G‹R‹ﬁ
Bu kitab›n konusu, insan vücudunun yap›taﬂ› olan hücredir. Ço¤u kiﬂiye
göre, insan hücresi ile ilgili bir kitap, ancak bir biyoloji ya da kimya kitab› olmal›d›r. Oysa elinizde tuttu¤unuz kitap bir kimya ya da biyoloji kitab› de¤ildir. Kitab›n amac›, okuyucunun konu hakk›ndaki bilimsel birikimini art›rmak,
ona biyolojik detaylar ö¤retmek de de¤ildir. Çünkü bu bilgiler zaten okullarda ö¤rencilere aktar›l›r.
Hemen herkes okuldaki, hayat bilgisi, ya da biraz daha büyüdü¤ünde fizik, kimya, biyoloji gibi derslerinde, varl›klar›n ve olaylar›n "bilimsel aç›klama"lar›n› okumuﬂtur. Derslerde insan vücudunu ya da tabiat› tan›r, ama bunlar›n içerdikleri muhteﬂem yap›lar›n, içlerinde iﬂleyen milyonlarca içiçe geçmiﬂ sistemin, bu sistemlerin aralar›ndaki ak›lalmaz uyum ve dengenin her zaman süregiden ola¤an olaylar olduklar›na inand›r›l›r. As›l sormas› gereken sorular ise asla sordurulmaz. Canl› cans›z tüm bu varl›klar nas›l meydana gelmiﬂler? Böyle bilinçili bir düzen ve tasar›m›n kayna¤› nedir? Bu mükemmel
sistemler kendi kendilerine ortaya ç›kabilirler mi?.. Bu gibi sorular› hiç sormamay› ö¤renir.
Örne¤in a¤açlar›n nas›l meyve oluﬂturduklar›n›n biyolojik detaylar›n› ö¤renir; fotosentezle ya da bitki yap›s›yla ilgili bilgiler yüklenir. Ancak tüm bunlar yap›l›rken, "nas›l olur da bir tahta parças›n›n içinden insan›n dama¤›na ve
sa¤l›¤›na uygun, dünyan›n en güzel ambalaj›na sahip mükemmel g›dalar ç›kar?"; "a¤ac›n üretti¤i bir meyve ile insan dama¤›ndaki lezzet hissinin böyle
inan›lmaz biçimde uyuﬂmas›n›n s›rr› ne olabilir?" gibi sorular akl›na bile gelmez.
Varl›klar›n varoluﬂ amaçlar› üzerinde düﬂünmeye al›ﬂ›k de¤ildir. Tek yapt›¤›, varl›klar›n içeri¤i hakk›nda daha fazla bilgi yüklenmektir.
Çocuklu¤undan itibaren bu ﬂekilde bir programlanmaya tabi tutulan insan art›k etraf›ndaki yarat›l›ﬂ mucizelerine karﬂ› duyarl›l›¤›n› yitirmiﬂtir. Kuran'›n tabiriyle "kalbi kat›laﬂm›ﬂ", körelmiﬂtir. Çünkü yine Kuran'›n tabiriyle,
yaln›z "gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir".
Hiçbir ﬂeye hayret etmemeyi, kendini görür zanneden bir kör olmay› ö¤HARUN YAHYA
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renmiﬂtir. Art›k daha büyük baz› telkinleri de kabul etmeye haz›r bir hale gelmiﬂtir. ‹ﬂte bu noktada, e¤itimin son halkas› olan "evrim teorisi" devreye girer!
Çünkü, etraf›n› saran tüm mucizelere ve ola¤anüstü gerçeklere gözleri kapal› hale gelmiﬂ, duyars›zlaﬂm›ﬂ olan genç insan›n vicdan›n› rahats›z eden tek
bir konu kalm›ﬂt›r: Tüm bu canl›lar›n ilk olarak nas›l ortaya ç›kt›klar› konusu... ‹ﬂte bu noktada evrim teorisi, sahte bir kurtar›c› olarak yard›m›na koﬂar
ve herﬂeyin "tesadüfen" varoldu¤u gibi ak›lalmaz bir iddiay› bilimsellik k›l›f›
alt›nda kendisine aﬂ›lar.
Oysa evrim teorisi, sahip oldu¤u sözkonusu
bilimsellik k›l›f›na ra¤men, asl›nda modern biEvrim teorisi, sahip
lim taraf›ndan ›srarla yalanlanan bir safsatad›r.
oldu¤u sözkonusu
Özellikle de mikrobiyoloji ve onun en önemli
bilimsellik k›l›f›na
araﬂt›rma konusu olan canl› hücresi, Darwin'in
ra¤men, asl›nda modern
ve onu izleyenlerin iddialar›n› her geçen gün
bilim taraf›ndan ›srarla
daha fazla geçersiz k›lmaktad›r. Bugün evrim
yalanlanan bir
teorisi, özellikle mikrobiyolojik düzeyde, tamasafsatad›r. Özellikle de
men çökmüﬂ durumdad›r
mikrobiyoloji ve onun
Bu kitapç›¤›n amac› ise, evrim teorisinin bu
en önemli araﬂt›rma
bilimsel çöküﬂünü gözler önüne sermek ve yarat›l›ﬂ gerçe¤inin mikrobiyolojik düzeydeki baz›
konusu olan canl›
delillerini ortaya koymaktad›r. Az önce okullarhücresi, Darwin'in ve
da ö¤rendi¤imiz kuru bilgilerin beynimizi uyuﬂonu izleyenlerin
turdu¤unu, çünkü sorulmas› gereken sorular›n
iddialar›n› her geçen
asla sordurulmad›¤›n› söylemiﬂtik. ‹lerleyen
gün daha fazla
sayfalarda, okullarda ö¤rendi¤imiz gibi baz›
geçersiz k›lmaktad›r.
teknik bilgileri de inceleyece¤iz, ama ayn› anda
sorulmas› gerekli sorular› soracak, varl›klar›n ve
olaylar›n ard›ndaki yarat›l›ﬂ gerçe¤ini ortaya ç›karaca¤›z.
Elinizdeki kitapç›k, Harun Yahya'n›n "Evrim Teorisini Çökerten Gerçekler
Dizisi"nin 1. cildi olan "Hücredeki Mucize" kitab›n›n k›salt›lm›ﬂ bir özetidir.
Ayr›nt›l› bilgi edinmek isteyenler, sözkonusu kitaba baﬂvurabilirler.
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EN KÜÇÜK CANLI
Vücudumuzun her noktas›nda küçük, ama küçük oldu¤u kadar da karmaﬂ›k bir hayat hüküm sürer. ‹nsan›n herhangi bir organ›n›n derinliklerini
mikroskop alt›nda inceledi¤imizde, orada o organ› oluﬂturmak üzere biraraya gelmiﬂ ve her an faaliyet içinde olan milyonlarca minik canl›n›n yaﬂad›¤›n› görürüz. Yaln›zca insan de¤il, bütün canl›lar hücre denilen bu mikroskobik canl›lar›n biraraya gelmesinden oluﬂurlar.
Hücreler çekirdeksiz (prokaryot) ve çekirdekli (ökaryot) olmak üzere ikiye ayr›l›rlar. Bakteriler çekirdeksiz tek hücreli canl›lard›r. ‹nsan ve hayvan
hücreleri ile bitki hücreleri çekirdekli hücrelerden oluﬂur ancak yap› olarak
birbirlerinden farkl›d›rlar. Bitki hücreleri içerdikleri kloroplastlar sayesinde
güneﬂ ›ﬂ›¤›n› kullanarak insanlar ve hayvanlar için besin ve oksijen üretirler.
Bu broﬂürde genel olarak insan hücreleri üzerinde durulmuﬂ ayn› zamanda
yer yer bitki hücrelerine de de¤inilmiﬂtir.
‹nsan vücudunda 100 trilyondan fazla hücre bulunur. Bu hücrelerden baz›lar› o kadar küçüktür ki bunlar›n bir milyon tanesi biraraya gelse ancak bir
i¤ne ucu kadar yer kaplar. Ancak, bu küçüklü¤üne ra¤men hücre, bilim dünyas›n›n ortak kanaatiyle, insano¤lunun bugüne kadar karﬂ›laﬂt›¤› en kompleks yap› ünvan›n› korumaktad›r. Halen keﬂfedilmemiﬂ pekçok s›rr› içinde
bar›nd›rmay› sürdüren hücre, evrim teorisinin de en büyük açmazlar›ndan birini oluﬂturur. Nitekim ünlü Rus evrimcisi A. I. Oparin gözard› edilemeyen bu
gerçe¤i ﬂöyle ifade eder: "Maalesef hücrenin meydana geliﬂi evrim teorisinin
bütününü içine alan en karanl›k noktay› teﬂkil etmektedir." (A. I. Oparin, Origin of Life, s.196)
Bu itiraftan, evrimin önünün daha ilk aﬂamada t›kand›¤› ve daha fazla ileri gitme ﬂans›n›n kalmad›¤› rahatl›kla anlaﬂ›lmaktad›r. Zira, bilindi¤i gibi canl› vücudunun baﬂl›ca yap›taﬂ› hücredir. Dolay›s›yla, henüz hücrenin hatta
hücreyi meydana getiren proteinler ve proteinleri meydana getiren aminoasitlerin meydana geliﬂini bile aç›klayamayan bir teorinin, dünya üzerindeki
canl›lar›n ortaya ç›k›ﬂ› hakk›nda bir aç›klama getirmesi mümkün de¤ildir.
Aksine, hücre, insan›n "yarat›lm›ﬂ" oldu¤unun en göz kamaﬂt›r›c› delilleHARUN YAHYA
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rinden birini oluﬂturmaktad›r.
Gerçekten de hücrenin, yaﬂam›n› sürdürebilmesi için, çeﬂitli iﬂlevlere sahip bütün temel parçalar›n›n birarada bulunmalar› gereklidir. Bu nedenle,
e¤er hücre evrim sonucu meydana gelmiﬂ olsayd›, milyonlarca parças›n›n ayn› anda ve ayn› yerde varolmuﬂ olmas›, bunlar›n da yine ayn› anda belli bir
düzen ve plan içinde biraraya gelmiﬂ olmalar› gerekirdi. Böyle bir olay›n tesadüfen gerçekleﬂebilmesi ise ihtimal s›n›rlar›n›n çok ötesinde oldu¤undan,
bu duruma yarat›l›ﬂ demek çok daha makul ve yerinde olacakt›r.
Hücrenin, evrimin iddia etti¤i gibi rastlant›lar sonucu meydana gelebilmesi, bas›mevindeki bir patlamayla bir ansiklopedinin ﬂans eseri bas›l›vermiﬂ olmas›ndan daha düﬂük bir ihtimale sahiptir. Baﬂka bir deyiﬂle, canl›l›¤›n tesadüfen meydana gelmiﬂ olmas› ihtimal d›ﬂ›d›r.
Buna ra¤men evrimciler, hala, ilkel dünya ﬂartlar› gibi, olabilecek en
kontrolsüz ortamda canl›l›¤›n rastlant›larla ortaya ç›kt›¤›n› iddia edebilmektedirler. Bu, hiçbir zaman bilimsel verilerle uyuﬂmayan bir iddia oldu¤u için
gerçekçilikten tamamen uzakt›r. Ayr›ca en basit ihtimal hesaplar› bile, de¤il
canl› bir hücrenin, o hücredeki milyonlarca proteinden bir tanesinin bile tesadüfen oluﬂamayaca¤›n› matematiksel olarak kan›tlam›ﬂt›r. ‹nsan vücudundaki bütün hücreler baﬂlang›çta tek bir hücrenin bölünerek ço¤almas›yla
meydana gelmiﬂtir. Ve, daha en baﬂ›ndan, vücudumuzun ﬂu anki yap›s›, ﬂekli, tasar›m› ve tüm özellikleriyle ilgili her türlü bilgi bu ilk hücrenin çekirde¤indeki kromozomlarda mevcuttur.
Bütün hücreler genel özellikleri bak›m›ndan birbirlerine benzerler. Ancak
her organ, yap›s›na ve görevine göre özelleﬂmiﬂ ﬂekiller ve kabiliyetlerle donat›lm›ﬂ, di¤er organlardakinden farkl› hücrelere sahiptir.
Tek baﬂ›na bir hücre, bütün çal›ﬂma sistemleri, haberleﬂmesi, ulaﬂ›m› ve
yönetimiyle büyük bir ﬂehirle benzer bir karmaﬂ›kl›k derecesine sahiptir:
Hücrenin sarfetti¤i enerjiyi üreten santraller; yaﬂam için zorunlu olan enzim
ve hormonlar› üreten fabrikalar; üretilecek bütün ürünlerle ilgili bilgilerin kay›tl› bulundu¤u bir bilgi bankas›; bir bölgeden di¤erine hammaddeleri ve
ürünleri nakleden kompleks taﬂ›ma sistemleri, boru hatlar›; d›ﬂardan gelen
hammaddeleri iﬂe yarayacak parçalara ayr›ﬂt›ran geliﬂmiﬂ laboratuvar ve rafi4
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neriler; hücrenin içine al›nacak veya d›ﬂ›na gönderilecek malzemelerin giriﬂç›k›ﬂ kontrollerini yapan uzmanlaﬂm›ﬂ hücre zar› proteinleri bu karmaﬂ›k yap›n›n yaln›zca bir bölümünü oluﬂtururlar.
‹nsan›n hayat›n›n devaml›l›¤›, kendisini meydana getiren bu hücrelerin
hem kendi içlerinde hem de birbirleri aras›nda uyum içinde çal›ﬂmalar› sayesinde olur. Hücre, di¤er hücrelerle uyum içinde çal›ﬂ›rken, kendi yaﬂam›n› da
büyük bir düzen ve hassas bir denge içerisinde sürdürür. Bu düzenini devam
ettirmek, iç dengesini korumak için ihtiyac› olan birçok maddeyi, enerjisi de
dahil olmak üzere bizzat kendisi tesbit eder ve üretir. Kendi karﬂ›layamad›¤›
ihtiyaçlar›n› ise d›ﬂardan büyük bir titizlikle seçip al›r. Öyle seçicidir ki, d›ﬂ
ortamda baﬂ›boﬂ dolaﬂan maddelerden bir tanesi bile
Hücrenin, evrimin
hücrenin izni olmadan ﬂans eseri onun kap›lar›ndan
iddia etti¤i gibi
içeri giremez. Hücrenin içinde lüzumsuz, amaçs›z tek
bir molekül bile bulunamaz. Hücre d›ﬂ›na ç›k›ﬂlar da
rastlant›lar
ayn› ﬂekilde hassas kontroller, s›k› denetimler sonucunsonucu meydana
da gerçekleﬂir.
gelebilmesi,
Tüm bunlarla birlikte hücre, her türlü d›ﬂ tehdit ve
bas›mevindeki bir
sald›r›ya karﬂ› kendini koruyacak bir savunma sistemipatlamayla bir
ne de sahiptir. Dahas›, içerdi¤i bunca yap› ve sisteme,
ansiklopedinin
içinde süregiden bunca say›s›z faaliyete ra¤men, ortalaﬂans eseri
ma bir hücrenin büyüklü¤ü modern bir ﬂehir gibi kilobas›l›vermiﬂ
metrelerce kare de¤il, yaln›zca milimetrenin 100'de biri
kadard›r.
‹ﬂte bu dünyadaki en küçük canl›n›n burada k›saca
birkaç›n› sayd›¤›m›z iﬂlevlerinden herbiri, kitab›n devam›nda da inceleyece¤imiz gibi, baﬂl›baﬂ›na inan›lmas›
güç birer mucize niteli¤indedir.

