, den ge li ve ku -

sur suz ca he sap la na rak plan lan mış tır ki, bu dü zen de ki en kü çük bir de -

ği şik lik da hi, cid di so run lar oluş tu ra bil mek te dir. Sa de ce bir har fin ek -

sik li ği ve ya faz la lı lı ğı, ölüm cül has ta lık la ra ve ya ha yat bo yu sü re cek

cid di sa kat lık la ra ne den ola bil mek te dir. Do la yı sıy la böy le si ne has sas

bir den ge ve dü ze nin te sa dü fen oluş tu ğu nu, ve ev rim te ori si nin id di a

et ti ği gi bi mu tas yon lar yo luy la ken di li ğin den ge liş ti ği ni söy le mek ke -

sin lik le im kan sız dır. 

Öy le ise, DNA'da yer alan mu az zam bil gi ilk ola rak na sıl oluş muş

ve şif re len miş tir? Ha ya tın kö ke ni ni te sa düf le re da yan dı ran ev rim ci ler,

ha ya tın kö ke ni ile il gi li her so ru da ya nıt sız dır lar. Mil yon lar ca say fa lık,

mil yar lar ca bil gi nin te sa dü fen ya zıl dı ğı nı id di a eden ler, el bet te ki bu

şe kil de ce vap sız ka la cak lar dır. Na sıl ki her ese rin ve ya her bil gi nin bir

ya za rı ve sa hi bi var sa, DNA'da ki bil gi nin de bir sa hi bi ve ya ra tı cı sı var -

dır; ve O Ya ra tı cı, üs tün ve güç lü, son suz ilim ve akıl sa hi bi olan Rab -

bi miz Al lah'tır.

Te sa dü fi et ki le rin can lı la ra sa de ce ha sar ver dik le ri nin bir di ğer ka -

nı tı ise, ge ne tik şif re nin kod la nış bi çi mi dir. Can lı lar da ki bi li nen he men

he men tüm gen ler, can lıy la il gi li bir den faz la bil gi yi içe rir ler. Mo le kü -
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ler bi yo log Mic ha el Den ton, gen le rin bu özel li ği ni şöy le açık la mak ta -

dır:

Gen le rin ge li şim üze rin de ki et ki le ri şa şı la cak de re ce de fark lı dır. Ev fa re -

sin de tüy ren giy le il gi li he men her gen, boy uzun lu ğuy la da il gi li dir.

Mey ve si ne ği Dro sop hi la Me la no gas ter'in göz ren gi mu tas yon la rı için kul -

la nı lan 17 adet X ışı nı de ne yin den 14'ün de, göz ren giy le ol duk ça il gi siz

olan di şi nin cin sel or gan la rı nın ya pı sı et ki gör müş tür. Yük sek or ga niz -

ma lar da in ce le nen he men her gen, bir or gan dan faz la et ki ye sa hip tir.117

Can lı la rın ge ne tik ya pı la rın da ki bu özel lik ne de niy le, te sa dü fi bir

et ki so nu cu DNA'da ki her han gi bir gen de mey da na ge len de ği şik lik,

bir den faz la or ga na et ki ede cek tir. Böy le ce bo zuk luk sa de ce be lir li bir

böl ge için de kal ma ya cak, çok da ha faz la yı kı cı et ki le re sa hip ola cak tır.

So nuç ola rak sağ lık, "te sa dü fen" olu şa maz. Tam ter si ne üstün bir

ya ra tı lı şın so nu cu ola rak, Rah man ve Ra him olan Rab bi miz'den bir ni -

met tir. Al lah, di le di ği za man da bu ni me ti ala bi le ce ği ni, vü cu dun bi lin -

me yen bir nok ta sın da ölüm cül bir has ta lık ya ra ta bi le ce ği ni, bi ze ör nek -

le riy le gös ter mek te dir. El bet te bu ek sik lik ler de bü yük hik met ler var -
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Gart ge ni

Faz la 21. kro mo zom

Hüc re le ri miz 23 çift kro mo zo ma sa hip tir. Her han gi bir ne den le, bu çift le rin faz la kro -
mo zo ma sa hip ol mas  den ge yi bo za cakt r. Down Sen dro mu du ru mun da, ki şi nin top -
lam kro mo zom sa yı sı 46 ol ma sı ge re kir ken, 47'dir. Kro mo zom ha ri tas nda 21. kro -
mo zo mun üç adet ol du ğu gö rü lür.



dır. İn sa na dü şen, ken di si ne sağ lık ve rip, onu "düz gün bir adam kı lan"

(Kehf Su re si, 37) Al lah'a şük ret mek tir. Has ta lan dı ğın da ise, has ta lı ğın

da sağ lı ğın da O'ndan ol du ğu nu bil me li ve Hz. İb ra him gi bi, "has ta lan -

dı ğım za man ba na şi fa ve ren O'dur" (Şu a ra Su re si, 80) di ye rek

Al lah'tan yar dım di le me li dir.
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Mik ros ko bik bir man ta rın
üret ti ği af la tok sin ad lı
mad de, P53 ge ni nin mu -
tas yo nu na se bep olur.

Bu mu tas yon bir baş ka
ami no asi di kod lar.

Mu tas yon lu ami no asit
di zi si

Hüc re çe kir de ğin de ki 17.
kro mo zom

17. kro mo zom da
bu lu nan P53 ge ni

DNA

DNA

Art ar da 3 baz dan olu şan ko don Ar ji nin
isim li ami no asi di kod lar.

Nor mal pro te in ya pı sı

Nor mal ami no asit di zi si

pro te in 



enom bir hüc re nin ya da bir can lı nın

sa hip ol du ğu ge ne tik bil gi le rin bü tü nü ne

ve ri len isim dir. İn san vü cu dun da ki yak la -

şık 100 tril yon hüc re nin her bi rin de, ek sik -

siz yer alan DNA mo le kü lün de ki ge ne tik

bil gi nin ana li zi ni yap mak için, yak la şık 20

la bo ra tu var da, yüz ler ce bi lim ada mı, 10 yıl -

dan faz la ça lış mış lar dır. "İn san Ge no mu

Pro je si" adı ve ri len ve 16 ku rum dan olu şan

ulus la ra ra sı bir he yet yö ne ti min de yü rü tü -

len pro je nin ama cı, in san hüc re sin de ki ge -

ne tik bil gi le rin tü mü nü ta nım la mak ve

DNA'nın ge ne tik dil de ya zıl mış tüm met ni -

ni oku mak tı. Bu ulus la ra ra sı pro je nin par -

ça sı ola rak bi yo log lar, kim ya ger ler, mü hen -

dis ler, bil gi sa yar bi lim ci le ri, ma te ma tik çi ler

ve da ha pek çok dal da uz man bi lim ada mı,

in sa nın fi zik sel özel lik le ri ni be lir le yen bir

bi yo lo jik ha ri ta or ta ya çı kar mak için ça lış tı -

lar. Tüm bu ça ba la ra rağ men DNA di zi li mi -

ni kay det me tek no lo ji si ha len  çok ya vaş tır

ve tek bir in san kro mo zo mun da ki DNA'nın

di zi li mi ni kay det mek da hi, ma li ye ti çok

yük sek bir iş lem dir. Öy le ki, İn san Ge no mu
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Pro je si için har ca nan mik tar, yak la şık 2.7

mil yar do lar tut muş tur.118 Bu mik tar, in sa -

nın Ay'a gi dip gel me si için har ca nan pa ra -

dan da ha faz la dır.

İn san DNA'sı nın di zi li mi nin tas la ğı

2000 yı lın da ta mam lan mış tır. An cak pro -

je nin son ha li ni bul ma sı, ha ta la rın dü zel -

til me si ve boş luk la rın ta mam lan ma sı 2003

Ni sa nı'nda müm kün ol muş tur. 13 yıl bo -

yun ca sür dü rü len İn san Ge no mu Pro je -

si'ni, Mil li İn san Ge no mu Pro je si Araş tır -

ma Ens ti tü sü, ABD Ener ji Ba kan lı ğı ve

Sağ lık Ba kan lı ğı ko or di ne et miş tir. İn san

Ge no mu Pro je si'nin amaç la rın dan ba zı la rı

şu şe kil de özet le ne bi lir: 

* İn san ge no mun da bu lu nan yak la şık

30.000 ge ni be lir le mek ve in sa nın gen ha -

ri ta sı nı çı kar mak.

* DNA'yı oluş tu ran yak la şık 3 mil yar

baz çif ti nin di zi li mi ni be lir le mek.

* El de edi len bil gi yi araş tır ma lar için

kul la nıl mak üze re ve ri ban ka la rın da sak -

la mak.

* El de edi len ve ri nin ana liz edil me si

için yön tem ve araç ge liş tir mek.

* Gen ler ve iş lev le ri ara sın da ki bağ -

lan tı la rın bu lun ma sı.

* Gen le rin kro mo zom lar da na sıl bir

bü tün ha lin de ça lış tık la rı nın tes bi ti.

* Ge ne tik has ta lık la rın te me li ve se -

bep le ri nin be lir len me si.
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Pro je de kul la nı lan "gen ha ri ta sı" tek ni ği, gen le rin kro mo zom lar

üze rin de bu lun du ğu yer le rin gös te ril me si dir. Böy le ce in san ge no mu -

nun ana to mi si or ta ya çı ka rıl mak ta dır. Pek çok ge nin ve di ğer ge ne tik

işa ret le yi ci le rin, bir bir le ri ne gö re bir kro mo zom bo yun ca di zi liş sı ra sı -

nın ha ri ta lan ma sıy la, tüm ge nom ha ri ta sı nı çı kar mak müm kün dür. Ge -

ne tik ha ri ta la ma, ge no mun ma te ma tik sel ana li zi ola rak da bi li nir ve

gen le rin kro mo zom lar üze rin de ki ko num la rı nın bu lun ma sın da bir di -

zi kar ma şık is ta tis tik sel ana liz ler kul la nı lır. Bu ha ri ta la ma, asıl ola rak

in san vü cu du fonk si yon la rı nın bi lin me si için ge rek li dir. Böy le ce İn san

Ge no mu Pro je si'nin en önem li amaç la rın dan bi ri olan ge ne tik has ta lık -

la rın te me li ve se bep le ri be lir le ne bi le cek tir. Bu pro je den el de edi len ve -

ri ler le, 4.000 ka dar DNA kay nak lı has ta lı ğın ta nı na bi le ce ği, böy le ce ya -

kın ge le cek te risk içe ren ge ne tik has ta lık la ra yö ne lik özel ilaç lar üre ti -

le rek, gen te da vi si nin müm kün ola ca ğı tah min edil mek te dir. 

Gen le rin Bü yük lük le ri Komp leks lik

Öl çü sü De ğil dir
İn san ge no mu nun bü yük lü ğü ko lay lık la yan lış yo rum la na bil mek -

te dir. İn san la rın si nek ten 25 kat da ha faz la DNA'ya sa hip ol ma sı nın ne -

de ni, in san la rın çok da ha bü yük ve komp leks ol ma sı de ğil dir. Çün kü

ge ne tik bil gi nin mik ta rı nın bi yo lo jik açı dan komp leks ol mak la bir iliş -

ki si bu lun ma mak ta dır. Ör ne ğin tek hüc re li Pa ra me ci um ca uda tum 8,6

mil yar nük le oti de sa hip tir. Bu in san ge no mu nun iki ka tın dan faz la bir

sa yı dır. Bi li nen en ge niş ge ne tik bil gi ye ise 670 mil yar nük leo tid ile tek

hüc re li Amoe ba du bi a sa hip tir.119

İn san Ge no mu Pro je si'nde ça lı şan bi lim adam la rı, gen le rin fonk si -

yon la rı nın ve ara la rın da ki iliş ki le rin an la şıl ma sı aşa ma sı nın da ha ba -

şın da ol duk la rı nı be lirt mek te dir ler. Çün kü or ta ya çı kan so nuç lar hiç de

tah min edil di ği gi bi çık ma mış tır. Ör ne ğin bir fa re de ve ya buğ day da bi -

le, in san dan da ha uzun DNA bu lun mak ta dır. Bu da, DNA'nın uzun ol -

ma sı ile or ga niz ma nın komp leks ol ma sı ara sın da her za man doğ ru
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oran tı ol ma dı ğı nı gös ter -

mek te dir. Bu ko nu ya bi yo fi zik çi

Dr. Le e Spet ner şöy le de ğin mek te dir:

Ba zı or ga niz ma la rın kro mo zom la rı, di ğer -

le ri nin kro mo zom la rın da kin den da ha faz la

DNA'ya sa hip tir. Or gan komp leks li ği ni ölç -

mek için, ge nom da ki DNA mik ta rı nın iyi bir

yön tem ol du ğu nu dü şü ne bi lir si niz, fa kat bu ta -

ma men doğ ru de ğil dir. İn san lar ba zı bö cek ler den

30 kat da ha faz la DNA'ya sa hip ol ma la rı na rağ men, in -

san lar da ki DNA'nın iki ka tın dan da ha faz la sı na sa hip olan

bö cek ler var dır. DNA mik ta rı komp leks li ği ölç mek için gü ve ni lir bir

yol de ğil dir.120

Di ğer ta raf tan in sa nın gen sa yı sı ko nu sun da ki ön ce ki tes pit le rin

de ha ta lı ol du ğu or ta ya çık mış tır. Ça lış ma nın baş lan gı cın da bi lim

adam la rı in san da 50.000 ile 140.000 ara sın da gen bu lu na ca ğı nı tah min

et me le ri ne rağ men, ya pı lan son ça lış ma lar da sa de ce 25.000 ile 30.000 ci -

va rın da gen tes pit edil miş tir. Bu du rum, bi lim çev re le ri ni ol duk ça şa -

şırt mış tır. İn san Ge no mu Pro je si ni yö ne ten Fran cis S. Col lins bu du ru -

mu şöy le an lat mak ta dır:

İn san la rın bek le nen den da ha az ge ni ol du ğu an la şıl dı. Bu ra da gen den

söz eder ken, be lir li bir pro tei ni şif re le yen be lir li bir DNA di zi li min den

söz edi yo rum. El bet te pro te in oluş tur ma yan RNA di zi lim le ri de var dır.

Fa kat bu ta nı ma gö re, yal nız çok şa şır tı cı bi çim de 30.000 ka dar in san ge -

ni ol du ğu an la şıl dı. Hal bu ki son on beş yıl dır, 100.000 gen den söz edi yor -
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duk ve ders ki tap la rın da da böy le ya zı yor du. Bu her kes için bir tür şok

ol du. Hat ta ba zı ki şi ler bun dan faz la sıy la et ki len di ve sı kın tı ya düş tü ler.

Çün kü in san dan ön ce da ha ba sit can lı la rın gen le ri de sa yıl mış tı ve ör ne -

ğin bir tür so lu ca nın 19.000, ya ba ni otun 25.000 ge ni var dı ve biz yal nız

30.000 ge ne sa hip tik. Da ha da kö tü sü, pi rinç bit ki si nin ge ne tik şif re si çö -

zül dü ğün de, 55.000 ge ni bu lun du ğu an la şıl dı. Bu ne an la ma ge li yor du?

İn sa na ve pi rinç bit ki si ne ba kan bi ri si, el bet te in sa nın bi yo lo jik ola rak da -

ha komp leks ol du ğu nu söy le ye cek tir. Bu ko nu da şüp he ol du ğu nu san -

mı yo rum. Öy ley se tek da ya nak gen sa yı sı ol ma ma lı. Öy ley se ne ler olup

bi ti yor du?121
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Gen ler bir kı sım ev rim -
ci le rin id di a et ti ği gi bi
bir komp leks lik öl çü sü
de ğil dir. İn sa nın
30.000 ge ni var ken, pi -
rinç bit ki si nin 55.00
ge ni bu lun ma sı, bu -
nun çok açık bir gös -
ter ge si dir.  



Bu ra da ki sı kın tı şun dan kay nak lan mak ta dır. Dar wi nist bi lim

adam la rı id di ala rı nı in sa nın da ha komp leks bir can lı ol du ğu, do la yı sıy -

la gen sa yı la rı nın da da ha faz la ol du ğu man tı ğı üze ri ne ku ru yor lar dı.

Ma ya hüc re sin de 6.000, mey ve si ne ğin de 13.000, bir tür so lu can da

18.000, bir tür bit ki de 26.000 gen bu lun ma sı na kar şı lık, in san hüc re sin -

de, çok da ha komp leks ol ma sı ne de niy le, da ha faz la sa yı da gen ol ma sı

bek le ni yor du. An cak İn san Ge no mu Pro je si, dog ma tik bir man tık olan

or ga niz ma nın komp leks leş tik çe, DNA ve gen sa yı sı nın ço ğal ma sı bek -

len ti si ni bo şa çı kar mış tır. 

Ne gen sa yı la rı ne de DNA bü yük lük le ri, ev rim ci le rin öne sür dü -

ğü gi bi bir "ev rim zin ci ri" gös ter me mek te dir ler. An cak ev rim ci ler ger -

çek te ken di aleyh le rin de olan bu son ge liş me yi, çar pıt ma ya ve "ev rim"

de li li gi bi gös ter me ye ça lış mak ta dır lar. Ba zı ba sın ku ru luş la rı ise, hem

ko nu hak kın da ki ye ter siz bil gi le ri hem de ön yar gı lı yak la şım la rı ne de -

niy le, İn san Ge no mu Pro je si'nin "ev ri me ka nıt" sağ la dı ğı nı zan net mek -

te ya da öy le gös ter me ye ça lış mak ta dır lar. An cak pro je den el de edi len

bi lim sel bul gu lar, Dar wi nizm'e di ğer bi lim dal la rın da ol du ğu gi bi ge -

ne tik ala nın da da tüm ka pı la rı ka pa mış tır.

Ev rim ci le rin Ge ne tik Ben zer lik Çar pıt ma sı 
İn san Ge no mu Pro je si çer çe ve sin de in san lı ğın gen ha ri ta sı nın çı -

ka rıl ma sıy la bir lik te, bu pro je nin so nuç la rı çar pı tıl mak ta ve ba zı ev rim -

ci ya yın la ra mal ze me ol mak ta dır. Söz ko nu su  ha ber ler de şem pan ze le -

rin gen le ri nin in san gen le ri ile yüz de 98 ben zer lik gös ter di ği id di a edil -

mek te ve bu nun ev rim te ori si nin bir de li li ol du ğu ile ri sü rül mek te dir.

Ger çek te ise, bu id di ala rın ev rim id di ala rı na hiç bir kat kı sı bu lun ma -

mak ta dır, ak si ne bun lar çar pıt ma ya da ya lı sah te de lil ler dir. 

Şem pan ze ile in san ge nom la rı %98 ben zer ol sa bi le, bun dan "in san

%98 şem pan ze dir" so nu cu çı kar mak man tık sız dır. Çün kü in san bel li

oran lar da gen le ri ni baş ka bir çok can lıy la da pay la şır. Ör ne ğin New Sci -

en tist der gi sin de ak ta rı lan ge ne tik ana liz le re gö re, ne ma tod so lu can la rı
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ve in san DNA'la rın da %75'lik bir ben zer lik söz ko nu su dur.122 An cak bu

du rum in sa nın %75 so lu can ol du ğu nu gös ter mez ya da ara da sa de ce

%25'lik bir fark bu lun du ğu an la mı na gel mez. Bu çı ka rım la rın man tık -

sız lı ğı nı, ba zı ev rim ci ler de gör mek te ve di le ge tir mek te dir ler. Ör ne ğin

Pro fe sör Ste ven Jo nes, muz ve in san ara sın da %50 ge ne tik ben zer lik

bu lun du ğu nun gös te ril me si nin, in sa nın %50 muz ol du ğu an la mı na

gel me ye ce ği ni ha tır lat mak ta dır. Çün kü iki fark lı can lı da ki gen ler ay nı

ol sa bi le, bun la rın ta ma men fark lı şe kil de ça lı şa bil dik le ri bi lin mek te dir.

Ay rı ca gen le rin, ba zen bir den çok iş lev le il gi li ol ma sı, ba zen de bir iş -

le vin bir den çok gen ta ra fın dan yö ne til me si, gen ler ara sın da ki ma te -

ma tik sel fark lı lı ğı çok bü yük oran da ge niş let mek te dir.

Öte yan dan ba zı pro te in ler üze rin de ya pı lan ana liz ler de, in sa nı

çok da ha fark lı can lı la ra ya kın gi bi gös ter mek te dir. Cam brid ge Üni ver -

si te si'nde ki araş tır ma cı la rın yap tı ğı bir ça lış ma da, ka ra can lı la rı nın ba -

zı pro te in le ri kar şı laş tı rıl mak ta dır. Hay ret ve ri ci bir şe kil de, yak la şık

bü tün ör nek ler de in san ve ta vuk, bir bir le ri ne en ya kın ak ra ba ola rak

eş leş miş ler dir. Bir son ra ki en ya kın ak ra ba ise tim sah tır.123

Ev rim ci le rin "in san ile may mun ara sın da ki ge ne tik ben zer lik" ko -

nu sun da kul lan dık la rı bir di ğer ör nek ise, in san da 46, şem pan ze ve go -

ril ler de ise 48 kro mo zom bu lun ma sı dır. Ev rim ci ler, kro mo zom sa yı la -

rı nın ya kın lı ğı nı ev rim sel bir iliş ki nin gös ter ge si sa yar lar. Oy sa eğer ev -

rim ci le rin kul lan dı ğı bu man tık doğ ru ol say dı, in sa nın şem pan ze ile

ay nı ya kın lık ta bir ak ra ba sı ol ma sı ge re kir di: "Pa ta tes". Çün kü pa ta te -

sin kro mo zom sa yı sı go ril ve şem pan ze nin kiy le ay nı dır: 48.  Di ğer ta -

raf tan ya ba ni tav şa nın kro mo zom sa yı sı, in sa nın ki ile ay nı dır: 46.124 Bu

ör nek ler, ge ne tik ben zer lik kav ra mı nın ev rim te ori si ne bir de lil oluş -

tur ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Çün kü ge ne tik ben zer lik ler id di a edi len

ev rim şe ma la rı na uy ma mak ta, ak si ne bun la ra ta ma men ters so nuç lar

ver mek te dir.

Dar wi nist med ya nın bu ko nu da yap tı ğı şey, bil gi le ri se çi ci ola rak

kul la nıp, bun la rın ara sın dan pro pa gan da mal ze me si oluş tur mak tır. İn -
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san ile may mu nun or tak bir ata dan gel di ği ni id di a et tik le ri için, in san

DNA'sı ile may mun DNA'sı ara sın da ki ben zer li ği ön pla na çı kar mak -

ta dır lar. Hal bu ki ev rim ci le rin on yıl lar dır sür dür dük le ri %98 ben zer lik

pro pa gan da sı nın ge çer siz li ği ni gös te ren, yi ne ev rim ci ler ta ra fın dan ya -

pıl mış bi lim sel araş tır ma lar da bu lun mak ta dır. An cak bun lar, çar pıt -

ma ya da ya lı ben zer lik id di ala rı nın ak si ne, ka sıt lı ola rak ha ber ya pıl ma -

mak ta dır ya da bun la ra kü çük çap lı yer ay rıl mak ta dır.

CNN'in web say fa sın da 25 Ey lül 2002 ta ri hin de ya yın la nan "Hu -

mans, chimps mo re dif fe rent than tho ught" (İn san lar, şem pan ze ler dü -

şü nül dü ğün den da ha fark lı)" baş lık lı ya zı da bu araş tır ma nın so nuç la rı

şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Ya pı lan ye ni ge ne tik araş tır ma ya gö re, in san lar ve şem pan ze ler ara sın da

bir za man lar ina nıl dı ğın dan çok da ha faz la fark lı lık var. Bi yo log lar uzun

bir sü re şem pan ze le rin ve in san la rın gen le ri nin

%98.5 ben zer ol du ğu nu sa vun du lar. An cak
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Eğer ev rim ci le rin id di a et ti ği gi bi,
kro mo zom sa yı la rı söz de ev rim sel

iliş ki le re bir de lil ol say dı, in sa nın şem -
pan ze ile ay nı ya kın lık ta bir ak ra ba sı ol -

ma sı ge re kir di: “Pa ta tes”. Çün kü pa ta te sin kro -
mo zom sa yı sı go ril ve şem pan ze nin kiy le ay nı dır: 48.



Ka li for ni ya Tek no lo ji

Ens ti tü sü'nden bir bi yo -

log, bu haf ta ya yın la nan

ça lış ma da, gen le ri kar şı -

laş tır mak için kul la nı lan ye -

ni bir yön te min, in san lar ve

may mun la rın ara sın da ki ge ne tik

ben zer li ğin yal nız ca %95 ora nın da

ol du ğu nu gös ter di ği ni açık la dı. Bu

araş tır ma, in san DNA zin ci rin de ki 3 mil yon

baz çif tin den 780.000 ta ne si ni şem pan ze le rin -

ki ile kar şı laş tı ran bir bil gi sa yar prog ra mı na

da ya nı yor du. Da ha ön ce ki araş tır ma cı la rın

bul duk la rın dan da ha faz la bir bi ri ne ben ze -

me yen bö lüm bu lun du ve DNA baz la rı nın

en az %3.9 ora nın da fark lı ol du ğu so nu cu -

na va rıl dı. Bu du rum onu, tür ler ara sın da

yak la şık %5 ora nın da ge ne tik bir fark lı lık

ol du ğu so nu cu na gö tür dü...125

İn gi liz bi lim der gi si New Sci en tist de

ay nı ko nu yu 23 Ey lül 2002 ta rih li in ter net

ha be rin de "Hu man-Chimp DNA Dif fe ren ce

Treb led" (İn san-Şem pan ze Ge ne tik Far kı Üç

Ka tı na Çık tı) baş lı ğıy la ha ber yap mış tır:

İn san ve şem pan ze DNA'la rı ara sın da ya pı lan ye ni kar şı -

laş tır ma la ra gö re, es ki den dü şü nül dü ğün den da ha ben zer si -

ziz. Uzun bir sü re, en ya kın ak ra ba la rı mız ile ge ne tik ya pı mı zın

98.5% ben zeş ti ği gö rü şü sa vu nul du. Şim di bu nun yan lış ol du ğu or -

ta ya çı kı yor. Ger çek te, ge ne tik ya pı mı zın %95'den da ha az kıs mı nı

pay la şı yo ruz, şem pan ze ler ile ara mız da ki fark lı lık, dü şü nül dü ğün -

den 3 kat da ha faz la.126
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So nuç ola rak ge nom pro je si, ev rim te ori si le hin de hiç bir bul gu or ta -

ya koy ma mak ta dır. Ak si ne, can lı lar ara sın da DNA ve gen ya pı la rı na da -

ya nı la rak, bir "ev rim sel ha yat ağa cı" oluş tu ru la ma ya ca ğı nı or ta ya koy -

muş ve Dar wi nizm'e bü yük bir dar be in dir miş tir. Can lı la rın DNA şif re le -

ri, 19. yüz yıl dan be ri, in san la ra bir ger çek gi bi em po ze edi len "ha yat ağa -

cı"nın bir hu ra fe ol du ğu nu açık ça gös ter mek te dir.

Dar wi nizm'e kö rü kö rü ne bağ lı lık gös te ren ke sim le rin asıl ama cı,

hal ka bi lim sel ge liş me le ri ak tar mak de ğil, sa de ce Dar wi nizm'i yay gın laş -

tı ra bil mek tir. An cak Dar wi nizm pro pa gan da sı nın tüm da ya nak la rı, bir bi -

ri ar dın ca ya şa nan bi lim sel bul gu lar la gün geç tik çe eri mek te dir. Bu du -

rum kar şı sın da, gi de rek ar tan sa yı da in san, ev rim te ori si nin ide olo jik ne -

den ler le sür dü rü len bir al dat ma ca ol du ğu nun far kı na var mak ta, ya ra tı lış

ger çe ği hız la ya yıl mak ta dır. Ku ran'da Al lah şöy le bil dir mek te dir:

Hak kı ba tıl ile ört me yin ve hak kı giz le me yin. (Kal dı ki) siz (ger çe ği) bi li -

yor su nuz. (Ba ka ra Su re si, 42)

Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar ma da ğın

eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a kar şı) Ni te len di re -

gel dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze. (En bi ya Su re si, 18)

Bi lim Adam la rı Ha la Ye ter siz 

Bil gi ye Sa hip tir
İn san ge no mu nun en çar pı cı yön le rin den bi ri si, dün ya ça pın da bi lim

adam la rı nın on lar ca se ne dir üze rin de ça lı şı yor ol ma sı na rağ men, ge ne tik

ya pı hak kın da ki bil gi le ri nin ha la çok ye ter siz olu şu dur. İle ri la bo ra tu var

tek no lo ji si ve bil gi sa yar la ana liz yön tem le ri so nu cun da Ce le ra şir ke tin de -

ki bi lim adam la rı 26.500 in san ge ni ni tes pit et miş ve 13.000 ka da rı nın da

yer le şi mi ni tah mi ni ola rak be lir le miş ler dir. İn san Ge no mu Pro je si ise

fark lı bir yön tem ile top lam 31.778 ka dar in san ge ni ol du ğu tah mi nin de

bu lun muş tur. Bu iki yön te min üze rin de an laş tı ğı, in san la rın 30.000 ila

40.000 ara sın da ge ne sa hip ol du ğu dur. İn san gen le ri nin komp leks ya pı sı

ne de niy le tam bir sa yı nın ve ril me si şu an için pek müm kün de ğil dir. 
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On yıl lar dır ya pı lan
araş tır ma la ra rağ -
men, bi lim adam la rı
DNA gi bi bir sis te -
min na sıl or ta ya
çık tı ğı nı açık la ya -
ma mak ta dır lar. Hiç
kuş ku suz DNA, Yü -
ce Rab bi miz'in
hüc re de te cel li
eden il mi nin ör nek -
le rin den dir.

Bi li nen di zi lim

DNA şe ri di 
(baz la rın di zi li mi)

DNA sar ma lı

Bi lin me yen di zi lim



İn san Ge no mu Pro je si tah min le ri ne gö re, DNA'nın pro te in üre ti -

mi ile il gi li ta li mat la rı kod la yan kı sım la rı, el le rin de ki DNA di zi li mi nin

%5'in den da ha azı nı mey da na ge tir mek te dir. Ge ne tik bil gi nin ge ri ye

ka lan kıs mı ise, ge ne tik de ne tim böl ge le rin den, kro mo zom lar la il gi li

önem li özel lik ler den ve he nüz ne ol du ğu çö zü le me yen DNA kı sım la -

rın dan oluş mak ta dır.127 Tüm bun lar in sa nın ge ne tik bil gi si ni tam ola -

rak an la ma dan ön ce, da ha ne ka dar çok araş tır ma ya pıl ma sı ge rek ti ği -

ni gös ter mek te dir.

Bi lim adam la rı ge ne tik me ka niz ma nın na sıl iş le di ği ni or ta ya koy -

ma ya ça lı şır ken, böy le si ne mü kem mel bir sis te min na sıl or ta ya çık tı ğı -

nı açık la ya ma mak ta dır lar. Har per's Ma ga zi ne der gi si nin Ara lık 2000 sa -

yı sın da "Ge nom dan Me saj lar" baş lı ğı al tın da Art hur Cody, ge ne tik bil -

gi içe ri sin de ki iş lem le rin bir tür "te tik le me" sü reç le ri ol du ğu nu ta rif et -

tik ten son ra, şu so ru la rı sor mak ta dır:

Te tik le yi ci yi te tik le yen kim dir? Hiç kim se bil mi yor. Hiç kim se nin or ta ya

ata ca ğı bir teo ri de yok… 'Te tik le me' il ginç bir bi yo lo jik olay dır, ya pı mın

na sıl ger çek leş ti ği ni açık la mı yor. Ho meo tik ge ni (em bri yo ge li şi mi ni dü -

zen le yen gen) ha re ke te ge çi ren ne dir? Ger çek ya da teo rik hiç bir ce vap

bu lu na mı yor… Hiç kim se ce va bı bil mi yor ken, ce va bı na sıl ara ma la rı ge -

rek ti ği hak kın da fik re de sa hip de ğil ler… Bu sü reç ile il gi li her şey tam an -

la mıy la an la şıl maz.128

Bu ra da ya za rın sor du ğu so ru la rın el bet te ki ce va bı var dır: Tüm

bun lar Yü ce Al lah'ın il ha mı ile ger çek leş mek te, mil yar lar ca atom Rab -

bi miz'in di le me siy le can lı lı ğın tüm fonk si yon la rı nı oluş tu ra cak şe kil de

bi ra ra ya gel mek te dir. Ni te kim İn san Ge no mu Pro je si'nin so nuç lan ma -

sıy la da, Al lah'ın can lı la rı ne den li üs tün bir ya ra tı lış la var et ti ği ni or ta -

ya ko yan "ge ne tik bil gi"nin de tay la rı, in san lı ğın göz le ri önü ne se ril miş -

tir. Bu gün bu pro je nin so nuç la rı nı in ce le yen, tek bir in san hüc re sin de

bin ler ce an sik lo pe di say fa sı nı dol du ra cak ka dar bil gi sak lan dı ğı nı öğ -

re nen her in san, bu nun ne ka dar bü yük bir ya ra tı lış de li li ol du ğu nu

kav ra mak ta dır. Bu ger çe ği di le ge ti ren ler den bi ri, İn san Ge no mu Pro -
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je si'nin li de ri ve Ulu sal İn san Ge no mu Pro je si Araş tır ma Ens ti tü sü di -

rek tö rü olan fi zik çi, ge ne tik çi pro fe sör Fran cis S. Col lins'tir. Prof. Col -

lins'e 2005 yı lın da in san ge ne ti ği araş tır ma la rı na ömür bo yu kat kı la rın -

dan do la yı, İn san Ge ne ti ği Ame ri kan Top lu lu ğu'nun en say gın ödü lü

ka bul edi len "Al lan ödü lü" ve ril miş tir. Prof. Col lins, bir ko nuş ma sın da

yap tı ğı ça lış ma la rın, Al lah'a olan inan cı nı güç len dir di ği ni şöy le ifa de

et miş tir:

İn san Ge no mu Pro je si'nin di rek tö rü ola rak be nim gö rü şüm, bi lim sel ve

di ni dün ya gö rüş le ri nin ke sin lik le bir bi riy le uyum lu ol duk la rı hat ta

özün de bir bir le ri ni ta mam la dık la rı yö nün de dir... İn san ge no mu nun ze -

ra fe ti ve komp leks ya pı sı hay ran lık uyan dı ran bir şa he ser dir. Bu şa he ser

Al lah'ın tüm bu za man bo yun ca bil di ği, fa kat bi zim an cak ye ni keş fet -

me ye baş la dı ğı mız in san lı ğın çe şit li özel lik le ri ni or ta ya ko yar ken, be -

nim sa de ce di ni inan cı mı güç len di ri yor.129

Dü rüst çe yak la şan her bi lim ada mı, yu ka rı da ki ifa de ler de de gö -

rül dü ğü gi bi din ve bi li min uyum için de ol du ğu nu, ev re nin Al lah'ın

de lil le ri ile do lu ol du ğu nu ka bul ede cek tir. An cak Dar wi nist-ma ter ya -

list med ya nın sa mi mi ol ma yan yak la şı mı, ya yın la rın da ki se çi ci lik te de

ken di ni gös ter mek te dir. İn san Ge no mu Pro je si nin yö ne ti ci si ola rak, bu

ko nu da asıl söz sa hi bi olan bir bi lim ada mı nın, DNA'da te cel li eden üs -

tün dü zen den duy du ğu hay ran lık ve tek bir mo le kü lün ima nı nın güç -

len me si ne na sıl ve si le ol du ğu ile il gi li söz le ri, ba sın da yer al ma mak ta -

dır. An cak Al lah'ın ya rat tı ğı dü zen de ki mü kem mel lik, hiç bir ak si ça -

bay la giz le ne me ye cek ka dar açık tır. Al lah Ku ran'da iman eden le rin

yak la şı mı nı şöy le bil dir mek te dir:

Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise, Rab bin den sa na in di ri le nin hak kın ta

ken di si ol du ğu nu ve üs tün, güç lü, övül me ye la yık olan (Al lah)ın yo lu -

na yö nel tip- ilet ti ği ni gö rü yor lar. (Se be Su re si, 6)

An dol sun, on lar da siz le re, Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü umud eden le re gü -

zel bir ör nek var dır. Kim yüz çe vi re cek olur sa, ar tık şüp he siz Al lah,

Ğa niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan), Ha mid (övül me ye la yık olan)dır.