olmas›ndan daha
düﬂük bir
ihtimale sahiptir.

Dünyan›n En Geliﬂmiﬂ Fabrikas›
Hücredeki üretim sistemini, dünyada henüz benzeri tesis edilememiﬂ, son
derece ileri teknolojiyle çal›ﬂan hayali bir fabrikaya benzetebiliriz. (ﬁekil 1)
Bu hayali fabrika, çok say›da geliﬂmiﬂ birimlerden oluﬂan ve her birimde farkHARUN YAHYA
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(ﬁekil 1) HÜCREDEK‹ ORGAN‹ZASYON: Hücre; Protein üreten ribozomlar›, enerji üreten
mitokondrileri, merkezi bilgi bankas› olan DNA, ulaﬂt›rma yapan endoplazmik retikulum,
depolama yapan golgi cisimci¤i, giriﬂ ve ç›k›ﬂ› denetleyen hücre zar›, bütün tepkimelerde
görev alan enzimler ve daha say›s›z, bir çok planl› faaliyet ile kusursuz bir fabrika gibi çal›ﬂ›r. Unutulmamas› gereken gerçek, hiç bir fabrikan›n, bilinçli bir tasar›m, planlay›c› bir ak›l
olmadan, yani tesadüfler sonucunda oluﬂamayaca¤› ve iﬂleyemeyece¤idir.
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l› teknolojik ürünler üreten dev bir tesistir. Ürünlerinin bir k›sm›n› kendi iç
yap›s›nda kullan›r, bir k›sm›n› birbirine monte edip yeni üretim makineleri
yapar. Üretti¤i ürünlerin bir ço¤unu da hammadde ve makina olarak d›ﬂar›ya gönderir. Üretimde en az sarfiyat› yap›p, en yüksek verimi elde eder. Yeryüzünde hiçbir fabrikan›n olamayaca¤› kadar çevrecidir. At›klar›n› kendisi
yok edip çevreyi hemen hemen hiç kirletmez.
Fabrikadaki üretim ve iﬂletim sistemleri mükemmel olarak dizayn edilmiﬂtir. Yöneticiler, mühendisler, iﬂçiler, k›sacas› bütün personel, görevlerini en
mükemmel ﬂekilde yerine getiren üstün nitelikli robot ve bilgisayarlardan
oluﬂmuﬂtur. Bu bilgisayar ve robotlar ise, benzerlerine ancak bilimkurgu filmlerinde rastlayabilece¤imiz düzeyde geliﬂmiﬂlerdir.
‹ﬂte hücredeki üretim de ayn› bu hayali fabrikadaki gibi gerçekleﬂir. Fabrikadaki robotlar›n ve makinelerin yerini hücrede, "enzim" ad› verilen, özel
iﬂlemler için uzmanlaﬂm›ﬂ karmaﬂ›k yap›l› protein molekülleri tutar. Fabrikadaki, bilgileri depolayan ve yönetimi sa¤layan bilgisayarlara karﬂ›l›k hücredeki bilgi ve yönetim, bu konuda uzmanlaﬂm›ﬂ, çok say›da atomlar›n birleﬂmesinden meydana gelmiﬂ, büyükçe, sarmal ﬂeklinde bir molekül taraf›ndan yap›l›r: "DNA" molekülü.
ﬁimdi bu mucize molekülün ak›llara durgunluk veren yap›s›n› ve baﬂard›¤› inan›lmaz iﬂleri görelim.

HARUN YAHYA
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DNA'NIN G‹ZL‹ DÜNYASI
Teknolojik bir ürünün veya tesisin yap›m›nda ve yönetiminde insano¤lunun yüzy›llar boyunca elde etti¤i tecrübe ve bilgi birikimi kullan›l›r. Dünyan›n en ileri ve karmaﬂ›k tesisi olan insan vücudunun inﬂas› için gereken bilgi ve tecrübe ise DNA'da sakl›d›r. Burada vurgulanmas› gereken önemli nokta, DNA'n›n daha ilk insandan itibaren ﬂimdiki mükemmellik ve karmaﬂ›kl›¤›yla birlikte var olageldi¤idir. Ak›llara durgunluk veren yap› ve özellikleriyle, böyle bir molekülün, evrimcilerin öne sürdü¤ü gibi tesadüf ve rastlant›lar
sonucu oluﬂmas›n›n ne derece mant›k d›ﬂ› oldu¤unu ilerleyen sat›rlar› okudukça sizler de daha net göreceksiniz.
DNA, hücrenin ortas›nda yer alan çekirdekte titizlikle korunmaktad›r. ‹nsanda (say›lar› 100 trilyona varan) hücrelerin ortalama çap›n›n 10 mikron
(mikron=milimetrenin binde biri) oldu¤u hat›rlanacak olursa, ne kadar küçük
bir alandan söz edildi¤i daha iyi anlaﬂ›l›r. Bu mucizevi molekül, Allah'›n yaratma sanat›ndaki mükemmellik ve ola¤anüstülü¤ün aç›k bir kan›t›d›r. Öyle
ki yaln›zca bu molekülü incelemek ve halen pek az› gün›ﬂ›¤›na ç›km›ﬂ s›rlar›n› araﬂt›rmak için özel bir bilim dal› bile kurulmuﬂtur: "Genetik"... 21. yüzy›l›n bilimi olarak kabul edilen Genetik, elindeki her türlü teknolojik olanaklara ra¤men DNA'n›n esrar›n› çözme konusunda henüz emekleme safhas›ndad›r.
Çekirdekteki Hayat
‹nsan vücudu bir yap›ya benzetilecek olursa; bu yap›n›n en ince ayr›nt›s›na kadar eksiksiz bir plan ve projesi, bütün teknik ayr›nt›lar›yla her hücrenin çekirde¤indeki (ﬂekil 2) DNA'da mevcuttur.
‹nsan›n anne karn›ndaki ve do¤umundan sonraki geliﬂmelerin hepsi önceden belirlenmiﬂ bir program çerçevesinde düzenlenir. ‹nsan›n geliﬂimindeki bu kusursuz düzenleme Kur'an'da ﬂöyle ifade ediliyor:
‹nsan, 'kendi baﬂ›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor? Kendisi,
ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir 'düzen içinde biçim verdi.' (K›yamet, 36-38)
8
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(ﬁekil 2) DNA'NIN YER‹: Üstte, hücrenin ortas›nda bulunan hücre çekirde¤inin ﬂemas› yer
al›yor. DNA, iﬂte bu hücre çekirde¤inin içinde sakl›d›r. Ve bir insan hakk›ndaki bütün bilgileri içerir.

Daha anne karn›nda yeni döllenmiﬂ bir yumurta hücresi halinde iken,
ilerde sahip olaca¤›m›z bütün özellikler bir kader taraf›ndan belirlenmiﬂ ve
"bir düzen içinde" DNA'lar›m›za yerleﬂtirilmiﬂtir. Otuz yaﬂ›na geldi¤imizde sahip olaca¤›m›z boy, renk, kan grubu, yüz ﬂekli gibi bütün özelliklerimiz otuz
y›l dokuz ay öncesinden, yani döllendi¤imiz andan itibaren baﬂlang›ç hücremizin çekirde¤inde kodlanm›ﬂt›r.
DNA'daki bu bilgiler sadece az önce de¤indi¤imiz fiziksel özellikleri belirlemez. Ayn› zamanda hücre ve vücuttaki binlerce farkl› olay› ve sistemi de
kontrol eder. Örne¤in, insan›n kan bas›nc›n›n alçak, yüksek veya normal olmas› bile DNA'daki bilgilere ba¤l›d›r.
‹nsan Hücresindeki Dev Ansiklopedi
DNA'da kay›tl› bulunan bu bilgi pek hafife al›nacak gibi de¤ildir. Öyle ki,
inanmas› güç fakat insan›n tek bir DNA molekülünde tam bir milyon ansiklopedi sayfas›n› dolduracak miktarda bilgi bulunur. Dikkat edin; tam
HARUN YAHYA
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1.000.000 ansiklopedi sayfas›... Yani, her bir hücrenin çekirde¤inde, insan vücudunun iﬂlevlerini kontrol etmeye yarayan bir milyon sayfal›k bir ansiklopedinin içerebilece¤i miktarda bilgi kodlanm›ﬂt›r. Bir karﬂ›laﬂt›rma yapmak istersek, dünyan›n en büyük ansiklopedilerinden birisi olan 23 ciltlik "Encyclopedia Britannica"n›n bile toplam 25 bin sayfas› vard›r. Bu durumda, karﬂ›m›za inan›lmaz bir tablo ç›kar. Mikroskobik hücrenin kendisinden çok daha
küçük olan çekirde¤indeki bir molekülde, milyonlarca bilgi içeren dünyan›n
en büyük ansiklopedisinin 40 kat› büyüklü¤ünde bir bilgi deposu sakl› durmaktad›r. Bu da 920 ciltlik, dünyada baﬂka eﬂi, benzeri olmayan dev bir ansiklopedi demektir. Yap›lan tesbitlere göre ise, bu dev ansiklopedi yaklaﬂ›k 5
milyar farkl› bilgiye sahiptir.
Bu son iki kelimeyi tekrarlayal›m; "bilgiye sahiptir"...
‹ﬂte burada durup, a¤z›m›zdan kolayca ç›k›veren bu iki kelime üzerinde
düﬂünmemiz gerekir. Bir hücrenin içinde milyarlarca bilgi oldu¤unu söylemek kolayd›r. Ancak bu, hiç de öyle laf aras›nda söylenip geçilebilecek bir
ayr›nt› de¤ildir. Çünkü, burada sözünü etti¤imiz bir bilgisayar veya kütüphane de¤il, yaln›zca protein, ya¤ ve su moleküllerinden oluﬂan, milimetreden
100 kat daha küçük bir küptür. Bu küçücük et parças›n›n içinde, de¤il milyonlarca bilgi, tek bir bilginin var olmas› ve onun bu bilgiyi muhafaza etmesi bile son derece hayret verici bir mucizedir.
‹nsanlar modern ça¤da bilgiyi saklamak için bilgisayarlar› kullan›yorlar.
Bilgisayar teknolojisi ise bugün bütün di¤er teknolojilerin baﬂ›n› çeken en ileri teknoloji olarak kabul ediliyor. Bundan 20 y›l önce, oda büyüklü¤ündeki
bir bilgisayar›n sahip olabildi¤i bilgiyi, bugün küçük "mikroçip"ler saklayabilmekte... ‹nsan zekas›n›n as›rlard›r edindi¤i bilgi birikimi ve y›llar süren çabalar› sonucunda geliﬂtirdi¤i bu son teknoloji bile daha tek bir hücre çekirde¤inin bilgi saklama kapasitesine uzaktan yak›ndan ulaﬂabilmiﬂ de¤il. Böyle
muazzam bir kapasiteye sahip olan DNA'n›n küçüklü¤ünü yans›tmas› aç›s›ndan ﬂu karﬂ›laﬂt›rma yeterlidir san›r›z:
Bugüne kadar yaﬂam›ﬂ, gelmiﬂ geçmiﬂ her canl› türünün bütün özellikleri bilgi olarak DNA'ya yüklense toplam DNA hacmi bir çay kaﬂ›¤›n›n
ancak küçük bir k›sm›n› doldururdu. Dahas› geriye ﬂu ana kadar yaz›l10
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(ﬁekil 3) Hücre
çekirde¤inde bulunan DNA'n›n
moleküler
yap›s›n›n bir
kesitinin
bilgisayar
modellemesi.

m›ﬂ bütün kitaplar› saklayabilecek kadar boﬂluk kal›rd›. (Denton Michael, "A Theory in Crisis", s. 334)
Gözle göremedi¤imiz, çap› milimetrenin milyarda biri büyüklü¤ünde
olan, basit atomlar›n yanyana dizilmesiyle oluﬂmuﬂ bir zincir, acaba böyle bir
bilgiye ve haf›zaya nas›l sahip olabilir? Bu soruya ﬂunu da ekleyelim: Vücudunuzdaki 100 trilyon hücreden herbiri bir milyon sayfay› ezbere biliyorken,
acaba siz zeki ve ﬂuurlu bir insan olarak hayat›n›z boyunca kaç ansiklopedi
sayfas› ezberleyebilirsiniz?
Hücrenin Akl›
Bu durumda ﬂunu kabul etmelisiniz ki midenizdeki ya da kula¤›n›zdaki
HARUN YAHYA