(Müm te hi ne Su re si, 6)
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İnsan Genomu Projesinin başındaki en yetkili kişi olan, ünlü bilim adamı Francis
Collins, 27 yaşına dek bir ateist olarak yaşamış. Bazı hastalarının Allah'a imanları
sayesinde büyük manevi güç kazandıklarını gören Collins, Allah’ın varlığına
kanaat getirmeye başlamış. Genç bir doktorken, durumu kritik olan hastalarına
imanın verdiği güçten nasıl etkilendiğini şöyle anlatmaktadır: 
“Neredeyse kurtulmaları mümkün olmayan, çok kötü hastalıklara yakalanmışlardı
ve Allah'a karşı yakınmak yerine, inançlarına bağlı kalmak, onlar için büyük bir ra-
hatlık ve güvence kaynağı idi... Bu durum oldukça enteresandır, şaşırtıcıdır ve in-
sanı tereddüte düşürmektedir.”1

İlerleyen yıllarda DNA'daki “muazzam bilgi”yi gören Collins, kesin olarak ikna ol-
muş ve neden Allah'ın varlığına inandığını The Language of God (Allah'ın Lisanı)
adlı bir kitapta açıklamıştır. Kitabında Yaratıcı'nın var olduğuna dair mantıklı bir
temelin olduğunu ve bilimsel keşiflerin insanı “Allah'a yaklaştırmakta” olduğunu
anlatıyor.
The Sunday Times gazetesinin 11 Haziran 2006 tarihli sayısında, “I've Found
God, Says Man Who Cracked the Genome” (Genomun Şifresini Çözen Adam,
'Allah'ı Buldum' Diyor) başlıklı makalesinde şunları ifade ediyor:
“Bizim zamanımızın en büyük trajedilerinden bir tanesi, bilim ve dinin savaşmak
zorunda olduğu izleniminin yaratılmış olmasıdır. Ben bunu hiçbir surette gerekli
görmüyorum ve bu spektrumun uçlarını meşgul eden cırtlak seslerin de, son 20
yıldır sahneye hakim oluşunu son derece hayal kırklığına uğratıcı buluyorum....
Bir keşif yaptığınızda, bu bilimsel bir çoşku anıdır, çünkü üzerinde araştırma yap-
mışsınızdır ve cevaba yaklaşmışsınızdır. Fakat bu an
benim için, hiçbir insanın bilmediği, ancak Allah'ın
ezelden beri bildiği bir şeyi şimdi idrak ettiğimden
Yaratıcı'ya yakınlaştığım bir andır.
İnsanoğlu ile ilgili her türlü bilgiyi ve sırrı taşıyan bu
3.1 milyar komutluk kitabı, ilk defa elinize
aldığınızda, her bir sayfasını incelerken huşu
hissetmekten kendinizi alamazsınız. Ben bu
sayfalara baktığımda Allah'ın aklını görmek-
ten kendimi alamıyorum.”2

1, 2- Ste ven Swin ford; The Sun day Ti mes,

11 Ha zi ran 2006; http://www.ti me son li -

ne.co.uk/ar tic le/0,,2087-2220484,00.html



İn san Ge no mu Pro je sin de ki Ba şa rı lar 

Al lah'ın Ya rat tı ğı Ka de rin Bir Par ça sı dır 
İn san Ge no mu Pro je si'nin so nuç lan ma sı nın ar dın dan, ba zı ya yın

or gan la rı, ev rim te ori si nin için de bu lun du ğu çık ma zın da ha faz la or ta -

ya çık ma ma sı için, ya nıl tı cı me saj lar ya yın la ma ya ve hal kı yan lış bil gi -

len dir me ye baş la dı lar. Dar wi nist-ma ter ya list ba sı nın, en çok gün de me

ge tir di ği ve fark lı slo gan ve baş lık lar la ifa de et ti ği ko nu lar dan bi ri, gen

ha ri ta sı nın keş fi nin söz de in san la rın ka der le ri ni de ğiş ti re bi le ce ği id di -

ası dır. "İn san ar tık ka de ri ne ye nil me ye cek" gi bi me saj la rın in sa nın gen

ha ri ta sı hak kın da ki bil gi ler le bir lik te su nu lu yor ol ma sı, bü yük bir ha -

ta dır. Çün kü, ger çek te, in sa nın gen ha ri ta sı nın çı ka rıl ma sı, in sa nın ka -

de ri nin akı şı nı ke sin lik le de ğiş tir mez, çün kü bu da in sa nın ka de rin de -

dir. Al lah Ku ran'da bu ger çe ği şöy le bil dir mek te dir:

Al lah di le me dik çe siz di le ye mez si niz. Ger çek ten Al lah, bi len dir, hü -

küm ve hik met sa hi bi dir. (İn san Su re si, 30)

Ka der, Al lah'ın geç miş ve ge le cek tüm olay la rı tek bir an ola rak

bil me si dir. Al lah ya şan ma mış olay la rın da tü mü nü ön ce den bi lir. İn -

san la rın önem li bir bö lü mü, Al lah'ın he nüz ya şan ma mış olay la rı ön ce -

den na sıl bil di ği ko nu su nu, ya ni ka der ger çe ği ni an la ya maz lar. Oy sa

in sa nın he nüz kar şı laş ma dı ğı bir olay ken di si açı sın dan ya şan ma mış

bir olay dır. "So nu cu bi lin me yen" ola rak ni te len di ri len bü tün olay lar sa -

de ce bi zim için "bi lin mez"dir. Son suz bir il min sa hi bi olan Al lah za ma -

na ve me ka na bağ lı de ğil dir; za ten za ma nı ve me ka nı ya ra tan Ken di -

si'dir. Bu ne den le Al lah için geç miş, ge le cek ve şu an hep si bir dir.

Al lah Ka tın da bi zim şu an ya şa mak ta ol du ğu muz ve ile ri de ya şa na cak

olan her şey olup bit miş tir. Tüm in san lar Al lah'ın ken di le ri için ya rat tı -

ğı ka de re, za ma nı gel di ğin de ta nık olur lar.

Film ka re le ri ni eli ne alan bir in sa nın fil min ba şı nı, so nu nu, ara da

ge li şen olay la rı bir bü tün ola rak, tek bir an da gö re bil me si gi bi Al lah da

ya rat mış ol du ğu tüm in san lar la il gi li her şey den ha ber dar dır. Her şe yi

tek bir an ola rak bi len Al lah, bu tek bir an da -ya ni son suz kü çük za -
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man da- son suz lu ğu -ya ni son suz bü yük za ma nı- ya ra ta rak gü cü nün sı -

nır sız lı ğı nı bi ze gös ter mek te dir. Do la yı sıy la iman sa hi bi kim se le rin bu

bi lim sel ge liş me le re yak la şı mı, Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, bil gi nin asıl

ve tek sa hi bi nin Al lah ol du ğu nun far kın da ol ma la rı dır:

De di ler ki: "Sen Yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den baş ka bi zim hiç bir bil gi -

miz yok. Ger çek ten Sen, her şe yi bi len, hü küm ve hik met sa hi bi olan -

sın." (Ba ka ra Su re si, 32)

Al lah gel miş geç miş bü tün in san la rın ha yat la rı nı tüm ay rın tı la rıy -

la bir lik te ya ra tan dır. Bir in sa nın do ğu mun dan ölü mü ne ka dar kar şı la -

şa ca ğı olum lu ya da olum suz gi bi gö rü nen bü tün olay lar Al lah'ın bil gi -

si da hi lin de ger çek le şir. En'am Su re si'nde yer yü zün de mey da na ge len

kü çük bü yük tüm olay la rın Al lah'ın di le me siy le ger çek leş ti ği şu şe kil -

de ifa de edi lir:

Gay bın anah tar la rı O'nun Ka tın da dır, O'ndan baş ka hiç kim se gay bı

bil mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir, O, bil mek si zin

bir yap rak da hi düş mez; ye rin ka ran lık la rın da ki bir ta ne, yaş ve ku ru

dış ta ol ma mak üze re hep si (ve her şey) apa çık bir ki tap ta ya zı lı dır.

(En'am Su re si, 59)

Her in san ve her olay için bu du rum ge çer li dir. Hiç kim se nin

Al lah'ın ken di si için ya rat tı ğı ka de re mü da ha le et me si, olay la rın akı şın -

da her han gi bir de ği şik lik yap ma sı müm kün de ğil dir. Ör ne ğin Al lah

her in sa nı bel li bir ömür ile ya rat mış tır ve her in sa nın ölüm anı Al lah

Ka tın da yer, za man ve şe kil ola rak da bel li dir. Ör ne ğin bir in sa nın ya -

ka lan dı ğı has ta lık o in sa nın ka de rin de, ken di si doğ ma dan mil yar lar ca

yıl ön ce sin de bel li dir. O has ta lık tan kur tu lup kur tul ma ya ca ğı da, ka de -

rin de be lir len miş tir. Hat ta iyi leş me si ne ve si le ola cak olan dok tor lar,

hem şi re ler, has ta ne, ilaç lar, te da vi yön tem le ri ne ka dar Al lah Ka tın da

ön ce den ya zıl mış tır. Do la yı sıy la, eğer bir in san iyi le şir se, bu, onun ka -

de ri ni de ğiş ti re bil di ği an la mı na gel mez, ka de rin de iyi leş mek ya zı lı ol -

du ğu an la mı na ge lir. Ayetlerde Al lah şöy le bil di rir:
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Si zi en iyi Rab bi niz bi lir; di ler se si ze mer ha met eder, di ler se si zi azab -

lan dı rır. Biz se ni on la rın üze ri ne bir ve kil ola rak gön der me dik. Rab -

bin, gök ler de ve yer de olan her ke si en iyi bi lir... (İs ra Su re si, 54-55)

Eğer ge le cek te bir gün, bir in sa nın öm rü gen le ri ne ya pı lan doğ ru

mü da ha le ler le uza tı lır sa, bu olay da söz ko nu su ki şi nin ken di ka de ri ne

mü da ha le et ti ği an la mı na gel mez. Bu nun an la mı şu dur: Al lah bu in sa -

nı uzun bir ömür le ya rat mış tır ve gen ha ri ta sı nın çı kar tıl mış ol ma sı nı

da bu in sa nın öm rü nün uzun ol ma sı na ve si le et miş tir. Gen ha ri ta sı nın

bu lun ma sı da, bu ki şi nin gen ler le il gi li tek no lo jik ge liş me le rin ya şan dı -

ğı bir dö nem de ya şa ma sı da, yi ne o in sa nın öm rü nün tıb bi im kan lar la

uza tıl ma sı da onun ka de rin de dir; tü mü Al lah Ka tın da da ha o in san

dün ya ya gel me den ön ce bel li dir.

Ay nı şe kil de bu pro je çer çe ve sin de ya pı lan bu luş lar ne ti ce sin de

ölüm cül has ta lı ğı te da vi edi len in san da, yi ne ka de ri ni ya şa mak ta dır.

Çün kü bu in sa nın ka de rin de, ge çir di ği has ta lık tan bu pro je nin ve si le si

ile kur tul mak var dır. So nuç ta, in sa nın gen ha ri ta sı nın çı kar tıl mış ol ma -

sı ve in sa noğ lu nun ge ne tik prog ra ma mü da ha le ede bi le cek im kan la rı

el de et me si, Al lah'ın ya rat tı ğı ka de re kar şı gel mek de mek de ğil dir. Ak -

si ne, bu şe kil de in san lık Al lah'ın ken di le ri için ya rat tı ğı ge liş me le ri iz -

le mek te, Al lah'ın ya rat tı ğı bil gi yi keş fet mek te ve kul lan mak ta dır. Eğer

bir in san bu bi lim sel ge liş me ler sa ye sin de 120 se ne ya şar sa, bu Al lah'ın

onun için ön ce den tak dir et ti ği bir yaş tır, onun için öm rü bu ka dar

uzun olur. Al lah, her in sa nın öm rü nün Ken di Ka tın da ki bir ki tap ta be -

lir li ol du ğu nu bir aye tin de şöy le bil di rir:

Al lah si zi top rak tan ya rat tı, son ra bir dam la su dan. Son ra da si zi çift

çift kıl dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz ve do ğur -

maz da. Ömür sü re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün den kı sal tıl ma sı

da mut la ka bir ki tap ta (ya zı lı)dır. Ger çek ten bu, Al lah'a gö re ko lay dır.

(Fa tır Su re si, 11)

Kı sa ca sı "ka de ri mi yen dim", "ka de ri mi de ğiş tir dim", "ka de re mü -

da ha le et tim" gi bi ifa de ler, ka der ger çe ği ni bil me me nin ge tir di ği ce ha -
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let ten kay nak la nan yan lış ifa de ler dir. Bir ki şi nin bu ifa de le ri kul la na -

rak ko nuş ma sı da onun ka de rin de ön ce den be lir len miş tir. Ki şi nin bu

cüm le yi ne re de, ne za man, han gi şart lar al tın da kul la na ca ğı da hi Al lah

Ka tın da tes pit edil miş tir. Al lah her şey den ha ber dar olan dır.

Al lah her şe yin, Ka tın da bir ki tap ta ya zı lı ol du ğu nu bil dir miş tir.

Biz ler, bu ki tap ta ya zı lı olan la rın ay nı sı nı,  hiç bir ek sik lik ve ya faz la lık

ol ma dan ya şa rız.

… Gök ler de ve yer de zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey O'ndan uzak (sak lı)

kal maz. Bun dan da ha kü çük ola nı da, da ha bü yük ola nı da, is tis na sız,

mut la ka apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır." (Se be Su re si, 3)

Yer yü zün de olan ve si zin ne fis le ri niz de mey da na ge len her han gi bir

mu si bet yok tur ki, Biz onu ya rat ma dan ön ce, bir ki tap ta (ya zı lı) ol ma -

sın. Şüp he siz bu, Al lah'a gö re pek ko lay dır. (Ha did Su re si, 22)
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Ge ne tik Mü hen dis li ği Hak kın da ki

Ev rim ci Ya nıl gı lar
Ge ne tik mü hen dis li ği, bir can lı dan alı nan gen le ri izo le

et me, bu gen le ri yön len dir me ve baş ka bir can lı ya ak tar ma

ça lış ma la rı nın ya pıl dı ğı alan dır. Bi lim adam la rı bu sa ye de

en düs tri yel atık la rı sin di ren bak te ri ler üre te bil mek te, can lı -

la rı klon la ya bil mek te, has ta lık la ra ve bö cek le re kar şı di -

renç li bit ki ler ge liş ti re bil mek te dir. An cak ne bu bi yo tek -

no lo jik ça lış ma lar ne de on la rın da yan dı ğı ge ne tik araş -

tır ma lar, ev rim te ori si ni des tek le mez. Bu ko nu da ki bel -

li baş lı ya nıl gı la rı şöy le sı ra la ya bi li riz:

1) Bi yo tek no lo jik ça lış ma lar, can lı la rın bi linç -

siz, te sa dü fi sü reç ler so nu cu  de ğil, bi linç li ola rak ya ra -

tıl dık la rı nın bir ka nı tı dır:

Söz ko nu su ge ne tik ça lış ma la rın hep sin de, gen ler üze rin -

de çok bü yük bir dik kat ve özen le ça lı şıl mak ta, ya ni "bi linç li

mü da ha le" ya pıl mak ta dır. Bi lim adam la rı, gen le ri bel li bir amaç

doğ rul tu sun da yön len di ren, "bi linç li bir dü zen le yi ci" ko nu -

mun da dır. Bu in san lar, hüc re nin iş le yi şi hak kın da yıl lar ca eği -
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tim ala rak bil gi sa hi bi ol -

muş lar dır. Ça lış ma la rı nın

tüm aşa ma la rı nı özen le ger çek -

leş tir mek te, kon trol lü mü da ha le ler -

de bu lun mak ta dır lar. Da ha sı bu tür

ça lış ma lar, ge liş miş la bo ra tu var lar,

tek no lo jik alet ler kul la nı la rak, ta ma -

men özel ola rak "dü zen len miş" or tam -

lar da yü rü tül mek te dir. Ni te kim bi yo lo -

ji pro fe sö rü Wil li am D. Stans fi eld, ken di -

si bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, bu gi bi ça lış -

ma la rın ev rim ka nı tı ola ma ya ca ğı nı -la bo ra tu -

var da hüc re sen tez le me ça lış ma la rın dan ver di ği ör nek le- şöy le ka bul

et miş tir:

Ya ra tı lı şı sa vu nan lar, bi li min ba sit kim ya sal lar dan ger çek ten can lı mey -

da na ge ti re bi le ce ği gü nü ip le çek miş ler dir. İd di a et mek te dir ler ve bun da

hak lı dır lar ki, böy le in san ya pı mı bir ya şam-for mu üre ti le bil se bi le bu,

do ğal ya şam form la rı nın ben zer kim ya sal ev rim sel sü reç ler le ge liş ti ği ni

ka nıt la ya ma ya cak tır.130

2) Ge ne tik çe şit len me ev rim te ori si ne bir des tek sağ la maz:

Ev rim ci ya yın lar da id di a edil di ği gi bi, ge ne tik çe şit len me ile so -

nuç la nan de ney ler de, ev rim te ori si nin bir de li li de ğil dir. Çün kü ev rim

te ori si, do ğa da can lı la rı da ha komp leks ha le ge ti ren me ka niz ma lar bu -

lun du ğu nu ve bu yol la bir can lı tü rü nün bir baş ka can lı tü rü ne dö nüş -

tü ğü nü id di a eder. Oy sa, ge ne tik mü hen dis li ği ve bi yo tek no lo ji ala nın -

da ya pı lan de ney ler de, ge ne tik çe şit len me le rin tür de ği şik li ği ne yol aç -

ma sı nın im kan sız ol du ğu gö rül müş tür. An cak bir kı sım ev rim ci ler bu

ger çe ği gör mez den gel mek te ve ba zı ke li me oyun la rı ile ev rim te ori si -

nin la bo ra tu var da is pat lan dı ğı gi bi ger çek dı şı id dia lar öne sür mek te -

dir ler.
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3) Gen mü hen dis li ği ile ge liş ti ri len 

or ga niz ma lar ev rim te ori si nin de li li de ğil dir:

Di ğer bir ya nıl gı ise, or ga niz ma la rın ge ne tik mü -

hen dis lik yo luy la ge liş ti ri le bi lir ol ma sı nın, ev rim te -

ori si ni doğ ru la dı ğı id di ası dır. Gü nü müz de bi yo -

tek no lo ji ve ge ne tik mü hen dis li ği ala nın da, özel lik -

le ilaç ve ya in sü lin gi bi pro te in le rin üre ti min de ve -

ya ba zı en zim le rin re ak si yon hız la rı nı de ğiş tir -

me gi bi ko nu lar da kul la nı lan yön tem ler, ev -

rim ci ler ta ra fın dan ev rim te ori si nin bir de li li

gi bi gös te ril mek te dir. Oy sa bu ça lış ma la rın

ev rim te ori si le hin de bir de lil ol ma sı müm -

kün de ğil dir. 

Ge ne tik mü hen dis li ği ça lış -

ma la rı, "Re kom bi nant DNA" tek -

no lo ji si nin ge li şi mi ile yü rür. "Re -

kom bi nant" ke li me si ile, ön ce den

or tam da var olan ya pı la rın

(bu ra da gen le rin) ye ni -

den bir leş ti ril me si kas te -

dil mek te dir. Bu du rum -

da, ev rim ci le rin ön ce lik le,

ge ne tik mü hen dis li ği nin

ham mad de si olan

gen le rin kö ke ni ni açık -

la ya bil me le ri ge -

rek mek te dir.
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(Bkz. Bö lüm: DNA Mu ci ze si Ev rim Te ori si ni Na sıl Ge çer siz Kı lı yor?)

DNA'nın kö ke ni ko nu sun da tam bir çık maz da olan ev rim ci ler, ge ne tik

mü hen dis li ğin de kul la nı lan ve Dar wi nist yön len dir me ler le ha zır la nan

ça lış ma lar dan ümit len miş ler dir. Oy sa ki ev rim te ori si, can lı tür le ri nin

sa de ce te sa dü fi me ka niz ma lar ile oluş tu ğu nu te mel alan bir gö rüş tür.

Do la yı sıy la ev rim ci le rin ge ne tik mü hen dis lik ile il gi li pro pa gan da sı en

baş tan çü rük tür. Çün kü ev rim ci ler, ge ne tik mü hen dis lik le il gi li id di -

ala rın da bü yük bir çe liş ki or ta ya koy mak ta dır lar. 

Gen le rin fark lı or ga niz ma lar ara sın da ak ta rı la bi lir ol ma sı ya da

ay nı or tam da ki gen le rin ye ni den bir leş ti ril me si, ev rim sel bir sü re cin

var lı ğı na de lil gös te ril me ye ça lı şıl mak ta dır. Ger çek te ise bu ça lış ma la -

rın mal ze me si olan gen ler, -ön ce ki bö lüm ler de açık la dı ğı mız gi bi- son

de re ce komp leks ya pı la rıy la böy le te sa dü fi bir sü re cin ya şan ma dı ğı nın,

en kuv vet li ka nıt la rın dan bi ri dir. 

4) Gen ler, can lı la rın or tak ata ya de ğil, or tak kö ke ne 

sa hip ol duk la rı nın gös ter ge si dir:

Ev rim ci le rin bu alan da ki ça lış ma lar la il gi li pro pa gan da la -

rın da ki ya nıl gı lar dan bir di ğe ri, or ga niz ma lar ara sın da ak ta rı -

la bi lir olan or tak gen le rin, can lı la rın or tak bir ata dan tü re di ği

id di ası nı ka nıt la dı ğı ya nıl gı sı dır. Dar wi nist la bo ra tu var araş -

tır ma cı la rı, can lı lar ara sın da gen le ri na sıl ak ta ra bil dik le ri ni

açık la dık tan son ra, "bu nu ya pa bi li yo ruz, çün kü kul -

lan dı ğı mız can lı lar or tak bir ata dan ev rim leş miş -

ler dir" şek lin de id di alar da bu lun mak ta dır -

lar. Böy le ce ken di var sa yım la rı doğ rul -

tu sun da yap tık la rı yo ru mu, bir ka nıt

gi bi an la ta rak, ko nu hak kın da

yü zey sel bil gi sa hi bi olan kim -

se le ri ya nılt mak ta dır lar. Ger -

çek te ise or tak kö ken, or tak

ata var sa yı mı na is pat oluş -
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tur ma mak ta dır. Ay nı şe kil de, gen le rin fark lı or ga niz ma lar ara sın da ak -

ta rı la bi lir ol ma sı da, bi yo lo jik ya pı la rın te sa düf ler le ve amaç sız do ğa

olay la rıy la ev rim leş ti ği ni ka nıt la ma mak ta dır. Fark lı or ga niz ma lar ara -

sın da ki or tak gen ler, ob jek tif ola rak an cak "or tak kö ken" gös ter ge si ola -

rak ka bul edi le bi lir. Or tak kö ken yo ru mu da, açık ça ya ra tı lış ger çe ği ni

des tek ler.

5) Ge ne tik mü hen dis li ği, ate izm pro po gan da sı na hiç bir 

des tek sağ la maz:

Gen mü hen dis li ği ile il gi li yo rum lar da rast la nan bir di ğer yan lış

ise, gen mü hen dis li ği nin "ya rat ma" ol du ğu ya nıl gı sı dır. Al lah'ın var lı -

ğı nı in kar eden ma ter ya list ler, ge ne tik mü hen dis li ği ça lış ma la rı nı ate -

izm pro pa gan da sın da kul lan mak ta ve ya pı lan ça lış ma la rı "ya rat ma"

ola rak yo rum la mak ta dır lar. (Al lah'ı ten zih ede riz.)

Bu ra da ate ist le rin kav ra ma mak ta ıs rar et ti ği şey, "ya rat ma nın"

"yok tan var et me" an la mı na gel di ği dir. Ya rat mak, yal nız ca Al lah'a

mah sus tur. Gen mü hen dis li ği ça lış ma la rın da bi lim adam la rı, Al lah'ın
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ya rat mış ol du ğu gen ler üze rin de de ği şik lik ler yap mak ta ve ya bun la rı

Al lah'ın ya rat tı ğı can lı lar ara sın da ak tar mak ta dır lar. Bu ça lış ma lar da

can lı la rı ge liş tir mek için kul la nı lan ge ne tik bil gi, can lı lar ale min de za -

ten mev cut olan bil gi den kul la nıl mak ta dır.

Ör ne ğin bi lim adam la rı, de niz ana sı nın ge ni ni bir zeb ra ba lı ğı nın

DNA'sı na yer leş ti re rek, bu ba lı ğın ışık saç ma sı nı ya da ke çi nin DNA'sı -

na örüm cek ge ni yer leş ti re rek, ke çi sü tün de örüm cek ip li ği üre til me si -

ni sağ la ya bil mek te dir ler. An cak or ta ya çı kan can lı lar gö rü nür de, ye ni

bir ta kım özel lik le re sa hip ol sa lar da, bu ra da ke sin lik le ye ni ge ne tik bil -

gi var ol ma mış, sa de ce za ten mev cut bu lu nan bil gi, can lı lar ara sın -

da or tam de ğiş tir miş tir.

Eğer bi lim adam la rı ge le cek te bir gün, bir can lı -

yı kök lü bir şe kil de ye ni den ya pı lan dır ma yı ba şar sa -

lar da hi, bu du rum de ğiş me ye cek tir. Mo le kü ler bi -

yo log Mic ha el Den ton, bu ger çe ği şöy le ifa de eder:

Ge le cek te eğer gen mü hen dis le ri can lı sis tem -

le ri, pro te in den bü tün or ga niz ma ya ka dar,

kök lü bir şe kil de ye ni den ya pı lan dır ma yı

ba şa ra bi lir se, bu sa de ce, te mel alt-sis tem le -

rin ço ğun da, ne re dey se ke sin lik le prog -

ram lan mış, eş za man lı de ği şim ler ge rek ti -

re cek olan, bi linç li ola rak yön len di ril -

miş de ği şim ler yo luy la ola cak tır.131

So nuç ola rak ev rim ci le rin ge ne -

tik mü hen dis li ğiy le il gi li pro pa gan -

da sı ge çer siz dir. Tam ak si ne, bu

alan da ki ça lış ma lar, or ta ya koy duk -

la rı plan lan mış kon trol lü or tam lar ve

amaç lı de ği şim ler le, can lı la rın ku sur -

suz bir dü zen le ya ra tıl dık la rı ger çe ği ni

göz ler önü ne ser mek te dir. 
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Klon la ma Ça lış ma la rı Ev rim Te ori si ne 

Ne den Bir Des tek Sağ la maz?
Kop ya la ma iş le min de, kop ya lan ma sı plan la nan can lı nın bir hüc -

re sin den DNA'sı mik ros kop al tı na alı nır ve o tür den baş ka bir can lı ya

ait bir yu mur ta hüc re si nin içi ne yer leş ti ri lir. Bu iş lem için kop ya lan ma -

sı plan la nan can lı nın DNA'sı kul la nı lır. He men ar dın dan şok uy gu la nır

ve yu mur ta hüc re si nin bö lün me ye baş la ma sı sağ la nır. Bö lün me ye de -

vam eden em bri yo, o tür den her han gi bir can lı nın rah mi ne yer leş ti ri lir

ve ge li şip doğ ma sı bek le nir. 

Ön ce lik le kop ya la ma ve ev rim kav ram la rı ta nım ola rak ta ma men

fark lı dır. Ev rim te ori si can sız mad de nin te sa düf ler so nu cu can lı lı ğı

oluş tur du ğu id dia sı üze ri ne ku rul muş tur. (Bu id dia nın ger çek le şe bi le -

ce ği ne da ir hiç bir de lil yok tur). Kop ya la ma ise, can lı hüc re nin ge ne tik

mad de si kul la nı la rak, o can lı nın kop ya lan ma sı dır. Za ten can lı olan bir

hüc re den yo la çı kı lır ve bi yo lo jik bir sü reç la bo ra tu var or ta mı na ta şı na -

rak ya pay yön tem ler le tek rar la nır. Ya ni or ta da ev ri min te mel id dia sı
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3) En jek si yon:  
Çe kir de ğin çı ka rıl ma sı
iş le min den son ra, klon -
la na cak hüc re yu mur ta -
ya ak ta rı lır ve bu hüc re
si top laz ma ya ya pı şır.

2) Ol gun laş ma: 
Ovo sit ler (ol gun laş ma mış yu mur -
ta hüc re le ri), döl len mek için ha zır
ha le ge le cek le ri saf ha (2. me ta -
faz) için, uy gun bir or ta ma yer -
leş ti ri lir ler.

1) Yu mur ta hüc re le ri nin
alın ma sı:
Klon la na cak hay van la ay nı
tür bir di şi üze rin den, yu -
mur ta hüc re le ri ponk si yon
(del me) yön te mi ile alı nır.

Si top laz ma

Çe kir dek siz
yu mur ta

çe kir dek te
2. me ta faz
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4) Füz yon (bir leş tir me):  
Bu iş lem, ya pı şık olan iki
hüc re nin, tam ola rak bir -
leş me si ni sağ lar. Ay rı ca
bu es na da, çe kir dek si -
top laz ma nın or ta sı na
doğ ru iler ler.

5) Ak ti vas yon (ha re ke te
ge çir me):  
Hüc re bö lün me ye baş lar.
Olu şan bu ye ni hüc re, döl -
len me so nu cun da olu şan
yu mur ta hüc re si ile ay nı
aşa ma la ra de vam eder ler.
Blas to sit ler (fark lı laş mış
hüc re ler), ar tık imp lan te
edil me ye ha zır ko num da -
dır lar.

6) İmp lan tas yon (yer leş tir me):
Blas to sit ler, hay va nın rah mi ne ko nur
ve do kuz ay son ra yav ru do ğar.

Sı kış tı rıl -
mış hal de ki
kro ma tin

Çö zül müş
hal de ki
kro ma tin

Elek trik şo ku

Ve ri ci
hüc re

His ton

His ton

Ase til

DNA

Pro te in ler

Si top laz ma

Kro ma tin

Çe kir dek

Çe kir dek

Hüc re bö -
lün me si

Ta şı yı cı
an ne

DNA

Me til

Blas to sit ler
(fark lı laş mış
hüc re ler)

Klon la ma tek ni ği, ta ma men bi linç li in san la rın de ne -
timin de ya pı lır ve her aşa ma çok has sas kon trol al tın da
ger çek leş ti ri lir. Bu yön tem, ev rim te ori si ne hiç bir şe kil -
de des tek sağ la maz. Çün kü klon la ma da, -can lı la rın ya -
ra tı lı şın da ol du ğu gi bi- te sa dü fi sü reç le re yer yok tur.



olan "te sa dü fi" bir sü reç ya da "can sız mad de nin can -

lan ma sı" gi bi bir du rum yok tur. 

Ger çek te kop ya la ma iş le mi ev rim için hiç bir de lil

sağ la maz, an cak ev ri mi kö kün den çü rü ten bir bi yo lo ji

ka nu nu nun çok açık bir ka nı tı dır. Bu ka nun, ün lü bi -

lim ada mı Lou is Pas te ur'ün 19. yüz yı lın so nu na

doğ ru or ta ya koy du ğu "ha yat an cak ha yat tan

ge lir" pren si bi dir. Bu açık ger çe ğe rağ men kop -

ya la ma nın ev ri me de lil gi bi gös te ril me si, bir

kı sım med ya yo luy la yü rü tü len bü yük bir sap -

tır ma ve al dat ma ca dır. 

An cak özel lik le son 30 yıl için de çe şit li bi lim

dal la rın da ki iler le me ler can lı la rın or ta ya çı kı şı nın

te sa düf kav ra mı ile açık lan ma sı nın im kan sız ol -

du ğu nu gös ter miş tir. Ev rim ci le rin bi lim sel yan lış -

la rı ve ta raf lı yo rum la rı bel ge len miş; böy le ce ev rim

te ori si bi lim sı nır la rı için de sa vu nu la maz ha le ge ti -

ril miş tir. Bu ger çek ise ev rim ci le rin bir kıs mı nı fark -

lı ara yış la ra it miş tir. İş te "can lı lı ğın kop ya lan ma sı"

hat ta ya kın geç miş te "tüp be bek" gi bi bi lim sel ge liş -

me le rin ev ri me de lil miş ce si ne pro pa gan da sı nın ya pıl -

ma sı bu ne den le dir.
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Kop ya la ma ko nu sun da in san la rın içi ne düş tü ğü bir di ğer yan lış

an la ma ise, kop ya la ma yı "canlı ya rat mak" ola rak an la ma la rı dır. Oy sa

kop ya la ma nın böy le bir an la mı ke sin lik le yok tur. Kop ya la ma, za ten

var olan can lı bir üre me me ka niz ma sı na, za ten var olan bir ge ne tik bil -

gi yi ek le mek ten iba ret tir. Bu iş lem de ne ye ni bir me ka niz ma, ne de ye -

ni bir ge ne tik bil gi üre til miş de ğil dir. Var olan bir can lı nın, ör ne ğin ko -

yu nun ge ne tik bil gi si alın mak ta, an ne ko yu nun rah mi ne yer leş ti ril -

mek te ve an ne nin do ğu ra ca ğı ye ni yav ru nun, ge ne tik bil gi si alı nan ko -

yu nun "tek yu mur ta iki zi" ol ma sı sağ lan mak ta dır. Bu nun ne ev rim te -

ori siy le ne de "canlı ya rat mak" kav ra mıy la hiç bir il gi si yok tur. 

Bir in sa nı ve ya baş ka her han gi bir can lı yı ya rat mak, ya ni yok tan var

et mek, sa de ce Al lah'a mah sus tur. Ni te kim bi lim sel ge liş me ler de, bu ya -

rat ma nın in san lar ta ra fın dan ger çek leş ti ril me si nin im kan sız ol du ğu nu

gös te re rek, ay nı ger çe ği te yit et mek te dir. Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

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

na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "OL" der, o da he men olu ve rir. (Ba ka ra

Su re si, 117)

So nuç ola rak top lu ma bi lim adı na söy le ye cek sö zü kal ma yan ev -

rim ci le rin, hal kın bil gi ek sik li ği ne sı ğı na rak te ori yi ya şat ma ya ça lış ma -

la rı, yal nız ca o te ori nin bi lim sel yön den ça re siz li ği ni gös ter mek te dir.

Di ğer tüm bi lim sel ge liş me ler gi bi "kop ya la ma" da, can lı lı ğın ya ra tıl mış

ol du ğu na ışık tu tan çok önem li ve ay dın la tı cı bir bi lim sel ge liş me dir.
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vrim te ori si nin te me lin de ma ter ya list

fel se fe yat mak ta dır. Ma ter ya lizm, var olan

her şe yin sa de ce mad de ol du ğu var sa yı mı -

na da ya nır. Bu fel se fe mad de nin son suz -

dan be ri var ol du ğu nu, hep var ola ca ğı nı

ve mad de den baş ka bir şey de ol ma dı ğı nı

id da et mek te dir. Ma ter ya list ler, bu id di ala -

rı na des tek sağ la mak için, "in dir ge me ci lik"

ola rak ad lan dı rı lan bir man tık kul la nır lar.

İn dir ge me ci lik, mad de gi bi gö rün me yen

şey le rin de, as lın da mad de sel et ken ler le

açık la na bi le ce ği dü şün ce si dir.

Bu nu açık la mak için zi hin ör ne ği ni ve -

re lim. Bi lin di ği gi bi in sa nın zih ni "el le tu tu -

lur, göz le gö rü lür" bir şey de ğil dir. Da ha sı

in san bey nin de bir "zi hin mer ke zi" de yok -

tur. Bu du rum bi zi is ter is te mez, zih nin

mad de-öte si bir kav ram ol du ğu so nu cu na

gö tü rür. Ya ni "ben" de di ği miz, dü şü nen,

se ven, he ye can la nan, se vi nen, zevk alan ya

da acı çe ken var lık, bir kol tuk, bir ma sa ya

da bir taş gi bi mad de sel bir var lık de ğil dir. 

Ma ter ya list ler ise, zih nin "mad de ye

in dir ge ne bi lir" ol du ğu id di asın da dır lar.
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Ma ter ya list id dia ya gö re, bi zim dü şün me -

miz, sev me miz, se vin me miz ve tüm di ğer

zi hin sel fa ali yet le ri miz, as lın da bey ni miz -

de ki atom lar ara sın da mey da na ge len kim -

ya sal re ak si yon lar dan iba ret tir. Bir in sa nı

sev me miz, bey ni miz de ki ba zı hüc re ler de ki

bir kim ya sal re ak si yon, bir olay kar şı sın da

kor ku duy ma mız bir baş ka kim ya sal re ak -

si yon dur. Ün lü ma ter ya list fi lo zof Karl

Vogt, bu man tı ğı "ka ra ci ğer na sıl öd sı vı sı

sal gı lı yor sa, be yin de dü şün ce sal gı lar" şek -

lin de ki akıl dı şı sö züy le ifa de et miş tir.132

Oy sa el bet te öd sı vı sı bir mad de dir, ama

dü şün ce nin mad de ol du ğu nu gös te re cek

hiç bir ka nıt yok tur.

İn dir ge me ci lik bir man tık yü rüt me dir.

An cak bir man tık yü rüt me doğ ru te mel le re

de da ya na bi lir, yan lış te mel le re de. Bu ne -

den le bi zim için şu an da önem li olan so ru

şu dur: Ma ter ya liz min te mel man tı ğı olan

"in dir ge me ci lik", bi lim sel ve ri ler le kar şı laş -

tı rıl dı ğın da or ta ya han gi so nuç çı kar?

19. yüz yı lın ma ter ya list bi lim adam la -

rı ya da dü şü nür le ri, bu so ru ya ko lay lık la

"bi lim in dir ge me ci li ği doğ ru lar" ce va bı nın

ve ri le bi le ce ği ni sa nı yor lar dı. Ama 20. yüz -

yıl bi li mi, or ta ya çok fark lı bir ger çek çı kar -

mış tır. 

Bu ger çek, do ğa da var olan ve as la

mad de ye in dir ge ne me ye cek olan "bil -

gi"dir.
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DNA, Sa de ce Nük le ik Asit le rin 

Di zi li min den İba ret De ğil dir; Bil gi İçe rir
Can lı la rın DNA'la rın da son de re ce de kap sam lı bir bil gi ol du ğu na

ön ce ki bö lüm ler de de ğin miş tik. Mi li met re nin yüz bin de bi ri ka dar kü -

çük bir yer de, bir can lı be de ni nin bü tün fi zik sel de tay la rı nı ta rif eden,

ade ta bir "bil gi ban ka sı" var dır. Bu nun ya nı sı ra, can lı vü cu dun da bir

de bu bil gi yi oku yan, yo rum la yan ve bu na gö re "üre tim" ya pan bir sis -

tem bu lu nur. Bü tün can lı hüc re le rin de, DNA'da bu lu nan bil gi, çe şit li

en zim ler ta ra fın dan "oku nur" ve bu bil gi ye gö re pro te in üre ti lir. Vü cu -

du muz da her sa ni ye, ge rek li yer için, ge rek li tür de mil yon lar ca pro te -

in üre til me si bu sis tem le ger çek le şir. Bu sis tem sa ye sin de, ölen göz

hüc re le ri miz yi ne göz hüc re le ri, kan hüc re le ri miz yi ne kan hüc re le ri ile

ye ni le nir ler. 

Bu nok ta da ma ter ya liz min id di ası nı dü şü ne lim: Aca ba DNA'da ki

bil gi, ma ter ya list le rin id di a et ti ği gi bi, mad de ye in dir ge ne bi lir mi? Ya

da bir baş ka de yiş le, DNA'nın sa de ce bir mad de yı ğı nı ol du ğu ve içer -

di ği bil gi nin de mad de nin rast ge le et ki le şim le ri ile or ta ya çık tı ğı ka bul

edi le bi lir mi?

20. yüz yıl da ya pı lan bü tün bi lim sel araş tır ma lar, de ney so nuç la rı

ve göz lem ler, bu so ru ya ke sin lik le "ha yır" ce va bı ve ril me si ge rek ti ği ni

gös ter mek te dir. Çün kü ha yat ke sin lik le sa de ce mad de den iba ret de ğil -

dir. Ön de ge len bil gi teo ris ye ni ve bi yo fi zik çi Hu bert Yoc key, "Tüm

me saj lar gi bi ya şa mın me sa jı (ge ne tik kod) da mad de-dı şı dır, ama bit

ve bayt lar ha lin de öl çü le bi len bil gi içe ri ği ne sa hip tir."133 der ken, bi lim

ada mı De an Over man bu ko nu da şun la rı söy le mek te dir:

Ge ne tik ko dun içer di ği bil gi, tüm bil gi ve ya me saj lar da ol du ğu gi bi,

mad de den ya pıl mış de ğil dir. An lam, ko dun sem bol le ri ve ya al fa be sin -

den kay nak la nan bir özel lik de ğil dir. Ge ne tik kod da ki me saj ve ya an lam

mad de-dı şı dır ve fi zik sel ve ya kim ya sal özel lik le re in dir ge ne mez; ma ter -

ya lizm ge ne tik kod da ki an la mı açık la maz.134

Pro fe sör Phil lip John son ise ko nu ile il gi li şun la rı di le ge tir mek te dir:
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Ön ce lik le, ha yat yal nız ca mad de den oluş maz, an cak mad de ve bil gi den

olu şur. İkin ci ola rak, bil gi mad de ye in dir ge ne mez, fa kat mad de nin ta ma -

mıy la fark lı bir tü rü dür. Bu yüz den bir ha yat te ori si yal nız ca mad de nin

kö ke ni ni de ğil, ay nı za man da bil gi nin ba ğım sız kö ke ni ni de açık la ya bil -

me li dir. Üçün cü ola rak, bir ki tap

ya da bi yo lo jik bir hüc re -

nin içe ri sin de bu lu nan

be lir til miş bil gi tü rü,

te sa düf le ya da fi zik -

sel ve kim ya sal ya sa -

la rın yön len dir me -

siy le üre ti le mez.135

Bil gi teo ris ye ni Prof.