11

herhangi bir hücre sizden kat kat daha bilgili, bu bilgiyi en do¤ru ve en kusursuz ﬂekilde de¤erlendirdi¤i için de sizden çok daha ak›ll›d›r.
Peki bu akl›n kayna¤› nedir? Nas›l olur da vücudunuzdaki 100 trilyon
hücrenin herbiri ayr› ayr› böylesine inan›lmaz bir akla sahip olabilir? Bunlar
sonuçta birer atom y›¤›n›d›r ve bilinç sahibi de¤ildirler. Tüm elementlerin
atomlar›n› al›n, farkl› biçimlerde ve say›larda birbirlerine ba¤lay›n, farkl› moleküller oluﬂturun, yine de ak›l elde edemezsiniz. Bu moleküllerin büyük, küçük, basit ya da karmaﬂ›k olmas› da birﬂey de¤iﬂtirmez. Sonuçta, bilinçli olarak bir iﬂi organize edip baﬂaracak bir zihin asla ortaya ç›karamazs›n›z.
O zaman nas›l oluyor da, yine ayn› ﬂekilde, belli say›daki cans›z atomun
belli ﬂekillerde dizilmesinden meydana gelmiﬂ DNA ve onunla uyumlu olarak çal›ﬂan enzimler bilinçli birçok iﬂler yap›p,
Ak›l eserde de¤il, o
hücredeki say›s›z karmaﬂ›k ve farkl› iﬂlemi kusureseri yaratanda bulusuz ve mükemmel ﬂekilde organize ediyorlar? Bunur. En geliﬂmiﬂ bilginun cevab› çok basittir; ak›l, bu moleküllerde ya
da bunlar› içinde bar›nd›ran hücrede de¤il, bu
sayar bile, onu en ince
molekülleri, bu iﬂleri yapacak ﬂekilde programlanayr›nt›s›na dek tasarm›ﬂ olarak var edenin kendisindedir.
layan bir ak›l ve zekaK›saca ak›l eserde de¤il, o eseri yaratanda bun›n ürünüdür. Ayn› ﬂelunur. En geliﬂmiﬂ bilgisayar bile, onu en ince aykilde, hücre de, içinr›nt›s›na dek tasarlayan, onu çal›ﬂt›racak programdeki DNA ve RNA'lar
lar› yaz›p ona yükleyen ve kullanan bir ak›l ve zeda, bu hücrelerden
kan›n ürünüdür. Ayn› ﬂekilde, hücre de, içindeki
meydana gelen insan
DNA ve RNA'lar da, bu hücrelerden meydana gelen insan da, kendilerini ve yapt›klar› iﬂleri Yaratada, kendilerini Yaratan›n eserinden baﬂka birﬂey de¤ildirler. Eser ne kan'›n eserinden baﬂka
dar mükemmel, kusursuz ve etkileyici olursa olbirﬂey de¤ildirler.
sun, ak›l her zaman o eserin sahibindedir.
Bir gün bir bilgisayar laboratuvar›nda, masan›n üstünde çok geliﬂmiﬂ bir
disket bulsan›z, ve onu bir bilgisayar yard›m›yla okuyup içinde, sizin ﬂahs›n›za özel milyarlarca bilgi oldu¤unu görseniz, akl›n›za gelecek ilk soru, bu
bilgilerin kim taraf›ndan ve ne amaçla yaz›ld›¤› olurdu.
12
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Peki ayn› soruyu neden hücre için sormuyoruz? Disket içindeki bilgiler
birileri taraf›ndan oraya yaz›lm›ﬂ ise, bundan çok daha üstün ve ileri bir teknolojiye sahip olan DNA, kim ve hangi ak›l taraf›ndan en mükemmel ﬂekilde tasarlan›p, yarat›l›p, kendisi de ayr› bir mucize olan minicik hücrenin içine özenle yerleﬂtirilmiﬂtir? Hem de binlerce y›l öncesinden günümüze kadar
hiçbir özelli¤ini kaybetmeden. (Disketi yapan ve içine bilgileri yazan insan›n
beyninin de bu hücrelerden oluﬂtu¤unu unutmayal›m.) Bu sat›rlar› okuman›z, görmeniz, nefes alman›z, düﬂünmeniz, k›saca var olman›z ve varl›¤›n›z›
sürdürmeniz için her an görev baﬂ›nda olan bu hücrelerin kim taraf›ndan ve
niçin yap›ld›¤›n› sormaktan daha önemli ne olabilir? Hayatta en çok merak
etmemiz gereken, bu sorunun cevab› de¤il midir sizce?
Tesadüfler Düzen Oluﬂturabilir mi?
Ünlü bir yöntemdir: Bir uçak kazas› sonucunda ›ss›z bir araziye düﬂüp
mahsur kalan yolcular, kendilerini havadan arayan kurtarma ekiplerine yerlerini belli etmek için büyük bir "X" çizerler. Ellerindeki eﬂyalar› ya da toplad›klar› cisimleri kullanarak düzgün ve büyük bir çarp› oluﬂtururlar. Böylece
havadan keﬂfe ç›kan ekip, bu "ak›l ürünü" iﬂareti görür ve orada ak›l sahibi
varl›klar›n, yani insanlar›n bulundu¤unu anlar.
Türkiye'deki ﬂehirleraras› karayollar›nda ilerlerken, bazen yolun kenar›ndaki tepelerin yamaçlar›nda beyaz taﬂlardan yaz›lm›ﬂ yaz›lar görürsünüz;
"Herﬂey Vatan ‹çin", ya da "Ne Mutlu Türküm Diyene" gibi. Bu yaz›lar›n orada nas›l oluﬂtu¤u ise son derece aç›kt›r. Oralarda bir yerde bir askeri birlik
vard›r ve m›nt›ka temizli¤i yaparken tepenin üzerine beyaz taﬂlardan oluﬂan
bu tür yaz›lar yazm›ﬂlard›r.
Peki acaba hiç kimse ç›k›p da bu yaz›lar›n bilinçli bir zihin, örne¤in askerler taraf›ndan yaz›lmad›¤›n›, aksine tesadüfen oluﬂtuklar›n› söyleyebilir
mi? Hiç kimse, ç›k›p da "bu taﬂlar tepeden aﬂa¤› yuvarlan›rken tesadüfen yanyana gelmiﬂ ve 'Herﬂey Vatan ‹çin' cümlesini oluﬂturmuﬂlar" diyebilir mi?
Ya da bir "bilimadam›" ç›ksa ve, "dünyada trilyonlarca taﬂ var bunlar milyonlarca y›ld›r yuvarlan›yorlar, bu durumda taﬂlar›n bir k›sm›n›n tesadüfen
böyle anlaml› bir yaz› oluﬂturacak ﬂekilde yuvarlan›p biraraya gelmesi mümHARUN YAHYA
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kündür" dese buna çocuklar bile gülmez mi? Üstüne bir de bilimsel üslup
kullansa, bilimsel aç›klamalar yapsa, olas›l›k hesaplar› gösterse, herkes onun
akl›ndan daha da çok ﬂüphe etmez mi? Çünkü b›rak›n "Herﬂey Vatan ‹çin"
cümlesinin, düzgün bir "H" harfinin bile kendi kendine tesadüfen oluﬂmas›
gibi bir ihtimal yoktur. Da¤›n tepesinde beyaz taﬂlardan oluﬂmuﬂ düzgün bir
"H" görseniz, "bunu buraya yazmakla ne demek istemiﬂler" diye düﬂünürsünüz.
Bu örneklerle anlatmak istedi¤imiz ﬂudur: E¤er bir yerde en ufak bir planlanm›ﬂl›k varsa, orada mutlaka bir ak›l sahibinin izleri vard›r. Hiçbir ak›l ürünü tesadüfen oluﬂmaz. Bir da¤›n üzerine milyarlarca kez beyaz taﬂlar yuvarlasan›z, "Herﬂey Vatan ‹çin" yaz›s›, hatta düzgün bir
E¤er bir yerde en
"H" bile elde edemezsiniz. E¤er bir yerde bir harf varufak bir planlanm›ﬂsa, herkes kabul eder ki, mutlaka o harf biri taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r. Yazars›z harf olmaz.
l›k varsa, orada mut‹nsan›n bedeni ise, "Herﬂey Vatan ‹çin" cümlesinlaka bir ak›l sahibiden trilyonlarca kez daha kompleks bir yap›ya sahipnin izleri vard›r. Hiçtir ve bu karmaﬂ›k yap›n›n kendili¤inden, ya da "tesabir ak›l ürünü tesadüfen" oluﬂmuﬂ olmas› kesinlikle ve kesinlikle mümdüfen oluﬂmaz. E¤er
kün de¤ildir. Öyleyse insan› da, onun hücresini de,
bir yerde bir harf
DNA's›n› da kusursuz ve mükemmel bir ﬂekilde planvarsa, herkes kabul
lay›p düzenleyen bir Yarat›c› vard›r. Bunun aksini ideder ki, mutlaka o
dia etmek, olabilecek en büyük ak›ls›zl›k, ak›ls›zl›kla
harf biri taraf›ndan
birlikte samimiyetsizlik ve küstahl›kt›r. O akl›n ve gücün sahibine karﬂ› büyük bir sayg›s›zl›kt›r.
yaz›lm›ﬂt›r.
Oysa, ne yaz›k ki, taﬂlar›n kendi kendilerine dizilip üç küçük kelimeyi bile yazabilmelerinin imkans›z oldu¤unu bir ç›rp›da
söyleyecek birçok kiﬂi, milyarlarca atomun tek tek planlanm›ﬂ bir dizilimle biraraya gelip DNA gibi muhteﬂem iﬂler baﬂarabilen bir molekül oluﬂturmas›n›n "tesadüfler" sonucu oldu¤u aldatmacas›n› itiraz etmeden dinleyebilmektedir. T›pk› hipnotize edilen bir kiﬂinin yap›lan telkinle, kendisinin bir kap›,
a¤aç ya da kertenkele oldu¤una itiraz etmemesi, kabul etmesi gibi...

14
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(ﬁekil 4) DNA sarmal›n›n iki farkl› illustrasyonu

DNA Ansiklopedisinin Dili
Toplumlar›n hayat› bilgi ak›ﬂ› ve haberleﬂme üzerine kuruludur. Fertler ve
nesiller aras›ndaki bilgi ak›ﬂ›nda en önemli araç ise dildir. Dil belirli ﬂifreler
yani harfler ile temsil edilir. Türkçe 29 harften, ya da bir di¤er deyiﬂle 29 ﬂifreden oluﬂan bir dildir. Bu ﬂifreler kelimeleri, kelimeler de cümleleri oluﬂturur. Bilgi ak›ﬂ› ve depolanmas› bu ﬂifreler sayesinde gerçekleﬂir.
Hücredeki lisan da iﬂte buna benzer. ‹nsan›n bütün fiziksel özellikleri bu
dil vas›tas›yla kodlanarak hücre çekirde¤ine depolanm›ﬂt›r ve yine bu dil sayesinde hücre taraf›ndan kullan›labilir. Bu dil, DNA adl› yönetici molekülün
dilidir. Dört harfli bu DNA dili A, T, G ve C harflerinden oluﬂur. Her harf,
"nükleotid" ad› verilen dört özel bazdan birini temsil eder. Bu bazlar›n milyonlarcas›, anlaml› bir s›ralama ile üstüste dizilerek DNA molekülünü oluﬂtururlar. (ﬁekil 4 ve 5)
‹ﬂte çekirdekteki bilgi bankas›nda bilgiler bu ﬂekilde depolanm›ﬂt›r. Biz
bu bilgi deposundaki ﬂifreleme sistemini anlat›rken, kolayl›k için, DNA'y›
oluﬂturan nükleik asit molekülleri için yine harf benzetmesini kullanmaya deHARUN YAHYA
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(ﬁekil 5)
DNA'NIN DÖRT
HARFL‹ ALFABES‹:
Adenin, timin,
sitozin ve guanin
bazlar›n›n DNA
içerisindeki
dizilimi.
Bazlar karﬂ›l›kl›
olarak hidrojen
ba¤lar›yla
ba¤l›d›rlar.
Birbirlerine
ba¤lanan
bu bazlar›n
s›ralamalar›
hayat›n dilini
oluﬂturur.
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vam edece¤iz. Bu harfler ikiﬂerli olarak karﬂ›l›kl› eﬂleﬂir ve birer basamak
oluﬂtururlar. Bu basamaklar ise üstüste eklenerek genleri meydana getirirler.
DNA molekülünün bir bölümü olan herbir gen insan vücudundaki belli bir
özelli¤i kontrol eder. Boyun uzunlu¤u, gözün rengi, burnun, kula¤›n, kafatas›n›n ﬂekli gibi say›s›z özellik ilgili genlerin emriyle meydana gelir. Bu genlerin herbirini bir kitab›n sayfalar›na benzetebiliriz. Sayfalar›n üzerinde ise A T - G - C harflerinden oluﬂmuﬂ yaz›lar vard›r.
‹nsan hücresindeki DNA'larda 200.000 civar›nda gen bulunur. Her gen,
karﬂ›l›¤› oldu¤u protein türüne göre, say›lar› 1000 ile 186.000 aras›nda de¤iﬂen nükleotidlerin özel bir s›ralamada dizilmesinden oluﬂur. Bu genler insan
vücudunda görev yapan yaklaﬂ›k 200.000 civar›ndaki proteinin kodlar›n› saklar ve bu proteinlerin üretimini denetler.
Bu 200.000 genin içerdi¤i bilgi DNA'daki toplam bilginin yaln›zca %
3'ünü teﬂkil eder. Geriye kalan % 97'lik bölüm ise günümüzde hala esrar›n›