Wer ner Gitt de, In The Be gin -

ning Was In for ma ti on (Baş lan -

gıç ta Bil gi Var dı) ad lı ki ta bın da,

can lı lı ğın sa de ce mad de ile açık -

la na ma ya ca ğı nı şöy le ifa de et mek -

te dir:

Mad de ve ener ji ya şa mın baş lı ca ge -

rek li lik le ri dir, fa kat bun lar can lı ve

can sız sis tem le rin ayırt edil me si için

kul la nı la maz lar. Tüm can lı var lık la rın

Ad nan Ok tar

201



or tak özel li ği içer dik le ri "bil gi"dir ve bu bil gi tüm ya şam

sü reç le ri ile bağ lan tı lı üre tim le ri dü zen ler. Bil gi nin ak ta -

rıl ma sı ise tüm ya şa yan can lı lar da önem li bir rol oy nar.

Ör ne ğin bir bö cek bir çi çek ten di ğe ri ne po len ta şır ken, bu ön ce lik -

le bir bil gi ta şın ma sı iş le mi dir (ge ne tik bil gi ak ta rı lır); bu na da hil olan

ger çek ma ter yal ise önem li de ğil dir. Bil gi ya şam için ge rek li ol ma sı na

rağ men, bil gi tek ba şı na ya şa mın ta ma mı nı ta rif et mek için ye ter li de ğil -

dir.136

Ge ne tik ko dun "mad de-dı şı" bil gi içer me si, ge ne tik kod la il gi li ha -

ya li ev rim se nar yo la rı nın da ha en baş tan ge çer siz ol du ğu nu gös te -

rir. Çün kü bu se nar yo lar en baş tan, mad de nin ken di ken di -

ni or ga ni ze ede rek, ge ne tik bil gi yi ve ko du mey da -

na ge tir di ği ön ka bu lü ne da ya nır. An cak

mad de nin, ken di ken di ne kod üret me -

si müm kün ol ma dı ğın dan do la yı, ge -

ne tik kod la il gi li tüm ma ter ya list açık -

la ma lar da an lam sız dır.

Ay rı ca DNA'da ki ge ne tik harf le rin di zi li mi,

ya şam için ha ya ti önem de dir. Tek ba şı na bir an lam ta şı ma yan nük -

le otid ler, özel bir di zi lim le di zi le rek, an lam lı bil gi ler ta şı yan gen le ri

mey da na ge ti rir ler. DNA, içer di ği bu an lam lı bil giy le, do ğa da gö rü len

di ğer ya pı lar dan be lir gin şe kil de ay rı lır. Pro fe sör Phil lip John son

DNA'nın bu özel li ğin den şöy le bah set mek te dir:

... Na sıl ki bir bil gi sa yar prog ra mı ya da bir ki tap için önem li olan, bil gi -

nin kay de dil di ği fi zik sel or tam de ğil de, biz zat bil gi nin ken di si dir; DNA

ile il gi li önem li olan nok ta da, ya zı lı mın da ki kim ya sal mad de ler de -

ğil, bil gi dir. Bu de va sa bü yük lük te ki komp leks bil gi mev cut

ola na dek, me ta bo liz ma ça lı şa maz ve ço ğal ma baş la -

ya maz.137

John son'nun yu ka rı da ki söz le rin -

de ifa de et ti ği gi bi, kim ya sal
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mad de le rin rast ge le yan ya na gel me si, can lı la rın ya şa -

ma sı ve ço ğal ma sı için ge rek li şart la rı oluş tur maz.

Kim ya sal mad de ler, an cak DNA'da ki gi bi çok kap -

sam lı ve an lam lı bir bil gi yi oluş tu ra cak şe kil de yan

ya na ge ti ril me li dir. Böy le si ne bü yük bir ira -

de yi atom lar da, mo le kül ler de ara mak

müm kün de ğil dir. Bu bil gi nin

kay na ğı, her şe yin bil gi si ne sa -

hip olan, yer de ve gök te olan

her şe yi ya ra tan Yü ce

Al lah'tır. Ün lü teo rik fi zik çi

Pa ul Da vi es, ge ne tik bil gi -

nin an lam ba kı mın dan de -

ğe ri ni şöy le an lat mak ta dır:

... bi yo lo jik bil gi nin ayırt edi ci bir

özel li ği, an lam la do lu ol ma sı dır. DNA

iş lev sel bir or ga niz ma in şa et mek için ge -

rek li bil gi le ri de po lar; ön ce den be lir len miş, özel

bir ürün için bir al go rit ma (iz le nen yol) ve ya

kar bon kop ya dır (tıp kı sı nın ay nı sı -

dır)... gen ler ke sin lik le
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bir şey kod lar ve sem bo li ze eder... Bu ra da ger çek gi zem olan

şey, bil gi nin sa de ce va ro lu şu de ğil, ka li te si dir as lın da.138

Pa ul Da vi es'in ge ne tik bil gi nin kö ke ni ni "gi zem"

ola rak ifa de et me si nin se be bi, DNA'da ki bil gi ye ma -

ter ya list bir açık la ma ge ti ri le me me si dir. An cak ma -

ter ya lizm, bu gün ya ra tı lış ger çe ği kar şı sın da, bir

kez da ha yı kıl mış tır. 20. yüz yı lın önem li bi lim fi lo -

zof la rın dan kim ya ger Mic ha el Po lan yi ise,

DNA'da ki bil gi ak ta rı mı nın da mad de sel

bir açık la ma sı ola ma ya ca ğı nı ifa de

et mek te dir:

Bir DNA mo le kü lü, ge liş -

mek te olan bir hüc re ye

bil gi nak le der. Ben -

zer şe kil de, bir ki -

tap da bil gi nak -

le der. An cak bil -

gi nin nak li, kim -

ya sal ve ya fi zik -

sel il ke le re gö re

açık la na maz. Di -

ğer bir de yiş le, ki -

ta bın iş le yi şi
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kim ya sal te rim le re in dir ge ne mez. DNA, ge ne tik bil gi nin nak liy le iş le di ği

için, DNA'nın iş le vi de kim ya ka nun la rıy la açık la na maz.139

Teo rik fi zik çi pro fe sör Ja cob D. Be kens te in, Sci en ti fic Ame ri can der -

gi sin de ya yın la nan "Ho log ra fik Ev ren de ki Bil gi" ad lı ma ka le sin de bil -

gi nin öne mi ni şu söz ler le di le ge tir mek te dir:

Fi zik sel dün ya nın ne ler den mey da na gel di ği ni her han gi bir ki şi ye so rar -

sa nız, si ze muh te me len "mad de ve ener ji" de ne cek tir. An cak eğer mü hen -

dis lik ten, bi yo lo ji den ve fi zik ten bir şey öğ ren diy sek, bil gi çok önem li bir

un sur dur. Oto mo bil fab ri ka sın da ki ro bot, me tal ve plas tik ten olu şur; fa -

kat han gi par ça yı ne ye kay nak ya pa ca ğı nı vs. söy le yen, çok sa yı da ta li -

mat ol ma dan, fay da lı bir şey ya pa maz. Vü cu du nuz da ki hüc re için de, bir

ri bo zom, ami no asit ya pı taş la rın dan olu şur ve ATP'nin ADP'ye dö nü şü -

mün den or ta ya çı kan ener ji den güç bu lur. Fa kat hüc re çe kir de ğin de ki

DNA'dan alı nan bil gi ol ma dan pro te in sen tez le ye mez. Ay nı şe kil de, fi -

zik te bir yüz yıl lık ge liş me ler, bi ze bil gi nin fi zik sel sis tem ler de ve sü reç -

ler de çok önem li bir un sur ol du ğu nu öğ ret miş tir.140

Ev rim ci le rin ya zı la rı na bak tı ğı mız da, ki mi za man ev rim te ori si -

nin, can lı lar da ki bil gi kar şı sın da aç maz da ol du ğu nu, iti raf et tik le ri ni

gö rü rüz. Bu ko nu da ki açık söz lü oto ri te ler den bi ri, Fran sız zoo log Pi -

er re-P. Grassé'dir. Grassé ma ter ya list ve ev rim ci ol ma sı na rağ men,

Dar wi nist te ori yi ge çer siz kı lan en önem li ger çe ğin, ha ya tı oluş tu ran

bil gi ol du ğu nu ka bul et mek te dir:

Her han gi bir can lı or ga niz ma, ina nıl maz de re ce de bü yük bir "akıl" içe rir.

Bu, in san la rın en bü yük mi ma ri eser le ri olan ka ted ral le ri in şa et mek için

kul lan dık la rın dan, çok da ha bü yük bir akıl dır. Bu gün bu ak la "bil gi" (en -

for mas yon) di yo ruz, ama an lam ha la ay nı dır. Bu bil gi bir bil gi sa yar da

prog ram lan ma mış tır, ama bil gi sa yar da kin den çok da ha dar bir ye re,

DNA'da ki kro mo zom la ra ya da her hüc re de ki fark lı or ga nel le re sı kış tı rıl -

mış tır. Bu "akıl", ha ya tın "ol maz sa ol maz" şar tı dır. Pe ki ama bu nun kay -

na ğı ne dir?... Bu hem bi yo log la rı hem de fi lo zof la rı il gi len di ren bir so ru -

dur ve bi lim bu nu as la çö ze me ye cek gi bi dur mak ta dır.141

Ad nan Ok tar

205



Pi er re-P. Grassé'nin, "bi li min bu so ru yu as la çö ze me ye cek gi bi

dur du ğu nu" söy le me si nin ne de ni, ma ter ya list ol ma yan hiç bir açık la -

ma yı "bi lim sel" say mak is te me yi şi dir. Oy sa biz zat bi li min ken di si, ma -

ter ya list fel se fe nin var sa yım la rı nı ge çer siz kıl mak ta ve bir Ya ra tı cı'nın

var lı ğı nı is pat la mak ta dır. Grassé ya da di ğer ma ter ya list bi lim adam -

la rı, bu ger çek kar şı sın da ya göz le ri ni ka par lar ya da "bi lim bu nu açık -

la ya mı yor" der ler. Çün kü "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı"dır lar

ve bi lim ak si ni is pat et se de, ma ter ya liz me inan ma ya de vam et mek te -

dir ler.

DNA ile il gi li bu çar pı cı ger çek - ge ne tik bil gi nin, mad de ve ener -

jiy le ya da do ğa ka nun la rı ile ke sin lik le açık la na maz olu şu- ev rim te ori -

si nin önün de, yı kıl maz bir du var ola rak dur ma ya de vam ede cek tir. Al -
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man Fe de ral Fi zik ve Tek no lo ji Ens ti tü sü'nün yö ne ti ci si Prof. Dr. Wer -

ner Gitt, bu ko nu da şun la rı söy ler:

... Bil gi, her şe yin esa sın da bu lu nan bir kav ram ol du ğu için, mad de nin

özel li ği ola maz, bu ne den le kö ke ni de mad de sel bir sü reç le açık la na -

maz... Bil gi nin esas ni ce li ği, mad de sel ol ma yan (zi hin sel) bir mev cu di yet -

tir. Mad de nin bir özel li ği de ğil dir, bu ne den le salt mad de sel sü reç ler te -

mel de bil gi nin kay na ğı ola rak ka bul edil mez ler... Mad de nin bil gi or ta ya

çı ka ra bil me si ni sağ la ya cak hiç bir bi li nen do ğa ka nu nu, fi zik sel sü reç

ya da mad de sel olay yok tur...142

Wer ner Gitt bir di ğer sö zün de ise, bil gi nin an cak ya ra tı la rak var

ola bi le ce ği ni ifa de et mek te dir:
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Bi yo lo jik bil gi... çok yük sek sak la ma yo ğun lu ğu ol du ğu için, di ğer sis -

tem ler den fark lı dır ve bu ne den le ina nıl maz de re ce de us ta kav ram lar içe -

rir... Ya şa yan or ga niz ma lar da mev cut bil gi nin, akıl lı bir kay na ğa ih ti yaç

duy du ğu açık tır. İn san bu kay nak ola maz ve bun dan do la yı tek ih ti mal,

bun la rın bir Ya ra tı cı sı ol du ğu dur.143

Wer ner Gitt'in söz le ri, ay nı za man da, son 20-30 yıl için de ge li şen

ve ter mo di na mi ğin bir par ça sı ola rak ka bul edi len "Bil gi Te ori si"nin

var dı ğı so nuç lar dır. Bil gi te ori si, ev ren de ki bil gi nin ya pı sı nı ve kö ke ni -

ni araş tı rır. Bil gi teo ris yen le ri nin uzun araş tır ma la rı sa ye sin de va rı lan

so nuç ise şu dur: "Bil gi, mad de den ay rı bir şey dir. Mad de ye as la in dir -

ge ne mez. Bil gi nin ve mad de nin kay na ğı ay rı ay rı araş tı rıl ma lı dır."

DNA'da ki bil gi nin kay na ğı ise ma ter ya list ler için as la aşı la maz bir

çık maz dır. DNA mo le kü lün de kod lan mış bil gi nin kö ke ni nin, her han gi

bir do ğal me ka niz ma ile açık lan ma sı müm kün de ğil dir. Tüm göz lem,

de ney ve de ne yim ler, bil gi nin an cak bi linç li bir var lık tan gel di ği ni gös -

ter mek te dir. DNA'da ki bil gi ise, tüm can lı lı ğı ya ra tan Yü ce Al lah'ın

ese ri dir. Ku ran'da Rab bi miz'in ya rat ma sa na tı ve son suz kud re ti şu şe -

kil de açık la nır:

İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. Her şe yin

Ya ra tı cı sı dır, öy ley se O'na kul luk edin. O, her şe yin üs tün de bir ve kil -

dir. Göz ler O'nu id rak ede mez; O ise bü tün göz le ri id rak eder. O, la -

tif olan dır, ha ber dar olan dır. (Enam Su re si, 102-103)
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Do ğa da ki Bil gi nin Kay na ğı
Bi li min or ta ya çı kar dı ğı bu so nu cu do ğa ya uyar la dı ğı mız da ise,

çok önem li bir so nuç la kar şı la şı rız. Çün kü do ğa, DNA ör ne ğin de ol du -

ğu gi bi, mu az zam bir bil giy le do lu dur ve bu bil gi mad de ye in dir ge ne -

me ye ce ği ne gö re, mad de-öte si bir kay nak tan gel mek te dir.

Ev rim te ori si nin gü nü müz de ki en ön de ge len sa vu nu cu la rın dan

bi ri olan Ge or ge C. Wil li ams, ço ğu ma ter ya lis tin ve ev rim ci nin gör mek

is te me di ği bu ger çe ği ka bul eder. Wil li ams, ma ter ya liz mi uzun yıl lar

bo yu ka tı bir bi çim de sa vun muş tur, ama 1995 ta rih li bir ya zı sın da, her -

şe yin mad de ol du ğu nu var sa yan ma ter ya list (in dir ge me ci) yak la şı mın

yan lış lı ğı nı şöy le ifa de et mek te dir:

Evrimci biyologlar, iki farklı alan üzerinde çalışmakta olduklarını şimdi-

ye kadar fark edemediler; bu iki alan madde ve bilgidir... Bu iki alan, "in-

dirgemecilik" olarak bildiğimiz formülle asla biraraya getirilemezler... Bu

durum, bilginin ve maddenin varoluşun iki farklı alanı olduğunu göster-

mektedir ve bu iki farklı alanın kökeni de ayrı ayrı araştırılmalıdır.

Genler, birer maddesel obje olmaktan çok, birer bilgi paketçiğidir...

Biyolojide genler, genotipler ve gen havuzları gibi kavramlardan söz et-

tiğinizde, bilgi hakkında konuşmuş olursunuz, fiziksel objeler hakkında

değil...144

20. yüz yıl da bi lim DNA'da ki bil gi nin, ma ter ya list le rin id di a et ti ği

gi bi, mad de ye in dir ge ne me ye ce ği ni or ta ya çı kar mış tır. Do la yı sıy la, do -

ğa da ki bil gi nin kay na ğı da, ma ter ya list le rin san dı ğı nın ak si ne mad de -

nin ken di si ola maz. Bil gi nin kay na ğı mad de de ğil, mad de-öte si üs tün

bir Akıl'dır. Bu Akıl, mad de den ön ce var dır. Mad de O'nun la var ol -

muş, O'nun la şe kil bul muş ve dü zen len miş tir. Bu ak lın sa hi bi tüm

alem le rin Rab bi olan Al lah'tır. Can lı lı ğın kö ke nin de yer alan bu ola ğa -

nüs tü bil gi, ma ter ya list fel se fe yi çö ker tir ken, alem le rin Rab bi olan

Al lah'ın apa çık var lı ğı na sa yı sız de lil ler sun mak ta dır.
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Oku mak ta ol du ğu nuz bu ki tap, di ğer -
le ri gi bi ka ğıt tan, mü rek kep ten ve için -
de ki bil gi den olu şur. Dik kat edi lir se,
ka ğıt ve mü rek kep mad de sel bi rer un -
sur dur. Kay nak la rı da yi ne mad de dir:
Ka ğıt se lü loz dan, mü rek kep ise çe şit li
kim ya sal lar dan ya pı lır. Ama ki tap ta ki
bil gi, mad de sel bir şey de ğil dir ve
mad de sel bir kay na ğı ola maz. Her ki -
tap ta ki bil gi nin kay na ğı, o ki ta bı yaz -
mış olan ya za rın zih ni dir. 
Ay rı ca bu zi hin, ka ğıt ve mü rek ke bin
na sıl kul la nı la ca ğı nı da be lir ler. Bir ki -
tap, ön ce o ki ta bı ya zan ya za rın zih -
nin de olu şur. Ya zar zih nin de man tık -
la rı ku rar, cüm le le ri di zer. Bun la rı ikin -
ci aşa ma da mad de sel bir şek le so kar.
Ya ni bir dak ti lo ya da bil gi sa yar kul la -
na rak, zih nin de ki bil gi yi harf le re dö -
nüş tü rür. Son ra da bu harf ler mat baa -
ya gi re rek ka ğıt ve mü rek kep ten olu -
şan ki ta ba dö nü şür ler. Pro fe sör Phil -
lip John son da bu ör nek üze rin den

DNA'nın kö ke ni ne şöy le dik kat çek -
mek te dir:
Bir ki ta bın ede bi üs lu bu nu ya da an la -
mı nı, mü rek ke bi nin ya da ka ğı dın fi -
zik sel özel lik le rin den mey da na ge len
va sıf la rıy la açık la ma ya ça lış mak, ol -
duk ça man tık sız ola cak tır. Me saj bir
ya zar dan ge lir; mü rek kep ve ka ğıt an -
cak araç tır. Ay nı şe kil de DNA'da ya zı -
lan bil gi DNA'nın ürü nü de ğil dir. Bil gi
ne re den gel mek te dir? Ya zar olan kim
ya da ne dir?1

Bu ra dan da şu ge nel so nu ca va ra bi li -
riz: “Eğer bir mad de bil gi içe ri yor sa, o
za man o mad de, söz ko nu su bil gi ye
sa hip olan bir akıl ta ra fın dan dü zen -
len miş tir. Bu akıl tüm ev re ni yok tan
var eden Yü ce Rab bi mi ze ait tir.”

1- Phil lip E. John son, De fea ting Dar wi -
nism by Ope ning Minds, In ter Var sity
Press, Il lio nis, 1997, s. 73.
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Bir dö ne min ün lü ate ist fel se fe ci si Ant hony Flew, DNA'da ki komp leks ya pı üz-
e ri ne, 66 yıl bo yun ca sa vun du ğu ate iz min, çök müş bir fel se fe ol du ğu nu ka bul
et ti. 81 ya şın da ki İn gi liz fel se fe pro fe sö rü Flew, 15 ya şın da ate ist ol ma yı seç -
miş ve adı nı aka de mik alan da ilk ola rak, 1950 yı lın da ya yın la dı ğı bir ma ka ley -
le du yur muş tu. Son ra ki 54 yıl lık sü re de, eği tim ver mek te ol du ğu Ox ford, Aber -
de en, Kee le ve Rea ding Üni ver si te le ri ile zi ya ret için bu lun du ğu çok sa yı da
Ame ri kan ve Ka na da üni ver si te sin de, tar tış ma lar da, ki tap, ders ve ma ka le ler -
de ate iz mi sa vun du. An cak Flew, ya kın bir dö nem ön ce, bu ya nıl gı sı nı terk et -
ti ği ni ve ev re nin ya ra tıl mış ol du ğu nu ka bul et ti ği ni açık la dı. The Sun days Ti -
mes'ta yer alan ha ber de ev rim te ori si ile il gi li şun la rı ifa de et mek te dir:
Şu na ik na ol dum ki ilk can lı mad de nin, can sız mad de den ev rim le şe rek mey da -

na gel me si, ar dın dan da ola ğa nüs tü komp leks lik te bir can lı ya dö nüş me si,
açık ça söz ko nu su de ğil dir.1

Bu kök lü ka rar de ği şik li ğin de et ki li
olan şey, mo dern bi li min ya ra tı lış

hak kın da or ta ya koy du ğu açık
ve ke sin ka nıt lar dır. Flew, ya -
şa mın bil gi ye da ya lı komp leks -
li ği kar şı sın da, can lı lı ğın bi -
linç li ola rak ya ra tıl dı ğı nın far -
kı na var mış ve bu inanç de -
ği şik li ği nin te me lin de ya tan
bi lim sel se bep le ri şu söz -

ler le açık la mış tır:

“El bet te in san la rı et ki le dim, bu yüz den ver miş ola bi le ce ğim bü yük za ra rı
gi der mek is ti yo rum ve bu nun için ça ba gös te re ce ğim.” (Ant hony Flew) 



Ad nan Ok tar

213

Bi yo log la rın DNA araş tır ma la rı, ya şam için ge rek li dü zen le me le rin ne re dey se
ina nıl maz olan komp leks li ği ni or ta ya ko ya rak, ya şa mın te me lin de bi linç bu lun -
muş ol ma sı ge rek ti ği ni gös ter di.2

Flew'un fi kir de ği şik li ğin de te mel se bep ola rak gös ter di ği DNA araş tır ma la rı,
ger çek ten de ya ra tı lış ger çe ği ne da ir çar pı cı ger çek ler or ta ya çı kar mış tır. DNA
mo le kü lü nün sar mal ya pı sı, ge ne tik ko da sa hip olu şu, te sa dü fü red de den has -
sas nük leo tid di zi lim le ri, an sik lo pe dik mik tar da bil gi de po la ma sı ve da ha bir çok
çar pı cı bul gu, bu mo le kü lün ya pı ve fonk si yon la rı nın ya şam için özel ola rak
ayar lan dı ğı nı or ta ya koy muş tur. 
Uzun bir dö nem ate iz mi sa vu nan Ant hony Flew'un bi linç li ya ra tı lı şı ka bul et me -
si, ate iz min için de bu lun du ğu çö küş sü re cin de ya şa nan son per de yi yan sıt -
mak ta dır. Mo dern bi lim, bir Ya ra tı cı'nın var lı ğı nı or ta ya koy muş, böy le ce ate iz -
mi dev re dı şı bı rak mış tır.
Flew'u et ki le yen bi lim adam la rın dan Prof. Ge rald Schroe der ise, Sci en ce Re -
ve als the Ul ti ma te Truth (Bi lim Mut lak Ger çe ği Or ta ya Ko yu yor) ad lı ki ta bın da,
tüm ev ren de te cel li eden akıl ve bil gi den şöy le bah set mek te dir:
Tek bir bi linç, ev ren sel bir akıl, tüm ev re ni kap la mak ta dır. Ato mal tı mad de nin
ku an tum do ğa sı nı araş tı ran bi li min bul gu la rı, bi zi hay ran lık uyan dı rı cı şu ka bu -
lün eşi ği ne ge tir miş tir: Tüm var lık, bu ak lın bir dı şa vu ru mu dur. La bo ra tu var lar -
da bu nu, ilk baş ta ener ji ola rak ifa de edil miş, son ra mad de for mun da yo ğun -
laş mış bil gi ola rak göz lem li yo ruz. Atom dan in sa na ka dar her bir par ça cık, her
var lık; bir bil gi ve akıl se vi ye si or ta ya koy mak ta dır.3

Ge rek hüc re nin iş le yi şi, ge rek mad de nin ato mal tı par ça cık la rı üze rin de ya pı lan
bi lim sel araş tır ma lar, şu ger çe ği in kar edi le mez bir bi çim de or ta ya koy muş tur:
Ev ren ve ya şam, her şe ye ha kim, üs tün akıl sa hi bi bir var lı ğın ira de siy le yok tan
var ol muş tur. Hiç şüp he siz, ev re ni her se vi ye de ku şa tan bu bil gi ve ak lın sa hi -
bi, üs tün kud ret sa hi bi Yü ce Al lah'tır. Al lah bu ger çe ği Ku ran'da şöy le bil dir -
mek te dir:
Do ğu da Al lah'ın dır, ba tı da. Her ne re ye dö ner se niz Al lah'ın yü zü (kıb le si)
ora sı dır. Şüp he siz ki Al lah, ku şa tan dır, bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 115)

1- Stu art Wa vell, Will Ire da le, “ Sorry, says at he ist-in-chi ef, I do be lie ve in God
af ter all”, The Sun day Ti mes, 12 Ara lık 2004; http://www.ti me son li ne.co.uk/ar -
tic le/0,,2087-1400368,00.html
2- Ric hard N. Ost ling, “Li fe long at he ist chan ges mind abo ut di vi ne crea tor”,
The Was hing ton Ti mes, http://was hing ton ti mes.com/na tio nal/20041209-
113212-2782r.htm
3- Ge rald Schroe der, The Hid den Fa ce of God, To uch sto ne, New York, 2001,
s. Xi.



imi bi lim adam la rı, bi li min ge liş me si -

ne kat kı da bu lun mak tan çok, ev rim te ori si -

ni ayak ta tut mak ama cıy la emek ve za man

har ca mak ta dır lar. Dar wi nizm'i en baş tan

bir dog ma ola rak ka bul et tik le ri için, yap -

tık la rı bi lim sel araş tır ma lar da da yan lış so -

nuç la ra yö nel mek te dir ler. Ni te kim mo le kü -

ler bi yo lo ji ala nın da ev rim te ori si ne söz de

de lil ler oluş tur mak için, hiç bir bi lim sel de -

ğe ri ol ma yan çe şit li kav ram lar ve tez ler or -

ta ya at mak ta dır lar. Üs te lik bu tez ler ya da

kav ram lar, hiç bir bi lim sel de ğer le ri ol ma dı -

ğı hal de, Dar wi nist med ya da des tek bul -

mak ta ve top lu ma bi rer ger çek gi bi su nul -

mak ta dır. An cak ge li şen bi lim ve tek no lo ji,

bu id di ala rın akıl dı şı lı ğı nı göz ler önü ne

ser mek te dir. Ma ter ya list dün ya gö rü şü nü

ayak ta tut ma ça ba sın dan kay nak la nan ta -

raf lı yo rum lar, çar pıt ma lar, tek yan lı ha ber -

ler, Yü ce Al lah'ın her ye ri sa rıp ku şa tan il -

mi ni, sa na tı nı, ak lı nı giz le me ye güç ye ti re -

me mek te dir. Ku ran'da pek çok ayet te hak -

kın ba tıl üze rin de ki üs tün lü ğü bil di ril mek -

te dir. Bun lar dan bir kıs mı şöy le dir:
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De ki: "Şüp he siz Rab bim hak kı (ba tı lın

ye ri ne ve ya di le di ği kim se nin kal bi ne) ko -

yar. O, gayb le ri bi len dir. De ki: "Hak gel di;

ba tıl ise ne (bir şey) or ta ya çı ka ra bi lir, ne

ge ri ge ti re bi lir." (Se be Su re si, 48-49)

… Al lah, ba tı lı yok edip-or ta dan kal dı rır

ve Ken di ke li me le riy le hak kı hak ola rak

pe kiş ti rir (ger çek leş ti rir). Çün kü O, si ne le -

rin özün de ola nı bi len dir. (Şu ra Su re si, 24)

Al lah, suç lu-gü nah kar lar is te me se de, hak -

kı (hak ola rak) Ken di ke li me le riy le ger -

çek leş ti re cek tir. (Yu nus Su re si, 82)

Bu bö lüm de ev rim te ori si ne des tek ol -

ma sı ha ya liy le or ta ya atı lan, so nuç suz id di -

alar dan sa de ce bir ka çı na ge nel hat la rıy la yer

ve re ce ğiz:

Ev rim ci Ce ha le tin Bir 

Ör ne ği: Hur da DNA Ya nıl gı sı
İn san Ge no mu Pro je si ile bir lik te şu ana

dek yal nız ca DNA'da ki şif re di zi li mi or ta ya

çı ı ka rıl mış bu lun mak ta dır. An cak bu şif re le -

rin in san vü cu dun da han gi fonk si yon la rı be -

lir le dik le ri bir kaç gen dı şın da he nüz bi lin -

me mek te dir. DNA zin ci ri üze rin de pro te in

kod la yan, di ğer bir de yiş le ak tif ola rak ça lış -

tı ğı keş fe di len yak la şık 30 bin gen bu lun -

mak ta dır. An cak bu mik tar, in san DNA'sı nın

yal nız ca %3'ünü oluş tur mak ta dır. Ge ri ye ka -

lan uzun DNA zin ci ri nin ne işe ya ra dı ğı ise

he nüz bi lin me mek te dir. 
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İş te bu nok ta da ev rim ci le rin bu bi lin me yen üze ri ne bi na et tik le ri

ta raf lı yo rum la rı dev re ye gir mek te dir. Dar wi nist bi lim adam la rı söz

ko nu su gen le rin hiç bir ama cı ol ma dı ğı nı, bun la rın "saç ma" ya da "çöp,

hur da" di zi lim ler den iba ret ol du ğu nu öne sü rer ler. Mil yon lar ca yıl lık

ha ya li ev rim sü re cin de bu böl ge le rin ar tık iş lev le ri ni yi tir miş gen ler ol -

duk la rı nı id di a eder ler. Oy sa pe şin hü küm le öne sü rül müş bu id di a,

bu gün ye ni bi lim sel bul gu lar kar şı sın da çü rü müş bu lun mak ta dır.

"Hur da DNA" kav ra mı 5-6 yıl ön ce si ne dek, bi lim adam la rı nın fonk si -

yon la rı nı bil me dik le ri bü yük DNA yı ğın la rı na ver dik le ri isim di. Gen

ola rak ta nım la ya ma dık la rı bu çok uzun di zi lim le re, o an için "junk

DNA" (hur da/çöp/boş DNA) di yor lar dı. An cak id di ala rın ter si ne, işe

ya ra ma dı ğı öne sü rü len bö lüm le rin, as lın da ha ya ti fonk si yon la rı yö -

net tik le ri, ça lı şan kı sım la rın ta mi rin de kri tik önem le ri ol du ğu or ta ya

çık mış tır.145 Kal dı ki ge ne tik bi li mi DNA'nın iş lev le ri ni ta nım la ma da

he nüz emek le me saf ha sın da dır.

13 Ma yıs 2002 ta rih li Na tu re Ge ne tics der gi sin de ya yın la nan bir

ma ka le de, Dr. John V. Mo ran ve eki bi hur da DNA'nın ha re ket li par ça -

la rı nın, ge nom için ta mir ser vi si sağ la yan DNA par ça la rı ol du ğu nu bil -

dir di ler.146 Bun lar ge nom et ra fın da ha re ket ede bi lir ve ke li me iş le mi sı -

ra sın da kop ya la ya pış tı ra ben zer bir iş lem ya pa rak ken di le ri nin kop ya -

sı nı üre tir ler. Bu özel lik DNA'nın çift olan sar ma lı ay rıl ma ya baş la dı -

ğın da son de re ce fay da lı dır. Çif te sar mal hüc re ye kim ya sal lar bu laş tı -

ğın da ya da her han gi bir bas kı ol du ğun da ya rı lır ve hüc re ölü mü ne se -

bep ola bi lir. Hur da DNA ol du ğu id di a edi len kıs mın söz ko nu su par -

ça la rı ge nom içe ri sin de do la şır lar ve bu tür ay rıl ma la rı tes pit eder ler;

böy le bir şe ye rast la dık la rın da ken di le ri ni ara ya so kar lar ve bu böl ge yi

ye ni den bir leş ti rir ler.147

Za man za man ev rim ci kay nak lar da, can lı lar da ki ba zı or gan la rın

iş lev siz ol du ğu ile ri sü rül mek te ve bun la rın o can lı la rın ata la rın dan mi -

ras kal mış an cak ar tık kul lan ma dık la rı or gan lar ol du ğu id di a edil mek -

te dir. Ör ne ğin in san vü cu dun da ki ap pen diks (apan di sit) ve ya kuy ruk
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so ku mu, yıl lar ca "kö rel miş or gan" sa yıl mış tır. Oy sa ki son yıl la rın bi -

lim sel araş tır ma la rı, tüm bu or gan la rın önem li iş lev le ri ol du ğu nu or ta -

ya çı kar mak ta dır. Ev rim ci le rin 20. yüz yıl ba şın da çı kar dık la rı "kö rel -

miş or gan lar lis te si" bu gün ta ma men çü rü müş du rum da dır. Ev rim ci

ya zar S. R. Scad ding'in ifa de siy le "bilgimiz art tık ça, kö rel miş or gan lar

lis te si de gi de rek kü çül müş" ve so nun da yok ol muş tur.148 (De tay lı bil gi

için bkz. Ha run Yah ya, Ha ya tın Ger çek Kö ke ni, Araş tır ma Ya yın cı lık)

Ay nı şe kil de, ev rim ci le rin öne sür dük le ri "hur da DNA" kav ra mı, ya ni

DNA'nın bü yük bö lü mü nün işe ya ra maz ol du ğu id dia sı da, ya pı lan

ye ni ke şif ler le çü rü tül müş tür. 

İn san Ge no mu Pro je si ve di ğer ge ne tik ça lış ma lar la bir lik te, gen -

le rin pro te in üre ti mi sı ra sın da bir bir le riy le de vam lı bir et ki le şim için de

ol duk la rı or ta ya çık tı. Bu üre tim sı ra sın da, bir ge nin di ğer DNA bö lüm -

le rin den ba ğım sız ola rak ça lış ma dı ğı an la şıl dı. Bu gün va rı lan nok ta

gös ter mek te dir ki, bir ge nin ça lış ma sı sı ra sın da, özel lik le pro te in kod -

la ma ya baş la ma aşa ma sın da, gen le ri oluş tur ma yan DNA bö lüm le ri nin

o ge ni dü zen le me si söz ko nu su dur. İş te bu yüz den, araş tır ma la rı ya -

kın dan ta kip eden hiç bir bi lim ada mı, ar tık "hur da DNA" kav ra mı na

iti bar et me mek te dir.

As lın da DNA'nın hur da ol du ğu id da

edi len kı sım la rı nın de vam lı

fa ali yet ha lin de ol du -

ğu ve he nüz bi lin -

me yen fark lı

fonk si yon la ra sa -

hip ol du ğu ev rim -

ci le rin ho şu na git me -

se de, uzun sü re den be -

ri ifa de edi len bir ger çek ti.

Sci en ce der gi sin de 1994 yı -

lın da ya yın la nan "Hur da DNA
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Ken di Di lin de mi Ko nu şu yor?" baş lık lı ha ber de,149 Har vard Tıp Fa kül -

te si'nde ki mo le kü ler bi yo log lar ve Bos ton Üni ver si te si'nden fi zik çi ler

bu ko nu ya açık lık ka zan dır mış lar dı. Çe şit li can lı lar dan alı nan, 50.000

baz çif ti içe ren 37 DNA di zi li mi üze rin de yap tık la rı araş tır ma lar so nu -

cu, in san DNA'sın da %90 yer tut mak ta olan söz de hur da DNA'nın as -

lın da özel bir dil de ya zıl dı ğı nı ha ber ve ri yor lar dı. Yap tık la rı test ler,

bu kı sım lar da bir li sa na ben zer özel lik ler bu lun du ğu nu or ta ya

koy muş tu. Bul gu la rı ışı ğın da, "hur da" de nen DNA'nın hiç de

boş ol ma dı ğı nı bil dir miş ler di. "Hur da DNA'da ki Di lin

İpuç la rı" ad lı ma ka le de ise Bos ton Üni ver si te si'nden

Eu ge ne Stan ley'in

yap tı ğı ça lış ma lar la,

DNA di zi lim le rin de in san

di li ne ben zer ni te lik te bil gi içe ren

özel lik ler bu lun du ğu de lil len di ril di.150

DNA di zi le ri nin da ha ön ce, %97'si nin

hur da ve işe ya ra maz ola rak ta nım lan ma sı nın ne den le -

rin den bi ri kuş ku suz ki bil gi siz lik tir. Cle ve land Üni ver si te si'nden ev -

rim ci bi lim ada mı Evan Eich ler bu du ru mu şöy le iti raf et mek te dir:

Hur da DNA de yi mi bi zim bil gi siz li ği mi zin yan sı ma sın dan baş ka bir şey

de ğil.151
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Ken di si de bir ev rim ci olan Ernst

Mayr da gen ler hak kın da ki bil gi le ri nin ye ter -

siz li ği ne şöy le de ğin mek te dir:

Bi li mi sı nır lan dı ran cid di bir un sur da ile ri de re ce de komp leks

sis tem le rin iş le yi şi ni açık la ma da ki zor luk tur... Ay nı gö rüş, ile ri de re -

ce de komp leks ve ha la he nüz an la şı la ma mış olan ge ne tik bil gi nin dü zen -

le yi ci me ka niz ma la rı için de ge çer li dir.152

Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ka sım 2003 sa yı sın da ya yın la nan

"Gö rül me yen Ge nom: Hur da nın Ara sın da ki Cev her ler" ad lı ma ka le de

de Avus tral ya, Que ens land Üni ver si te si'nde Mo le kü ler Bi yo bi lim Ens -

ti tü sü'nün yö ne ti ci si John S. Mat tick'in şu söz le ri ne yer ve ril mek te dir:

An la şıl ma dı ğı için hur da ola rak öne sü rü len [gen ler]in, as lın da in -

sa nın komp leks li ği nin te me li ol du ğu or ta ya çı ka bi lir."153

Mo le kü ler bi yo log Prof. Mat tick, "in tron" de ni len ve pro te in sen te -

zi ne di rekt ola rak ka tıl ma yan bu di zi lim le rin öne mi ile il gi li ha ta lı yo -

rum la ra şöy le de ğin mek te dir: 

Bu nun [hur da DNA'nın] tüm an la mı nın far kı na va rıl ma ma sı... mo le kü ler

bi yo lo ji ta ri hin de ki en bü yük ha ta lar dan bi ri ola bi lir.154
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New Sci en tist der gi si nin 19 Ka sım 2005 ta rih li bir ha be rin de ise,

söz de hur da DNA'nın öne mi nin, tah min edi len den çok da ha faz la ola -

bi le ce ği ni şöy le di le ge ti ril mek te dir:

... ola ğa nüs tü bir şe kil de, hur da DNA'nın gen ler ka dar -de ğil se de da ha

faz la sıy la- önem li ol du ğu or ta ya çı ka bi lir... Hur da DNA'nın kal dı rıl dı ğı

raf lar dan bu şe kil de or ta ya çı ka rıl ma sı nı sağ la yan, onun la il gi li özel olan

ne dir? Ge nom la rın kı yas lan ma sıy la bir de lil or ta ya çık mak ta dır... Bi lim

adam la rı nın he nüz çö ze me di ği ha ya ti bil gi yi kod lu yor ola bi lir. Bu da,

da ha faz la DNA, da ha faz la bil gi sak la ma ve komp leks or ga niz ma lar

üret me ka pa si te si de mek tir. Açık olan bir şey var. Gen le ri mi zin ha ri ta sı -

nı çı kar dı ğı mı za gö re, ar tık hur da lı ğı keş fet me ye baş la ma nın za ma nı gel -

di.155

İn san Ge no mu Pro je si'nin ba şın da bu lu nan Dr. Fran cis Col lins de,

"Hur da" DNA ola rak ad lan dı rı lan kı sım la rın zan ne dil di ği gi bi hur da

ol ma dı ğı nı şöy le ifa de et mek te dir:

Uzun sü re dir ge ne tik bil gi nin yüz de 95 ka da rı nı hur da sa yıp dik ka te al -

ma dı ğı mız için so run ya şı yor dum, çün kü he nüz ne iş le vi ol du ğu nu bil -

mi yor duk. Bu na hur da den me si nin ne de ni de ne tür bir iş le vi ol du ğu nu

ha la keş fet me miş ol ma mız dı. Fa kat tüm ge ne tik bil gi önü nüz de se ri liy -

ken bi zim "hur da" di ye ad lan dır dı ğı mız mal ze me nin as lın da ger çek ten

işe ya rar bir DNA di zi li mi ol du ğu nu an lı yor su nuz… Bu ne den le ben ce

ge ne tik bil gi den "hur da" te ri mi atıl ma lı dır.156

Ev rim ci ge ne tik çi ler, hur da DNA ola rak isim len dir dik le ri kı sım la -

rı, te ori le ri ne zor la ma bir de lil ola rak gös ter mek is te di ler. Ev rim ci le rin

bu kı sım la rı "hur da" ifa de si ile önem siz gös ter mek is te me le ri ve dog -

ma tik ev rim inanç la rı na uy dur ma la rı, bi lim adam la rı nın se ne ler ce

"hur da" ola rak ifa de edi len kı sım la rı in ce le me le ri ni en gel le miş tir. Sci -

en ce der gi sin de bu du rum şöy le açık lan mak ta dır:

Ca zi be si ne rağ men, "Hur da DNA" kav ra mı, bi lim adam la rı nı se ne ler ce

kod la ma yan DNA'yı in ce le mek ten uzak tut muş tur. Ge nom lar la ge li şi gü -

zel il gi le nen kü çük bir grup dı şın da, ge nom çöp lü ğü nü kim in ce le mek is -
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ter di ki? Bu nun la bir lik te, nor mal ha yat ta ol du ğu gi bi, bi lim de de, boş

vak ti olan, alay edil me ris ki alan ve po pü ler ol ma yan alan la rı araş tı ran -

lar var dır. On lar sa ye sin de, hur da DNA gö -

rü şü, özel lik le de tek rar eden kı sım lar,

1990'la rın ba şın da de ğiş me ye baş la dı.157

Ev rim te ori si nin bi lim sel aç maz la rı -

nı bir çok ça lış ma sıy la or ta ya ko yan Dr.

Pa ul Nel son ise, "Hur da Sa tı cı sı Ar tık

Hur da Sat mı yor" baş lık lı ma ka le sin -

de, hur da DNA kav ra mı için şu

açık la ma yı yap mak ta dır:
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Carl Sagan, Shadows of Forgotten Ancestors (Unutulmuş Ataların

Gölgeleri) isimli kitabında, "genetik hurdalığın", DNA'daki "fazlalıkların,

kekelemelerin (gereksiz tekrarlar) ve kopya edilemez saçmalıkların", ha-

yatın temelinde derin kusurlar bulunduğunu kanıtladığını öne sürmüş-

tü. Bu tür yorumlara biyoloji literatüründe sık rastlanır, ancak bu tür yo-

rumlar belki birkaç sene öncesine göre artık daha az yapılıyor. Neden mi?

Çünkü artık genetikçiler, genetik enkaz olarak bilinen kısımların fonksi-

yonlarını keşfediyorlar.158

He len Pe ar son, "Hur da DNA Ha ya ti Bir Rol Or ta ya Ko yu yor: An -

la şıl ma yan Ge ne tik Di zi lim ler Vaz ge çil mez Gö zü kü yor" baş lık lı ma ka -

le sin de şöy le bil dir mek te dir:

Bi lim adam la rı sır do lu, tüm omur ga lı la rın ha yat ta kal ma sın da çok bü -

yük öne me sa hip DNA par ça la rın dan olu şan bir ko lek si yon üze rin de

bul ma ca çö zü yor lar. Fa kat bun la rın fonk si yon la rı ta ma men bir bi lin me -

yen... bu par ça lar hiç bir pro te in kod la ma yan ge no mun ge niş bö lüm le ri

üze rin de bu lu nu yor. Bu kı sım la rın var lı ğı, ço ğun luk la hur da DNA ifa de -

siy le önem sen me miş bu alan la rın öne mi nin, bir kim se nin tah mi ni nin çok

öte sin de ola bi le ce ği ne da ir ge li şen de lil le ri ar tı rı yor.159

Per le gen Bi lim le ri şir ke tin de, DNA'nın hur da ol du ğu öne sü rü len

kı sım la rı in ce le yen Dr. Kelly A. Fra zer, "Bu [bul gu lar] in san la rın me ra -

kı nı uyan dı ra cak. Bu in san la rı alıp gö tü ren tür den şey ler." der ken,

Cam brid ge Bro ad Ens ti tü sü'nden ge ne tik çi Kers tin Lind blad-Toh da

ya pı lan ça lış ma lar için "Bun lar da ha buz da ğı nın te pe si." de mek te dir.160

Bu bul gu la ra rağ men ev rim ci le rin ço ğu, amaç la rı na uy gun bul -

duk la rı "Hur da DNA" kav ra mı nı, son ana ka dar sa vun ma ya de vam et -

miş ler dir. Ev rim ci le rin, id di ala rı na söz de de lil oluş tur mak için kul lan -

dık la rı hur da DNA kav ra mı da so na er miş tir. DNA üze rin de ya pı lan

yo ğun araş tır ma lar, söz ko nu su DNA kı sım la rı nın ha ya ti öne me sa hip

ol ma sı do la yı sıy la, ge rek li, fay da lı DNA kı sım la rı ol du ğu nu is pat la -

mış tır. Böy le ce Dar wi nist le rin bir ga fı da ha bi lim li te ra tü rü ne geç miş -

tir.
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DNA'nın kop ya sı nı ta şı yan me saj cı RNA
üze rin de iki ana bö lüm bu lun mak ta dır.
Bun lar, “ek zon” de ni len pro te in kod la yan
kı sım lar ve “in tron” de ni len pro te in kod -
la ma yan kı sım lar. İn tron lar gö rev le ri da -
ha ye ni ye ni an la şıl ma ya baş la nan uzun
DNA şe rit le ri dir. Me saj cı RNA üze rin de -
ki pro te in kod la ma yan ve ara ya gi ren bu
kı sım lar, ke sim en zim le ri ta ra fın dan ke -
si le rek ara dan çı ka rı lır. 1977'de keş fe di -
len in tron lar, pro te in kod la yan ta li mat la -
rın ara sı na gir dik le ri için ön ce le ri “ara ya
gi ren (in ter ve ning) gen ler” ola rak ad lan -
dı rıl dı lar. Sci en ce der gi sin de ya yın la nan
“Hur da DNA'da Ha zi ne Av cı lı ğı” ma ka le -
si ne gö re, şu an in tron la rın “hüc re nin ya -

şa mı için ha ya ti öne me sa hip fark lı bir
DNA bö lü mü nün komp leks ka rı şı mı” ol -
du ğu ka bul edil mek te dir.1 Ay rı ca ha ber -
de in tron la rın fonk si yon la rı öğ re nil dik çe,
bun la rın kan ser te da vi sin de tü mör be lir -
le yi ci ola rak kul la nıl ma la rı nın söz ko nu -
su ola bi le ce ği de bil di ril mek te dir. İn tron -
lar da ki de ği şik lik le rin kan ser olu şu mu ile
doğ ru dan il gi li ol du ğu na da ir bul gu lar,
in tron la rın in sa nın ha ya tın da ki öne mi nin
gös ter ge si dir.

1- R. No wak, “Mi ning Tre asu res from 'junk DNA”,
Sci en ce, 1994, cilt 263, s. 608; Jerry Berg man,
“The Func ti ons of In trons: From Junk DNA to De -
sig ned DNA”, 18 Ka sım 2001; http://www.ra -
e.org/in trons.html

(DNA'nın protein
kodlayan kısımları)

kesim bölgesi

Spliceosome denilen
kesim enzimleri devreye
girer.

Aradan çıkarılan ve protein kodlaması-
na girmeyen kısım -intron- eskiden ce-
haletle hurda zannedilirken,
günümüzde çok önemli bir yere sahip
olduğu bilinmektedir.

Spliceosome enzimleri protein kodla-
mayan kısımları -intronları- keserek
aradan çıkarırlar. Kesim sonrası kalan
parçalar- ekzonlar- birbirlerine eklenir.
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Mi to kon dri yel Hav va Te zi nin Ge çer siz li ği
Hüc re nin için de pro te in ler den olu şan mi to kon dri, ay nı bir elek -

trik san tra li gi bi ça lı şır ve hüc re nin ih ti ya cı olan ener ji yi üre tir. Bu san -

tral ler de, be sin ler den el de edi len kim ya sal ener ji ler, hüc re nin kul la na -

bi le ce ği ATP de ni len ener ji pa ket le ri ne dö nüş tü rü lür. Hüc re için de ha -

ya tı sağ la yan bü tün olay lar, mi to kon dri ler de üre ti len, kul la nı ma ha zır

bu ener ji pa ket le ri sa ye sin de ger çek le şir. DNA, hüc re çe kir de ğin de bu -

lun ma sı nın ya nı sı ra, ener ji üre tim mer kez le ri olan bu mi to kon dri ler de

de bu lu nur.

Mi to kon dri ler de, Mi to kon dri yal DNA (mtDNA) bu lu nur. Ev rim -

ci ler, mi to kon dri yal DNA'la rı nın ka lı tım sal ola rak çe şit len me si ni, bir

"ev rim" ola rak yo rum lar ve bu var sa yı mı "mo le kü ler sa at" is mi ni ver -

dik le ri bir baş ka var sa yım la bir leş ti rir ler. 1965 yı lın da or ta ya atı lan mo -

le kü ler sa at hi po te zi, nük leo tid ve pro te in ler de ki di zi lim de, za man

için de sa bit ara lık lar la de ği şim le rin ya şa na ca ğı nı ile ri sür müş tür. Bu te -

ze da ya na rak, mtDNA de ği şim le ri ana liz edi len can lı la rın, or tak bir

ata dan  ne za man ay rıl dık la rı nın bu lu na bi le ce ği var sa yıl mış tır.

An cak bu ra da, mtDNA'da bu lu nan ve can lı la rı sa bit za man ara lık -

la rın da de ği şi me uğ ra tan, bir tür sa at me ka niz ma sı nın bu lun du ğu an -

la şıl ma ma lı dır. Bir can lı nın fo sil le şen ke mik le ri, çok ça buk de je ne re

olan DNA mo le kül le ri ni ba rın dır maz. Do la yı sıy la DNA mo le kü lü ne

da ya na rak do ğa ta ri hi nin in ce len me si söz ko nu su de ğil dir. Bu ana liz -

ler, ev rim ci le rin can lı lar ta ri hi ni, ken di var sa yım la rı na zor la uyar la ma

ça ba la rı dır.

Ev rim ci ler, bu ön yar gı dan ha re ket le mev cut ev rim so ya ğa cı nın

han gi ta rih te ne re de baş la dı ğı nı be lir le me ye ça lış mış lar dır. Mi to kon -

dri yel DNA'da ki çe şit li lik en çok Af ri ka lı lar da gö rül dü ğü için, on la rın

nes li nin en es ki ol du ğu na ka rar ver miş ler dir. Bu nun so nu cun da gü nü -

müz de ya şa yan tüm in san ırk la rı nın, 130.000 yıl ön ce Af ri ka'da ya şa -

mış bir ka dın dan tü re di ği, bu ka dı nın da söz de ev rim le or ta ya çık mış,

Ho mo sa pi ens'in ilk tem sil ci si ol du ğu id di a edil miş tir. 
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Söz ko nu su ka dın la il gi li tah min ler mi to kon dri yel DNA ana liz le -

ri ne da yan dı rıl dı ğı için, bu ha ya li ka dı na "mi to kon dri yel Hav va" is mi

ve ril mek te dir. Oy sa bu ça lış ma da kul la nı lan me tot, ta raf sız bi lim sel

göz le in ce len di ğin de, ilk in san la ra ait ta rih ya da coğ ra fi yer be lir le me -

de kul la nı la ma ya ca ğı ko lay ca gö rü le cek tir. Ev rim ci le rin da yan dık la rı

var sa yım lar, var lı ğı ka nıt la na ma yan, de ney ve göz lem le ör nek len di ri -

le me miş olan id di alar dır. Ni te kim bu te zin bi lim sel bir de ğer ta şı ma dı -

ğı, bu gün ev rim te ori si ni sa vu nan pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan da

ka bul edil mek te dir. 

Ün lü Na tu re der gi si nin edi tör ku ru lun dan Henry Ge e, "Af ri ka

Cen ne ti Üze rin de ki İs ta tis tik sel Bu lut" ad lı ya zı sın da mi to kon dri yel

DNA (mtDNA) ça lış ma sı so nuç la rı nı "saç ma lık, an lam sız ve ri" ola rak

de ğer len dir di.161 Ge e'nin ya zı sın da mev cut 136 mtDNA se ri si ele alın -

dı ğın da, çi zi len soy ağaç la rı nın sa yı sı nın 1 mil ya rı geç ti ği bil di ri li yor -

du. Ya ni ya pı lan bu ça lış ma da, 1 mil yar ka dar te sa dü fi soy ağa cı gör -

mez lik ten ge lin miş, an cak şem pan ze ve in sa nın söz de or tak ev rim sel

geç mi şi ol du ğu var sa yı mı na uy gun olan tek so ya ğa cı se çil miş ti.

Her şey den ön ce, tüm bu var sa yım lar ev rim te ori si ne hiç bir bi lim -

sel ka nıt oluş tur ma mak ta dır. Ör ne ğin mo le kü ler sa at ana li zi ne gö re, in -

san la şem pan ze nin 10 mil yon yıl ön ce bir bi rin den ay rıl mış ol ma sı ge -

rek ti ği ni id di a eden bir ev rim ci, za ten bu ça lış ma sı na iki can lı nın ev rim -

sel ak ra ba ol du ğu inan cı na kö rü kö rü ne bir bağ lı lık la baş la mış tır. Bu ra -

da kı sır dön gü için de dü şün mek te dir ler ve var sa yım lar üze ri ne in şa

edi len bu tip ça lış ma lar, va kit kay bı ol mak tan öte ye ge çe me mek te dir. 

Was hing ton Üni ver si te si'nden ge ne tik çi Alan Temp le ton da,

DNA se ri le rin den yo la çı ka rak, in sa nın kö ke ni için bir ta rih be lir le me -

nin im kan sız ol du ğu nu be lirt miş tir. Çün kü DNA'lar in san top lu luk la -

rı ara sın da ol duk ça faz la ka rış mış tır.162 Bu du rum, ma te ma tik sel ola -

rak ba kıl dı ğın da, soy ağa cın da tek bir in sa na ait mtDNA'yı ayırt et me -

nin im kan sız ol du ğu an la mı na gel mek te dir. En çar pı cı iti raf ise, bu te -

zin sa hip le ri ne ait tir. 1992 yı lın da ça lış ma yı tek rar la yan ekip ten Mark
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Sto ne king (Penns ylva ni a Eya let Üni ver si te si), Sci en ce der gi si ne yaz dı -

ğı bir mek tup ta "Af ri ka lı Hav va" id di ası nın ge çer siz ol du ğu nu ka bul

et miş tir.163

Ay rı ca mi to kon dri yel DNA ana li zi, mi to kon dri nin sa de ce an ne ta -

ra fın dan ak ta rıl dı ğı, böy le lik le mi to kon dri yal DNA par ça la rın da ki de -

ği şim le rin an ne, an ne an ne, bü yük an ne an ne vs. ka na lıy la en es ki ata ya

ka dar iz le ne bi le ce ği ka bul edi le rek ya pı lır. Oy sa mi to kon dri nin sa de ce

an ne yo luy la ak ta rıl dı ğı fik ri ar tık bir ef sa ne den iba ret tir. Çün kü mi to -

kon dri nin ba ba dan da ak ta rı la bi le ce ği ni gös te ren bi lim sel bul gu lar or -

ta ya çık mış tır. Ün lü New Sci en tist der gi sin de "Mi to kon dri hem An ne -

den hem de Ba ba dan Ak ta rı la bi li yor" baş lı ğıy la ve ri len ha ber de, Da ni -

mar ka lı bir has ta nın, mi to kon dri le ri ni %90 ora nın da ba ba sın dan al dı -

ğı nın an la şıl dı ğı an la tıl mak ta dır. Bu du rum da ev rim se nar yo la rı na

des tek ola rak gös te ri len tüm mtDNA araş tır ma la rı nın, ger çek te bir an -

lam ifa de et me di ği or ta ya çık mak ta dır. New Sci en tist der gi sin de bu du -

rum şöy le ak ta rıl mak ta dır:

Ev rim bi yo log la rı, tür le rin bir bi rin den ay rıl ma sı nı, mi to kon dri yal DNA

di zi le rin de ki fark lı lık lar dan yo la çı ka rak ta rih len di ri yor lar dı. Mi to kon -

dri yal DNA'nın çok na di ren de ol sa ba ba dan ak ta rıl ma sı, ça lış ma la rı nın

ço ğu nu ge çer siz kıl ma ya ye ter li ola cak tır.164

Ün lü Na tu re der gi si ev rim ci bir ya yın or ga nı ol ma sı na kar şın bu

bul gu la rın "mi to kon dri yel DNA var sa yım la rı nı hak sız çı kar dı ğı nı" iti -

raf et miş tir: 

Mi to kon dri ak ta rı mın da ba ba dan ge çen DNA ih ti ma li, ta rih ön ce si olay -

la rı za man lan dır ma da, in san mi to kon dri yel DNA'sın dan fay da la nı lan

bir çok ev rim sel ve mo le kü ler an tro po lo jik ça lış ma nın ye ni den de ğer len -

di ril me si an la mı na ge le bi lir.165

Son ola rak, An nals of Hu man Ge ne tics der gi sin de çı kan bir ya zı da

bu gü ne ka dar ba sıl mış tüm mi to kon dri yel DNA ana liz le ri nin ya rı sın -

dan ço ğu nun ha ta lı bu lun du ğu bil di ril miş tir.166 Ha be re gö re ev rim ci le -

rin baş vur du ğu mi to kon dri yel DNA ve ri ban ka la rı, ha ta lı iş len miş bil -
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gi le re da ya nı yor du. Pe ter Fors ter isim li araş tır ma cı nın or ta ya çı kar dı ğı

bu du ru mu Na tu re der gi si şöy le ha ber ve ri yor du: 

Ha ta lar o ka dar yay gın ki, ge ne tik çi ler in san po pü las yon la rı ve ev rim ça -

lış ma la rın da yan lış so nuç la ra va ra bi li yor lar… ev rim ağaç la rı na yö ne lik

ha ta-araş tır ma yön te mi, bu ha ta la rın tah min edi len den da ha çok ol du ğu -

nu or ta ya ko yu yor.167

Böy le ce Fors ter'ın bu tes pi tiy le bir lik te, ev rim ci le rin ça lış ma la rın -

da kul lan dık la rı is ta tis ti ki ve ri le rin gü ve nil mez li ği da ha da pe kiş miş -

tir. Gö rül dü ğü gi bi gü nü müz de ya şa yan in san la rın gen le ri ne ba kıp, ta -

ma men ha ta lı bir yön tem le sür dü rü len ve sa de ce ev rim ci ön yar gı lar la

yo rum la nan ge ne tik ana liz ler, ev ri me bir ka nıt de ğil dir. Mi to kon dri yel

DNA ana liz le ri nin tu tar sız lı ğı nı is pat la yan so mut bi lim sel ka nıt lar, bu

alan da ki ev rim ci id di ala rı bo şa çı kar mak ta dır. Ger çek ten ya şan mış bir

ev rim sü re ci ol ma dı ğı için, her kes ken di ne gö re ay rı bir se nar yo kur gu -
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DNA, hüc re çe kir de ğin de bu lun ma sı nın ya -
nı sı ra, ener ji üre tim mer kez le ri olan bu mi -
to kon dri ler de de bu lu nur.
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la mak ta dır. Mi to kon dri yel Hav va te zi de ağır dar be ler ala rak bi lim ta -

ri hi ne gö mül mek üze re olan, ev rim te ori si ni zor la ayak ta tut ma ça ba la -

rın dan bi ri dir. 

Ben cil Gen, Bi linç li Gen 

İd di a la rı nın Ge çer siz li ği
Dar wi nist le rin ha ya li id di ala rın dan bir di ğe ri de "ben cil gen te ori -

si (gen se lek si yon te ori si)"dir. Söz ko nu su te ori ye gö re be lir li gen tür le -

ri, ha yat ta ka la bil me ve üre me de da ha iyi olan can lı lar ya pa rak ya da

ge liş ti re rek, ken di ha yat ta ka la bil me ola nak la rı nı ar tır mak ta dır lar. Bu

yüz den ken di gen le ri ni son ra ki ne sil le re ge çir me de da ha iyi olan, bit ki

ve hay van üre te bi len gen tür le ri nin, dün ya ya ha kim ola ca ğı id di a edil -

mek te dir.168

Te ori nin ge çer siz li ği ne de ğin me den ev vel, te ori nin or ta ya atı lış

şek li ni de be lirt mek te fay da var dır. Gen se lek si yon cu lu ğu, fel se fe ci le -

rin in dir ge me ci lik (re duc tio nism) ola rak ad lan dır dık la rı man tık yü rüt -

me ye bir ör nek tir. İn dir ge me ci ler, in san ak lı da da hil ol mak üze re, her -

şe yin mad de esa sı na in dir ge ne bi le ce ği ni id di a et mek te dir ler. An cak bir

ön ce ki bö lüm de de tay lı açık la dı ğı mız gi bi "ha ya tın sa de ce mad de den

iba ret ol du ğu" id dia sı açık ça bir ya nıl gı dır. Do la yı sıy la bu fel se fe yi in -

sa na uyar la yan ve ev rim te ori si nin ko yu bir sa vu nu cu su olan Ric hard

Daw kins'in id di ala rı da yan lış, hat ta saç ma dır. Daw kin se gö re: "Biz ha -

yat ta kal ma ma ki ne le ri yiz, gen ler ola rak bi li nen ben cil mo le kül le ri ko -

ru ya bil mek için kör ola rak prog ram lan mış ro bot araç la rız."169 Ric hard

Daw kins, "The Sel fish Ge ne" (Ben cil Gen) ad lı ki ta bın da, tüm can lı la rın

as lın da, "ben cil, çı kar cı ve sa de ce ken di si ni ço ğal ta rak var lı ğı nı ko ru -

ma ya ça lı şan gen ler den iba ret ol du ğu nu" ve "ha ya tın tek ama cı nın
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DNA'nın ha yat ta kal ma sı ol du ğu nu" ile ri sür mek te dir. Oy sa bu id di a

te mel siz ve son de re ce akıl dı şı bir var sa yı ma -gen le rin bir ak lı, bi lin ci

ve hat ta "ka rak te ri" ol du ğu var sa yı mı na- da yan mak ta -

dır. Bu, gü nü müz de ki ma ter ya list in dir ge me ci li ğin,

ne den li ha ta lı so nuç la ra var dı ra bi le ce ği nin bir gös -

ter ge si dir.

Bu var sa yı mın saç ma lı ğı nı gör mek için se,

gen le rin ne ol du ğu nu ha tır la mak ye ter li dir: Gen ler,

bir bi ri ne ek len miş ve özel bir "kat la ma ve pa ket le -

me" yön te mi ile sı kış tı rıl mış DNA par ça la rı dır.

DNA ise de tay la rı na ön ce ki bö lüm ler de de ğin di ği -

miz gi bi, be lir li bir şif re yi içe re cek bi çim de bir bi ri -

ne ek len miş uzun dev bir mo le kül dür. El bet te ki

kör ve şu ur suz atom la rın bi ra ra ya gel me siy le

olu şan bir mo le kü lün "ben cil" ol ma sı, "ken di -

si ni üre me yo luy la ço ğalt ma yı he def le me si"

ve ya baş ka bir şe kil de bi linç li bir ama ca sa -

hip ol ma sı müm kün de ğil dir. DNA, te -

me lin de bir atom lar zin ci ri dir ve hiç bir

atom, akıl ve bi lin ce, özel lik le de "ben -

cil li ğe" sa hip de ğil dir. Do la yı sıy la Daw -

kins'in or ta ya at tı ğı "ben cil gen" te zi, akıl ve

bi lim dı şı bir ma sal dan iba ret tir. 

Avus tral ya lı bi lim ada mı Lucy G. Sul li van,

Daw kins'i, "yaz dık la rı nın, sah te-bi lim sel te ori le -

rin pa laz lan ma sı na yol aç tı ğı ve da ha çok

ede bi ya tın ko nu su ola bi le cek il gi
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alan la rı nın bi li me gir me si ne se bep ol du ğu" için eleş tir miş tir.170 Har -

vard Üni ver si te si'nden ev rim ge ne tik çi si Ric hard Le won tin, Daw kins'i

"pi ya sa da sa tan hi ka ye le rin de doğ ru lan ma mış ve ya ger çe ğe ay kı rı id -

di ala ra yer ve ren" ya zar lar ara sın da say mış tır: 

Ye ter li ka nı ta da yan ma yan id dia lar, bi lim li te ra tü rü nü, özel lik le po pü ler

bi lim ya zar lı ğı li te ra tü rü nü dol dur mak ta dır. Carl Sa gan'ın "bi li min po -

pü ler leş me si ne kat kı da bu lu nan en iyi çağ daş ya zar lar lis te si, E. O. Wil -

son, Le wis Tho mas ve Ric hard Daw kins'i içer mek te dir, ki bun la rın her

bi ri, pi ya sa da sat tık la rı hi ka ye le ri nin için de, doğ ru lan ma mış ve ya ger çe -

ğe ay kı rı id di ala ra yer ver miş ler dir.171

Biz zat Daw kins'in ken di si, yap tı ğı nın bir ta raf tar lık ol du ğu nu, te -

zi nin bi lim sel bir tez ol ma dı ğı nı iti raf et mek le, tüm bun la rı pro pa gan -

da amaç lı ola rak sür dür dü ğü nü de göz ler önü ne ser mek te dir. The Ex -

ten ded Phe noty pe (Ge niş le til miş Fe no tip) isim li ki ta bı nın bi rin ci say fa -

sın da şun la rı yaz mak ta dır: 

Bu ça lış mam, utan maz ca bir ta raf tar lık. Hay van ve bit ki le re bak mak ve

yap tık la rı nı ne den yap tık la rı nı me rak et mek için bel li bir yön te mi sa vun -

mak is ti yo rum. Ta raf tar lı ğı nı yap tı ğım şey, ye ni bir teo ri, doğ ru la na bi lir

ve ya yan lış la na bi lir ye ni bir hi po tez ya da ön gö rü le riy le de ğer len di ri le -

bi lir bir mo del de de ğil. 172

Ev rim ci ler, in sa nın ru hu nun var lı ğı nı ka bul et mek is te me dik le ri

için, in sa nı bir mad de yı ğı nın dan iba ret gör mek te, do la yı sıy la bu mad -

de yı ğı nı nın bir ye ri ne bir şe kil de şu ur at fet me ye ça lış mak ta dır lar.

Gen le re şu ur at fe de cek ka dar tu tar sız bir id di a ile ri sür me le ri ise, ne

ka dar zor du rum da kal dık la rı nın bir gös ter ge si dir. Es ki den tah ta dan

ve ya taş tan ya pıl ma put lar da akıl ve bi linç ol du ğu nu zan ne den put pe -

rest le rin ye ri ni, gü nü müz de mo le kül ler de, bu mo le kül le ri oluş tu ran

can sız atom lar da akıl ve bi linç ol du ğu nu zan ne den ev rim ci ler al mış tır.

Bu ba tıl ina nı şın so nu cu ola rak şid det, cin sel ta ciz, te ca vüz, sal dır -

gan lık, kıs kanç lık gi bi özel lik le rin in san la ra söz de hay van ata la rın dan

mi ras kal dı ğı ve bu dav ra nış la rın ev ri min do ğal bir so nu cu ol du ğu id -
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di a edil mek te dir. Bu id dia nın te me lin de ise, in sa nın gen ler den iba ret

bir ma ki ne ol du ğu, gen le rin ise san ki bi linç li bir var lık gi bi sü rek li ola -

rak "ev rim leş me ve ha yat ta kal ma" ama cın da ol du ğu şek lin de ki ev rim -

ci bir ba tıl ina nış yat mak ta dır. 

Na sıl ki bir ki ta bın "ben cil" ol ma sı, "ken di si ni üre me yo luy la ço -

ğalt ma yı he def le me si" ve ya her han gi bir şe kil de bi lin ce sa hip ol ma sı

müm kün de ğil se, ay nı du rum DNA için de ge çer li dir. Çün kü DNA, şu -

ur suz ve can sız atom lar dan olu şan bir mo le kül zin ci ri dir ve hiç bir mo -

le kül akıl ve bi lin ce sa hip de ğil dir. Ay rı ca İs ra il li bi lim ada mı Ge rald L.

Schroe der, hüc re nin bö lü ne rek DNA'sı nı ak tar ma sı nın, id di ala rın ak si -

ne ben cil ce de ğil, fe da ka ra ne bir dav ra nış ol du ğu na dik kat çek mek te -

dir:

Ma yoz bö lün me nin çö zü le me yen yön le rin den bi ri de hüc re nin fe da kar

do ğa sı dır. Bir hüc re ne den kro mo zo mal bil gi si nin ya rı sın dan fe ra gat

edip, üre ti le cek hüc re nin ken di si nin kop ya sı ola ma ya ca ğı nı ga ran ti le yen

bir an laş ma ya ken di is te ğiy le ka tıl sın ki? Ben bu fe da kar lı ğın öz-yı kı ma

işa ret et ti ği ni dü şü nü rüm. Zi ra bir ebe vey nin kro mo zom la rı nı bir di ğe ri -

nin kro mo zom la rı ile ka rış tır ma sı, ebe veyn ço cuk ta ye ni den tam ola rak

ha yat bu la ma ya ca ğı için, bir an lam da öz-yı kım dır. Ta ma men ben cil olan

bir hüc re nin bu ko nu da da ben cil dav ran ma sı hiç de şa şır tı cı bir şey ol -

maz dı... Bi re yin ma yoz bö lün me den hiç bir ka zan cı yok tur.173

Do la yı sıy la ben cil gen id di ası nın, ger çek ler le bir il gi si yok tur ve

id di a, ha yal den öte ye gi de me mek te dir. İn san la rı hay van ola rak ni te -

len di ren, bir in sa nı sa de ce gen le ri ni ta şı mak la ve bir son ra ki nes le ak -

tar mak la so rum lu bir ro bot gi bi gö ren Dar wi nist dü şün ce, 20. yüz yıl da

bü yük bir ar tış gös te ren şid det olay la rı nın, soy kı rım la rın, za lim lik le rin,

ah la ki de je ne ras yo nun da en bü yük so rum lu su ol muş tur. Çün kü bu

tür bir ba kış açı sı, tüm za lim lik le re, sal dır gan lık la ra, ah lak sız lı ğa söz de

bi lim sel bir meş rui yet ka zan dır mış tır. 20. yüz yı lın en bü yük kat li am la -

rı nı ger çek leş ti ren Hit ler da hi, ken di si ne Dar wi nizm'i des tek ola rak

gös ter miş tir. Söz de "üs tün ırk"ın dı şın da ki ırk la rın ya şa ma la rı na ge rek
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gör me yen, on la rı öl dür me yi hay van la rı öl dür mek le bir tu tan Hit ler'e,

za lim li ği ve sal dır gan lı ğı ko nu sun da des tek ve ren yi ne Dar wi nizm ol -

muş tur.

İn san la rın ge ne tik ola rak sal dır gan, acı ma sız, re ka bet çi, ben cil, ka -

til ola bi le ce ği ni sa vu nan Dar wi nizm, tüm suç la rı meş ru gös ter mek için

kul la nı lan bir saf sa ta dır. Her in san Al lah'ın ken di si ne üf le di ği ru hu ta -

şır ve ken di si ni yok tan var eden Rab bi miz'e kar şı so rum lu dur. Al lah,

Ku ran'da ken di si ni ba şı boş zan ne den le re ya ra tı lış la rı nı ve ölüm den

son ra tek rar di ri le cek le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

İn san, 'ken di ba şı na ve so rum suz' bı ra kı la ca ğı nı mı sa nı yor? Ken di si,

akı tı lan me ni den bir dam la su de ğil miy di? Son ra bir alak (em bri yo)

ol du, der ken (Al lah, onu) ya rat tı ve bir 'dü zen için de bi çim ver di.' Böy -

le ce on dan, er kek ve di şi ol mak üze re çift kıl dı. (Öy ley se Al lah,) Ölü -

le ri di rilt me ye güç ye ti ren de ğil mi dir? (Kı ya met Su re si, 36-40)

So nuç
İde o lo jik kay gı lar dan sıy rı lıp, ev rim ci le rin ta raf lı yo rum la rın dan

ba ğım sız ça lı şan bir bi lim, kuş ku suz hız la ge liş me ye baş la ya cak tır.

Man tı ğın, ak lın ve bi li min gös ter di ği doğ rul tu da ger çek ler dik ka te

alın mış ol sa, can lı lı ğın kö ke ni, "te sa düf" saf sa ta sı na yö nel me den araş -

tı rıl sa, ev re nin ve can lı lı ğın na sıl var ol du ğu so ru su na en net ve hız lı

ce va bın alın ma sı da müm kün ola cak tır. Böy le ce ger çek bi li min önü açı -

la cak, bi lim sel ge liş me ler hız ka za na cak, sah te de lil ler sun mak için

emek, za man ve pa ra har can ma ya cak ve bi lim, te sa düf gi bi man tık sız,

çe liş ki do lu kav ram la rı, saf sa ta la rı sa vun mak gi bi fay da sız amaç lar dan

kur tul muş ola cak tır. Bir ayet te Rab bi miz şöy le bu yur mak ta dır:

"Ve el bet te biz den Müs lü man olan lar da var, zul me den ler de. İş te

(Al lah'a) tes lim olan lar, ar tık on lar 'ger çe ği ve doğ ru yu' araş tı rıp-bu -

lan lar dır." (Cin Su re si, 14)
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vrim te ori si mo le kü ler dü zey de önem -

li bir aç maz da dır. Can lı lı ğın kö ke ni ko nu -

su, ev rim te ori si açı sın dan pa le on to lo ji, je -

olo ji, an tro po lo ji gi bi bi lim dal la rın da ol du -

ğu gi bi çok bü yük bir so run dur. Üs te lik ev -

rim ci le rin so ru nu yal nız ca ami no asit, pro -

te in gi bi can lı lı ğın ya pı taş la rı ile sı nır lı de -

ğil dir. Bun la rın da öte sin de asıl aç maz, can -

lı hüc re si nin ola ğa nüs tü komp leks ya pı sın -

da dır. Çün kü hüc re, ami no asit ya pı lı pro te -

in ler den oluş muş bir yı ğın de ğil, in sa noğ lu -

nun şim di ye ka dar kar şı laş tı ğı en komp leks

sis tem ler den bi ri dir. 

Dar wi nist le rin çık ma zı, ev rim te ori si ni

ayak ta tut mak adı na ar ka sın da dur duk la rı

var sa yım lar dan kay nak la nır. Dar wi nist le re

gö re ilk can lı mut la ka il kel ol mak zo run da -

dır ve doğ ru kim ya sal lar bi ra ra ya ge ti ril di -

ğin de ha yat te sa dü fen, ken di li ğin den or ta -

ya çı ka bil me li dir. İş te bu ba tıl inanç lar, Dar -

wi nist le ri, "vol ka nik gaz lar ve şim şek ler

DNA'yı ve son ra da ha ya tı mey da na ge tir -

di!" gi bi bir ma sa la inan mak zo run da bı rak -

mış tır. Dar wi nist le re gö re en ile ri tek no lo ji,
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en ge liş miş la bo ra tu var ve yüz yıl la rın bil -

gi bi ri ki mi ile da hi bir ben ze ri ya pı la ma -

mış can lı hüc re le rin mil yon lar ca sı, te sa düf

ese ri bi ra ra ya ge le rek son de re ce ha ya ti

so rum lu luk lar ta şı yan or gan la rı in şa et -

miş ler dir. Üs te lik bu or gan lar da ku sur suz

bir ko or di nas yon için de ça lı şa rak in san

vü cu du nu oluş tur muş ve ken di ken di le ri -

ne onu can lı tut ma so rum lu lu ğu ka zan -

mış lar dır. Bu Dar wi nist hi ka ye le rin bi lim -

sel bir des te ği ol ma dı ğı gi bi, akıl ve man -

tık la da açık ça çe liş mek te dir. Ken di si de

ev rim ci olan Fran sız bi lim ada mı Pi er re

Pa ul Gras se, için de bu lun duk la rı çık ma za

şöy le dik kat çek mek te dir:

... ba zı in san lar ta raf lı ol duk la rı için kas -

ten ger çek le ri gör mez den ge lir ler ve ken -

di inanç la rı nın ye ter siz lik le ri ni ve yan lış -

lı ğı nı in kar eder ler.174

İn gil te re Sal ford Üni ver si te si'nden

Doç. L. R. Croft How Li fe Be gan (Ha yat Na -

sıl Baş la dı) ad lı ki ta bın da, ev rim ci le rin te -

ori nin için de bu lun du ğu aç ma zı na sıl

önem se me dik le ri ne şöy le de ğin mek te dir:

En te mel so ru lar dan bi ri olan ha ya tın kö -

ke ni, ev rim ci sor gu la ma la rın asıl çı kış

nok ta sı dır. Fa kat yi ne de ev rim ci ler bu

so ru ya ye te ri ka dar önem ver mez ler...

ha ya tın kö ke ni ko nu su üze rin de pek du -

rul ma mış tır. Dar win'in ken di si de bu ko -

nu yu ha fi fe al mış tır...175
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Dar wi nist ler, mo le kü ler dü zey de ger çek leş ti ği id di a edi len söz de

ev rim sel olu şum lar dan hiç bi ri si ni is pat la ya bil miş de ğil dir. Bi li min iler -

le me si ise bu so ru la ra ce vap üret mek bir ya na, so ru la rı ev rim ci ler açı -

sın dan da ha da komp leks ve için den çı kı la maz ha le ge tir miş tir. Ya pı ve

özel lik le riy le DNA gi bi bir mo le kü lün, ev rim ci le rin öne sür dü ğü gi bi

rast lan tı lar so nu cu oluş ma sı nın ne de re ce man tık dı şı ol du ğu nu, iler le -

yen sa tır lar da bi lim adam la rı nın açık la ma la rın da ve biz zat ev rim ci le rin

iti raf la rın da gö re ce ğiz.