(ﬁekil 6) DNA'NIN DEPOLANIﬁI: Her kromozomda tek bir DNA molekülü bulunur. Tek
hücrede bulunan DNA molekülünün toplam uzunlu¤u 1 metreyi bulur. Kromozomun toplam kal›nl›¤› ise 1 nanometre, yani metrenin milyarda biri kadard›r. Bir metre uzunlu¤undaki DNA molekülünün kendi uzunlu¤unun milyarda biri kal›nl›¤›nda bir bölgeye paketlenmesi, bu DNA'n›n her an okunmas›, zaman› geldi¤inde bir kopyas›n›n oluﬂturulmas› ve bütün bu iﬂlemler s›ras›nda hiçbir karmaﬂa ç›kmamas›, hücrenin içinde ak›lalmaz derecede
kompleks bir tasar›m›n, yani yarat›l›ﬂ›n var oldu¤unun aç›k bir delilidir.
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korumaya devam etmektedir. Son y›llardaki araﬂt›rmalar bu % 97'lik karanl›k
bölümde vücuttaki çok karmaﬂ›k faaliyetlerin yönetimini sa¤layan mekanizmalar ve hücrenin varl›¤›n› sürdürmesiyle ilgili hayati bilgiler bulundu¤unu
göstermiﬂtir. Ancak daha katedilecek çok yol vard›r.
Genler kromozomlar›n içinde bulunur. Her insan hücresinin (üreme hücreleri hariç) çekirde¤inde ise 46 kromozom vard›r. (ﬁekil 6) Herbir kromozomu, gen sayfalar›ndan meydana gelmiﬂ bir cilde benzetirsek, hücrede insan›n tüm özelliklerini içeren 46 ciltlik bir "hücre ansiklopedisi" vard›r diyebiliriz. Daha önceki ansiklopedi örne¤ini hat›rlarsak, bu hücre ansiklopedisi
tam 920 ciltlik "Encyclopedia Britannica"n›n içerdi¤i bilgiye eﬂde¤erdir.
Her insan›n DNA's›ndaki harflerin dizilimi farkl› farkl›d›r. ﬁu ana kadar
dünya üzerinde yaﬂam›ﬂ milyarlarca insan›n tümünün birbirinden farkl› olmalar›n›n alt›nda yatan neden de budur. Organlar›n ve uzuvlar›n temel yap› ve
iﬂlevleri her insanda ayn›d›r. Ancak herkes o kaBu harfler nas›l olup da
dar ince farkl›l›klarla o kadar ayr›nt›l› ve özel yaböyle mükemmel ve
rat›l›r ki bütün insanlar tek bir hücrenin bölünkarmaﬂ›k bir bedenin
mesiyle meydana geldikleri, ve ayn› temel yap›ya sahip olduklar› halde, milyarlarca de¤iﬂik ineﬂsiz plan›n› oluﬂturacak
san ortaya ç›km›ﬂt›r.
bir düzende birbiri ard›na
Vücudumuzda bulunan bütün organlar gendizilmiﬂtir? E¤er bu
lerin tarif etti¤i bir plan çerçevesinde inﬂa edilirharflerin düzeninde çok
ler. Birkaç örnek verirsek; bilimadamlar›n›n ç›ufak bir bozulma olsayd›,
kard›klar› bir gen atlas›na göre vücudumuzda,
kula¤›n›z karn›n›zda yer
deri 2.559, beyin 29.930, göz 1.794, tükürük beal›r ya da gözleriniz
zi 186, kalp 6.216, gö¤üs 4.001, akci¤er 11.581,
topuklar›n›zda
karaci¤er 2.309, ba¤›rsak 3.838, iskelet kas›
1.911 ve kan hücreleri 22.092 gen taraf›ndan
bulunabilirdi.
kontrol edilmektedir.
DNA'daki harflerin diziliﬂ s›ras› insan›n yap›s›n› en ince ayr›nt›lara dek belirler. Boy, göz, saç ve cilt rengi gibi özelliklerin yan›s›ra, vücuttaki 206 kemi¤in, 600 kas›n, 10.000 iﬂitme siniri a¤›n›n, 2 milyon optik sinir a¤›n›n, 100
milyar sinir hücresinin ve 100 trilyon hücrenin planlar› tek bir hücrenin
18
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DNA's›nda mevcuttur.
ﬁimdi bu bilgilerin ard›ndan düﬂünelim: Bir harf bile, bir yazar olmadan
oluﬂamad›¤›na göre, insan hücresindeki milyarlarca harf nas›l oluﬂmuﬂtur? Bu
harfler nas›l olup da böyle mükemmel ve karmaﬂ›k bir bedenin eﬂsiz plan›n› oluﬂturacak bir düzende birbiri ard›na anlaml› bir ﬂekilde dizilmiﬂtir? E¤er
bu harflerin düzeninde çok ufak bir bozulma olsayd›, kula¤›n›z karn›n›zda
yer al›r ya da gözleriniz topuklar›n›zda bulunabilirdi. Elleriniz s›rt›n›za yap›ﬂm›ﬂ olarak do¤abilir, bir hilkat garibesi olarak yaﬂam sürebilirdiniz. ﬁu anda
düzgün bir insan olarak yaﬂam sürdürmenizin s›rr›, DNA'lar›n›zda bulunan 46
ciltlik ansiklopedideki milyarlarca harfin "hatas›z" olarak birbiri ard›na dizilmiﬂ olmas›ndad›r.
DNA Tesadüfe Meydan Okuyor
Matematik bugün DNA'da yaz›l› bilgilerin oluﬂumunda tesadüfe yer olmad›¤›n› kan›tlam›ﬂt›r. De¤il milyonlarca basamaktan oluﬂan DNA molekülünün,
DNA'y› oluﬂturan 200.000 genden tek bir tanesinin bile tesadüfen oluﬂabilme
ihtimali 'imkans›z' kelimesinin anlam›n›n dahi zay›f kald›¤› bir durumdur. Evrimci bir biyolog olan Salisbury bu imkans›zl›kla ilgili olarak ﬂunlar› söylemiﬂtir:
Orta büyüklükteki bir protein molekülü, yaklaﬂ›k 300 aminoasit içerir. Bunu kontrol eden DNA zincirinde ise, yaklaﬂ›k 1000 nükleotid bulunacakt›r.
Bir DNA zincirinde dört çeﬂit nükleotid bulundu¤u hat›rlan›rsa, 1000 nükleotidlik bir dizi, 4 üzeri 1000 farkl› ﬂekilde olabilecektir. Küçük bir logaritma
hesab›yla bulunan bu rakam ise, akl›n kavrama s›n›r›n›n çok ötesindedir.
(Frank B. Salisbury, "Doubts About The Modern Synthetic Theory of Evolution", s. 336)
Yani ortamda bütün gerekli nükleotidlerin bulundu¤unu, bunlar›n aralar›nda ba¤lanmas› için gereken bütün kompleks moleküllerin ve ba¤lay›c› enzimlerin hepsinin haz›r oldu¤unu farzetsek bile bu nükleotidlerin istenen s›rada dizilmesi ihtimali 4 üzeri 1000'de 1, di¤er bir ifadeyle, 10 üzeri 620'de 1
ihtimal demektir. K›saca insan vücudundaki ortalama bir proteinin DNA'daki
ﬂifresinin ﬂans eseri, kendi kendine oluﬂma ihtimali, 10'un yan›nda 620 tane
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s›f›r olan say›da 1'dir. Bu astronomik olman›n da ötesindeki say› ise, pratik
olarak "0" ihtimal anlam›na gelir. Demek ki böyle bir dizilim ancak ak›ll› ve
ﬂuurlu bir gücün bilgi ve kontrolü alt›nda gerçekleﬂmek zorundad›r.
ﬁu anda okumakta oldu¤unuz yaz›y› düﬂünün. Harflerin (her harf için
farkl› bir bask› kal›b› kullan›larak) kendi kendilerine ve rastgele biraraya gelerek böyle bir yaz› oluﬂturduklar›n› iddia eden birisine ne gözle bakard›n›z?
Belli ki ak›ll› ve bilinçli birisi taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r. ‹ﬂte DNA'daki durum da bundan hiç farkl› de¤ildir.
DNA'n›n yap›s›n› keﬂfeden biyokimyac› Francis Crick, konu üzerinde

(ﬁekil 7) DNA'DAK‹
ﬁ‹FRE: DNA, vücutta
üretilen tüm proteinlerin ﬂifresini içerir.
Yüzbinlerce proteinin
tek birisini oluﬂturan
parçalardan yaln›zca
birisinin genetik ﬂifresi
ise, yanda görüldü¤ü
gibi son derece karmaﬂ›kt›r. ‹nsan vücudunun tamam› için bu
ﬂifrelerden milyarlarcas› gereklidir. Böylesine mükemmel bir bilgi, onu yarat›p
düzenleyen üstün bir
ak›l olmadan asla var
olamaz.
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yapt›¤› çal›ﬂmalardan dolay› Nobel ödülü ald›. ‹lk zamanlarda koyu bir evrimci olan Crick, DNA'n›n mucizevi yap›s›na ﬂahit olduktan sonra yazd›¤› eserinde bilimsel bir gerçe¤i ﬂöyle ifade etmiﬂtir: "Bugün sahip oldu¤umuz bilgiler ›ﬂ›¤›nda, dürüst bir adam›n yapabilece¤i tek yorum, hayat›n bir mucize
eseri olarak ortaya ç›kt›¤›d›r." Crick'e göre hayat kesinlikle tesadüflere ba¤l›
olarak dünya üzerinde var olamazd›. Görüldü¤ü gibi DNA üzerinde en uzman kiﬂi bile yarat›l›ﬂta tesadüfe yer vermiyordu.
Beﬂ milyar harften oluﬂan DNA'daki bilgiler, A - T - G - C harflerinin birbiri ard›na özel ve anlaml› bir s›ra içinde dizilmesi ile oluﬂur. (ﬁekil 7) Ancak
bu s›ralamada tek bir harf hatas›n›n dahi yap›lmamas› gerekir. Ansiklopedide yanl›ﬂ yaz›lm›ﬂ bir kelime ya da harf hatas› önemsenmez, geçilir. Hatta farkedilmez bile. Buna karﬂ›n, DNA'da herhangi bir basamaktaki, örne¤in 1 milyar 719 milyon 348 bin 632'nci basamaktaki bir harfin yanl›ﬂ kodlanmas› gibi bir hata bile, hücre için, dolay›s›yla insan için korkunç sonuçlara yol açar.
Mesela çocuklarda görülen hemofili (kan kanseri)
Beﬂ milyar harften
hastal›¤› bu tip bir yanl›ﬂ kodlanman›n sonucudur.
oluﬂan DNA'daki
‹ﬂin asl›, buna "yanl›ﬂ kodlama" demek do¤ru olbilgiler, A-T-G-C
maz. Çünkü var olan her ﬂey gibi, insan›n DNA's› da
harflerinin birbiri
Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r ve nadiren de olsa görüard›na özel ve
lebilecek hatalar belli bir hikmet (ilahi amaç) dahilinanlaml› bir s›ra
de ortaya ç›kar. Kanser meydana getiren kodlama bozuklu¤u, özel olarak yarat›lm›ﬂ bir bozukluktur. ‹nsaiçinde dizilmesi ile
na, kendi güçsüzlü¤ünü, acizli¤ini göstermek, insan›n
oluﬂur. Ancak bu
asl›nda ne derece hassas dengeler üzerinde yarat›ld›s›ralamada tek bir
¤›n› ve bu dengelerdeki en ufak bir bozulmayla baﬂ›harf hatas›n›n dahi
na ne gibi s›k›nt›lar gelebilece¤ini hat›rlatmak için Alyap›lmamas›
lah taraf›ndan özel olarak, belli bir hikmet dahilinde
gerekir.
yarat›lm›ﬂt›r.
DNA'n›n Kendini Eﬂlemesi
Bilindi¤i gibi hücreler bölünerek ço¤al›rlar. Öyle ki, insan vücudu baﬂlang›çta tek bir hücre iken bu hücre bölünür ve sonuçta 2-4-8-16-32... oran›nda