Ge ne tik Bil gi nin Kö ke ni, Bi lim Adam la rı İçin

Ha la Bi lin me yen dir
Hüc re nin komp leks ya pı sı nın en kap sam lı bö lü mü nü, ge ne tik ya -

pı sı nı be lir le yen DNA oluş tur mak ta dır. Bi lim adam la rı DNA'nın ya pı -

sı, şif re len me si hak kın da yap tık la rı uzun yıl la rı kap sa yan araş tır ma la -

ra, har ca dık la rı bü yük ser vet le re kar şın, da ha ye ni kay da de ğer bil gi ler

edin mek te ler. An cak hüc re nin ge ne tik ya pı sın da ki mü kem mel lik, ha -

len bü yük bir sır ol ma özel li ği ni ko ru mak ta dır. DNA'nın komp leks ya -

pı sı, içer di ği ha ya ti ve yük sek ka pa si te de ki bil gi, ha ya tın olu şu mu nu

te sa düf ler le açık la mak is te yen le ri ça re siz li ğe sü rük le yen ko nu -

la rın ba şın da gel mek te dir. Ta nın mış bir ev rim ci olan bi -

yo kim ya cı Les li e Or gel bu ko nu da ki dü şün ce le ri ni

şöy le ifa de et mek te dir:

Ge ne tik şif re nin kö ke ni nin ge nel özel lik le ri ni

bi le ha la an la ya bil miş de ği liz... Ge ne tik şif -

re nin kö ke ni, ha ya tın kö ke ni prob le mi -

nin en şa şır tı cı yö nü dür.176

Nük le er fi zik çi Prof. Ge rald

Schroe der, DNA'da ki kod la ma -
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nın na sıl ger çek -

leş ti ği ko nu sun da ki

bil gi ye ter siz li ği ne

şöy le de ğin mek te dir:

… Ve eğer fo sil ka yıt la rı

bi ze doğ ru yu söy lü yor sa,

DNA'da ki bil gi ye dün ya -

da ki ha ya tın en ilk saf ha la -

rın da da hi rast lan mak ta -

dır. Bü tün ha ya tın or ta ya

çık ma sı na se be bi yet ve ren

kod la ma nın na sıl ger çek -

leş ti ği ise, ha la bi lin me -
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mek te dir. Or ta ya çı kar dı ğı ürü nün komp leks li ği dü şü nül dü ğün de, bu

mu am ma nın bo yut la rı da ha iyi an la şıl mak ta dır.177

Ün lü bi lim der gi le rin den Sci en ce'ta ya zar olan Jon Co hen ise, ya -

yın la nan bir ma ka le sin de DNA'da ki dü zen li ya pı nın mü kem mel li ği ne

şöy le de ğin mek te dir:

Ne den DNA ve RNA'da ki şe ker mo le kül le ri, bi li nen tüm can lı lar da sa ğa

doğ ru sa rıl mak ta dır? Ben zer bir şe kil de pro te in le ri oluş tu ran tüm ami no

asit ler de, so la doğ ru bü kük ola rak dü zen len miş tir. Bu mo le kül le rin ne -

den böy le mun ta zam bir dü ze ne sa hip ol du ğu bi lin me mek te dir, ama ko -

nu üze rin de ya zı lan te ori ler az de ğil dir. Ko nu Los An ge les'ta ki bir top -

lan tı da ele alın dı ğın da, ko nu nun açık lı ğa ka vuş ma sı için gös te ri len hırs

ve is tek hiç de az de ğil di. Bu an la şı la bi lir bir duy guy du; çün kü bu so ru

tüm bi lim sel sır la rın te me lin den bah set mek tey di; ha ya tın kö ke ni.178

Al man ya'da ki Jo han nes Gu ten berg Üni ver si te si Bi yo kim ya Ens ti -

tü sü Baş ka nı Prof. Kla us Do se, "Ha ya tın Kö ke ni: Ce vap tan Çok So ru

Var" ad lı ma ka le sin de, ev rim ci le rin için de bu lun du ğu ça re siz li ği iti raf

eden ler den sa de ce bi ri dir:

... hüc re nin ge ne tik bil gi si nin kö ke ni nin ne re den kay nak lan dı ğı nı bil mi -

yo ruz, ilk ken di si ni kop ya la ya bi len nük le ik asit ler na sıl ev rim leş ti ya da

gü nü müz hüc re le rin de ki son de re ce komp leks ya pı-fonk si yon iliş ki si na -

sıl var ol du?179

Ev rim ci ya yın lar dan Na tu re der gi si nin es ki edi tör le rin den John

Mad dox da, "Ge ne tik şif re nin kö ke ni nin, ha ya tın kö ke ni gi bi ha la ka -

ran lık ta kal dı ğı nı gör mek üzün tü ve ri ci."180de mek te dir. An cak ger çek -

te ge ne tik ko dun kö ke ni be lir siz de ğil, ak si ne çok açık tır. Ge ne tik kod,

Al lah'ın ya rat ma sın da ki mü kem mel li ği ser gi le yen ör nek ler den sa de ce

bi ri dir. Ku ran'da Al lah'ın ya rat ma sı şöy le bil di ril mek te dir:

... Rah man (olan Al lah)ın ya rat ma sın da hiç bir 'çe liş ki ve uy gun suz luk'

(te fa vüt) gö re mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir; her han gi bir çat lak -

lık (bo zuk luk ve çar pık lık) gö rü yor mu sun? Son ra gö zü nü iki ke re da -

ha çe vi rip-gez dir; o göz (uyum suz luk bul mak tan) umu du nu kes miş bir

hal de bit kin ola rak sa na dö ne cek tir. (Mülk Su re si, 3-4)
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Ge ne tik Bil gi nin Kö ke ni Te sa düf ler le 

Açık la na maz
Ev rim ci le rin izah la rı na bak tı ğı mız da, kar şı laş tı ğı mız her mü kem -

mel li ği "te sa düf le rin ürü nü" ola rak açık la ma ya ça lış tık la rı nı gö rü rüz.

Hüc re nin komp leks ya pı sı da ev rim ci ler için te sa düf le rin üs tün bir ba -

şa rı sı (!), isa bet li se çim le ri nin (!) bir so nu cu dur. Dar wi nist ler her şe yin

ya ra tı cı sı ka bul et tik le ri te sa dü fün ne ol du ğu nu dü şün mek si zin, bu be -

lir siz li ğin ilk hüc re yi oluş tur du ğu nu var sa yar lar ve bü tün te ori le ri ni

bu hüc re üze ri ne ku rar lar. An cak de ğil hüc re, en ba sit or ga niz ma bi le

ev rim ci le rin var say dı ğı gi bi te sa dü fen ola maz. Lon dra Üni ver si te -

si'nden hüc re bi yo lo ğu Dr. Am bro se, bu im kan sız lı ğı şöy le ifa de et -

mek te dir:

En ba sit tek hüc re li komp leks or ga niz ma bi le, o ka dar komp leks DNA

zin cir le ri ne sa hip tir ki, bu dü zen le me nin ola sı lı ğı 102.000.000 (bi rin ar ka sın -

da 2 mil yon sı fır la ifa de edi lir) da bir gi bi ha yal edi le me ye cek bir ih ti ma -

le sa hip tir.181

Ma te ma tik bi li mi bu gün DNA'da ya zı lı bil gi le rin olu şu mun da te -

sa dü fe yer ol ma dı ğı nı ka nıt la mak ta dır. De ğil mil yon lar ca ba sa mak tan

olu şan DNA mo le kü lü nün, DNA'yı oluş tu ran 30.000 gen den tek bir ta -

ne si nin bi le te sa dü fen olu şa bil me ih ti ma li, im kan sız ta nı mı nın da hi za -

yıf kal dı ğı bir du rum dur. Ev rim ci bir bi yo log olan Frank B. Sa lis bury

bu im kan sız lık la il gi li ola rak şun la rı söy le mek te dir:

Or ta bü yük lük te ki bir pro te in mo le kü lü, yak la şık 300 ami no asit içe -

rir. Bu nu kon trol eden DNA zin ci rin de ise, yak la şık 1.000 nük leo tid bu lu -

na cak tır. Bir DNA zin ci rin de dört çe şit nük leo tid bu lun du ğu ha tır la nır sa,

1.000 nük le otid lik bir di zi, 4 üze ri 1000 fark lı şe kil de ola bi le cek tir. Kü çük

bir lo ga rit ma he sa bıy la bu lu nan bu ra kam ise, ak lın kav ra ma sı nı rı nın çok

öte sin de dir. 41000'de 1, "kü çük bir lo ga rit ma he sa bı" so nu cun da, 10600'de 1

an la mı na ge lir. Bu sa yı 10'un ya nı na 600 sı fır ek len me siy le el de edi lir.

10'un ya nın da 12 ta ne sı fır 1 tril yo nu ifa de eder ken, 600 ta ne sı fır lı bir ra -

ka mın ger çek ten de kav ran ma sı pek müm kün de ğil dir.182
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Do la yı sıy la or tam da bü tün ge rek li nük le otid le rin bu lun du ğu -

nu, bun la rın ara la rın da bağ lan ma sı için ge re ken bü tün komp leks mo -

le kül le rin ve bağ la yı cı en zim le rin hep si nin ha zır ol du ğu nu farz et sek

bi le, bu nük le otid le rin is te nen sı ra da di zil me si ih ti ma li 10 üze ri 600'de

1 ih ti mal de mek tir. Kı sa ca in san vü cu dun da ki or ta la ma bir pro tei nin

DNA'da ki şif re si nin te sa düf ese ri ken di ken di ne oluş ma ih ti ma li, 10'un

ya nın da 600 ta ne sı fır olan sa yı da 1'dir. Bu as tro no mik ol ma nın da öte -

sin de ki sa yı ise, pra tik ola rak "0" ih ti mal an la mı na ge lir. Dar win Was

Wrong: A Study in Pro ba bi li ti es (Dar win Ha ta lıy dı: Ola sı lık lar İçin de Bir

İn ce le me) ad lı ki ta bın ya za rı I. L. Co hen de, ge ne tik bil gi nin te sa düf

ese ri or ta ya çık mış ola ma ya ca ğı nı şöy le açık la mak ta dır:

Ma te ma tik çi ler 1050'nin öte sin de her han gi bir ra ka mın is ta tis tik ola rak

mey da na gel me ola sı lı ğı nı sı fır ola rak ka bul edi yor lar. En kü çük tek hüc -

re li bak te ri de da hil ol mak üze re bil di ği miz her han gi bir tür, 100 ve ya

1.000'den çok da ha faz la nük le oti de sa hip. As lın da tek hüc re li bak te ri nin

be lir li bir di zi li me sa hip 3.000.000 ka dar nük le oti di bu lu nu yor. Bu da bi -

li nen her han gi tür de bir can lı nın rast ge le te sa düf ler ya da rast ge le mu tas -

yon lar (ev rim ci le rin en sev di ği ifa de) so nu cu mey da na gel me ola sı lı ğı ol -

ma dı ğı nı gös te ri yor.183

Nük le otid le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge le rek RNA ve DNA'yı oluş -

tur ma la rı nın im kan sız lı ğı nı, ev rim ci Fran sız bi lim ada mı Pa ul Au ger

de şöy le ifa de et mek te dir: 

Rast ge le kim ya sal olay lar sa ye sin de, nük le otid ler gi bi kar ma şık mo le kül -

le rin or ta ya çı kı şı ko nu sun da, ben ce iki aşa ma yı net bir bi çim de bir bi rin -
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den ayır ma mız ge re kir; tek tek nük le otid le rin üre til me si ... ve bun la rın

çok özel se ri ler ha lin de bir bi ri ne bağ lan ma la rı. İş te bu ikin ci si, ola nak sız -

dır.184

Bu im kan sız lı ğı çok ba sit leş ti ril miş şöy le bir ör nek üze rin den

dü şü ne bi li riz. Oda da ki bir pat la ma so nu cu or ta ya ede bi bir ese -

rin, üs te lik de say fa la rı cilt len miş ola rak çık ma ya ca ğı açık tır.

Bu nun te sa dü fen ken di li ğin den

oluş tu ğu nu id di a eden bir kim se

ile kar şı laş sa nız, ilk ola rak bu

ki şi nin ak lın dan şüp he eder -

si niz. An cak ev rim ci le rin te -

sa düf le rin ba şar dı ğı nı id -

di a et tik le ri şey, bu ör nek te -

ki im kan sız lık tan çok da ha bü yük -

tür. An cak te sa düf id di ala rı nın her tür lü

man tık sız lı ğı na ve im kan sız lı ğı na rağ men,

Dar win'in mi ra sı na kö rü kö rü ne bir sa da kat

için de olan lar, "te sa düf ler yi ne de bu nu ba şa rır"

de mek te dir ler. Ev rim te ori si nin ge çer siz li ği ni an la -

tan Evo lu ti on: A The ory in Cri sis (Ev rim: Kriz İçin de Bir

Teo ri) ad lı ki ta bın ya za rı, ün lü mo le kü ler bi yo log Pro fe sör

Mic ha el Den ton, iş te bu ben zer siz mü kem mel li ği te sa düf -

le re da yan dır mak is te yen le re kar şı duy du ğu hay re ti şöy le

ifa de et mek te dir:

Ge nel ev rim için ge rek li olan te sa dü fi ya pı sal ayar la ma lar, man -

tık sal fe la ket ler dir. Yal nız ca bir kaç yüz ke li me den olu şan bir

met ni te sa dü fen gra mer ku ral la rı na uy gun ola rak üret me ih ti -
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ma li nin yok de ne cek ka dar kü çük ol du -

ğu nu söy le mek, ola yın öne mi ni ol du -

ğun dan da ha dü şük gös ter mek tir. Bu

tür her han gi bir di zi lim, ak lın var lı ğı nı

gös ter mek te dir... Te sa dü fi sü reç le rin

ger çek li ği ne ya da te sa düf le rin, in san

ak lı nın üret ti ği her han gi bir şey den çok

da ha komp leks olan iş lev sel bir pro te in

ya da ge nin, en kü çük par ça sı nı oluş tu -

ra bi le ce ği ne ger çek ten ina nı la bi lir mi?185

Prof. Mic ha el Den ton, Dar wi nist -

ler'in bu akıl dı şı inan cı nı bir baş ka sö -

zün de ise şöy le an lat mak ta dır:

Yük sek or ga niz ma la rın ge ne tik prog -

ram la rı nın ya pı sı, mil yar lar ca bit (bil gi -

sa yar bi ri mi) bil gi ye ya da bin cilt lik kü -

çük bir kü tüp ha ne nin için de ki tüm harf -

le rin di zi li mi ne eş de ğer dir. Bu den li

komp leks or ga niz ma la rı oluş tu ran tril -

yon lar ca hüc re nin ge li şi mi ni be lir le yen,

em re den ve kon trol eden sa yı sız kar ma -

şık iş le vin ta ma men rast lan tı ya da ya lı

bir sü reç so nu cun da oluş tu ğu nu

id di a et mek ise, in san ak lı na yö -

ne lik bir sal dı rı dır. Ama bir

Dar wi nist, bu dü şün ce yi

en ufak bir şüp he be lir -

ti si bi le gös ter me den

ka bul eder!186
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Cam brid ge Üni ver si te si'nden fel se fe ci Dr. Step hen C.

Me yer de, ha ya tın kö ke ni ile il gi li te sa dü fe da ya lı açık la ma -

la rın, iti bar edi le cek tür den ol ma dık la rı nı şöy le ifa de et -

mek te dir:

Ha ya tın kö ke ni dı şın da ki bi yo lo ji sa ha la rın da ha la bi yo lo jik bil gi -

nin kö ke ni için te sa düf, ne den sel bir açık la ma ola rak ka bul edi le -

bi lir, fa kat bu nu bir kaç araş tır ma cı dı şın da kim se cid di yet le des -

tek le mi yor. 1950'li ve 1960'lı yıl lar da mo le kü ler bi yo log lar, pro te -

in le rin ve nük le ik asit le rin di zi lim le rin de ki ken di ne has özel li ği

tak dir et me ye baş la dık la rın dan be ri, iş lev sel pro te in le ri ve nük -

le ik asit le ri te sa dü fi ola rak oluş tur ma ola sı lı ğı he sap lan mış tır. İl -

kel ko şul la rın avan taj lı ol du ğu var sa yıl sa bi le (ger çek çi ya da de -

ğil)... bi yo lo jik mak ro mo le kül le rin ya rar lı di zi li me te sa dü fen sa -

hip ol ma ih ti ma li, Il ya Pri go gi ne'nin ke li me le riy le, "yok de ne cek

ka dar az... hat ta... mil yar lar ca yıl lık za man öl çe ğin de bi le."187

Bu ih ti mal le rin im kan sız lı ğı nı ev rim ci ler de bil -

me le ri ne rağ men, ger çek ler kar şı sın da di ren mek te -

dir ler. Bu ger çek; DNA'nın ya pı sın da ki komp -

leks lik ve mü kem mel li ğin an cak üs tün bil gi ve

akıl sa hi bi bir Ya ra tı cı nın -Yü ce Rab bi mi zin-

var lı ğıy la açık la na bi le ce ği dir. Bir ayet te

şöy le bil di ril mek te dir:

Hak kı ba tıl ile ört me yin ve hak kı giz -

le me yin. (Kal dı ki) siz (ger çe ği) bi li -

yor su nuz. (Ba ka ra Su re si, 42)
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DNA'nın Var lı ğı Tek Ba şı na 

Hiç bir İşe Ya ra maz

Ge ne tik sis tem yal nız ca DNA'dan iba ret de ğil dir. DNA'dan bu şif -

re yi oku ya cak en zim ler, bu şif re le rin okun ma sıy la üre ti le cek me saj cı

RNA, me saj cı RNA'nın bu şif rey le gi dip üre tim için üze ri ne bağ la na ca -

ğı ri bo zom, ri bo zo ma üre tim de kul la nı la cak ami no asit le ri ta şı ya cak bir

ta şı yı cı RNA ve bun lar gi bi sa yı sız ara iş lem le ri sağ la yan son de re ce

komp leks en zim le rin de ay nı or tam da bu lun ma sı ge re kir. Ay rı ca böy -

le bir or tam, an cak hüc re gi bi, ge rek li tüm ham mad de ve ener ji im kan -

la rı nın bu lun du ğu, her yön den izo le edil miş ve ta ma men kon trol lü bir

or tam dan baş ka sı ola maz... 

So nuç ta bir or ga nik mad de, an cak bü tün or ga nel le riy le bir lik te

tam te şek kül lü bir hüc re ola rak var ol du ğu tak dir de ken di ni ço ğal ta bi -

lir. Bu da hüc re nin, ola ğa nüs tü de re ce de ki komp leks ya pı sıy la, "bir an -

da" var ol ma sı an la mı na gel mek te dir. No bel ödül lü Fran sız bi yo log

Jac qu es Mo nod, Chan ce and Ne ces sity (Te sa düf ve Ge rek li lik) ad lı ki ta bın -

da bu ko nu yu şöy le açık la mak ta dır:
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Ge ne tik sis tem yal -
nız ca DNA'dan iba -
ret de ğil dir. Can lı -
lık tan söz edi le bil -
me si için, mut la ka
DNA zin ci ri ni oku -
yan, kop ya la yan ve
bu kop ya la ra gö re
pro te in ler üre ten
en zim le rin de bu -
lun ma sı ge re kir.
Bu, hüc re nin “in dir -
ge ne mez komp -
leks lik” ola rak açık -
la nan çok önem li
bir özel li ği dir. 

Hüc re

Çe kir dek

DNA

mRNA

Kro mo zom lar

Si top laz ma

Mi to kon dri

HÜCRENİN KOMPLEKS YAPISI



Mo dern hüc re de ge ne tik bil gi nin

okun ma sı için fa ali yet te bu lu nan me -

ka niz ma da, en az el li mak ro mo le kül

bi le şen bu lu nu yor. Fa kat bun la rın ken -

di si de DNA'da şif re len miş: şif re,

oku ma so nu cun da el de edi len

ürün ler ol mak sı zın oku na mı -

yor. Bu, om ne vi vi um ex ovo

["Bü tün ha yat bir yu mur ta dan

ge lir" şek lin de ki La tin ata sö zü]

ifa de si nin çağ daş yo ru mu. Bu dön -

gü ne za man ka pan dı? Ha yal

et me si ger çek ten zor.188

Bir baş ka No bel

ödü lü sa hi bi olan

Fran sız bi lim ada mı

An dre Lwoff da, hüc -

re için de ki her mo le kü -

lün bir bir le ri ile bağ lan tı lı

ça lı şan bir bü tü nün par ça sı

ol duk la rı nı ifa de et mek te -

dir:

Bir or ga niz ma, bir bi riy le

bağ lan tı lı ya pı la rın ve fonk -

si yon la rın oluş tur du ğu bir

sis tem dir. Hüc re ler den olu şur

ve hüc re ler de ku sur suz ca iş bir li ği

ya pan mo le kül ler den ya pıl mış tır. Her

mo le kül, di ğer le ri nin ne yap tı ğı nı bil me li dir.

Me saj la rı ala bil me li ve on la ra gö re ha re ket ede bil -

me li dir.189
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Kro mo zom lar

mRNA

İn tron larİn tron Ke sim

Ek son

DNA sar ma lı

mRNA

Ara ya gi ren
mRNA

RNA'nın yı kı mı

SIRC
(komp leks pro te in)

Pro te in 
sen te zi

Ka ba
pro te in

Ak tif hal de ki
pro te in

Pro tei nin
şe kil len me si

Şa pe ron
pro tei ni

mRNA

Mi to kon dri yel DNA

His ton

His ton lar

Me ti las yon

Ase ti las yon

DNA'NIN KOMPLEKS YAPISI

HÜCRE İÇİNDE GERÇEKLE-
ŞEN KOMPLEKS İŞLEMLER-
DEN BİR KISMI



Ola sı lık he sap la rı, pro te in ler ve

nük le ik asit ler (RNA ve DNA) gi bi

komp leks mo le kül le rin tek tek te sa -

dü fen oluş ma la rı nın im kan sız ol du -

ğu nu gös ter mek te dir. An cak ev -

rim ci ler için da ha da bü yük so -

run, ya şam için bu komp leks mo -

le kül le rin hep si nin ay nı an da ve

bi ra ra da bu lun ma sı zo run lu lu -

ğu dur. Bu ger çek kar şı sın da ev -

rim te ori si tü müy le ça re siz dir. Ki mi

za man bu ko nu ev rim ci le rin iti raf la -

rın da da yer al mak ta dır. Bun lar dan

bi ri, çe şit li alan lar da pro fe sör lük

ya pan In dia na Üni ver si te -

si'nden Do ug las R.

Hofs tad ter'dir:
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İl kel hüc re den
komp leks hüc re ye

ge çiş id dia sı ha yal -
den iba ret tir. Ya şam için

ge rek li komp leks mo le kül -
le rin hep si nin ay nı an da

ve bi ra ra da bu lun ma sı ge -
re kir. Hüc re nin var lı ğı nı

sür dür me si için de, da ha
en ba şın dan bü tün par ça -
la rıy la ek sik siz ve ku sur -
suz bir bü tün ha lin de ol -

ma sı zo run lu dur. 

Ri bo zom

Bü yük ri bo zom
alt-bi ri mi

tRNA, mRNA ile
bağ ku ru yor

Mon te edi len
pro te in zin ci ri

Kü çük ri bo zom
alt-bi ri mi



Na sıl ol du da ge ne tik bil gi, onu yo rum la yan me ka niz ma lar la (ri bo zom -

lar ve RNA mo le kül le ri ile) bir lik te or ta ya çık tı? Bu so ru kar şı sın da ken -

di mi zi bir ce vap la de ğil, hay ran lık ve şaş kın lık duy gu la rı ile tat min et me -

miz ge re ki yor.190

Ay nı ger çek, ev rim ci gö rüş le re sa hip 20. yüz yıl bi lim fel se fe ci le -

rin den Prof. Karl Rai mund Pop per ta ra fın dan da ka bul edi lir. Prof.

Pop per bu aç ma zı şöy le ta rif et mek te dir:

Ge ne tik ko dun kö ke ni ile il gi li prob lem sa de ce bun dan iba ret de ğil dir.

Ko dun var ol ma sı de mek bu bil gi yi al mak ve kul lan mak an la mı na ge lir;

ak si tak dir de DNA için de ka yıt lı olan bil gi ge rek siz olur du. Bil gi yi al mak

ve kul lan ma nın an la mı ise, en zim ve ri bo zom la rın bil gi yi kop ya la ma sı ve

ter cü me et me si dir. Hüc re, bu en zim ve ri bo zom la rı yap ma sı ge rek ti ği ni

ne re den bi li yor du? Ce vap: ge ne tik kod da ka yıt lı olan bil gi den.191

Prof. Pop per'ın dik kat çek ti ği gi bi, hüc re nin tüm ya pı taş la rı, or ga -

nel le ri ne ait bil gi ler, DNA'da ka yıt lı bu lun mak ta dır. Di ğer ta raf tan

DNA'da ki bil gi nin kul la nıl ma sı için söz ko nu su ya pı taş la rı nın, or ga -

nel le rin bu lun ma sı da zo run lu dur. Bu du rum çok açık bir şe kil de ev -

rim te ori si nin aşa ma lı olu şum id di ala rı nı çü rüt mek te dir. Çün kü

DNA'da kod lu bil gi ol ma dan söz ko nu su or ga nel ler var ola maz; ay nı

şe kil de söz ko nu su or ga nel ler var ol ma dan, DNA'da kod lu bil gi kul la -

nı ma ge çi ri le mez. Ya ni her iki si nin ay nı an da var ol ma sı ge rek mek te -

dir. Do la yı sıy la il kel hüc re den komp leks hüc re ye ge çiş id dia sı ha yal -

den iba ret tir. Zoo log Prof. Da vid E. Gre en ve bi yo kim ya cı Prof. Ro bert

F. Gold ber ger, ev rim ci gö rüş le ri ne rağ men, bi lim sel bir ya yın da ki ya zı -

la rın da şöy le be lirt mek te dir ler:

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

da ki yay gın fi kir ger çek ten de ha ta lı dır. Bu hüc re ler hak kın da iş lev sel

ola rak il kel olan hiç bir şey yok tur. Bu hüc re ler, gü nü müz de ki ör nek le ri

gi bi ay nı bi yo kim ya sal ekip ma nı içer mek tey di ler. Pe ki da ha son ra ki hüc -

re ler na sıl or ta ya çık mış tı? Bu so ru ya ve ri le cek tek an lam lı ce vap, na sıl ol -

du ğu nu bil me di ği miz dir.192
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Tüm can lı lı ğı "te sa düf" ce va bıy la açık la ma ya kal kan ev rim te ori si,

DNA'da özen le ve ku sur suz ca kod lan mış bu lu nan ola ğa nüs tü bil gi nin

kay na ğı nı as la izah ede me mek te dir. Kal dı ki ko nu DNA zin ci ri nin na -

sıl or ta ya çık tı ğı so ru sun dan iba ret de ğil dir. Çün kü DNA zin ci ri, da ha

ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, için de ki ola ğa nüs tü bil gi ka pa si te si ile bir lik -

te var ol sa bi le, bu tek ba şı na hiç bir şe ye ya ra ma mak ta dır. Can lı lık tan

söz edi le bil me si için, mut la ka bir de bu DNA zin ci ri ni oku yan, kop ya -

la yan ve bu kop ya la ra gö re pro te in ler üre ten en zim le rin bu lun ma sı ge -

re kir. Ya ni can lı lık tan söz edil me si için, hem DNA adı ve ri len bil gi ban -

ka sı nın hem de bu ban ka da ki bil gi le ri oku ya rak üre tim ya pa cak ma ki -

na la rın var ol ma sı ge rek mek te dir. Bu hüc re nin "in dir ge ne mez komp -

leks lik" ola rak açık la nan çok önem li bir özel li ği dir. Prof. Frank B. Sa lis -

bury hüc re de ki bu komp leks li ği şöy le di le ge tir mek te dir:

Şim di hüc re nin bi zim ha yal et ti ği miz den çok da ha komp leks ol du ğu nu

bi li yo ruz. Her bi ri ken di için de komp leks ma ki ne ler olan, bin ler ce en zi -

min fa ali ye ti ni içe rir. Da ha sı, her en zim bir DNA şe ri ti ni oluş tu ran ge ne

kar şı lık mey da na ge lir. Bu ge nin bil gi içe ri ği ve komp leks li ği kon trol et -

ti ği en zim ka dar müt hiş ol ma lı dır.193
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So nuç ola rak, iç içe geç miş, her par ça sı bir bi riy le bağ lan tı lı sis tem -

ler den olu şan can lı hüc re si nin, tek bir or ga ne li nin bi le ek sik li ği, o hüc -

re nin ça lış ma ma sı an la mı na ge lir. Hüc re nin böy le si ne ha ya ti bir ek sik -

li ği za man için de te la fi ede cek, söz de ev rim sü re ci ile ta mam la ya cak

bek le me lük sü yok tur. Do la yı sıy la mil yon lar ca se ne rast lan tı la rın kü -

çük kü çük par ça la rı bi ra ra ya ge tir me siy le, bir can lı hüc re nin oluş ma sı

müm kün de ğil dir. Hüc re, her par ça sı nın aşa ma lar la oluş ma sı na im kan

ver me ye cek komp leks bir bü tün lü ğe sa hip tir. Hüc re nin var lı ğı nı sür -

dür me si için, da ha en ba şın dan bü tün par ça la rıy la ek sik siz ve ku sur -

suz bir bü tün ha lin de ol ma sı zo run lu dur. Bu du rum da, ev rim te ori si

için aşıl ma sı müm kün ol ma yan aç maz lar dan bi ri dir.

Han gi si Ön ce Prob le mi: Pro te in mi,

Yok sa DNA mı?
DNA ile il gi li en çar pı cı ko nu lar dan bi ri de, DNA'yı oku yup ona

gö re üre tim ya pan en zim le rin de yi ne DNA'da ki şif re le re gö re üre til -

me le ri dir. Bu nun an la mı şu dur: Hüc re nin için de öy le bir fab ri ka var dır

ki, bu fab ri ka hem çok çe şit li ürün ler üret mek te, hem de bir ta raf tan bu

üre ti mi ya pan ro bot ve ma ki ne le ri de in şa et mek te dir. Tek bir nok ta sın -

da ek sik lik ol sa işe ya ra ma ya cak olan bu sis te min, na sıl or ta ya çık tı ğı

so ru su ise, ev rim te ori si ni tek ba şı na yık ma ya ye ter li dir. 

DNA'nın yal nız pro te in ya pı sın da ki bir ta kım en zim le rin yar dı mı

ile kop ya la na bil me si ve bu en zim le rin sen te zi nin de, an cak DNA'da ki
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bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek leş me si, pro te in ve DNA'nın bir bi ri ne ba -

ğım lı ol duk la rı nı gös te rir. Do la yı sıy la DNA'nın kop ya la na bil me si için,

en baş tan hem pro tei nin hem de DNA'nın ay nı an da var ol ma la rı ge re -

kir. Bi lim ya za rı John Hor gan bu iki le mi şöy le açık la mak ta dır:

... DNA, ka ta li tik pro te in le rin ve en zim le rin yar dı mı ol ma dan, yap tı ğı işi

ya pa maz. Kı sa ca sı DNA ol ma dan pro te in ler var ol maz, ama DNA da

pro te in ler ol ma dı ğı du rum da oluş maz.194

Mo le kü ler bi yo log Mic ha el Den ton'a gö re, "Pro te in ler bir çok şey

ya pa bi li yor, fa kat ken di in şa la rı için ge rek li olan bil gi -

yi sak la ya mı yor ve ya ak ta ra mı yor lar. Di ğer yan dan

DNA bil gi yi sak la ya bi li yor, fa kat hiç bir şey üre te mi -

yor ve ya ken di si ni ço ğal ta mı yor. Bu ne den le

DNA'nın pro te in le re, pro te in le rin de DNA'ya ih ti -

ya cı var. Bu kı rı la maz bir dön gü ha lin de, yu mur ta

mı ta vuk tan, ta vuk mu yu mur ta dan pa ra dok su nu

an dı rı yor."195 An drew Scott da, New Sci en tist der gi -

sin de ki bir ma ka le sin de, pro te in le rin ve ge ne tik

ko dun bir bi rin den ay rı dü şü nü le me ye ce ği ni şöy le

açık la mak ta dır:

Kla sik "ta vuk ve yu mur ta" iki le mi ile uğ ra şı yo ruz. Nük -

le ik asit ler pro te in le ri yap mak için ge rek li dir; pro te in ler

de nük le ik asit le ri yap mak ve böy le ce ay nı za man da nük -

le ik asit le rin pro te in üre tim sü re cin de ken di si ni yön len -

dir me si ni sağ la mak için ge rek li dir... Can sız atom lar dan
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bi zim olu şu mu muz yo lun da, ke sin lik le ha ya ti bir aşa ma olan, gen-pro te -

in bağ lan tı sı nın or ta ya çı kı şı, ne re dey se ta ma men ka ran lık için de giz len -

miş tir.196

Bu du rum, can lı lı ğın rast lan tı lar la oluş ma sı se nar yo su nu, bir kez

da ha ge çer siz kıl mak ta dır. Ame ri ka lı kim ya cı Prof. Ho mer Ja cob son

ise, bu ko nu da şöy le de mek te dir:

[Ha yat baş la dı ğı za man], üre me plan la rı, çev re den mad de ve ener ji sağ -

la ma, ge li şim sı ra sı ve tüm bun la rın ge li şi mi için bil gi le ri ter cü me ede cek

me ka niz ma ya da ir ta li mat la rın, o an da ve bi ra ra da bu lun ma la rı ge rek -

mek te dir. Bun la rın hep si nin kom bi nas yo nu te sa dü fen ger çek le şe mez.197

Prof. Ja cob son bu ifa de le ri, Ja mes Wat son ve Fran cis Crick ta ra fın -

dan DNA'nın ya pı sı nın ay dın la tıl ma sın dan iki yıl son ra yaz mış tı. An -

cak bi lim de ki tüm ge liş me le re rağ men, bu so run ev rim ci ler için ha la

çö züm süz ol ma ya de vam et mek te dir. Ev rim ci bi yo log Prof. Dr. Ali De -

mir soy da, pro te in ve DNA'nın bir lik te mey da na gel me ola sı lı ğı hak -

kın da şu iti ra fı yap mak zo run da ka lır: 

Bir pro tei nin ve çe kir dek asi di nin (DNA-RNA) oluş ma ih ti ma li tah min -

le rin çok öte sin de bir ola sı lık tır. Hat ta be lir li bir pro te in zin ci ri nin or ta ya

çık ma ih ti ma li as tro no mik de ne cek ka dar az dır."198

De mir soy'un bah set ti ği ih ti mal ise pra tik te sı fır dır. Ev rim ci Dr.

Les li e Or gel ise, 1994 ta rih li bir ma ka le sin de ay nı ger çek kar şı sın da

şöy le de mek te dir:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan en zim le rin ve nük le ik asit le rin

(RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak oluş ma la -

rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el -

de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol -

lar la or ta ya çık ma sı nın, as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run -

da kal mak ta dır.199

"Ha ya tın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı im kan sız" de mek, "ha -

ya tın ken di ken di ne oluş ma sı im kan sız" de mek tir. Bu ger çek, can lı lı ğın

bir an da ya ra tıl dı ğı nın açık bir is pa tı dır. An cak ev rim ci ler açık de lil le -
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ri ni gör dük le ri bu ger çe ği, ide olo jik ne den ler le ka bul

et mez ler. Al lah'ın var lı ğı nı ka bul et me mek için, im -

kan sız ol du ğu nu ken di le ri nin de bil di ği, saç ma se -

nar yo la rı sa vu nur lar. Bir baş ka ev rim ci Caryl P. Has -

kins, DNA şif re si nin te sa dü fen oluş ma sı nın im kan -

sız lı ğı nı ve bu ger çe ğin ya ra tı lış için güç lü bir de lil ol -

du ğu nu şöy le ifa de eder:

Bi yo kim ya sal ge ne tik dü ze yin de ev ri me ait en kap sam lı so ru lar ha -

la ce vap lan dı rıl ma mış tır. Ge ne tik şif re ilk kez na sıl or ta ya çık mış tı ve

na sıl ev rim leş miş ti? Bu gün ya şa yan tüm or ga niz ma lar da hem DNA'nın

rep li kas yo nu hem de DNA şif re si nin et ki li bir şe kil de çe vi ri mi sü reç le -

ri, son de re ce ke sin en zim le re ge rek si nim duy mak ta dır. Ay nı za -

man da bu en zim le rin mo le kü ler ya pı la rı nın DNA'nın ken di si

ta ra fın dan ke sin bir şe kil de be lir til miş ol ma sı, dik ka te de -

ğer ev rim ci bir gi ze mi or ta ya çı kar mak ta dır... Şif re ve

şif re yi çe vir me yol la rı ev rim sü re cin de ken di li ğin den

mi or ta ya çık mış tı? Böy le bir rast lan tı nın ger çek leş -

miş ola bi le ce ği ne inan mak ne re dey se akıl al maz dır.

Bu bul ma ca Dar win'den ön ce ki dö nem de ol du ğu gi bi

Dar win'den son ra da ev rim den kuş ku du yan lar ta ra -

fın dan, özel ya ra tı lış için en güç lü ka nıt tü rü ola rak yo -

rum lan mış tır.200

Tek hüc re li bir or ga niz ma bi le, bi lim adam la rı nın an -

la yış la rı nın öte sin de bir komp leks li ğe sa hip tir. Çün kü

bu kü çük can lı da tek ba şı na kop ya sı nı oluş tu ra bi len

mu az zam ka pa si te de bir ge ne tik kod içer mek te dir. Bu

kod ise sa de ce dü zen de ğil, ay nı za man da ya zı lı bil gi

de ge rek ti ren bir ya pı ya sa hip tir. Ay rı ca bu DNA ko du -

nun sa de ce doğ ru ola rak ya zıl ma sı ye ter li de ğil dir. Ay nı

za man da hüc re nin ge ri ka la nı şif re li ola rak ya zıl mış bu ta li -

mat la rı oku yup ta kip et me li dir. Ni te kim can lı var lık la rın tü mü,
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al dık la rı bu di rek tif ler ne ti ce sin de, son de re ce or ga ni ze iş lem ler yü rü -

ten ku sur suz ya pı la ra sa hip olur lar.

Kuş ku suz şu ur suz hüc re or ga nel le ri nin bu kod la rın di li ni ken di

ken di ne öğ ren me si ya da bun la rı te sa düf ese ri çöz me si im kan sız dır.