HARUN YAHYA

21

(ﬁekil 8) DNA
SARMALININ
EﬁLENMES‹:
Sarmal bir çok
enzimin yard›m›yla önce bir
fermuar gibi ortadan ikiye ayr›l›r. Daha sonra
her parçan›n eﬂleni¤i olan nükleotidler ortamdan temin edilerek yar›m parçaya yap›ﬂt›r›l›r.
Böylece birbirinin kopyas›
iki yeni DNA
sarmal› oluﬂur.
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bir katlanmayla ço¤al›r.
Peki bu bölünme iﬂlemi sonucunda DNA'ya ne olur? Hücrede tek bir
DNA zinciri vard›r. Halbuki yeni do¤an hücrenin de bir DNA'ya ihtiyac› olaca¤› aç›kt›r. Bu aç›¤› gidermek için DNA, her aﬂamas› ayr› bir mucize olan ilginç bir seri iﬂlem yapar. Sonuçta, hücrenin bölünmesinden k›sa bir süre önce kendisinin bir kopyas›n› ç›kar›r ve bunu yeni hücreye aktar›r!...
Hücrenin bölünmesi ile ilgili yap›lan gözlemler göstermektedir ki hücre,
bölünmeden önce belirli bir büyüklü¤e ulaﬂmak zorundad›r. Bu belirli büyüklük s›n›r›n› aﬂt›¤› anda ise bölünme süreci kendili¤inden baﬂlar. Hücrenin
ﬂekli bölünmeye uygun olarak yayvanlaﬂ›rken, DNA da
Ortada içiçe
az önce belirtti¤imiz gibi kendini eﬂlemeye baﬂlar.
geçmiﬂ öyle
Bunun anlam› ﬂudur: Hücre bir bütün olarak bölünmuhteﬂem
bir
meye "karar vermekte" ve hücrenin içindeki farkl› parsistem vard›r ki,
çalar bu bölünme karar›na uygun olarak davranmaya
böyle bir sistemin
baﬂlamaktad›rlar. Hücrenin böylesine kollektif bir iﬂi
kendi akl› ve iradesiyle yapmad›¤› aç›kt›r. Bölünme iﬂkademe kademe
lemi, gizli bir emir ile baﬂlar ve baﬂta DNA olmak üzeoluﬂan tesadüflerle
re hücrenin tümü buna göre hareket eder.
bu hale gelmesi
DNA, kendini ço¤altmak için önce karﬂ›l›kl› iki parhiçbir ﬂekilde
çaya ayr›l›r. Bu olay oldukça ilginç bir ﬂekilde gerçekmümkün de¤ildir.
leﬂir. Yap›s› sarmal bir merdivene benzeyen DNA molekülü, bu merdivenin basamaklar›n›n ortas›ndan fermuar gibi ikiye ayr›l›r. Art›k DNA iki yar›m parçaya bölünmüﬂtür. Her iki parçan›n da eksik olan yar›lar› (eﬂlenikleri) ortamda haz›r bulunan malzemelerle tamamlan›r. Böylece iki
yeni DNA molekülü üretilmiﬂ olur. (ﬁekil 8) Operasyonun her kademesinde
enzim denilen ve adeta geliﬂmiﬂ robotlar gibi çal›ﬂan uzman proteinler görev
yapar. (ﬁekil 9 ve 10) ‹lk bak›ﬂta basit gibi görünse de bu operasyon s›ras›nda gerçekleﬂen ara iﬂlemler o kadar çok ve karmaﬂ›kt›r ki, olay› ayr›nt›lar›yla
anlatmak sayfalar tutar.
Eﬂleﬂme s›ras›nda ortaya ç›kan yeni DNA molekülleri denetleyici enzimler taraf›ndan defalarca kontrol edilir. Yap›lm›ﬂ bir hata varsa—ki bu hatalar
son derece hayati olabilir—derhal tesbit edilir ve düzeltilir. Hatal› ﬂifre kopar-

HARUN YAHYA

23

(ﬁekil 9) DNA'YI ‹ﬁLEYEN MAK‹NELER
DNA'n›n eﬂlenmesi s›ras›nda çal›ﬂan enzimlerin organizasyonu. Farkl› yap› ve
görevlerdeki enzimler birbirlerine kenetlenerek iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂ›rlar. ﬁekilde ortada görülen DNA helikaz enzimi DNA'y› tam ortadan ikiye ay›r›r.
Üst tarafta kalan yar›m DNA parças›na gerekli nükleotitler ise bir baﬂka enzim taraf›ndan eklenir. Bu sayede yeni bir DNA sentezlenir.
Buradaki enzimler, aynen küçük birer makine gibi DNA sarmal›n› çözmekte
ve onu kopyalanmaya haz›rlamaktad›rlar. Hepimizin hayat›, bu makinelerin
kusursuz çal›ﬂmas› sayesinde baﬂlar ve sürer.
Peki bu makineleri yapan kimdir? Bunlar sadece birer atom y›¤›n› olduklar›na, hiç bir bilince sahip olmad›klar›na göre, bunlar› da, vücudun di¤er
tüm parçalar›n› da yaratan üstün bir Yarat›c› olmal›d›r.
(ﬁekil 10) DNA eﬂlenmesinde de enzimler birlikte
çal›ﬂ›rlar. Bu birleﬂik yap›,
parçalar› proteinlerden
oluﬂmuﬂ bir dikiﬂ makinesine benzer. Bu dikiﬂ makinas› DNA'y› baﬂtan sona
iﬂler ve kopyas›n› ç›kart›r.
Üstteki ﬂekil bu ortak çal›ﬂma mekanizmas›n›n aktif
halini gösterir. Resimde
gösterilen ﬂekilin gerçekte
3 boyutlu oldu¤u da
unutulmamal›d›r.
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t›l›p yerine do¤rusu getirilir ve monte edilir. Bütün bu iﬂlemler öyle baﬂ döndürücü bir h›zla yap›l›r ki, dakikada 3.000 basamak nükleotid üretilirken bir
yandan da tüm bu basamaklar görevli enzimler taraf›ndan defalarca kontrol
edilir ve gereken düzeltmeler yap›l›r.
Canl›lar›n birbirini izleyen
Üretilen yeni DNA molekülünde, d›ﬂ etkiler
"yararl› tesadüfler"
sonucunda normale göre daha fazla hata yap›sonucunda aﬂama aﬂama
labilir. Bu sefer hücredeki ribozomlar, DNA'dan
geliﬂtiklerini öne
gelen emir do¤rultusunda DNA onar›m enzimsüren
evrim
teorisi, DNAleri üretmeye baﬂlarlar. Böylece DNA kendi
enzim
paradoksu
kendini korur ve hem kendisini hem soyun detaraf›ndan kesin biçimde
vam›n› güvence alt›na al›r.
yalanlanmaktad›r. Çünkü
Hücreler de insanlar gibi do¤ar, ço¤al›r ve
DNA'n›n ve enzimin de
ölürler. Ancak hücrelerin ömrü meydana getirdikleri insan›n ömründen çok daha k›sad›r. Örayn› anda var olmas›
ne¤in alt› ay önce bedenimizi oluﬂturan hücregerekmektedir. Bu ise
lerin bugün büyük bir ço¤unlu¤u hayatta de¤ilbilinçli bir müdahaleyi
dir. Fakat zaman›nda bölünerek yerlerine yenizorunlu k›lar.
lerini b›rakt›klar› için, siz ﬂu anda hayatta kalabilmektesiniz. Bu yüzden hücrelerin ço¤almas›, DNA'n›n kopyalanmas› gibi
iﬂlemler—her ne kadar çok karmaﬂ›k da olsalar—insan›n varl›¤›n› sürdürmesi aç›s›ndan en ufak bir hataya yer verilmemesi gereken hayati iﬂlemlerdir.
Ancak ço¤altma iﬂlemi o kadar kusursuz iﬂler ki, hata oran› 3 milyar basamakta yaln›zca bir basamakt›r. Bu tek hata da herhangi bir probleme sebep
olmadan vücuttaki daha üst kontrol mekanizmalar› taraf›ndan yokedilir.
‹ﬂte bütün gün, siz hiç fark›nda de¤ilken, vücudunuzda sizin yaﬂam›n›z›n
problemsiz olarak devam etmesi için ak›l almaz bir titizlik ve sorumluluk anlay›ﬂ› içinde say›s›z iﬂlemler ve denetimler yap›l›r, tedbirler al›n›r. Herkes görevini eksiksiz olarak ve baﬂar›yla yerine getirir. ‹ﬂte Allah en büyü¤ünden en
küçü¤üne, en basitinden en karmaﬂ›¤›na kadar say›s›z atomu ve molekülü sizin yaﬂam›n›z› güzel ve sa¤l›kl› bir biçimde sürdürmeniz için hizmetinize vermiﬂtir. Yaln›zca bu lütuf ve nimet bile hiç durmadan ﬂükretmeniz için yeterli
de¤il midir? Yoksa insan akl›n›n baﬂ›na gelmesi için mutlaka bu kusursuz sis-
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temde bir tak›m sorunlar yarat›lmas›n› m› beklemelidir?
‹ﬂin en ilginç yönü de, DNA'n›n hem üretimini sa¤layan hem de yap›s›n›
denetleyen bu enzimlerin, yine DNA'da kay›tl› olan bilgilere göre ve DNA'n›n
emir ve kontrolünde üretilmiﬂ proteinler olmas›d›r. Ortada içiçe geçmiﬂ öyle
muhteﬂem bir sistem vard›r ki, böyle bir sistemin kademe kademe oluﬂan tesadüflerle bu hale gelmesi hiçbir ﬂekilde mümkün de¤ildir. Çünkü enzimin
olmas› için DNA'n›n olmas›, DNA'n›n olmas› için de enzimin olmas›, her ikisinin olmas› içinse hücrenin, zar›ndan di¤er bütün kompleks organellerine
kadar eksiksiz olarak var olmas› gerekir.
Canl›lar›n birbirini izleyen "yararl› tesadüfler" sonucunda "aﬂama aﬂama"
geliﬂtiklerini öne süren evrim teorisi, sözkonusu DNA-enzim paradoksu taraf›ndan kesin biçimde yalanlanmaktad›r. Çünkü DNA'n›n ve enzimin de ayn›
anda var olmas› gerekmektedir. Bu ise bilinçli bir müdahaleyi zorunlu k›lar.
Evrim Masal›n›n Son S›¤›na¤›: Mutasyonlar
Darwin, teorisini ortaya atarken, ne ayn› tür içindeki çeﬂitlili¤in nedenini,
ne de kendi uydurmalar›ndan biri olan, 'bir türün baﬂka bir türe de¤iﬂti¤i' iddias›n›n mant›¤›n› aç›klayamam›ﬂt›. Aç›klayamazd› da çünkü Darwin'in DNA'dan haberi yoktu. Darwin ne genetik, ne biyomatematik, ne de mikrobiyoloji biliyordu. Bu bilim dallar› Darwin yaﬂad›¤›nda var olmad›¤›ndan zaten bilmesine de imkan yoktu. Sahip oldu¤u imkanlar ile de¤iﬂik hayvanlar› kesmiﬂ,
iskeletlerindeki benzerliklerden yola ç›karak bilimsel olmayan hayal mahsulü ç›kar›mlar yapm›ﬂt›. Yukardaki bilim dallar› henüz olmad›¤›ndan hücre
hakk›nda bir çal›ﬂma yapmas›na da imkan yoktu.
Bugün geliﬂen teknoloji ile insanlar hücrenin sahip oldu¤u kusursuz ve
kompleks mekanizmalardan haberdar oldular. Bunlar›n tesadüfen veya zamanla kendi kendilerine varolamayacaklar› da anlaﬂ›ld›. Zira, bu kompleks
sistemin bütün parçalar› ayn› anda, ayn› yerde eksiksiz ve fazlas›z olarak ortaya ç›km›ﬂ olmal›yd›. Dahas›, sözünü etti¤imiz bu sistem de binlerce farkl›
alt sistemlerden oluﬂmaktayd›. Bu durumda, ayn› anda, ayn› yerde, eksiksiz
bir düzenin bir kerede var olmas›n›n tek bir aç›klamas› vard›: "Yarat›l›ﬂ". Böylelikle insanlar›, yarat›l›ﬂ› inkar yoluyla Allah'›n yolundan çevirmek için orta26
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ya at›lan evrim teorisinin ne kadar büyük bir yalan oldu¤u, geliﬂen bilim ve
teknoloji ile bir kez daha ispatlanm›ﬂ oldu.
Ancak, evrim bilimsel bir gerçek de¤il dine karﬂ› olan bütün ideolojilerin
dayand›klar› uydurma bir temeldi. Bu yüzden de ne pahas›na olursa olsun
bu yalan sürdürülmeliydi. Çare bir baﬂka yalanda bulundu: "mutasyon".
Evrimciler, ilkel türlerin geliﬂmesinin ve farkl› yeni türlerin meydana gelmesinin mutasyonlar sonucunda gerçekleﬂti¤ini öne sürdüler.
Mutasyon canl›n›n DNA's›nda d›ﬂ etkilerle (kimyasal maddeler, X ›ﬂ›nlar›,
radyasyon) meydana gelebilecek de¤iﬂikliklerdir. Fakat bu de¤iﬂiklikler hiçbir zaman yeni bir türün oluﬂumuna imkan vermez, çünkü mutasyonlar genetik bilgide meydana gelen eksilme veya yer de¤iﬂtirmelerdir. Yoksa genetik bilgiye yeni birﬂeyler eklenmez. Her canl›n›n genetik bilgisinde kendi türüne ait bilgiler kaydedilmiﬂtir. Dolay›s›yla genetik de¤iﬂiklik (mutasyon), o
canl› türünde var olan organ ve yap›lar›n say›, renk ve biçimi üzerinde k›s›tl› de¤iﬂiklikler yapar. Canl›ya hiçbir ﬂekilde yeni bir organ veya özellik kazand›ramaz. Kald› ki mutasyonlar›n yüzde 99.9'u canl› için zararl›, hatta öldürücüdür. Geri kalan yüzde 0.01'lik k›s›m ise etkisiz ya da zarar› ilk bak›ﬂta belirlenemeyen mutasyonlard›r. Genetik ve fizyolojik yap›lar› kas›tl› biçimde
mutasyona elveriﬂli k›l›nm›ﬂ virüsler d›ﬂ›nda mutasyonun yararl› bir katk›s›
sözkonusu bile de¤ildir.
DNA vücut hakk›nda içerdi¤i bilgi ve bu bilgiyi saklamas›ndaki tasar›mla
son derece geliﬂmiﬂ bir yap›ya sahiptir. Bu kadar geliﬂmiﬂ bir sisteme yap›lacak bir d›ﬂ müdahale do¤al olarak sistemi tahrip eder. Karmaﬂ›k mekanizmal› bir alete yap›lacak rastgele bir de¤iﬂim aleti daha geliﬂmiﬂ bir yap›ya getirmez, aksine bozar. Veya bir deprem bir ﬂehri imar etmez, y›kar; t›pk› mutasyonun DNA üzerindeki etkisi gibi.
Farzedelim ortada faydal› bir mutasyon olsun. Her faydal› mutasyona karﬂ› binlerce zararl› mutasyon olacak, genel etki türlerin ölmesine veya dejenere olmas›na yol açacakt›. Bugün dünya ufak tefek mutasyonlara u¤ram›ﬂ binlerce çeﬂit hilkat garibesi ile dolu olmal›yd›. ‹nsanlar›n kimi üç gözlü, kimi iki
burunlu olarak yaﬂayacak, kediniz beﬂ bacakl› yavrular do¤uracakt›. Ama
mutasyonlar zararl› olduklar› gibi ayn› zamanda son derece nadirdirler bu
yüzden hayatta hiçbir yerleri yoktur.
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Bir baﬂka nokta da mutasyonlar›n bir sonraki nesle aktar›lmas› için yaln›zca üreme hücrelerinde meydana gelmesi gerekti¤idir. Vücudun herhangi
bir hücresinde veya organ›nda meydana gelen de¤iﬂim bir sonraki nesle aktar›lmaz. Örne¤in bir kad›n parma¤›n› kaybedecek olsa, bebe¤i eksik bir parmakla do¤mayacakt›r. Bin nesil boyunca her do¤an maymuna iki ayak üzerinde yürümek ö¤retilse binbirinci nesil do¤du¤unda bu özellik yeni nesle
geçmiﬂ olmayacakt›r.
Görüldü¤ü gibi mutasyonlar hiçbir ﬂekilde canl›lardaki çeﬂitlili¤in nedeni
olamazlar. DNA'daki kusursuz dizilim ancak özel bir yarat›l›ﬂ› gerektirir.
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HÜCREDEK‹ PROTE‹N ÜRET‹M‹
G›da yoluyla al›nan proteinler insan vücudunun yap›s›na aynen kat›lmazlar. Önce, hücredeki özel laboratuvarlara al›n›rlar ve burada "aminoasit" ad›
verilen daha küçük moleküllere ayr›ﬂt›r›l›rlar. Daha sonra ise bu aminoasitler,
hücre DNA's›nda ﬂifreleri bulunan 200.000 kadar protein çeﬂidinden o anda
gerekli olanlar›n› oluﬂturmak üzere yeni dizilimlerle biraraya getirilirler. Her
aﬂamas› ayr› birer mucize olan bu karmaﬂ›k iﬂlemler serisine "protein sentezi" ad› verilir. Bu iﬂlemlerin herbirinde de onlarca ara iﬂlem meydana gelir.
‹nsan günlük yaﬂam›nda, hiç fark›nda de¤ilken, vücudundaki 100 trilyon
hücrenin hemen hepsinde bu iﬂlemler her an tekrarlan›r.
Gözle Görülemeyen Dev Fabrika
Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için, fabrika örne¤ini hat›rlayal›m; hücrenin içinde protein üretimi için kurulmuﬂ olan düzeni dev bir fabrikaya benzetmiﬂtik. Bu dev tesis yüzlerce çeﬂit ürünü, örne¤in, jet uça¤›n›, televizyonu, uzay meki¤ini, diyaliz makinas›n›, hem de bunlar›n binlercesini ayn› anda üretebilir. Yeryüzünde bu kadar farkl› ürünü kusursuz olarak yapabilecek
bir fabrika elbette yoktur. Ama biz hücredeki üretimin mükemmelli¤ini anlatabilmek için hücreyle benzer özelliklere ve kabiliyetlere sahip bilim-kurgu
tarz› bir fabrika modeli hayal edelim.
Böyle teorik bir fabrikan›n ﬂu ﬂekilde çal›ﬂmas› gerekir: Fabrika d›ﬂardan
gelen bir emirle, örne¤in, bir savaﬂ uça¤› yapma karar› al›r. Uça¤›n teknik hesaplar› di¤er bütün ürünlerin teknik ölçüm ve hesaplar›yla birlikte fabrikan›n
bilgisayar›nda kay›tl›d›r. Bilgisayar bütün bu hesap ve ölçümleri montaj ve
üretim robotlar›n›n anlayabilece¤i planlara döker. Bu planlar özel bir iletiﬂim
sistemiyle montaj robotuna gönderilir.
Montaj sistemi titizlikle uça¤› yapmaya koyulur. Uça¤›n herbir parças›,
yaln›zca o parçadan sorumlu olan uzman taraf›ndan montaj robotuna getirilir ve ilgili yerlere monte edilir. Yap›lacak en küçük hata uça¤›n düﬂmesine
neden olacakt›r; ama sistem hata yapmaz. Yanl›ﬂl›kla hatal› bir ürün üretilirse, bu ürün hassas kontrolörler taraf›ndan an›nda tesbit edilir ve kesinlikle
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(ﬁekil 9) DNA'NIN KOPYALANMASI RNA polimeraz enzimi DNA üzerinden gerekli bilgileri kopyalar. Kopyalanan RNA parças›, üzerinde bulunan bilgiler do¤rultusunda üretim yap›lmas› için ribozomlara götürülür.
Hücrelerimiz bu sayede ço¤al›rlar ve biz de hiç haberimiz olmayan bu
karmaﬂ›k iﬂlemler sayesinde yaﬂam›m›z› sürdürürüz.
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(ﬁekil 10) MESAJCI RNA:
mRNA üzerindeki her üç ﬂifre
bir aminoasiti temsil eder.
Her aminoasit kendisine ait
taﬂ›y›c› RNA taraf›ndan ribozoma getirilir.
Bu iﬂlemler uzaktaki bir kimya
laboratuvar›nda de¤il, içimizdeki trilyonlarca hücrede gerçekleﬂmektedir.