Ko dun var ol ma sı, çö zül me si, bu ra da ki bil gi nin ak ta rıl -

ma sı, doğ ru bir şe kil de kul la nıl ma sı... her aşa ma -

sı ay rı bi linç ve akıl ge rek ti ren iş lem ler dir. Pe ki
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hüc re de ki en zim ve ri bo zom lar bu iş lem le ri yap ma la rı ge rek ti ği ni ne -

re den bil mek te dir? Bu nu bil dik le ri ni farz et sek bi le, bil me dik le ri bir ya -

pı da ki şif re le ri ha ta sız ola rak çöz me le ri na sıl müm kün ol mak ta dır? İş -

te bu nok ta da so ru lan tüm so ru lar bir yan dan ev rim ci le rin aç maz la rı nı

vur gu lar ken, bir yan dan da ya ra tı lış ta ki üs tün akıl ve il mi ser gi le yen

ger çek le ri or ta ya koy mak ta dır. Ku ran'da şöy le bu yu rul mak ta dır:

Rab bin, di le di ği ni ya ra tır ve se çer; se çim on la ra ait de ğil dir. Al lah, on -

la rın or tak koş tuk la rın dan mü nez zeh tir, yü ce dir. Rab bin on la rın gö -

ğüs le ri nin sak la dık la rı nı ve açı ğa vur duk la rı nı bi lir. O, Al lah'tır, ken -

di sin den baş ka ilah yok tur. İlk te de, son da da hamd O'nun dur. Hü küm

O'nun dur ve O'na dön dü rü le cek si niz. (Ka sas Su re si, 68-70)

Kim ya sal Ev rim İd di a la rı nın Ge çer siz li ği
Dar win, sı cak bir gö lün için de ya şa mın ham mad de si olan ba zı

kim ya sal lar bu lun du ğu tak dir de, pro te in le rin olu şa bi le ce ği ni, bun la rın

da ço ğa lıp, bir le şip, bir hüc re oluş tu ra bi le cek le ri ni sa vun muş tu.201 Dar -

win'in bu ha ya li ni ger çek leş tir mek ve ha ya tın kö ke ni ne söz de ev rim sel

bir açık la ma ge tir mek için ça ba la yan bin ler ce bi lim ada mı da bu çık -

maz yo la gir di ler. 

Rus bi yo kim ya cı Ale xan der Opa rin ve İn gi liz ge ne tik çi J. B. S. Hal -

da ne, 1920'ler de "kim ya sal ev rim" ola rak bi li nen te ori yi or ta ya at tı lar.

Dar win'in ha yal et ti ği gi bi, ya şa mın ham mad de si olan mo le kül le rin,

ener ji kat kı sıy la, ken di ken di le ri ne ev rim le şip can lı bir hüc re ya pa bi le -

ce ği ni id di a et ti ler. An cak Opa rin da hil hiç bir ev rim ci, bu "kim ya sal ev -

rim" id di ası nı des tek le ye cek bir bul gu or ta ya ko ya ma dı. Ak si ne, 20.

yüz yıl da ya pı lan her ye ni ke şif, can lı lı ğın ke sin lik le rast lan tı lar la olu şa -

ma ya cak ka dar komp leks ol du ğu nu gös ter di. Ün lü ev rim ci Les li e Or -

gel, bu ko nu da şu iti ra fı yap mış tır: "(DNA, RNA ve pro te in le rin ya pı sı

in ce len di ğin de) in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as -

la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır."202

İn sa nın ya pı ta şı hüc re bir ya na, DNA'nın te mel ya pı sın da ki nük -
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le otid le rin da hi, te sa düf ler so nu cu, er ken dün ya ko şul la rın da kim ya sal

özel lik le ri ni ko ru ma sı müm kün de ğil dir. Ev rim ci çiz gi de ya yın ya pan

bi lim der gi le rin den Sci en ti fic Ame ri can'da yer alan şu sa tır lar, ev rim ci -

le rin bu ko nu da ki iti raf la rı nı di le ge tir mek te dir:

Muh te mel il kel dün ya ko şul la rı nın tak lit edil di ği ger çek çi de ney ler de, en

ba sit mo le kül ler da hi, yal nız ca az mik tar lar da üre til miş tir. Da ha da kö tü -

sü, bu mo le kül ler, ge nel lik le or ga nik mo le kül le rin ikin ci de re ce den ya pı

taş la rı dır. Nor mal et ki le ri git gi de da ha komp leks or ga nik ka rı şım lar

oluş tur mak olan jeo kim ya sal re ak si yon lar so nu cun da, na sıl olup da mo -

le kül le rin ay rı şa bil dik le ri ve saf la şa bil dik le ri ha la bir prob lem ola rak

dur mak ta dır. Bi raz da ha komp leks mo le kül ler için, bu zor luk hız la da ha

da bü yür.203

Al man bi lim adam la rı Re in hard Jun ker ve Si eg fri ed Sche rer de,

can lı lık için ge rek li mo le kül le rin hep si nin sen te zi nin, ay rı ay rı ko şul lar

ge rek tir di ği ne dik kat çe ker ler. Bu du rum, Jun ker ve Sche rer'e gö re, ya -

şam için ge re ken bir çok fark lı mad de nin bi ra ra ya gel me ola sı lı ğı nın hiç

ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir:

Kim ya sal ev rim için ge rek li tüm mo le kül le rin el de edi le ce ği bir de ney bi -

lin mi yor. Do la yı sıy la çe şit li mo le kül le rin, de ği şik yer ler de, çok uy gun

ko şul lar da üre ti lip, hid ro liz (bir mo le kü lün su et ki siy le iki ye ay rıl ma sı nı

sağ la yan tep ki me) ve fo to liz (su yun ışık ener ji si ile ay rış tı rıl ma sı ola yı)

gi bi za rar lı et men le re kar şı ko ru nup, ye ni bir re ak si yon böl ge si ne ta şın -

ma sı ge rek mek te dir. Bu ra da te sa düf ten bah se di le mez, çün kü böy le bir

ola yın ger çek leş me ih ti ma li yok tur.204

Dr. John Ke osi an da The Ori gin of Li fe (Ha ya tın Kö ke ni) ki ta bın da,

ev rim ci le rin için de bu lun du ğu bu ça re siz li ği şu söz ler le iti raf et mek te dir:

Kim ya sal ev rim id di ala rı ger çek dı şı dır. Bi yo kim ya sal bi le şen le rin, bi yo -

kim ya sal tep ki me le rin ve me ka niz ma la rın, ener ji me ta bo liz ma sı nın ve

de po la ma sı nın, be lir li po li mer leş me le rin, şif re le rin, trans krip si yon

(DNA'da ki ge ne tik bil gi nin, mRNA'ya ak ta rıl ma sı) ve trans las yon

(RNA'da ki ge ne tik bil gi nin oku na rak pro te in üre til me si) me ka niz ma la rı -
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nın ve da ha bir çok de ta yın, il kel su la rın için de can lı lar he nüz or ta ya çık -

ma dan ön ce, can lı vü cu dun da ya pa cak la rı iş lev ler ile bir lik te var ol duk -

la rı na inan ma mız bek le ni yor. Kim ya sal ev rim ken di içe ri sin de son bul -

muş tur. Ço ğu za man, ya şam dı şı or ga nik kim ya sal sen tez ler de hiç bir şe -

kil de mey da na ge le me ye cek, fa kat can lı lık için uy gun ko şul lar da dü zen -

len miş uy dur ma ya da us ta lık la çar pı tıl mış la bo ra tu var sen tez le ri ile kar -

şı mı za çı kar… Ön yar gı lı ka na at le ri mi zi des tek le di ği için de ney le ri, so -

nuç la rı ve yar gı la rı eleş tir mek si zin ka bul et me ye ha zı rız… Ha ya tın kö ke -

ni so ru nu na çö züm ola rak, gü nü müz de or ta ya atı lan yak la şım lar ya ko -

nu dı şı dır ya da kör bir nok ta da son bu lur. İş te kriz bu ra da ya tar…205

Kim ya sal ev rim se nar yo su nun im kan sız lı ğı, DNA mo le kü lü nün

ya pı sı iti ba riy le de müm kün de ğil dir. Çün kü DNA mo le kü lü ken di ha -

li ne bı ra kıl dı ğın da ka rar lı lı ğı nı

yi ti rir, ya ni dış et ken ler

mo le kü lün ya pı sı nın

ko lay lık la bo zul -
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ma sı na se bep olur. DNA'nın hüc re içe ri sin de ka rar lı ol ma sı nın ne de ni,

bü yük öl çü de özel leş miş en zim ler ta ra fın dan de net len me si ve ta mir

edil me si sa ye sin de dir. Hüc re dı şın da, ev rim ci le rin id di a et ti ği gi bi il kel

ok ya nus la rın için de yü zer hal dey ken DNA'nın mo le kül ya pı sı nı ko ru -

ma sı -ka rar lı kal ma sı- müm kün de ğil dir. Ak si ne bu mo le kü lün, söz de

il kel ok ya nus or ta mın da bo zul ma ora nı, sen tez len me hı zın dan çok da -

ha faz la ola cak tı.206 Kim ya cı Dr. Char les B. Thax ton, Dr. Ro ger L. Ol sen

ve Prof. Wal ter L. Brad ley'in or tak ça lış ma sı olan The Mystery of Li fe's

Ori gin (Ha ya tın Kö ke ni nin Gi ze mi) ad lı ki tap la rın da, "Ok ya nus or ta -

mın da ki kim ya sal çor ba da, RNA ve di ğer te mel bi yo mo le kül sen tez le -

ri nin çok sa yı da çap raz tep ki me ne de niy le, ne re dey se her bir de vir de

kı sa dev re yap ma sı ola sı dır." di ye rek, ya şam için ge rek li mad de le rin

ka rar lı lı ğı nı ko ru ya ma ya cak la rı na de ğin mek te dir.207

Ni te kim bir bi yo kim ya cı DNA'yı hüc re den ayır dı ğın da ve ya la bo -

ra tu var da sen tez le di ğin de, onu eri me si ne se bep ola cak su yun için de

ve ya bu lun du ğu ka va no zu oda sı cak lı ğın da, la bo ra tu var tez ga hı üze -

rin de bı rak maz. Bü yük ola sı lık la ağ zı nı sı kı ca ka pa tıp bir tüp içe ri sin -

de, nit ro jen al tın da ve de rin don du ru cu da sak lar dı. Kal dı ki bu ko şul -

lar da bi le, mo le kül içe ri sin de ki kim ya sal bağ lar ya vaş ça par ça la nır ve

bi yo lo jik et kin lik za man için de kay bo lur.208

Ev rim ci ler söz de il kel ok ya nus içe ri sin de ve do ğal ko şul lar al tın -

da, DNA, RNA ve pro te in mo le kül le ri nin hız la yok edi le ce ği ger çe ği ni,

tü müy le gör mez den gel mek te dir ler. Dr. Carl Sa gan The Ori gins of Pre -

bi olo gi cal Systems (Pre bi yo lo jik Sis tem le rin Kö ke ni) ad lı ki ta bın da, ha -

ya tın kö ke ni ile il gi li mev cut se nar yo la rın ma kul ol ma dı ğı nı şöy le

ka bul et mek te dir: 
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Tar tış tı ğı mız prob lem çok ge nel dir. Or ga nik mo le kül ler üret mek için

ener ji kay nak la rı kul la nı yo ruz. Fa kat ay nı ener ji kay nak la rı nın, bu or ga -

nik mo le kül le ri yok ede bi le ce ği de an la şıl mış tır. Or ga nik kim ya cı, tep ki -

me ürün le ri bo zul ma dan ön ce, bun la rı ener ji kay na ğın dan he men uzak -

laş tı ra bi lir. Fa kat ha ya tın kö ke nin den söz et ti ği miz de, sen tez le bir lik te,

ay nı za man da bo zul ma la rın da ger çek leş ti ği ni ve bu ürün ler he men

uzak laş tı rıl ma dık la rın da, tep ki me nin gi di şa tı nın fark lı ola ca ğı nı gör mez -

den gel me me li yiz. Ha ya tın kö ke ni ni tek rar et me ye ça lı şır ken, bu güç lük -

le bir şe kil de kar şı laş ma ya ca ğı mız ma kul se nar yo lar ha yal et mek zo run -

da yız!209

Bu ra da unu tul ma ma sı ge re ken, DNA'da ki bil gi yi oku ya cak, bu

ta li mat la rı al gı la yıp pro te in üre ti mi ya pa bi le cek me ka niz ma ya sa hip

bir hüc re da hi yok ken, DNA'da ki bil gi nin bir an la mı ol ma ya ca ğı dır.

Ev rim ci le rin öne sür dü ğü il kel dün ya ko şul la rın da, DNA mo le kü lü -

nün -her tür lü im kan sız lı ğa rağ men- ken di li ğin den oluş tu ğu nu farz et -

sek bi le, DNA'nın var lı ğı tek ba şı na bir an lam ta şı maz dı. Prof. Da vid E.

Gre en ve Prof. Ro bert F. Gold ber ger ev rim ci kim lik le ri ne rağ men, hüc -

re nin aşa ma lı ola rak ken di li ğin den or ta ya çık tı ğı gö rü şü nün ge çer siz li -

ği ni şöy le ifa de et mek te dir ler:

… mak ro mo le kül den hüc re ye ge çiş, fan tas tik bo yut lar da bir sıç ra ma dır

ve test edi le bi lir bir hi po tez de ğil dir. Bu alan da her şey, var sa yım lar dan

iba ret tir. Mev cut bil gi ler, hüc re le rin, bu ge ze gen de ken di li ğin den or ta ya

çık tı ğı nı, ger çek ola rak var sa ya cak bir te mel oluş tur mu yor.210

New York Ti mes ga ze te sin bi lim ya za rı Nic ho las Wa de, Ha zi ran

2000'de ya yın la nan "Ha ya tın Kö ke ni Da ha Ka ran lık ve Da ha Kar ma şık

Olu yor" ad lı ma ka le sin de "Dün ya da ha ya tın kö ke niy le il gi li her şey bir

sır ve ne ka dar çok şey bi li nir se, bil me ce de o ka dar de rin le şi yor." de -

mek te dir.211 Bi yo kim ya cı Prof. Mic ha el J. Be he ise, ev rim se nar yo la rı

açı sın dan bi li min için de bu lun du ğu du ru mu şöy le özet le mek te dir:

As lın da ço ğu bi lim ada mı, ha ya tın baş lan gı cı ko nu sun da bir açık la ma ya -

pa ma mak ta dır. Di ğer ta raf tan bir kı sım bi lim adam la rı, ha ya tın kö ke ni
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ko nu sun da, bu ki tap ta ta rif edi len bü yük zor luk la ra rağ men, ev ri min ko -

lay lık la açık la na bi le ce ği ni dü şün mek te dir ler. Bu ga rip du ru mun se be bi

ise şöy le dir: Kim ya cı lar ha ya tın kö ke ni se nar yo la rı nı öl çüm ler le ve de -

ney ler le test et mek te dir ler. An cak ev rim ci bi lim adam la rı, ev rim se nar yo -

la rı nı ne öl çüm ne de de ney ler le mo le kü ler dü zey de test et me ye te şeb büs

et me mek te dir ler. İş te bu ne den le ha ya tın kö ke ni ça lış ma la rı na ha kim

olan ev rim ci bi yo lo ji, de ney ler ya pıl ma dan ön ce ki, 1950'ler de ki zih ni yet -

te tı ka nıp kal mış tır: Ha yal gü cü sı nır sız kul la nı la rak. Bi yo kim ya nın ge liş -

me siy le, as lın da ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ya ma dı ğı bir dün ya or -

ta ya çık mış tır ve bu dün ya can lı la rın ta ma mın da mev cut tur. Dar win'in

baş lan gıç nok ta sı olan ha ya tın kö ke ni ve gör me nin kö ke ni, teo ri ta ra fın -

dan ke sin lik le açık la na ma mış tır. Dar win, hiç bir za man, ha ya tın en te mel

se vi ye sin de bi le bu lu nan eş siz komp leks li ği ha yal ede me miş tir.212

Ev rim ci le rin bir tür lü an la mak is te me dik le ri nok ta da bu dur: Dar -

win can lı lı ğın komp leks li ği ni ön gö re me ye cek ka dar yü zey sel bil gi le re

sa hip, sa de ce göz lem le ri ne da ya na rak yo rum yü rü ten, ama tör bir bi lim

ada mıy dı. Ev rim te ori si ne kö rü kö rü ne bir bağ lı lık gös te ren pek çok bi -

lim ada mı da, ken di le ri ni bu ce ha le tin aç ma zı için de bul mak ta dır. Ge -

rek iti bar la rı nı kay bet me en di şe sin den, ge rek doğ ru la rı söy le me ce sa -

re ti gös te re me mek ten, ge rek se Al lah'ın ya ra tı şı nı ka bul et mek is te me -

dik le ri için top lu bir al dat ma ca nın par ça sı ol muş lar dır. An cak ger çek -

ler öy le si ne açık tır ki, ki mi za man iti raf dı şın da ev rim ci le rin de söy le -

ye cek söz le ri bu lun ma mak ta dır. Gü nü müz ev rim ci le rin den bi ri ol ma -

sı na kar şın, bi yo kim ya cı Kla us Do se, ha ya tın söz de il kel or tam da ken -

di li ğin den oluş ma sı nın im kan sız lı ğı nı şöy le ka bul et mek te dir: 

Bu nun ar dın dan ha la açık la na ma mış bir bil me ce var, ya ni gen le ri miz de

yer le şik bil gi ör ne ğin de ol du ğu gi bi, bi yo lo jik bil gi nin kay na ğı so ru su…

Ba sit nük le otid le rin ve ya hat ta il kel dün ya ko şul la rın da kop ya la na bi len

po li nük le otid le rin ken di li ğin den oluş ma sı ih ti ma li, bu alan da ya pı lan sa -

yı sız ba şa rı sız de ney ışı ğın da ar tık im kan sız ola rak ka bul edil me li dir.213

"Ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın im kan sız ol ma sı"

de mek, "ya şa mın te sa dü fen or ta ya çık ma sı im kan sız" de mek tir. Do la -
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yı sıy la ya şa mın kö ke ni ni te sa düf le açık la ma ya kal kan ev rim te ori si, da -

ha ilk aşa ma da çök mek te dir. Ya şa mın kö ke ni te sa düf ol ma dı ğı na gö re,

bi lim açık ça gös ter mek te dir ki, ya şam ku sur suz bir şe kil de ya ra tıl mış -

tır. Yal nız ca ilk can lı lık de ğil, yer yü zün de ki tüm fark lı can lı sı nıf la ma -

la rı ay rı ay rı ya ra tıl mış lar dır. Ni te kim fo sil ka yıt la rı bu hu su su doğ ru -

la mak ta, tüm tür le rin yer yü zün de bir an da ve öz gün ya pı la rıy la or ta ya

çık tık la rı nı, hiç bir ev rim sü re ci ge çir me den ya ra tıl dık la rı nı gös ter mek -

te dir.

Bi linç li Ola rak Yön len di ril miş De ney ler, 

Ev rim Te ori si ne Ka nıt Ola maz
Ha ya tın kö ke ni ile il gi li de ney ler den bah se dil di ğin de ilk ola rak

ak la Mil ler de ne yi ge lir. Ev rim ci kay nak lar da, ha ya tın kö ke ni ni ay dın -

lat tı ğı id di asıy la söz de bir de lil ola rak gös te ri lir. An cak de ne yin de tay -

la rı -ger çek le ri yan sıt ma yan ko şul la rı- ço ğu za man göz ar dı edi lir.

Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler, ken di oluş tur du ğu ve er ken dün ya

at mos fe ri ile il gi si ol ma yan su ni ko şul lar da de ne yi ni ger çek leş tir miş tir.

So nuç ola rak Stan ley Mil ler'ın ami no asit sen te zi, ger çek le ri yan sıt ma -

yan bir or tam esas alı na rak ya pıl dı ğı için, bi lim sel bir bul gu or ta ya koy -

ma mak ta dır. 

Ay rı ca Mil ler bu de ney de, sa de ce ami no asit sen tez le ye bil miş tir.

An cak her han gi bir şe kil de ami no asit oluş ma sı, ke sin lik le can lı lık

oluş ma sı de mek de ğil dir. Ami no asit ler, vü cu dun en te mel mal ze me le -

ri olan pro te in le rin ya pı taş la rı dır. Yüz ler ce ami no asit, hüc re için de be -

lir li bir sı ray la bir leş ti ri lir ve böy le ce pro te in ler ya pı lır. Hüc re ler de or -

ta la ma bir kaç bin ay rı tür de pro te in den mey da na ge lir. Ya ni ami no

asit ler, can lı la rın en ba sit, en kü çük par ça la rı dır. Mil ler'in de ne yi nin ge -

çer li ol ma dı ğı, iler le yen yıl lar da pek çok bi lim sel ya yı na da ko nu ol -

muş tur.214 (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Ev rim Al dat ma ca sı,

Araş tır ma Ya yın cı lık) 

Mil ler de ne yiy le ev rim ci ler, aslında ev ri mi ken di el le riy le çü rüt -
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müş ler dir. Çün kü de ney, ami no asit le rin an cak tüm ko şul ları özel ola -

rak ayar lanmış bir la bo ra tu var or tamında, bi linç li mü da ha le ler le el de

edi le bi le ce ği ni kanıtlamıştır. Ya ni canlılığı or ta ya çıka ran güç, bi linç siz

te sa düf ler de ğil, "ya ratılış"tır.

Ev rim ci le rin bu açık ger çe ği ka bul et me me le ri, bi li me ta ma men

aykırı bir takım ön yargıla ra sa hip ol ma larından kay nak lanır. Ni te kim

Mil ler De ne yi'ni öğ ren ci si Stan ley Mil ler ile bir lik te or ga ni ze eden Ha -

rold Urey, bu ko nu da şu iti rafı yapmıştır:

Ya şamın kö ke ni ko nu su nu araştıran bü tün biz ler, bu ko nu yu ne ka dar

çok in ce ler sek in ce le ye lim, ha yatın her han gi bir yer de ev rim leş miş ola -

ma ya cak ka dar komp leks ol du ğu so nu cu na varıyo ruz. (An cak) He pi -

miz bir inanç ifa de si ola rak, ya şamın bu ge ze ge nin üze rin de ölü mad de -

den ev rim leş ti ği ne inanıyo ruz. Fa kat komp leks li ği o ka dar bü yük ki,

nasıl ev rim leş ti ği ni ha yal et mek bi le bi zim için zor.215
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Urey-Mil ler  de ne yi ile
bir lik te, ev rim ci ler
canl l ğ n yap  taş
olan ami no asit le rin,
söz de il kel dün ya şart -
lar nda te sa dü fen olu -
şa bi le ce ği nin is pat lan -
dı ğı nı id di a et ti ler. An -
cak bu de ney bu gün
pek çok aç dan ge çer -
siz li ği kan tlanm ş ve
ev rim ci le rin bi le, ar tık
sa vun may  terk et tik le -
ri bir ko nu dur. 

Elek trik ener ji si

So ğu tu lan su dı şa rı

So ğu tu lan su dı şa rı

Yo ğun laş mış su

Isı ener ji si

Me tan, amon yak
ve su bu ha rı ka -
rı şı mı



Ev rim ci le rin ha ya tın kö ke ni ile il gi li id di ala rı na de lil gi bi sun duk -

la rı ben ze ri de ney le rin hiç bi ri ger çek le ri yan sıt ma mak ta dır. Bu nun ya -

nı sı ra asıl çe liş ki, ev rim ci le rin bir yan dan ha ya tın kö ke ni ni te sa dü fi şu -

ur suz et ki ler le açık lar ken, bir yan dan da de ney le ri ni son de re ce plan lı,

bi linç li mü da he le ler al tın da ger çek leş tir me le ri dir. Do la yı sıy la la bo ra -

tu var da oluş tur duk la rı or tam da hiç bir şey rast ge le de ğil dir. 

Ak si ne, ha ya tın kö ke ni ne ev rim ci açık la ma ge tir mek için ya pı lan

tüm de ney ler, bi linç li, akıl ve bil gi sa hi bi bi lim adam la rı ta ra fın dan,

yük sek tek no lo jik do na nı ma sa hip, özel ha zır lan mış la bo ra tu var ko şul -

la rın da ya pıl mak ta dır. Böy le si ne kon trol lü bir or tam da, gen le rin çe şit -

li özel en zim ler kul la nı la rak DNA'dan ko par tıl ma sı, bir bir le ri ile ka rış -

tı rıl ma sı, da ha son ra tek rar hüc re içi ne yer leş ti ril me si, ar dın dan fay da -

lı olan la rın se çil me si gi bi aşa ma la rın te sa dü fi et ki le ri yan sıt ma ya ca ğı

açık tır. Do la yı sıy la ev rim ci le rin can lı lı ğın kö ke nin de akıl, bi linç ve bil -

gi bu lun ma dı ğı id dia sı, ge çer siz li ği ni bir de fa da ha gös ter mek te dir.

Mo le kü ler bi yo log Mic ha el Be he Dar win's Black Box (Dar win'in Ka ra

Ku tu su) ad lı ki ta bın da, ko nu ile il gi li şun la rı di le ge tir mek te dir:

Bu ra da ki bü yük prob lem şu ra da yat mak ta dır: Ken di le ri de bir "ya pı ta şı"

olan her nük leo tid, çe şit li par ça lar dan mey da na gel mek te dir ve bu par ça -

la rı oluş tu ran sü reç ler, kim ya sal an lam da uyum suz dur. Bir kim ya ger la -

bo ra tu va rın da mal ze me le ri ay rı ay rı sen tez le ye rek, bun la rı saf ha le ge ti -

re rek ve da ha son ra bir bir le riy le tep ki me ye so ka rak ko lay lık la nük le otid -

le ri el de ede bi lir. An cak, yön len di ril me yen kim ya sal re ak si yon lar, kar şı

ko nu la maz bir şe kil de test tü pü nün di bin de is ten me yen ürün ler ve şe kil -

siz kar ma ka rı şık mad de ler le so nuç la na cak tır.216

Ya pı lan tüm de ney ler, as lın da ha ya tın olu şu mu nun her aşa ma sın -

da, bi linç li bir kon tro lün ge rek li li ği ni ka nıt la mak ta dır. Prof. Wer ner

Gitt ev ri me de lil ola rak su nu lan Mil ler de ney le ri hak kın da şun la rı ifa -

de et mek te dir:

Bu tür bir de ney de hiç bir za man bir pro te in sen tez len me miş tir. Bun lar

pro te in ler de ğil, pro te ino id ler dir. Uzun bir ami no asit zin ci ri ve doğ ru
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op tik ro tas yo nu (pro te in le rin sol-el li ol ma la rı nı sağ la mak için kim ya da

kul la nı lan bir yön tem) olan ger çek bir pro te in el de et miş ol sa lar bi le bu,

ev ri min baş lan gı cı ola maz dı. Bu pro tei ne ait bil gi nin sak la na bi le ce ği bir

şif re le me sis te mi ol ma lı dır ki, son ra ki aşa ma lar da ken di ni ye ni le ye bil sin.

Fa kat... bir şif re le me sis te mi as la mad de den or ta ya çı ka maz. Bu ne den le

Mil ler de ney le ri ha ya tın kö ke ni ni açık la ma ko nu sun da hiç bir kat kı da bu -

lun ma mak ta dır.217

Ün lü fi zik çi Prof. Pa ul Da vi es ise da ha en baş tan, ya pı lan de ney -

ler de ki yak la şı mın ha ta lı ol du ğu na şöy le de ğin mek te dir:

Can lı hüc re, en iyi sü per bir bil gi sa yar ola rak dü şü nü le bi lir. Şa şır tı cı

komp leks lik te ki bir bil gi iş lem ve kop ya la ma sis te mi. DNA, özel ha yat

ve ren bir mo le kül de ğil. DNA, ma te ma tik sel kod kul la na rak bil gi si ni ile -

ten bir ge ne tik ban ka dır. Hüc re ile il gi li ça lış ma la rın ço ğu, en iyi bil gi sa -

yar do na nı mı gi bi mad de sel şey ler le de ğil de ya zı lım prog ra mı gi bi bil gi

ile ta rif edi lir. Bir de ney tü pün de kim ya sal la rı ka rış tı ra rak ha yat oluş tur -

ma ya ça lış mak, düğ me ler le ve tel le ri le ğim le ye rek Win dows 98 prog ra -

mı nı üret me ye ben zer. Bu ba şa rı lı ol maz, çün kü so ru na yan lış kav ram lar

dü ze yin de yak la şı lı yor.218

Tüm bun lar gös ter mek te dir ki, hüc re de ki her şe yin da ha ilk an dan

iti ba ren yer li ye rin de, ek sik siz ve en mü kem mel şek liy le bu lun ma sı zo -

run lu dur. En kü çük bir ek sik lik ya da de ği şik lik hüc re nin so nu an la mı -

na ge le cek tir. De ğil mil yar lar ca, is ter se tril yon lar ca ke re tril yon lar ca se -

ne sür sün, ev rim te ori si nin id di a et ti ği tür den bir de ne me ya nıl ma sü -

re ci nin, can lı bir hüc re mey da na ge tir me si müm kün de ğil dir. Bi linç siz

te sa düf le rin, do ğa olay la rı nın tek bir se fer de, hüc re de ki in dir ge ne mez

komp leks lik te ki ya pı la rı ve sis tem le ri or ta ya çı kar mış ol ma sı nın ih ti -

mal dı şı ol du ğu, ar tık bi lim sel bir ger çek tir. Tüm bu ger çek le ri gör me -

le ri ne rağ men te sa düf le re ilah lık at fe den ler, boş bir al da nış ta dır lar.

Al lah bu kim se le rin ba tıl inanç la rı nı Ku ran'da şöy le bil dir mek te dir:

Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur; ço cuk edin me miş tir. O'na mül -

kün de or tak yok tur, her şe yi ya rat mış, ona bir dü zen ver miş, bel li bir
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öl çüy le tak dir et miş tir. O'nun dı şın da, hiç bir şe yi ya rat ma yan, üs te lik

ken di le ri ya ra tıl mış olan, ken di ne fis le ri ne bi le ne za rar, ne ya rar sağ -

la ya ma yan, öl dür me ye, ya şat ma ya ve ye ni den di ril tip-yay ma ya güç le -

ri yet me yen bir ta kım ilah lar edin di ler. (Fur kan Su re si, 2-3)

DNA'da ki Komp leks lik Ken di li ğin den

Dü zen le ne mez
Fi zi ğin en te mel ka nun la rın dan bi ri si olan "Ter mo di na mi ğin İkin -

ci Ka nu nu", ev ren de ken di ha li ne, do ğal şart la ra bı ra kı lan tüm sis tem -

le rin, za man la doğ ru oran tı lı ola rak dü zen siz li ğe, da ğı nık lı ğa ve bo zul -

ma ya doğ ru gi de ce ği ni açık lar. Can lı, can sız bü tün her şey, za man için -

de aşı nır, bo zu lur, çü rür, par ça la nır ve da ğı lır. Bu, er ya da geç her var -

lı ğın kar şı la şa ca ğı mut lak son dur ve söz ko nu su ka nu na gö re bu ka çı -

nıl maz sü re cin ge ri dö nü şü yok tur. Sid ney Üni ver si te si'nden bi yo log

Prof. Mic ha el G. Pitt man ko nu ile il gi li şun la rı di le ge tir mek te dir:

Zamanın bir faydası olmaz. Canlı bir sistem dışında, biyo-moleküller za-

manla tahrip olur, gelişme göstermez. Çoğu zaman dayanabilecekleri sü-

re birkaç gündür. Zaman, kompleks sistemleri bozar. Uzun bir "kelime"

(protein) veya bir paragraf, tesadüfler sonucu oluşmuş olsa bile, zaman

bunu yok edecektir. Ne kadar çok zaman tanırsanız, bu parçaların kont-

rolsüz kimyasal ortamda kurtulma ihtimali daha az olacaktır.219

Ev rim ci ler, ter mo di na mi ğin 2. ka nu nu ile ev ri mi uz laş tır ma ama -

cıy la, "açık sis tem" de ni len, sü rek li mad de ve ener ji gi riş-çı kı şı olan sis -

tem ler de, bel li bir dü zen olu şa bi le ce ği ni is pat la ma ya ça lış mak ta dır lar.

Bu nok ta da, iki ki lit kav ra ma açık lık ge ti ril me si, ev rim ci le rin ya nıl tı cı

yön tem le ri nin or ta ya kon ma sı açı sın dan önem li dir. Bu ra da ki ya nılt ma,

iki fark lı kav ra mın -"dü zen li" ve "or ga ni ze" kav ram la rı nın- ka sıt lı ola -

rak ka rış tı rıl ma sı dır.

Ör ne ğin rüz gar, toz lu bir oda ya gir di ğin de, da ha ön ce ye re tek dü -

ze ola rak ya yıl mış toz ta ba ka sı oda nın bel li bir ke na rı na top la na bi lir.

Bu yi ne ter mo di na mik an lam da es ki si ne gö re da ha dü zen li bir or tam -
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Re sim de gör dü ğü nüz tüm de tay -
lar, bu lun duk lar  ye re bir amaç la
kon muş tur. Her bi ri kul lan m ko -
layl ğ , es te tik, si met ri, uyum gi -
bi pek çok yön dü şü nü le rek yer -
leş ti ril miş tir. Mant k sa hi bi hiç
kim se, bu nun ter si ni -ör ne ğin eş -
ya lar n pen ce re den esen rüz gar -
la za man için de te sa düf ese ri
yer leş ti ği ni- id di a et mez.



dır, fa kat toz par ça cık la rı hiç bir za man rüz ga rın ener ji siy le 'ken di ken -

di le ri ne or ga ni ze ola rak' oda nın ta ba nın da ek sik siz bir in san res mi

oluş tu ra maz lar. So nuç ola rak do ğal sü reç ler le hiç bir za man komp leks

ve or ga ni ze sis tem ler mey da na ge le mez. An cak za man za man yu ka rı -

da ki ör ne ğe ben zer ba sit dü zen le me ler olu şa bi lir. Bu dü zen le me ler de

bel li sı nır la rın öte si ne ge çe mez ler.

Ne var ki ev rim ci ler, bu şe kil de ki do ğal sü reç ler le ken di li ğin den

or ta ya çı kan dü zen len me (self-or de ring) olay la rı nı, ev ri min çok önem -

li bir ka nı tı gi bi sun mak ta ve bun la rı söz de "ken di ni or ga ni ze et me"

(self-or ga ni za ti on) ör nek le ri gi bi gös ter mek te dir ler. Bu kav ram kar ga -

şa sı so nu cun da da, can lı sis tem le rin do ğal olay lar ve kim ya sal re ak si -

yon lar so nu cun da ken di li ğin den mey da na ge le bi le ce ği ni öne sür mek -

te dir ler.

Hal bu ki baş ta da be lirt ti ği miz gi bi, or ga ni ze sis tem ler le dü zen li

sis tem ler bir bir le rin den ta ma men fark lı ya pı lar dır. Dü zen li sis tem ler

ba sit sı ra la ma lar, tek rar lar şek lin de ya pı lar içe rir ken, or ga ni ze sis tem -

ler iç içe geç miş son de re ce komp leks ya pı ve iş lev ler içe rir ler. Or ta ya

çık ma la rı için mut la ka bi linç, bil gi ve ak la ih ti yaç var dır. Ara da ki bu

önem li far kı ev rim ci bi lim adam la rın dan Jef frey Wic ken şöy le ta rif

eder:

"Or ga ni ze" sis tem le ri "dü zen li" sis tem ler den dik kat li ce ayırt et mek ge re -

kir. İki sis tem den hiç bi ri "rast ge le" de ğil dir, ama dü zen li sis tem ler ba sit

ka lıp lar dan oluş tuk la rı için hiç komp leks lik ta şı maz ken, or ga ni ze sis tem -

ler her par ça sı yük sek bil gi içe ren dış kay nak lı bir pla na gö re bi ra ra ya ge -

lir ler… Or ga ni zas yon, bu yüz den iş lev sel komp leks lik tir ve bil gi ta şır.220

Ken di li ğin den dü zen len me se nar yo la rı nın çık maz nok ta la rı, DNA

mo le kü lü nün ya pı sı in ce len di ğin de ko lay lık la gö rü le bi lir. Bi yo kim ya

ve mo le kü ler bi yo lo ji ala nın da ki ça lış ma lar, DNA, RNA gi bi ge niş bil -

gi içe ren mak ro-mo le kül le rin özel di zi li mi ni açık la ya ma mak ta dır. New

York Üni ver si te si'nde kim ya pro fe sö rü ve DNA uz ma nı olan Ro bert

Sha pi ro, ev rim ci le rin "mad de nin ken di ken di ni or ga ni ze et me si" ko nu -
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sun da ki inanç la rı nı ve bu nun kö ke nin de ya tan ma ter ya list dog ma yı şu

şe kil de açık lar:

Bi zi ba sit kim ya sal la rın var ol du ğu bir ka rı şım dan, ilk et kin rep li ka tö re

(DNA ve ya RNA'ya) ta şı ya cak bir ev rim sel il ke ye ih ti yaç var dır. Bu il ke

"kim ya sal ev rim" ya da "mad de nin öz ör güt len me si" (self-or ga ni za ti on)

ola rak ad lan dı rı lır, ama hiç bir za man de tay lı bir bi çim de ta rif edil me miş

ya da var lı ğı gös te ri le me miş tir. Böy le bir pren si bin var lı ğı na, di ya lek tik

ma ter ya liz me bağ lı lık uğ ru na ina nı lır.221

Ev rim ci le rin "öz ör güt len me" kav ra mıy la sa vun duk la rı id di a, can -

sız mad de nin ken di ken di ni dü zen le yip, or ga ni ze edip, komp leks bir

can lı var lık mey da na ge ti re bi le ce ği yö nün de ki inanç tır. Bu ke sin lik le

bi li me ay kı rı bir inanç tır, çün kü bü tün göz lem ve de ney ler, mad de nin

böy le bir ye te ne ği ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Pe ki ev rim ci ler ne den

ha la "mad de nin öz ör güt len me si" gi bi bi lim sel ol ma yan se nar yo la ra

inan mak ta dır lar? Ne den can lı sis tem ler de açık ça gö rü len ya ra tı lış de -

lil le ri ni red det me ko nu sun da bu ka dar ıs rar cı dır lar? 

Bu so ru la rın ce va bı, ev rim te ori si nin asıl te me li olan ma ter ya list fel -

se fe de giz li dir. Ma ter ya list fel se fe, sa de ce mad de nin var lı ğı nı ka bul eder,

bu du rum da can lı la ra da sa de ce mad de ye da ya lı bir açık la ma ge ti ril me -

si ge rek mek te dir. Ev rim te ori si bu zo run lu luk tan doğ muş tur ve her ne

ka dar bi li me ay kı rı da ol sa, sırf bu zo run lu luk uğ ru na sa vu nul mak ta dır. 

Can lı lı ğa ge ti ri le bi le cek tek açık la ma ya ra tı lış tır. Ev rim ci ler

Al lah'ın var lı ğı nı in kar et mek adı na her tür lü im kan sız lı ğa ih ti mal ver -

mek te, her çık maz yo lu zor la mak ta dır. An cak ger çek ler den ne ka dar

ka çar lar sa kaç sın lar, kar şı la rın da her za man Rab bi miz'in var lı ğı nın de -

lil le ri ni, ya rat tık la rın da ki üs tün lü ğü bu la cak lar dır. Ku ran'da in kar

eden le rin du ru mu şöy le bil di ril mek te dir:

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

zer; su sa yan onu bir su sa nır. Ni ha yet ona ulaş tı ğın da bir şey bu la maz

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

Al lah, he sa bı çok se ri gö ren dir. (Nur Su re si, 39)
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Ne o-Dar wi nizm Ev rim Aç ma zı na

Bir Çö züm Ola maz 
Ne o-Dar wi nizm, Dar win'in ev rim te ori si ni, Avus tur ya lı bi yo log

Gre gor Men del'in ge ne tik ka lı tım ka nun la rı ile bir leş ti re rek, bi lim sel ge -

liş me le re uy du ra rak ayak ta tut ma ça ba sı dır. Mo dern sen tez de de ni len

ne o-Dar wi nizm, as lın da Dar win'in ce ha le ti ni tüm açık lı ğıy la or ta ya ko -

yan bir du rum dur. Can lı lar da ki çe şit li li ği do ğal se lek si yon la açık la ma -

ya ça lı şan Dar win, can lı lar da ki özel lik le rin ka lı tım yo luy la son ra ki ne -

sil le re ak ta rıl dı ğı nı bil mi yor du. Ev rim te ori si nin bu ye ni ver si yo nu, bu

ce ha le ti ört me ça ba sı nın bir so nu cu dur. An cak ne o-Dar wi nist ler, te ori yi

her ne ka dar gün cel leş tir me ye ça lış sa lar da, baş tan çü rük te mel ler üze -

ri ne ku ru lu bir teo ri ol du ğu için, amaç la rın da ba şa rı lı ola ma mış lar dır.

Ne o-Dar wi nist ler de Dar win gi bi, can lı lar da ki çe şit li li ğin ken di li -

ğin den oluş tu ğu nu ve te sa dü fi ol du ğu nu öne sür dü ler.222 Bu yan lış

man tı ğın üze ri ne ek ola rak mu tas yon la rı, ev rim ci le rin di ğer bir de yi şi

ile te sa dü fi ge ne tik de ği şik lik le ri, can lı lı ğın kay na ğı ola rak gös ter di ler.

DNA'nın kop ya la ma sı sı ra sın da or ta ya çı kan ha ta lar, ola bi le cek en kü -

çük mu tas yon ol du ğu için, ne o-Dar wi nist ler bu nu te ori le ri için kul la -

na bi le cek le ri ni dü şün dü ler.223 Fa kat en kü çük bir kop ya la ma ha ta sı bi -

le -tek bir nük le otit te ki de ği şik lik- son de re ce önem li so nuç lar do ğur -

mak ta dır.

Ne o-Dar wi nist ler kü çük de ği şim le rin, ge ne tik bil gi nin ön ce bir

ye rin de, son ra bir baş ka ye rin de ger çek leş ti ği ni söy le di ler.224 Bi yo fi zik -

çi Dr. Le e Spet ner "Ne o-Dar wi nist teo ri er geç bü yük de ği şim le rin ola -

ca ğı nı ile ri sür mek te dir. Bu, ye te rin ce pe ni bi rik ti re rek, mil yo ner ol mak

gi bi bir şey dir."225 söz le riy le, te ori nin ger çek çi li ği ol ma dı ğı nı vur gu la -

mak ta dır. 

Fran sız Bi lim ler Aka de mi si üye si, Pa ris Üni ver si te si'nden ma te -

ma tik çi, bi yo log ve tıp dok to ru olan Prof. Mar cel-Pa ul Schüt zen ber ger,

ne o-Dar wi nizm'i ma te ma tik sel de lil ler le çü rüt müş bir bi lim ada mı dır.

Mat he ma ti cal Chal len ges in the Ne o-Dar wi ni an In ter pre ta ti on of Evo lu ti on
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(Ev ri min Ne o-Dar win ci Yo ru mu na Ma te ma tik sel Mey dan Oku ma) ad -

lı ki ta bın da şöy le bir so nu ca var mak ta dır:

Ne o-Dar wi nizm'in ev rim te ori sin de cid di bir boş luk ol du ğu na ina nı yo -

ruz. Ve ina nı yo ruz ki bu boş luk, öy le bir do ğa ya sa hip tir ki, gü nü müz bi -

yo lo ji kav ra mı ile dol du ru la ma ya cak bir boş luk tur.226

Ne o-Dar wi nizm'e gö re te sa dü fi ge ne tik mu tas yon lar, ev rim için

ham mad de yi oluş tu rur. An cak bu gün pek çok bi lim ada mı nın ka bul

et ti ği gi bi, can lı lık ta ki komp leks lik dü ze yi, ne o-Dar wi nizm'in var say -

dı ğı de ne me ya nıl ma sü reç le ri ile el de edi le mez. Dr. Le e Spet ner, "Var -

yas yon lar te sa dü fi ol sa da, ge ne tik bil gi nin olu şu mu nu açık la ya ma -

mak ta dır. İh ti mal ler he men he men sı fır dır... Uyum sağ la yı cı bü yük bir
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ge ne tik dü ze nin, te sa düf ese ri ol du ğu nu dü şü ne mez si niz."227 söz le riy -

le bu im kan sız lı ğı di le ge tir mek te dir.

Ev rim te ori si nin can lı lı ğın kö ke ni hak kın da ge tir me ye ça lış tı ğı her

tür lü "açık la ma" akıl ve bi lim dı şı id di alar dır. Bu ger çe ği ka bul eden

açık söz lü oto ri te ler den bi ri, Fran sız Bi lim ler Aka de mi si'nin es ki baş ka -

nı olan ün lü Fran sız zoo log Pi er re Grassé'dir. Grassé de bir ev rim ci dir,

an cak Dar wi nist te ori nin can lı lı ğı açık la ya ma dı ğı nı sa vun mak ta ve

Dar wi nizm'in te me li ni oluş tu ran "te sa düf" man tı ğı hak kın da şun la rı

söy le mek te dir:

Te sa dü fi mu tas yon la rın, hav yan la rın ve bit ki le rin ih ti yaç la rı nın kar şı lan -

ma sı nı sağ la dı ğı na inan mak ger çek ten çok zor dur. Ama Dar wi nizm bun -

dan faz la sı nı da is ter: Tek bir bit ki, tek bir hay van, bin ler ce ve bin ler ce
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tam ol ma sı ge rek ti ği şe kil de fay da lı te sa düf le re ma ruz kal ma lı dır. Ya ni

mu ci ze ler sı ra dan bir ku ral ha li ne gel me li, ina nıl maz de re ce de dü şük

ola sı lık la ra sa hip olay lar ko lay lık la ger çek leş me li dir. Ha yal kur ma yı ya -

sak la yan bir ka nun yok tur, ama bi lim bu işin içi ne da hil edil me me li dir.228

Tüm bun lar bir ya na, ev rim ci le rin, DNA'da ki bil gi le ri za man için -

de ar tır dı ğı nı ve çe şit len me ye yol aç tı ğı nı dü şün dük le ri te sa dü fi mu tas -

yon lar, özel lik le ri iti ba riy le Dar wi nist le rin aç ma zı na bir çö züm ola maz.

Ön ce lik le mu tas yon lar, can lı hüc re si nin çe kir de ğin de bu lu nan ve ge ne -

tik bil gi yi ta şı yan DNA mo le kü lün de, rad yas yon ve ya kim ya sal et ki ler

so nu cun da mey da na ge len kop ma lar ve yer de ğiş tir me ler dir, kı sa ca sı

za rar lı et ki ler dir. Mu tas yon lar DNA'yı oluş tu ran nük le otid le ri tah rip et -

tik le ri ya da yer le ri ni de ğiş tir dik le ri için, ço ğu za man hüc re nin ta mir

ede me ye ce ği bo yut lar da bir ta kım ha sar ve de ği şik lik le re se bep olur lar.

Ör ne ğin X ışın la rı in san vü cu du nun de rin le ri ne nü fuz ede rek önem li öl -

çü de DNA ha sa rı na ne den olur. Bu da DNA'nın ha ta lı bir şe kil de kop -

ya la ma ya baş la ma sı na yol açar. An cak vü cut hüc re le rin de ha ta lı kop ya -

la ma lar ken di si ni kan ser ola rak gös te rir. Gü neş ışı ğın da ki mu ta je nik et -

ki de ri kan se ri ne ne den olur ve ya si ga ra da ki mu ta je nik et ki ak ci ğer kan -

se ri ne ne den olur. Üre me hüc re sin de 21. kro mo zo mun ha ta lı kop ya lan -

ma sı ise ço cuk ta Down sen dro mu na (mon go lizm) ne den olur. 

Ev rim te ori si nin yer yü zün de ki can lı lı ğın kö ke ni ni açık la ya bil me -

si için, ke sin lik le bo zan, tah rip eden de ğil, ye ni, fay da lı bir özel lik ek le -

yen bir me ka niz ma gös ter me si ge re kir. Ama bir can lı nın na sıl olup da

ye ni bir özel lik ka zan dı ğı so ru su so rul du ğun da ev rim ci le rin öne sür -

dük le ri tek ce vap; "mu tas yon"dur. İd di a la rı na gö re tüm can lı lık, tek bir

hüc re nin DNA'sı na et ki eden rast ge le mu tas yon lar la oluş muş tur. An -

cak mu tas yon lar, ev rim ci le rin ar ka sı na sı ğı na bi le cek le ri, can lı la rı da ha

ge liş mi şe ve mü kem me le gö tü ren bir me ka niz ma de ğil dir. Do la yı sıy la

ev rim ci le rin id di ala rı için te mel al dık la rı mu tas yon lar, ev rim te ori si nin

ih ti yaç duy du ğu tür den, ye ni özel lik ler üre te cek un sur lar de ğil dir. Mu -

tas yon la rın ev rim te ori si ne ne den hiç bir kat kı da bu lun ma dı ğı na ve bu -
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lu na ma ya ca ğı na, sa de ce ge nel hat la rıy la yer ve re ce ğiz: (De tay lı bil gi

için bkz. Ha run Yah ya, Ha ya tın Ger çek Kö ke ni, Araş tır ma Ya yın cı lık; Ha -

run Yah ya, Ev rim Al dat ma ca sı, Araş tır ma Ya yın cı lık)

* Mu tas yon lar za rar lı dır: 

Mu tas yon lar rast ge le mey da na gel dik le ri için he men he men her

za man can lı ya za rar ve rir ler. Komp leks bir ya pı ya ya pı la cak her han gi

bir bi linç siz mü da ha le, o ya pı yı da ha ile ri gö tür mez ak si ne tah rip eder.

Ni te kim ev rim me ka niz ma sı ola rak öne sü rü len te sa dü fi fay da lı mu -

tas yon la rın ge çer li bir ör ne ği yok tur.229 Mu tas yon la rın se bep ola ca ğı

de ği şik lik ler an cak Hi ro şi ma, Na ga za ki ve ya Çer no bil'de ki in san la rın

uğ ra dı ğı tür den de ği şik lik ler ola bi lir: Ya ni ölü ler, sa kat lar ve has ta lar... 
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Ohi o Üni ver si te si'nden Prof. Wal ter L. Star key fay da lı mu tas yon

id di ala rı nın ge çer siz li ği ni açık bir şe kil de di le ge tir mek te dir:

Sa at ler ce bir rönt gen ci ha zı nın ya nın da dur mak ya da bir nük le er te sis

içe ri sin de bek le mek akıl cı mı dır? Ve ya nük le er bir te si sin ha va ya uç tu ğu

Rus ya'da ki Çer no bil gi bi bir ye re se ya hat et mek doğ ru mu dur? Bi zi rad -

yas yon dan ko ru yan ozon ta ba ka sı nı ak tif ola rak boz ma ya ça lış ma mız mı

ge re kir? Eğer bu tür rad yas yon la olu şan et ki ler ev rim leş me ni ze ve ye ni

özel lik ler ge liş tir me ni ze ne den ola cak sa, öy ley se bu rad yas yon kay nak la -
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rıy la eli niz den gel di ğin ce çok bom bar dı man edil me ye ça lış ma nız ge re kir.

Bel ki de ba şı nı zın tam ar ka sın da ye ni bir gö zü nüz ola bi lir. Fa kat eğer

ger çek ten akıl lıy sa nız, si zi ge liş tir mek ten da ha çok za rar ve re ce ği için bu

tür rad yas yon lar dan ka çı nır sı nız.230

Ni te kim in san lar üze rin de göz lem le nen tüm mu tas yon lar za rar lı -

dır. Tıp ki tap la rın da "mu tas yon ör ne ği" ola rak an la tı lan mon go lizm,

Down sen dro mu, al bi nizm, cü ce lik gi bi zi hin sel ya da be den sel bo zuk -

luk la rın ya da kan ser gi bi has ta lık la rın her bi ri, mu tas yon la rın tah rip

edi ci et ki le ri ni or ta ya koy mak ta dır. El bet te ki in san la rı sa kat bı ra kan ya

da has ta ya pan bir sü reç, "can lı la rı ge liş ti ri ci bir me ka niz ma" ola maz.

Çün kü can lı DNA sı çok komp leks bir dü ze ne sa hip tir. Bu mo le kül üze -

rin de olu şan her han gi rast ge le bir et ki or ga niz ma ya an cak za rar ve re -

cek tir. Prof. Star key mu tas yo nun bu za rar lı et ki le ri hak kın da şun la rı

be lirt mek te dir:

Mu tas yon la ra yol açan rad yas yo na ma ruz kal mak, ye ni bir ara ba yı 30 ka -

lib re lik bir tü fek le vur ma ya ben zer. Ben zer şe kil de mu tas yon la rın si ze ya

da her han gi bir can lı ya bun dan fark lı bir şey yap ma sı pek müm kün de -

ğil dir. DNA kop ya la ma ha ta la rın dan kay nak la nan mu tas yon la rın so nu -

cu da ben zer ola cak tır.... Mu tas yon lar en az 10.000'de bir is tis na dı şın da

za rar lı dır. Rad yas yon ya da kop ya la ma ha ta la rı fay da lı ye ni özel lik ler

ka zan dır maz.231

* Mu tas yon lar DNA'ya ye ni bil gi ek le mez: 

Mu tas yon so nu cun da ge ne tik bil gi yi oluş tu ran par ça lar yer le rin -

den ko pup sö kü lür, tah rip olur ya da DNA'nın fark lı yer le ri ne ta şı nır.

Ama mu tas yon lar hiç bir şe kil de DNA'ya ye ni bir bil gi ek le ye rek, can -

lı ya ye ni bir or gan ya da ye ni bir özel lik ka zan dır maz lar. An cak ba ca -

ğın sırt tan, ku la ğın ka rın dan çık ma sı gi bi anor mal lik le re se bep olur lar.

Prof. Wer ner Gitt "Mu tas yon lar so nu cun da ye ni bil gi olu şa bi lir mi?"

so ru su na şöy le ce vap ver mek te dir:

Bu gö rüş ev rim ci an la tım lar da esas alı nır, fa kat mu tas yon lar sa de ce mev -

Ad nan Ok tar

275



cut olan bil gi nin de ğiş me si ne ne den ola bi lir ler. Bu bil gi de bir ar tış ola -

maz ve ge nel ola rak da so nuç lar za rar lı dır. Ye ni fonk si yon lar ya da ye ni

or gan lar için ye ni pro je ler olu şa maz; mu tas yon lar ye ni (ya ra tı cı) bil gi nin

kay na ğı ola maz lar.232

Prof. Phil lip John son ise bu ko nu ile il gi li şun la rı di le ge tir mek te dir:

Spet ner, Dar win ci le rin di le ge tir dik le ri uyum sağ la yı cı mu tas yon la rın,

bil gi üre ti ci ol ma dı ğı nı on la ra söy le miş ti. Ör ne ğin bir mu tas yon, bak te ri -

yi an ti bi yo ti ğe kar şı di renç li yap tı ğın da, bu nu bel li bir kim ya sal mad de -

yi onun me ta bo liz ma sı na ka tıl ma sı nı ön le ye rek yap mak ta dır. Bu du rum -

da ge nel an lam da net bir bil gi ve uyum kay bı söz ko nu su dur... ba zen cı -

zır da yan bir rad yo ya vur mak, rad yo nun kı sa dev re si ni aç mak ya da ye -

rin den çık mış bir kab lo su nu es ki ye ri ne ge tir mek su re tiy le aya rı nı dü zel -

te bi lir. Ne var ki bu tür de ği şik lik le ri bi rik tir mek su re tiy le da ha iyi bir

rad yo ya da te le viz yon ya pa ca ğı nı hiç kim se ümit et mez.233

Ün lü ev rim ci Step hen Jay Go uld da mu tas yon la il gi li ger çek le ri

şöy le iti raf et mek te dir:

Bir mu tas yon bü yük ve ye ni bir ham mal ze me (DNA) oluş tur maz. Tür le -

ri mu tas yo na uğ ra ta rak ye ni bir tür el de ede mez si niz.234

Mu tas yon la rın, ev rim te ori si nin ih ti yaç duy du ğu ye ni özel lik ek -

le yen un sur lar ol ma dı ğı nın bir de li li da ha var dır. Ye ni özel lik le rin ve -

ya ye ni tür le rin üre til me si için can lı nın DNA'sı na bir çok ato mun ek len -

me si ge re kir.235 İn san DNA'sın da, E.Co li bak te ri si ne ait DNA'da bu lu -

nan atom la rın 3.000 ka tı -204 mil yar ka dar atom- bu lun mak ta dır.236 Bu

ne den le tek hüc re li bir can lı dan in sa na ka dar bir ge li şim ola bil me si

için, DNA'sı na kar bon, hid ro jen, ok si jen, nit ro jen ve fos for gi bi 200 mil -

yar atom dan faz la sı nın ek len me si ge re kir.237 Bi lin di ği gi bi kar bon ve

nit ro jen ha va dan, hid ro jen ve ok si jen su dan, fos for ise top rak tan el de

edi le bi lir. An cak bu ra da asıl so run bu atom la rın ne re de bu lun duk la rı

de ğil, bu lun duk la rı yer den çı ka rı lıp DNA mo le kü lü içe ri sin de tam

doğ ru ye re yer leş ti ril me le ri dir. Atom la rın ön ce ki bö lüm ler de an lat tı ğı -

mız ola ğanüs tü bir komp leks li ğe sa hip şe ker grup la rı nı, fos fat grup la -
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rı nı ve nit ro jen baz la rı nı içe re cek bi çim de dü zen len me le ri ve DNA mo -

le kü lü ola rak gö rev ya pa bil me le ri için çif te sar mal ha lin de ki mer di ven -

de tam doğ ru ye re yer leş ti ril me le ri ge rek li dir.238

Prof. Phil lip John son, an sik lo pe di ve bil gi sa yar iş le tim si tem le rin -

de ol du ğu gi bi, DNA'da da çok özel bir dü ze ne ge rek ol du ğu nu; ge ne -

tik bil gi yi üre ten bir me ka niz ma nın ol ma sı ge rek ti ği ni ifa de et mek te -

dir. Te sa dü fi mu tas yon la rın DNA'da ki bil gi yi ve dü ze ni na sıl olum suz

et ki le di ği ni şu ifa de ler le an lat mak ta dır:

... Rast ge le mu tas yon böy le bir me ka niz ma de ğil dir, do ğal ayık lan ma ve

fi zik ya da kim ya ya sa la rı da öy le. Ya sa lar ba sit tek rar lı mo del ler üre tir,

te sa düf ise an lam sız dü zen üre tir. Ya sa ve te sa düf bir leş ti ğin de, an lam lı

bir di zi li mi ön le mek için her iki si de bir bi ri aley hi ne iş ler. Tüm in sa ni tec -

rü be ler için de sa de ce ze ka fak tö rü bir an sik lo pe di ve ya bil gi sa yar prog -

ra mı ya za bi lir ve ya komp leks, özel leş miş ve pe ri yo dik ol ma yan bil gi yi

üre te bi lir. Bu yüz den, or ga niz ma lar da zo run lu ola rak bu lu nan bil gi, on -

la rın ya ra tı lı şın ürün le ri ol duk la rı nı işa ret eder.239

* Mu tas yon lar dü zen siz dir:

Mu tas yon lar, ön ce den var olan ya pı yı de ğiş ti rir ler, fa kat bu nu ta -

ma men dü zen siz bir bi çim de ya par lar. Mu tas yon la rın bir bir le ri ni ta -

mam la yı cı bir özel lik le ri yok tur ve ya bir ama ca yö ne lik bi ri ken bir et ki -

le ri de ola maz. Mu tas yon la rın dü zen siz et ki et me siy le il gi li Fran sız Bi -

lim ler Aka de mi si'nin es ki baş ka nı Pi er re Pa ul Gras se şöy le de mek te dir: 

Bir can lı vü cu dun da çok kü çük bi le ol sa bir dü zen siz lik oluş tu ğun da, bu -

nun so nu cu ölüm olur. Ya şam ol gu su ile anar şi (dü zen siz lik) ara sın da

hiç bir ola sı uz laş ma yok tur.240

* Bir mu tas yo nun son ra ki ne sil le ri et ki le me si için, 

mut la ka üre me hüc re sin de mey da na gel me si ge re kir: 

Vü cu dun her han gi bir hüc re sin de ve ya or ga nın da mey da na ge len

de ği şim bir son ra ki nes le ak ta rıl maz. Ör ne ğin bir in sa nın ku la ğı ya da

ko lu, rad yas yon ve ben ze ri et ki ler le mu tas yo na uğ ra yıp ori ji nal şek lin -
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den fark lı ha le ge le bi lir. Fa kat bu de ği şik lik ler, üre me hüc re sin de ki

DNA mo le kü lün de mey da na gel me dik çe son ra ki ne sil le re geç me ye -

cek tir. Son ra ki ne si li et ki le me si için, mu tas yo nun, tril yon lar ca hüc re -

den sa de ce üre me hüc re sin de ol ma sı ko şu lu, ev rim ci le rin bek len ti le ri -

ni da ha da im kan sız ha le ge ti rir. 

* Mu tas yon lar na dir dir:

Mu tas yon lar an cak na di ren ger çek le şir ler. Bir hüc re nin DNA'sı

kop ya la nır ken bir yan dan da en zim ler dü zelt men lik ya par lar. Bu ne -

den le, ön ce ki bö lüm ler de de tay lı de ğin di ği miz gi bi, kop ya lan ma sı ra -

sın da çok na di ren ha ta olur. Mu tas yon lar üze ri ne ya pı lan tah min ler ise

yal nız mil yon da bir can lı nın mu tas yon ya şa ya ca ğı nı gös ter mek te dir.241

Mo le kü ler bi yo log Prof. Ge rald L. Schroe der mu tas yon la ra da ya lı ha -

ya li ev rim id di ala rı nı şöy le eleş tir mek te dir:

... Mo le kü ler bi yo lo ji de ge liş me ler, ha ya tın iş le yi şi nin her saf ha sın da gö -

rü len mu az zam bir komp leks li ği göz ler önü ne ser miş tir, bu ra da ki komp -

leks lik ora nı o ka dar yük sek tir ki, eğer bu nun adım adım oluş tu rul ma sı

için rast lan tı sal mu tas yon la ra bel bağ la ya cak ol say dık, No bel ödül lü De

Du ve'nun ifa de et ti ği gi bi, "son suz luk bi le bu nun için ye ter li ol maz dı."242
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DNA sar ma lı

Mu tas yon

Ko pan, kı rı lan 
DNA par ça la rı

İn san lar üze rin de göz lem le nen tüm mu tas yon lar za rar lı dır. Çün kü can lı
DNA'sı çok komp leks bir dü ze ne sa hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan
her han gi rast ge le bir et ki or ga niz ma ya an cak za rar ve re cek tir. Mu tas -
yon la rın se bep ola ca ğı de ği şik lik ler an cak ölü ler, sa kat lar ve has ta lar dır.



İş te bu ne den le, yi ne Grassé'nin ifa de siy le "mu tas yon lar ne ka dar

çok sa yı da olur sa ol sun lar, her han gi bir ev rim mey da na ge tir mez ler."243

* Mu tas yon lar, bir 'tür de ği şik li ği' sağ la maz: 

Bu nun en açık de lil le rin den bi ri ise, yıl lar dır mey ve si nek le ri üze -

rin de ya pı lan de ney ler dir. Rad yas yo na ma ruz bı ra kı lan mey ve si nek le -

ri nin bir çok mu tan tı oluş muş tur: Faz la dan ka na dı çı kan mey ve si nek -

le ri, ka nat sız mey ve si nek le ri, çok bü yük ka nat la rı olan mey ve si nek le -

ri, çok kü çük ka nat la rı olan mey ve si nek le ri gi bi... Her ne ka dar ço ğu

sa kat kal mış, bir kıs mı ya şa mı nı yi tir miş ol sa da, so nuç ta bun la rın ta -

ma mı mey ve si ne ği ola rak kal mış tır. Ye ni bir tü re dö nüş me miş ler dir.

Gen ler de ki di zi lim de mey da na ge len en kü çük bir yer de ğiş tir me

ya da ek sil me, ko lay lık la ölüm cül so nuç lar do ğu ra bil mek te dir. Bu ka -

dar has sas bir di zi li min ta ma men te sa düf le re da ya nan mu tas yon lar la,

can lı nın ge ne tik bil gi si ne ek le me ya pa rak onu baş ka tür le re ev rim leş -

tir me si müm kün de ğil dir. Ni te kim ev rim ci le rin te ori le ri ni ka nıt la mak

için, la bo ra tu var da mu tas yo na ma ruz bı rak tı ğı tüm hay van em bri yo la -

rı sa kat ve ya ölü doğ mak ta dır. 

Tüm bun lar gös ter mek te dir ki, ev rim ci le rin id di a et ti ği gi bi, can lı -

la rın kö ke nin de te sa dü fi mu tas yon la rın ye ri yok tur. Kal dı ki, yüz yı lı -

mı zın ge liş miş tek no lo ji siy le ve ye te nek li bi lim adam la rı nın yo ğun ça -

lış ma la rıy la bi le, ye ni bir tür üret mek müm kün ol ma mak ta dır. Gö rül -

dü ğü gi bi mu tas yon lar hiç bir şe kil de can lı lar da ki çe şit li li ğin ne de ni

ola maz lar. DNA'da ki ku sur suz di zi lim an cak özel bir ya ra tı lı şın so nu -

cu dur. Bu ya ra tı lış üs tün güç sa hi bi olan Al lah'a ait tir. Al lah'ın ku sur -

suz ya ra tı şı Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir:
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Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi na kıl dı; si zi su -

ret len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi çim ve in ce lik te) kıl dı ve si ze

gü zel-te miz şey ler den rı zık ver di. İş te si zin Rab bi niz Al lah bu dur.

Alem le rin Rab bi Al lah ne yü ce dir. O, Hayy (di ri) olan dır. O'ndan baş -

ka ilah yok tur; öy ley se di ni yal nız ca Ken di si’ ne ha lis kı lan lar ola rak

O'na du a edin. Alem le rin Rab bi ne ham dol sun. (Mü min Su re si, 64-65)

Can sız mad de le rin ken di ken di ne bir ara ya ge lip DNA gi bi muh -

te şem sis tem le re sa hip can lı la rı oluş tur du ğu nu id di a eden ev rim te ori -

si, bi li me ve ak la ta ma men ay kı rı olan bir ha yal ci lik tir. Tüm bun lar bi -

zi apa çık bir so nu ca gö tü rür. Ya şa mın bir pla nı (DNA) ol du ğu na ve
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tüm can lı lar bu pla na gö re ya pıl dık la rı na gö re, açık tır ki bu pla nı or ta -

ya çı ka ran üs tün bir Ya ra tı cı var dır. Ya ni tüm can lı lar, son suz bir güç

ve akıl sa hi bi olan Al lah'ın ya rat ma sı ile var ol muş lar dır. Al lah Ku -

ran'da bu ger çe ği şöy le bil dir mek te dir:

O Al lah ki, ya ra tan dır, ku sur suz ca var eden dir, şe kil ve su ret ve ren dir.

En gü zel isim ler O'nun dur. Gök ler de

ve yer de olan la rın tü mü O'nu tes bih et -

mek te dir. O, Aziz, Ha kim'dir. (Haşr

Su re si, 24)
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Ev rim ci le rin mu tas yon id di ala rı nın akıl dı -
şı ol du ğu nu gös ter mek için, DNA'yı yi ne
bir ki ta ba ben ze te lim. DNA bir ki tap ta ol -
du ğu gi bi yan ya na di zil miş harf ler den
olu şur. Mu tas yon lar da, bu ki ta bın ya zı lı -
mı sı ra sın da mey da na ge len harf ha ta la rı -
na ben zer ler. İs ter se niz bu ko nu da bir de -
ney ya pa lım. Ka lın bir dün ya ta ri hi ki ta bı -
nın baş tan so na bil gi sa ya ra ya zıl ma sı nı
is te ye lim. Bu iş ya pı lır ken de bir kaç kez
diz gi ye mü da ha le ede lim ve diz gi yi ya pan
ki şi ye tuş lar dan bi ri ne gö zü ka pa lı ve rast -
ge le bas ma sı nı söy le ye lim. Bu şe kil de ya -
zıl mış olan harf ha ta lı met ni, bir baş ka sı -
na ve rip yi ne ay nı şe yi yap tı ra lım. Bu yön -
tem le ki ta bı bir kaç bin kez baş tan aşa ğı
yaz dı ra lım, her se fe rin de met ne rast ge le
bir kaç harf ha ta sı ek le ye rek...
Aca ba ta rih ki ta bı bu yön tem le ge li şir mi?
Ör ne ğin da ha ön ce ki tap ta var ol ma yan
“Es ki Çin Ta ri hi” gi bi bir bö lüm olu şa bi lir
mi? 
El bet te ki ki ta ba ek le di ği miz harf ha ta la rı

ki ta bı ge liş tir mez, ak si ne tah rip eder, an -
la mı nı bo zar. Ha ta lı kop ya la ma iş le mi ni
ne ka dar ar tı rır sak, o ka dar bo zuk bir ki -
tap el de ede riz. 
Ama ev rim te ori si nin id dia sı, “harf ha ta la -
rı nın bir ki ta bı ge liş tir di ği” yö nün de dir. Ev -
ri me gö re DNA'da mey da na ge len mu tas -
yon lar (ha ta lar) bi ri ke rek te sa dü fen fay da -
lı so nuç la ra yol aç mış, ör ne ğin can lı la ra
göz, ku lak, ka nat, el gi bi ku sur suz or gan -
la rı; dü şün mek, öğ ren mek, man tık yü rüt -
mek gi bi şu ur ge rek ti ren özel lik le ri ka zan -
dır mış tır.
Kuş ku suz bu id di a, bir dün ya ta ri hi ki ta -
bın da harf ha ta la rı nın bi rik me si so nu cu
“Es ki Çin Ta ri hi” bö lü mü ek len me sin den
bi le da ha akıl dı şı dır. (Kal dı ki, ha ta ya pan
diz gi ci ör ne ğin de ol du ğu gi bi dü zen li ola -
rak mu tas yon lar mey da na ge ti ren bir me -
ka niz ma, do ğa da yok tur. Do ğa da ki mu -
tas yon lar bir ki ta bın ya zı mı sı ra sın da
mey da na ge le bi le cek harf ha ta la rın dan
çok da ha na dir olu şur lar.)



Hüc re ye Ha yat Ve ren Yü ce Al lah'tır
Bu ra ya ka dar bah set ti ği miz bü tün im kan sız lık la rı ve man tık sız lık -

la rı bir an için unu ta lım ve il kel dün ya ko şul la rı gi bi ola bi le cek en uy -

gun suz or tam da bir pro te in mo le kü lü nün te sa düf ler le mey da na gel di -

ği ni var sa ya lım.

Tek bir pro tei nin oluş ma sı da yet me ye cek, söz ko nu su pro tei nin,

bu kon trol süz or tam da ba şı na hiç bir şey gel me den ken di gi bi te sa dü -

fen olu şa cak baş ka pro te in le ri bek le me si ge re ke cek ti... Ta ki hüc re yi

mey da na ge ti re cek mil yon lar ca uy gun ve ge rek li pro te in, hep "te sa dü -

fen" ay nı yer de yan ya na olu şa na ka dar. Ön ce den olu şan lar o or tam da

ul tra vi yo le ışın la rı na, şid det li me ka nik et ki le re rağ men hiç bir bo zul -

ma ya uğ ra ma dan, sa bır la he men ya nı baş la rın da di ğer le ri nin te sa dü -

fen oluş ma sı nı bek le me liy di ler. Son ra ye ter li sa yı da ve ay nı nok ta da

olu şan bu pro te in ler, an lam lı şe kil ler de bi ra ra ya ge le rek hüc re nin or ga -

nel le ri ni oluş tur ma lıy dı lar. Ara la rı na hiç bir ya ban cı mad de, za rar lı

mo le kül, işe ya ra maz pro te in zin ci ri ka rış ma ma lıy dı. Son ra bu or ga nel -

ler son de re ce plan lı, dü zen li, uyum lu ve bağ lan tı lı bir bi çim de bi ra ra -

ya ge lip, bü tün ge rek li en zim le ri de yan la rı na alıp bir zar la kap lan sa -

lar, bu za rın içi de bun la ra ide al or ta mı sağ la ya cak özel bir sı vıy la dol -

say dı, tüm bu "im kan sız öte si" olay lar ger çek leş sey di bi le bu mo le kül

yı ğı nı can la na bi lir miy di? 

Ce vap, "ha yır"dır! Çün kü araş tır ma lar gös ter miş tir ki, ha ya tın

baş la ma sı için yal nız ca can lı lar da bu lun ma sı ge re ken mad de le rin bi ra -

ra ya gel miş ol ma sı ye ter li de ğil dir. Ya şam için ge rek li tüm pro te in le ri

top la yıp bir de ney tü pü ne koy sak yi ne de can lı bir hüc re el de et me yi

ba şa ra ma yız. Bu ko nu da ya pı lan tüm de ney ler ba şa rı sız ol muş tur. Bü -

tün de ney ve göz lem ler ise ha ya tın an cak ha yat tan gel di ği ni gös ter miş -

tir. Ha ya tın can sız mad de ler den te sa düf ler so nu cu çık tı ğı id dia sı, sa de -

ce ev rim ci le rin ha yal le rin de yer alan, tüm göz lem ve de ney le re ay kı rı

bir ma sal dır.
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Car diff Üni ver si te si'nden, Uy gu la ma lı Ma te ma -

tik ve As tro no mi Pro fe sö rü Chan dra Wic kra ma sing -

he ha ya tın te sa düf ler le doğ du ğu na on yıl lar bo yun ca

inan dı rıl mış bir bi lim ada mı ola rak kar şı laş tı ğı bu

ger çe ği şöy le an la tır:

Bir bi lim ada mı ola rak al dı ğım eği tim bo yun ca, bi li -

min her han gi bir bi linç li ya ra tı lış kav ra mı ile uyu şa -

ma ya ca ğı na da ir çok güç lü bir be yin yı ka ma ya ta bi

tu tul dum. Bu kav ra ma kar şı şid det le ta vır alın ma sı

ge re ki yor du... Ama şu an da, Al lah'a inan ma yı ge rek -

ti ren açık la ma kar şı sın da, öne sü rü le bi le cek hiç bir

akıl cı ar gü man bu la mı yo rum... Biz hep açık bir zi hin -

le dü şün me ye alış tık ve şim di ya şa ma ge ti ri le bi le cek

tek man tık lı ce va bın ya ra tı lış ol du ğu so nu cu na va rı -

yo ruz, te sa dü fi kar ma şa lar de ğil.244

Bu du rum da, yer yü zün de ki ilk ha ya tın da an -

cak bir Ha yat'tan gel miş ol ma sı ge re kir. İş te bu,

"Hayy" (Ha yat Sa hi bi) olan Al lah'ın ya rat ma sı dır.

Ha yat an cak O'nun di le me siy le baş lar, sü rer ve so na

erer. Ev rim ise, can lı lı ğın na sıl baş la dı ğı nı açık la mak

bir ya na, can lı lık için ge rek li mal ze me nin na sıl oluş -

tu ğu nu ve bi ra ra ya gel di ği ni bi le açık la ya ma mak ta -

dır. Ku ran'da Rab bi miz şöy le bil dir mek te dir:

Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-

dü şün mez mi si niz? Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya

kal kı şa cak olur sa nız, onu bir ge nel le me ya pa rak bi -

le sa ya maz sı nız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır,

esir ge yen dir. Al lah, sak lı tut tuk la rı nı zı ve açı ğa

vur duk la rı nı zı bi lir. Al lah'tan baş ka ya kar dık la rı

hiç bir şe yi ya ra ta maz lar, üs te lik on lar ya ra tı lıp dur -

mak ta dır lar. (Nahl Su re si, 17-20)
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Ev rim te ori si, can lı lı ğı “il kel den ge liş -
mi şe” doğ ru bir sı ra la ma ya yer leş tir -
me ye ça lış tı ğı için, bak te ri le rin “il kel”
hüc re ler ol du ğu nu, çok hüc re li can lı la -
rın ise bu hüc re ler den ev rim leş ti ği ni
var say mak ta dır. An cak tek hüc re li
can lı lar hiç de ev rim ci le rin var say mak
is te dik le ri gi bi “il kel” de ğil dir. Tam ter si -
ne bir bak te ri in ce le yen le ri hay re te dü -
şü re cek kar ma şık lık ta bir ya pı ya sa -
hip tir. Zo olo ji pro fe sö rü Ja mes Grey
şöy le be lirt mek te dir:
Bir bak te ri in sa noğ lu nun bil di ği her -
han gi bir can sız sis tem den da ha kom-
p leks tir. Dün ya üze rin de en kü çük ya -
şa yan or ga niz ma nın bi yo kim ya sal ak -
ti vi te si ile re ka bet ede bi le cek bir la bo -
ra tu var yok tur.1

Bir bak te ri nin 2.000 ci va rın da ge ni
var dır. Her bir gen ise 100 ka dar harf,
di ğer bir de yiş le şif re içer mek te dir. Bu
da bak te ri nin DNA'sın da ki bil gi nin en
az 2 mil yon harf uzun lu ğun da ol ma sı
de mek tir. Bu he sa ba gö re tek bir bak -

te ri nin DNA'sı nın içer di ği bil gi, her

bi ri 100 bin ke li me lik 20 ro ma na denk -
tir.2 Bak te ri nin kü çük lü ğü ne rağ men,
ola ğa nüs tü bir bil gi ka pa si te ye sa hip
ol ma sı ile il gi li Dr. Le e Spet ner şöy le
de mek te dir:
Bak te ri hüc re le ri o ka dar kü çük tür ki
on la rın 1 tril yo nu an cak bir çay ka şı ğı -
nı dol du ra bi lir. Bir bak te ri yi ta nım la -
mak için çok faz la bil gi ge rek mek te dir
ve tüm bil gi, hüc re nin kü çük hac mi nin
yal nız ca çok ufak bir bö lü mü ne sığ dı -
rıl mış tır.3

İş te her bir bak te ri nin DNA'sın da kod -
lu bu bil gi ler de ki her han gi bir de ği şik -
lik, bak te ri nin tüm ça lış ma sis te mi ni
bo za cak ka dar önem li dir. Bak te ri le rin
gen şif re le rin de bir ak sak lık ol ma sı
ise, ça lış ma sis tem le ri nin bo zul ma sı
ve do la yı sıy la ölü mü an la mı na ge lir.
Tek bir bak te ri bi le Al lah'ın var lı ğı nın
apa çık de lil le rin den bi ri dir. Alem le rin
Rab bi olan Al lah Ku ran'da şöy le bil dri -
mek te dir:
... Gök ler de ve yer de zer re ağır lı ğın -
ca hiç bir şey O'ndan uzak (sak lı)
kal maz. Bun dan da ha kü çük ola nı
da, da ha bü yük ola nı da, is tis na sız,
mut la ka apa çık bir ki tap ta (ya zı -
lı)dır. (Se be Su re si, 3)

1- Sir Ja mes Gray, Sci en ce To day, 1961,
s. 21.
2- Mah lon B. Ho ag land, Ha ya tın Kök le ri,
Tü bi tak ya yın la rı, 8. Ba sım, s. 25.
3- Le e M. Spet ner, Not By Chan ce, Shat -
te ring The Mo dern The ory of Evo lu ti on,
The Ju dai ca Press Inc., 1997, s. 24.

Kro mo zom

Ri bo zom lar

Si top laz ma

Hüc re 
du va rı Hüc re za rı Fla gel lum

Plaz mid

Pi lus

Kap sül 
ta ba ka sı



itap bo yun ca bah set ti ği miz DNA'nın

fa ali yet le ri ni ve hüc re için de olup bi ten le ri

şöy le bir dü şü ne lim: Hüc re yi oluş tu ran

mo le kül le rin be yin le ri yok, ama bi ra ra ya

ge lip isa bet li ka rar lar alı yor, du ru ma gö re

stra te ji iz li yor, teh li ke le re kar şı ted bir li

dav ra nı yor lar. Ha fı za la rı yok, ama dost la rı -

nı ve düş man la rı nı ta nı yor, ona gö re yön -

tem iz li yor, ge rek li yi ge rek si zi, fay da lı yı

fay da sı zı ayırt edi yor lar. Bir yan dan fa ali -

yet le ri ni ya pıp bir yan dan da is ra fa, kir li li -

ğe izin ver mi yor, ve rim li ça lı şı yor ve iş le ri -

nin ar dın dan et raf la rı nı te miz li yor lar. Di -

ğer ta raf tan sü rek li ola rak ha ber le şi yor ve

uyum lu bir ekip ça lış ma sı ya pı yor lar; or tak

bir ka rar alıp ha re ket ede bi li yor, ne za man

ne re ye git me le ri ge rek ti ği ni, han gi prob le -

mi na sıl çöz me le ri ge rek ti ği ni bi li yor lar.

Hüc re için de çe şit li dü zen ler ku ru yor lar;

bil gi de po lu yor, ge rek ti ğin de bu bil gi yi

kul la nı yor, kop ya lı yor, ter cü me edi yor -

lar… Tüm bun la rı uyu ma dan din len me den

sü rat le ya pı yor lar. Kı sa ca sı si zin ya pa ma -

ya ca ğı nız fa ali yet le ri, ola ğa nüs tü bir ba şa -
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rıy la, üs tün bir akıl ser gi le ye rek ya pı yor -

lar. İş te tüm bun la rı ya pan ha va, top rak

ya da su da ki gi bi atom lar dan olu şan şu ur -

suz mo le kül ler dir. An cak Al lah'ın di le me -

siy le bu atom lar can lı lı ğı oluş tur mak için

bel li bir dü zen le bi ra ra ya ge li yor ve Yü ce

Rab bi miz'in yön len dir me siy le bi linç li

dav ra nış lar ser gi li yor lar.

Char les Dar win ise 19. yüz yı ılı nı ce -

ha le tiy le ha ya ta şöy le ba kı yor du: "Çok ba -

sit bir baş lan gıç tan son suz şe kil de en gü -

zel ve en ha ri ka lar oluş tu ve şu an ev rim -

le şi yor lar."245 Dar win, özel ya zış ma la rın -

da da, amon yak ve fos for tuz la rı, ışık, ısı,

elek trik vb.in bu lun du ğu kü çük, sı cak bir

göl de, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu nu

öne sür müş tü.246 İş te Dar win için ha ya tın

kö ke ni böy le si ne ba sit ti. An cak Dar win'in

yo lu nu iz le yen ler bu for mü lü -hat ta da ha

ge liş ti ril miş hal le ri ni- de fa lar ca uy gu la -

ma la rı na rağ men, bir can lı nın en kü çük

par ça sı nı bi le el de ede me di ler. Dar wi nist -

ler bu for mü lü is te dik le ri ka dar mal ze me

ile is te dik le ri ka dar sü re bo yun ca tek rar

et se ler de, so nuç yi ne de ğiş me ye cek tir.

"Can lı lı ğı Al lah'ın ya rat tı ğı" dı şın da bir

so nu ca hiç bir za man ula şa maz lar. Hiç

şüp he siz, Dar win de "DNA'yı bil sey di",

böy le si ne bü yük bir bi lim sel ga fın al tı na

im za sı nı at maz dı. 

Fa kat Dar win'i kö rü kö rü ne iz le yen
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pek çok bi lim ada mı ha len ha ya tın kö ke ni ne ha yal pe rest çe bak ma ya de -

vam et mek te dir ler. El bet te ki, bu ha yal ler Dar wi nist ler için her de fa sın -

da be ra be rin de ha yal kı rık lı ğı nı da ge tir mek te dir. Çün kü Dar wi nizm

hiç bir za man bir bi lim ol ma mış tır. Bir çok bi lim da lı var dır, fa kat Dar wi -

nizm sa de ce ha yal le re, ön yar gı la ra ve ya lan la ra da ya lı bir fel se fe dir.

Akıl ve vic dan sa hi bi her in san, vü cu dun da ki mü kem mel sis tem -

le rin şu ur suz atom lar ta ra fın dan ken di ken di ne olu şa ma ya ca ğı nı tak -

dir ede cek tir. Al lah'ın iz ni ve bil gi si ol mak sı zın, de ğil bir in sa nın yü rü -

me si ve ya ko nuş ma sı, o in sa nın tek bir hüc re sin de ki bir mo le kül par ça -

sı nın ha re ke ti bi le söz ko nu su de ğil dir. İn san vü cu dun da tril yon lar ca

hüc re nin her bi rin de ke sin ti siz iş le yen sis tem ler, in sa na Al lah'ın son suz

ak lı nı, il mi ni, gü cü nü, ya ra tı şın da ki son suz mü kem mel li ği gös ter mek -

te dir. Kal dı ki son suz mer ha met sa hi bi Rab bi miz'in var lı ğı nın de lil le ri

yal nız ca bu kü çü cük mo le kül de -DNA'da- de ğil, ev re nin her nok ta sın -

da ser gi len mek te dir. Bir Ku ran aye tin de şöy le bil di ril mek te dir:

De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki: "Al lah'tır." De ki: "Öy -

ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi le ya rar da, za rar da sağ la ma ya güç

ye ti re me yen bir ta kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?" De ki: "Hiç gör -

me yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola bi lir mi? Ve ya ka ran lık -

lar la nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a, O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan

or tak lar bul du lar da, bu ya rat ma, ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti?

De ki: "Al lah, her şe yin Ya ra tı cı sı'dır ve O, tek tir, kah re di ci olan dır."

(Rad Su re si, 16)
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arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış

gerçeğini reddetmek amacıyla ortaya atıl-

mış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir

safsatadan başka bir şey değildir.

Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen

oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve

canlılarda çok açık bir düzen bulunduğu-

nun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve

evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını orta-

ya koyan 350 milyona yakın fosilin bulun-

masıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm

evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği,

bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün

evrim teorisini ayakta tutmak için dünya

çapında yürütülen propaganda, sadece bi-

limsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yo-

rumlanmasına, bilim görüntüsü altında

söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlık-

lara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleye-

memektedir. Evrim teorisinin bilim tarihin-

deki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30

yıldır bilim dünyasında giderek daha yük-

sek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yapılan araştırmalar,
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Darwinist iddiaların tamamen yanlış oldu-

ğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok

bilim adamı tarafından dile getirilmiştir.

Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pa-

leontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok

sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçer-

sizliğini görmekte, canlıların kökenini

Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve

Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok çalış-

mamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele

aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak

konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle,

burada da özetlemekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a ka-

dar uzanan pagan bir öğreti olmakla birlik-

te, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıl-

dı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine

sokan en önemli gelişme, Charles

Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin

Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta

dünya üzerindeki farklı canlı türlerini

Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine ken-

dince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgıla-

rına göre, tüm türler ortak bir atadan geli-

yorlardı ve zaman içinde küçük değişim-

lerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim -

sel bul gu ya da yan mı yor du; ken di si nin de

ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt -
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me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı

uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da

açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor -

du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in

umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak -

sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce -

le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la

açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim -

leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir

tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl

önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücre-

den geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da mil-

yonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür

bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulu-

namadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlar-

dan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak

gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiç-

bir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır.

Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.
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"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko -

nu sun dan hiç söz et me miş ti. Çün kü onun

dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la -

rın çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı

var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan

"spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re,

can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge -

lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne

ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek

ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu -

ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için

de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra -

nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım -

dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği -

ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin -

de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık -

la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in Tür le rin Kö ke -

ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den olu -

şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü

Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin

ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da

var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra -

bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox,

Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York:

Marcel Dekker, 1977, s. 2.)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun

sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı -

nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge -

çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 
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20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at -

tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği -

ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak

ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö -

ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur -

mak ta dır." (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover

Publications, 1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö -

zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü -

sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di.

Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney

dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin

ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin

ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul -

la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New

Evidence on Evolution of Early Atmosphere

and Life", Bulletin of the American

Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982,

s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son -

ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at -

mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı -

ğı nı iti raf et ti. (Stanley Miller,

Molecular Evolution of Life: Current

Status of the Prebiotic Synthesis of

Small Molecules, 1986, s. 7.)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la -

mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü len

tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so -
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nuç lan dı. San Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden

ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth

der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma -

ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la,

20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip ol du ğu -

muz en bü yük çö zül me miş prob lem le

kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na -

sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat

1998, s. 40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Evrimcilerin hayatın kökeni ko-

nusunda bu denli büyük bir açmaza

girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı

yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olması-

dır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden

daha   komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvar-

larında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta

hücreye ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantı-

larla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıkla-

maya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden

çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinle-

rin tek bir tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matema-

tiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluş-

ma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu ger-

çek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterli-

dir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,
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1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve en-

zimler de birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın

proteinin hazır bulunması gerekmektedir.

Dolayısıyla proteinlerin varlığı için proteinler ge-

rekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan

protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi

için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, ek-

siksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olma-

sı gerekmektedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği

bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900

cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım

özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -

zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.

Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki -

si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den

oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni -
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ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si -

nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal

ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi -

ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy -

la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm -

kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Leslie E.

Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim

1994, s. 78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine or-

taya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek

gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teori-

sini açıkça geçersiz kılmaktadır.

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev -

rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç -

bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın

is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo -

luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca -

de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı

dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len

bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır.

Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te

bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör -

ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö -
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Char les Dar win'in önem li fa kat az bi li nen bir özel li ği, Av ru pa lı be yaz ırk la rı di ğer in san ırk -
la rı na gö re çok da ha "ile ri" sa yan bir ırk çı ol ma sı dır. Dar win, in san la rın may mun ben ze ri
can lı lar dan ev rim leş ti ği ni öne sü rer ken, ba zı ırk la rın çok da ha faz la ge liş ti ği ni, ba zı la rı nın

ise ha la may mun su özel lik ler ta şı dı ğı nı id dia et miş tir. Tür le rin Kö ke ni'nden son ra ya yın la dı ğı İn -
sa nın Tü re yi şi (The Des cent of Man) ad lı ki ta bın da, "in san ırk la rı ara sı eşit siz li ğin apa çık lı ğı" gi -
bi yo rum lar yap mış tır.1 Dar win söz ko nu su ki ta bın da zen ci ler ve Avus tral ya yer li le ri gi bi ırk la rı go -
ril ler le ay nı sta tü ye sok muş, son ra da bun la rın "me de ni ırk lar" ta ra fın dan za man la yok edi le cek -
le ri ke ha ne tin de bu lu na rak şöy le de miş tir:

Bel ki de yüz yıl lar ka dar sür me ye cek ya kın bir ge le cek te, me de ni in san ırk la rı, vah şi ırk la rı ta -
ma men yer yü zün den si le cek ler ve on la rın ye ri ne ge çe cek ler. Öte yan dan in san sı may mun lar
da… kuş ku suz eli mi ne edi le cek ler. Böy le ce in san ile en ya kın ak ra ba la rı ara sın da ki boş luk da -
ha da ge niş le ye cek. Bu sa ye de or ta da şu an ki Av ru pa lı ırk lar dan bi le da ha me de ni olan ırk lar
ve şu an ki zen ci ler den, Avus tral ya yer li le rin den ve go ril ler den bi le da ha ge ri de olan ba -
bun tü rü may mun lar ka la cak tır.2

Dar win'in bu saç ma fi kir le ri yal nız ca te ori de kal ma mış tır. Dar wi nizm, or ta ya atıl dı ğı ta rih ten iti -
ba ren ırk çı lı ğın en önem li söz de bi lim sel da ya na ğı ol muş tur. Can lı la rın bir ya şam mü ca de le si
için de ev rim leş tik le ri ni var sa yan Dar wi nizm, top lum la ra uy gu lan mış ve or ta ya "Sos yal Dar wi -
nizm" ola rak bi li nen akım çık mış tır.

Sos yal Dar wi nizm, in san ırk la rı nın, ev ri min çe şit li ba sa mak la rın da yer al dık la rı nı, Av ru pa lı ırk -
la rın "en ile ri" ırk lar ol du ğu nu sa vun muş, di ğer pek çok ır kın ise ha la "may mun su" özel lik ler ta şı -
dı ğı nı id dia et miş tir. 

Dar win ken din ce "aşa ğı ırk lar" ola rak gör dü ğü mil let le rin ara sın da, Yü ce Türk Mil le ti'ni
de say mış tır! Ev rim te ori si nin ku ru cu su, W. Gra ham'a yaz dı ğı 3 Tem muz 1881 ta rih li mek tu bun -
da, bu ırk çı dü şün ce si ni şöy le ifa de et miş ti: 

Edi tör lü ğü nü Char les Dar win'in oğ lu Fran cis Dar win'in yap tı ğı "The Li fe and Let ters Of
Char les Dar win" (Char les Dar win'in Ha ya tı ve Mek tup la rı) isim li ki ta bın gi riş say fası.

DARWIN'İN IRKÇILIĞI

ve TÜRK DÜŞMANLIĞI
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Do ğal se lek si yo na da ya lı kav ga nın, me de ni ye tin iler le yi şi ne si zin zan net ti ği niz den da ha faz la
ya rar sağ la dı ğı nı ve sağ la mak ta ol du ğu nu gös te re bi li rim. Dü şü nün ki, bir kaç yüz yıl ön ce Av ru -
pa Türk ler ta ra fın dan is ti la edil di ğin de, Av ru pa mil let le ri ne ka dar bü yük bir teh li key le kar şı kar -
şı ya gel miş ler di, şim di ise bu çok saç ma bir dü şün ce dir. Av ru pa lı ırk lar ola rak bi li nen me de -
ni ırk lar, ya şam mü ca de le sin de TÜRK BAR BAR LI ĞI NA kar şı ga lip gel miş ler dir. Dün ya nın
çok da uzak ol ma yan bir ge le ce ği ne bak tı ğım da, BU TÜR AŞA ĞI IRK LA RIN ço ğu nun me de -
ni leş miş yük sek ırk lar ta ra fın dan eli mi ne edi le ce ği ni (yo k e di le ce ği ni) gö rü yo rum.3

Gö rül dü ğü gi bi Char les Dar win, Bü yük Ön der Ata türk'ün "Türk Mil le ti'nin ka rak te ri yük sek -
tir, Türk Mil le ti ça lış kan dır, Türk Mil le ti ze ki dir" ve "Türk lük, be nim en de rin gü ven kay na -
ğım, en en gin övünç da ya na ğım ol du" gi bi söz le riy le öv dü ğü ne cip Türk Mil le ti için "bar bar" ve
"aşa ğı ırk" ifa de le ri ni kul lan mak ta dır. Oy sa şüp he siz in san lar ara sın da bir ırk fark lı lı ğı ve ay rı mı
ola maz. Bir mil let, an cak kül tür ve ah la kıy la yük se le bi lir ve üs tün lük el de ede bi lir. Bü yük Türk Mil -
le ti ise çok kök lü bir kül tü re ve üs tün bir ah la ka sa hip olan, bu özel lik le riy le ta ri he yön ver miş şe -
ref li bir mil let tir. Ta rih te ki se kiz bü yük dün ya dev le tin den üçü nün sa hi bi olan Türk Mil le ti 'nin kur -
du ğu me de ni yet ler, Tür k'ün yük sek kül tür, akıl, ah lak ve inan cıy la mey da na ge tir di ği eser ler dir. 

Dar win ise, "Türk bar bar lı ğı", "aşa ğı ırk" gi bi sal dır gan ifa de ler le ger çek te o dö ne mde ki Av ru pa lı
em per ya list dev let le ri n Türk düş man lı ğı nı or ta ya koy muş tur. Türk le rin ha ki mi yet ve gü cü nü eli mi -
ne et me ye (yok et me ye) ça ba la yan bu güç ler ara dık la rı fik ri te me li Dar wi nizm'de bul muş lar dır.

Bu güç ler, Türk'ün Kur tu luş Sa va şı'nda, bu çir kin dü şün ce le ri ni uy gu la ma ya ça lış mış lar, an cak
Türk Mil le ti'nin az mi, ak lı, ce sa re ti ve ka rar lı lı ğı sa ye sin de bü yük bir hüs ra na uğ ra mış lar dır.

Bir ırk çı ve Türk düş ma nı olan Dar win'in bi lim kar şı sın da ge çer siz olan te ori le ri ni bu gün Tür ki -
ye'de sa vu nan lar ise bel ki de far kın da ol ma dan ay nı si ya si he def le re hiz met et mek te dir ler.

1 Ben ja min Far ring ton, What Dar win Re ally Sa id. Lon don: Sphe re Bo oks, 1971, s. 54-56.
2 Char les Dar win, The Des cent of Man, 2. bas kı, New York: A L. Burt Co., 1874, s. 178.
3 Fran cis Dar win, The Li fe and Let ters of Char les Dar win, Cilt 1. New York: D. App le ton and
Com pany, 1888, s. 285-286.

Söz ko nu su ki ta bın 285. (sol da) ve 286. (sağ da) say fa la rın da ki Türk le r'e ha ka ret le do lu
olan Dar win'in mek tup la rı. Dar win'in bu ra da "Kaf kas ya lı (Ca uca si an) ırk lar" de di ği ırk lar,
Av ru pa lı lar' dır. (Mo dern ant ro po lo ji, Av ru pa lı ırk la rın Kaf kas ya böl ge sin den gel dik le ri ni
ka bul eder.)



ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se -

lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles

Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard

University Press, 1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si
Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak

ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log

La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği -

şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik -

ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re

zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye -

mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı

ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na -

la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?,

Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le

ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re

ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek

ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış

olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı -

na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen -

le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da

olu şan bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz ol-

duğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-
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Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün,

bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organla-

rının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonu-

cunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık

bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksi-

ne her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar

verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik,

mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni

gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey -

da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da

za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol

sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya

en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez,

ona yı kım ge ti rir. (Charles Darwin, The Origin of Species: A

Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti -

ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du -

ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak
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anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın dan
be ri si nek le ri mu tas yo na
uğ ra ta rak, fay da lı mu tas yon
ör ne ği oluş tur ma ya ça lış tı -
lar. An cak on  yıl lar ca sü ren
bu ça ba la rın so nu cun da el -
de edi len tek so nuç, sa kat,
has ta lık lı ve ku sur lu si nek -
ler ol du. En solda, nor mal
bir mey ve si ne ği nin ka fa sı
ve sağ da mu tas yo na uğ ra -
mış di ğer bir mey ve si ne ği.



gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı -

ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si

de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı"

ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı -

na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka -

niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na

gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun

en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirle-

rinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di-

ğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.

Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman

dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız

"ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir

yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sü-

rüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşır-

ken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar or-

taya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sa-

kat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış ol-

duklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını ve-

rirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sa-

yılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir.

Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlan-

ması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş

çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la -
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon
yıllıktır. Günümüzde ya-
şayan timsahlardan hiç-
bir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu mene
balığı fosili 54 - 37 milyon yıl-
lıktır.Bu 50 milyon yıllık çınar

yaprağı fosili ABD çıkarıl-
mıştır. 50 milyon yıldır çınar
yaprakları hiç değişmemiş ,
evrim geçirmemiştir.



rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir.

(Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabı-

nın "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöy-

le yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemiş-

se, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün

doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve

yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryü-

zünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bu-

lamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantı-

larla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı
An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na

rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü -

tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü -

zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı

gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim -

ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz -

de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger -

çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü -

zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the

Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association,

c. 87, 1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş
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for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar.

Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin

ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü -

nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku -

sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol -

ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın -

dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -

cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men

mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy -

le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de

ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek

mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel

bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl

ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma,

Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni",

Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın söz-

de maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon

yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları ara-

sında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle ha-

yali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens
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Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger -

çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord

Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den

dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık -

la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş

bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma -

dık la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines

in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in -

san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust -

ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait

fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe -

ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir

iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en

önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan

zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Rennie, "Darwin's

Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo

sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin

ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu -

la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı

böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan

Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1.

baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai

Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok

mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve

Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar -

dır. (Time, Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası -

nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si
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pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma -

sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in -

sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık -

tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe -

riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me -

mek te dir ler. (S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta -

kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa -

gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su,

hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu

uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15

yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın -

dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may -

mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu -

cu na var mış tır.
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil
ka lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar
ile may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du -
ğu nu gös ter me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev -
rim ci ler, ger çek dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re
umut bağ la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne
di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı may -
mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 
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Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel

ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil -

gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo -

su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı

kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra

da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa -

yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum

öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker -

man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak

var sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın

fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne

ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy -

le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar -

gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly

Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger

Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir -

ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo -

rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!
Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter -

se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço -

cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir.

Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra -

ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar

bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü -

şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele -

ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han -

gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu
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ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı,

ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For -

mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da

bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele -

ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma -

yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze -

me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar

ami no asit, is te dik le ri ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra

is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci -

haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim

adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa

ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le -

rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne

ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa

yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as -

lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı,

gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma -

la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri,

üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve

bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil

bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re -

si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz -

lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da

baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re

ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar.

Mad de, an cak Yüce Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı

bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le

dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji
Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko -

nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı -

sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola -

rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri -

ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len

kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den

son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den

son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin

bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka -

ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka -

ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün -

ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek -

no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör -

ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra

ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka -

li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir

gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en

ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis

bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler

ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril -

mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu -

nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re -

cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa

siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya,

gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu

bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç

bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar -
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ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir

za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka -

me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz -

ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda -

nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra -

ya gel di ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü -

nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz

atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet

te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa -

dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir.

Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku -

la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak -

ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey -

ne gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki

duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se

de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de

ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de

al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din -

ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an -

da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes -

kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı -

lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses

ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü -

zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye,

bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın

oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü -

zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si

kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut -
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la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la -

ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek -

no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san

ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit -

li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum,

in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha -

zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır.

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük

bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 

Du yan Şu ur Ki me Ait tir?
Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya

ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de -

tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir

yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses,

ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la -

rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol -

du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap

ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur.

Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç

duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir -

kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu,
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renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan

kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç
Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu -

lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya -

tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim

me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori -

nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du -

rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir

ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren

mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır.

Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta

ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me -

ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di -

sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev -

re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de

do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be -

nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden

ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric -

hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy -

le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya -

list bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve

ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız

ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma

yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak

doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si -

ne izin ve re me yiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted

World", The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)
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Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, madde-

den başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bi-

linçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı

türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böcek-

lerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi

içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız

maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla

hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince

Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dı-

şı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve

akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan

var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şe-

killendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 

En Et ki li Bü yü sü dür
Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji -

nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her

in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran

ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la

an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve

bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar ya-

pan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bi-

lim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bu-

nun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına

inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları,

profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi
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için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullan-

mak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece

aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanıma-

yan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri

görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu,

Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasın-

dan, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz.

Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları bu-

zağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır.

Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu

ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için

fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı -

nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü -

yük azap on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır

bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun -

lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil

olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le

inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz

bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)
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Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı,

in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu

bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret

ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar -

yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la -

şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve

can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni -

zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen

ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya

ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na

ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba -

zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa

(as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz.

Mu sa (as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a,

ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş -

ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re

ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl -

dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le -

ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü -

yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini bü-
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yüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa

(as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği

gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı -

ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to -

par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap -

mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü -

çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek

etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşıl-

ması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir

büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddiala-

ra inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddia-

lardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve

"büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yakla-

şık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak

daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin

yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,

ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin -

den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük

ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni

hay ret le kar şı la ya cak tır. (Malcolm Muggeridge, The End of

Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san -

lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si

dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta -

nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya -

nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat -

ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı -

nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.

318

Harun Yahya



Ade nin: DNA ve RNA'nın ya pı sı na ka tı lan
pü rin gru bun dan bir baz çe şi di.
Ami no asit: Pro te in le rin yap taş. Çok
sayda ami no asit, pep tid bağ lar ile bağ la -
na rak pro te in le ri oluş tu rur. 
An ti-ko don: Trans fer RNA ile taşnan ami -
no asi te uyum lu, ko don da ki baz larn ta -
mam laycs. Trans fer RNA'da ki üç lü baz di -
zi li mi.
Apop to sis: DNA par ça lan ma sı oluş tu ran,
prog ram lan mış hüc re ölü mü.
Asit: Hid ro jen iyo nu açğa çka ran kim ya sal
mad de.
ATP: Be sin ler den el de edi len kim ya sal en-
er ji nin, mi to kon dri ler de hüc re nin kul la na bi -
le ce ği şek le dö nüş tü rül me siy le olu şan en-
er ji pa ket le ri. 
Baz: DNA'nın kim ya sal ya pı taş la rı. Ade -
nin, si to zin, ti min ve gua nin ola rak ad lan -
dı rı lır lar.
Bi yo tek no lo ji: Özel lik le DNA ve hüc rey le
il gi li ko nu lar da, kul lanlan bi yo lo jik tek nik le -
rin ge nel adı. 
DNA (De ok si ri bo nük le ik asit): Ge ne tik
bil gi le ri içe ren ve hüc re çe kir de ğin de yer
alan iki li sar mal şek lin de ki mo le kül.
Ek son: Me saj cı RNA'da bu lu nan bir gen
böl ge si. 
Em bri yo: Yu mur tann döl len me sin den
son ra olu şan canlnın ilk ha li.
En zim: Hüc re için de üre ti len ve ya şam sal
fa ali yet le ri baş la tan, hzlandran pro te in ler.
Es ter bağ: DNA mo le kü lün de ki şe ker ve
fos fat grup larnı bir bir le ri ne bağ la yan ol -
duk ça kuv vet li bir bağ çe şi di.
Fe no tip: Çev re ko şul larnın et ki si altnda
mey da na ge len ve sa de ce dş gö rü nüm
bakmndan de ğiş miş bu lu nan tür ler.
Fe tus: Üçün cü ge be lik ay başndan do ğu -
ma ka dar ki dev re için de, ana rah min de ki

canlya ve ri len isim.
Gen: DNA mo le kü lün de ki, can lı nın kaltsal
özel lik le rin den her han gi bi ri ni taşyan par -
ças. 
Gen eks pres yo nu: Ka lı tım sal bil gi ile bir
pro tei nin yapsnn or ta ya çka rıl ma sı. Trans -
krip si yon ve trans las yon olay larnn top lam. 
Gen ha ri ta la mas : Bir DNA mo le kü lün de -
ki gen le rin ko num larnn be lir len me si. Bu
ha ri ta la ma da han gi ge nin bir di ğe ri ne gö re
mo le kü lün ne re sin de yer aldğ ve ara larnda
ne ler bu lun du ğu be lir le nir.
Gen ha vu zu: Ge ne tik bi lim de bir can lı tü -
rü nün var yas yon sı nır la rı. 
Gen re gu las yo nu: Gen dü zen len me si.
Hüc re le rin fark lı iş lev ler edin me si ni sağ la -
yan gen le rin açı lıp ka pan ma sü re ci.
Gen te da vi si: Kaltsal bo zuk lu ğun dü zel til -
me si için sağlkl DNA'nn, has talkl hüc re le re
doğ ru dan zerk edil me si.
Ge ne tik: Ka lı tım sal özel lik le ri in ce le yen
bi lim dal.
Ge ne tik kod: Me saj cı RNA bo yun ca üç lü
grup lar ha lin de bu lu nan ve pro te in sen te zi
srasnda üre ti len ami no asit di zi lim le ri nin
dü ze ni ni be lir le yen nük le otid ler. 
Ge nom: Bir canlnn kro mo zom larnda yer
alan ge ne tik şif re le rin ta mam.
Ge nom pro je si: İn sann ya da baş ka
canllarn ge ne tik şif re le ri nin di zi li mi ni sap -
ta ma yı ve bun la rın ha ri ta lan dı rıl ma sı nı he -
def le yen araştrma lar.
Ge no tip: Bi re yin kaltmsal özel lik le ri nin tü -
mü.
Gua nin: DNA ve RNA'nn yapsna katlan
bir pü rin baz.
He li kaz: DNA'nn kop ya lan mas srasnda
DNA'nn he liks zin ci ri ni fer mu ar gi bi açan
en zim.
Hid ro jen bağ: DNA'da nük le otid le ri kar şı -
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lık lı ola rak bağ la yan, ko lay lık la ay rı la bi len,

son de re ce zayf bir bağ çe şi di.

His ton: Hüc re çe kir de ğin de, DNA sar ma -

lı nın et ra fı na sa rıl dı ğı pro te in ler.

İn tron: Gen le rin pro te in kod la ma yan bö -

lüm le ri.

Ka ta li tik et ki: Bir mad de nin kim ya sal bir

tep ki me de, hiç bir de ğiş me ye uğ ra ma dan

tep ki me nin ol masn ve ya hznn de ğiş me si ni

sağ la yan et ki si.

Klon: Ge ne tik ola rak bir bi ri nin ayn olan

canllar. 

Klon la ma: Bir can lı nın as lı nın ay nı sı nın

(kop ya sı nın) ya pıl ma sı. 

Ko don: Me saj cı RNA üze rin de ki, her bi ri

bir ami no asi de uyan üç lü baz grup lar.

Ko va lent bağ: DNA mo le kü lü nün ana

omur gasnı oluş tu ran, kar bon la rı bir bir le ri -

ne bağ la yan sk bir bağ çe şi di.

Kro ma tid: Mi toz ve ya ma yoz bö lün me sü -

re cin de, bir bi ri ne sen tro mer ler le bağ lanmş

ola rak du ran kro mo zom çif le rin den her bi -

ri.

Kro mo zom: Hüc re çe kir de ğin de bu lu nan

ve hüc re nin ken di ken di si ni ek sik siz ola rak

kop ya la masnı sağ la yan tüm bil gi le ri içe ren

DNA'lar.

Li gaz: Bir mo le kü lün par ça lan masn ya da

bir gru bun mo le kül den uzak laştrlmasn

sağ la yan en zim ler.

Ma yoz: Üre me hüc re le rin de gö rü len bir

bö lün me şek li. Canllarn çe şit len me si ne ve

farkl özel lik ler ka zan masna ola nak sağ lar.

Me saj cı RNA (mRNA): DNA üze rin de ki

şif re li ge ne tik bil gi yi, pro te in sen te zi me ka -

niz ma sı na ta şı yan ara cı mo le kül.

Mik ron (m ): Mi li met re nin bin de bi ri (1m =

1/1000 mm).

Mi to kon dri: Hüc re nin ener ji san tra li. 

Mi toz: Bir hüc re den ayn özel lik te iki ye ni

hüc re oluş ma sı nı sağ la yan bö lün me şek li.

Bü yü me ve ge liş me srasnda vü cut hüc re -

le ri nin ço ğal ma sı nı sağ lar. 

Mo le kül: İki ve ya da ha faz la atom dan olu -

şan ya pı.

Mo no mer: Bir kim ya sal mo le kül de, yapnn

hep tek rar la na rak ken di ni gös ter me si.

Mor fo ge nez: Pro tei ni üre ti len hüc re nin

farkllaş mas.

Mu tant: DNA'snda de ği şik lik (mu tas yon)

mey da na gel miş olan canl.

Mu tas yon: Ge ne tik bil gi yi taşyan DNA

mo le kü lün de, rad yas yon ve ya kim ya sal et -

ki ler so nu cun da mey da na ge len kop ma lar

ve yer de ğiş tir me ler. DNA'y oluş tu ran nük -

le otid le ri tah rip ede rek ya da yer le ri ni de -

ğiş ti re rek, can lı lar da ka lı cı ha sar la ra se -

bep olur lar.

Nük le az: Nük le ik asit le ri par ça la ra bö len,

ke sen en zim gru bu nun ge nel adı.

Nük le ik asit: Hüc re çe kir de ğin de bu lu -

nan, nük le otid le rin bir le şi min den olu şan

komp leks ya pı da ki bi le şik ler. 

Nük leo tid: Nük le ik asit le rin (DNA, RNA)

te mel yap bi rim le ri. İki şe ker, bir pü rin ve

bir pü ri mi din bazndan olu şan tek bir DNA

di zi si.

Nük leo zit: Nük le oti din fos fat bağ lan ma -

mış ha li. 

Nük leo zom: Kro mo zom da ki DNA şe ri di -

nin his ton pro te in le ri et ra fın da pa ket len miş

ha li.

Nük le us: Hüc re de ki ge ne tik mal ze me yi

içe ren ksm, çe kir dek.

Or ga nel: Hüc re için de be lir li bir gö re vi

yap mak üze re özel leş miş ve zar la çev ri li

yaplar. Çe kir dek, mi to kon dri, klo rop last lar

gi bi.

Oto zom: Cin si ye tin be lir len me siy le il gi si

ol ma yan kro mo zom.

Ökar yot hüc re: Zar la çev ri li or ga nel le ri ve

çe kir de ği olan hüc re. Ökar yot hüc re ler bit -

ki ve hay van lar mey da na ge ti rir.

pH: Bir svnn asit ve ya bazlk de re ce si ni
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gös te ren de ğer.
Pi ri mi din: DNA ve RNA sen te zin de ge -
rek li ba zı baz la rın (si to zin, ti min, ura sil)
ana un su ru nu oluş tu ran or ga nik bir bi le şik.
Po li mer: Fark lı mo le kül ler den oluş muş
kim ya sal yap.
Po li me raz: DNA ya da RNA mo le kü lü nün
oluş ma sı nı ko lay laş tı ran, hız lan dı ran en -
zim.
Po li pep tid: Pro te in mo le kü lü nün yapsnda
bu lu nan ami no asit zin cir le ri nin bir par ças.
Pre bi yo tik dö nem: Can lı lar dan ev vel ki
dö nem. Ya şam ön ce si.
Pro kar yot hüc re: Zar la çev ril miş özel or -
ga nel le ri ve çe kir de ği ol ma yan hüc re ler.
Bak te ri ler ve alg le ri içi ne alan mo ne ra ale -
min de ki canllar.
Pro te in: Yapsnda kar bon, hid ro jen, ok si -
jen ve azot gi bi ele ment le ri bu lun du ran te -
mel mo le kül ler. Ami no asit le rin pep tid bağ -
laryla bir leş me sin den olu şan, hüc re le rin,
do ku larn ve or gan larn oluş masnı sağ la yan
ya pı taş la rı. 
Pü rin: Komp leks ya pı da azot lu bi le şik.
Re kom bi nant DNA: Farkl can lı lar dan el -
de edi len DNA mo le kül le ri nin bir leş me sin -
den olu şan yap. 
Re kom bi nas yon: Mev cut gen le rin ye ni
ge no tip le ri oluş tu ra cak şe kil de bi ra ra ya
gel me si.
Rep li kas yon: DNA'nn ken di ni eş le me si.
DNA mo le kü lün de ki ge ne tik bil gi le rin son -
ra ki ne sil le re ak tarlmas için kop ya sı nın
oluş tu rul ma sı.
Ri bo zom: Hüc re de pro te in sen te zi nin
yapldğ yer ler. 
Ri bo zo mal RNA (rRNA): Ri bo zo ma la rın
yapsna katla rak pro te in sen te zi ni hız lan dı -
ran mo le kül.
RNA (Ri bo nük le ik asit): Hüc re svsnda ve
çe kir de ğin de bu lu nan, kim ya sal ya pı sı
DNA'dan çok az fark lı bir mo le kül. Pro te in

sen tez len me si baş ta ol mak üze re hüc re içi

kim ya sal fa ali yet ler de çok önem li bir ro lü

vardr. 

Sen tro mer: Kro mo zo mu iki ko la ayran,

gen le rin yer le ri nin be lir len me sin de ko laylk

sağ la yan böl ge.

Si top laz ma: Hüc re zar ile çe kir dek arasn

dol du ran canl sv. İçe ri sin de or ga nel de ni -

len çe şit li gö rev le ri üst len miş ve özel leş -

miş yaplar bu lun mak tadr.

Si to zin: DNA ve RNA'nın yapsnda bu lu -

nan, gua nin le eş le şen bir baz çe şi di.

Spli ce oso me: Me saj cı RNA'da ki pro te in

kod la ma yan kı sım la rı ara dan ke sip çı ka -

ran en zim.

Ti min: DNA'nın yapsna katlan, fa kat

RNA'nın yapsna katlma yan bir pri mi din

baz.

To po izo me raz: DNA sar ma lı nın bir şe ri di -

ni ayı ra rak DNA'nın çö zül me si ni ve gev şe -

me si ni sağ la yan en zim.

Trans fer RNA (tRNA): Taşyc RNA

(tRNA) da de ni len, pro te in sen te zi srasnda

ri bo zo ma ami no asit le ri taşmak la yü küm lü

mo le kül.

Trans krip si yon: RNA sen te zi. DNA şe ri -

din de ki ge ne tik bil gi nin, me saj cı RNA'ya

ak tarm. 

Trans las yon: RNA'ya kop ya lan mış ge ne -

tik bil gi le rin oku na rak pro te in mo le kü lü ha -

li ne çev ril me si. 

Ura sil: Yanlzca RNA'nın kim ya sal yapsna

katlan baz.

Var yas yon: Çe şit len me. Esas tür ti pi ne

gö re be lir li ka rak ter ler de gö rü len farkllklar.

Zi got: Döl len miş yu mur ta hüc re si.
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