devre d›ﬂ› b›rak›l›r. Dahas›, hatal› ürün, parçalar›na ayr›larak bu parçalar yeni üretimlerde tekrar kullan›l›r. Hiçbir ﬂey israf edilmez. Fabrika ayn› ortamda, yüzlerce uçak, diyaliz makinesi, bilgisayar, otomobil gibi birbirinden farkl› ürünleri ayn› anda üretebilmektedir. Bu ürünlerin baz›lar›n› kendisi kullan›r, baz›lar›n› da d›ﬂar› satar.
Hücredeki organizasyon bu bilim-kurgu örnekten çok daha mükemmeldir. Baﬂta da belirtti¤imiz gibi, insan vücudunda 200.000 tane birbirinden
farkl› protein çeﬂidi kullan›l›r ve bunlar›n hepsi hücrelerde üretilir. Her hücrede bütün proteinlerin yap›m planlar› mevcuttur. Buna karﬂ›n, hücre yaln›zca kendi içinde kullanaca¤› ve d›ﬂar›ya ihraç edece¤i proteinlerin bilgisini
kendi DNA's›ndan seçer ve üretimini bu do¤rultuda yapar. Üretilen proteinlerin aralar›ndaki iﬂlevsel farklar ise en az, bir uçakla, televizyonun aras›ndaki fark kadar büyüktür.
Protein Üretimi Nas›l Gerçekleﬂir?
- Vücutta herhangi bir proteine ihtiyaç duyuldu¤u zaman bunu üretecek
hücre ya da hücreler bir seri kompleks iﬂlemleri gerçekleﬂtirmek üzere harekete geçerler. Bu, hücrenin kendi yap›s›nda kullanaca¤› veya kendi d›ﬂ›nda
kullan›lmak üzere ihraç edece¤i bir protein çeﬂidi olabilir. Kendi iç yap›s› ile
ilgili bir proteinin üretimine hücre kendisi karar verirken, d›ﬂar›da kullan›laHARUN YAHYA

31

cak bir proteinin üretimi için o hücreye protein gibi özel elçilerle mesaj gelir.
- Sözkonusu proteinin yap›s› hakk›nda her türlü bilgi hücrenin çekirde¤indeki DNA'larda kodludur. Üretilecek proteinle ilgili gerekli bütün bilgiler
pekçok enzimin yard›m›yla DNA'dan kopyalanarak DNA üzerinde ﬂerit halinde bir RNA molekülü elde edilir. Art›k protein RNA'n›n DNA'dan kopyalad›¤› bu bilgilere göre üretilece¤i için bu RNA'ya mesajc› (m) RNA ad› verilir.
(ﬁekil 9)
- Bilgileri alan mesajc› RNA, hücrenin ana üretim birimi olan ribozomlardan birisine yönelir. Ribozom, mesajc› RNA'n›n ﬂeridinin baﬂlang›ç ucundan
bilgileri okumaya baﬂlar. DNA'daki üç harften oluﬂan ﬂifrelerin herbiri protein zincirinin halkalar›ndan olan bir aminoasiti temsil eder.
- Ribozom, mesajc› RNA'dan ö¤rendi¤i s›ralamayla halkalar› (aminoasitleri) birleﬂtirir ve zinciri oluﬂturur.
- Ribozoma halkalar› (aminoasitleri) teker teker, taﬂ›y›c› RNA (t-RNA) ad›
verilen moleküller getirir. Her taﬂ›y›c› RNA kendisine ait özel bir halkay› (aminoasit) taﬂ›r. Taﬂ›y›c› RNA'n›n bir ucunda taﬂ›d›¤› aminoasit, di¤er ucunda ise
yükünü b›rakaca¤› adresi yazan ﬂifre (antikodon) vard›r. (ﬁekil 10)
- Ribozoma gelen taﬂ›y›c› RNA elindeki adresin tarif etti¤i mesajc› RNA kal›b›na oturur. Üzerindeki aminoasitini b›rak›r ve ribozomdan ayr›l›r. Ribozom
kal›p üstünde bir ﬂifre (üç harf) ileri gider. Yeni ﬂifrenin adresine sahip di¤er
bir taﬂ›y›c› RNA gelip kal›ba oturur, o da kendi aminoasitini b›rak›r. Kal›ptaki bütün ﬂifreler okundu¤unda aminoasitler birbirleriyle ba¤lanm›ﬂ ve protein molekülü oluﬂmuﬂtur.
Sizin de tahmin edece¤iniz gibi yukar›da birkaç cümlede en kaba hatlar›yla özetledi¤imiz bu olay gerçekte çok daha karmaﬂ›k ara iﬂlemler sonucunda gerçekleﬂir. Ayr›nt›lara inildikçe görülen mucize iﬂlemler akl›n kavrama s›n›rlar›n›n çok ötesindedir. Ve bizi çok önemli baz› sorularla karﬂ› karﬂ›ya b›rak›r.
‹lk soru protein üretiminin hemen baﬂ›nda akla gelir. Gözle görülemeyen,
ﬂuursuz moleküllerden oluﬂan hücre, hangi irade ile birﬂeyler üretme karar›
almaktad›r? Çünkü karar alma yetene¤i, düﬂünebilen, de¤erlendirme yapabi32
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len ﬂuurlu canl›lara ait bir özelliktir. O halde, karDünyadaki ilk hücrebon, hidrojen, oksijen, azot atomlar›ndan oluﬂnin, eksiksiz bir biçimmuﬂ moleküller nas›l bir karar alma yetene¤ine
de bir anda "oluﬂmuﬂ"
sahip olabilirler? Ya da bu karar› al›p hücreye ilham eden, hücreyi de bu karar do¤rultusunda
olmas› gerekmektedir.
çal›ﬂt›ran baﬂka bir güç mü vard›r?
Kuﬂkusuz bunun anlaKarar aﬂamas›ndan sonra s›ra mesajc›
m›, hücrenin yarat›lm›ﬂ
RNA'n›n DNA'daki bilgileri okumas›ndad›r.
olmas›d›r. Bu, canl›l›RNA'n›n üretiminden sorumlu enzim DNA basa¤›n aﬂama aﬂama gelima¤›ndan yaln›zca istenen proteine ait bilgiyi
ﬂen tesadüfler sonucu
bulur. "Bulur" demek kolayd›r belki, ama sözünü
oluﬂtu¤unu öne süren
etti¤imiz iﬂlem ola¤anüstü derecede zordur. Çünevrimciler aç›s›ndan
kü, DNA'daki gerekli bilgiyi bulmak, 900 basamakl›k bir bilgiyi 5 milyar basamak aras›ndan
asla aç›klanamayacak
bulup ç›karmak demektir. Bu, 20 ciltlik bir ansikbir durumdur.
lopedinin, herhangi bir sayfas›na saklanm›ﬂ, yar›m sat›rl›k özel bir yaz›y›, hiçbir tarif olmadan o anda bulmaya benzer. Buna karﬂ›n, hücrede bu sorun yine ak›l almaz bir yöntemle çözülmüﬂ ve gereken kolayl›k sa¤lanm›ﬂt›r: DNA üzerindeki gerekli k›s›m birer baﬂlang›ç ve bitiﬂ kilidiyle iﬂaretlenmiﬂtir. Enzim bu kilitleri bulur.
Bu noktada yine bir soruyla karﬂ›laﬂ›yoruz; sadece enzimin anlayabilece¤i bu kilitleri tam gereken yerlere kim b›rakm›ﬂt›r? Ya da enzimi, ilerde bu kilitleri tan›yacak niteliklerle donat›lm›ﬂ olarak kim yaratm›ﬂt›r?
Gerekli Her Türlü Önlem
Enzimler sadece ilgili bilgiyi bulmakla kalmaz, ayn› zamanda bu bilginin
süratle kopyalanmas›n› da sa¤larlar. Di¤er taraftan baz› enzimler de çok karmaﬂ›k bir yap›ya sahip olan DNA'n›n kopyalanmas› s›ras›nda meydana gelebilecek problemleri önlerler. DNA'n›n bükülmüﬂ ve sar›lm›ﬂ bir merdiven gibi oldu¤una de¤inmiﬂtik. Kopyalama s›ras›nda DNA'n›n içindeki bilgilerin
okunabilmesi için basamaklar bir enzim taraf›ndan aç›l›r. Bu aç›lma öyle h›zl› olur ki DNA'n›n sürtünmeden dolay› ›s›n›p yanma tehlikesi vard›r. Ama bu
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tehlike de önceden al›nm›ﬂ bir tedbir sayesinde aﬂ›l›r. Özel bir enzim
DNA'n›n okunan sarmal›n› iki taraf›ndan tutarak bu sürtünmeye izin vermez.
Yine özel enzimler sayesinde DNA'n›n kopyalanma an›ndaki aç›l›m› s›ras›nda birbirine kar›ﬂmas› ve arapsaç›na dönmesi engellenir.
Bu kadar karmaﬂ›k ve zor iﬂi yapan enzimlerin kendilerinin de birer protein oldu¤unu ve ayn› yöntemle yani protein sentezi ile hücre taraf›ndan üretildiklerini hat›rlayal›m. Bu üretimin bir kere bile gerçekleﬂmesi için gerekli
bütün enzimlerin, enzimleri çal›ﬂt›racak vitaminlerin, yard›mc› proteinlerin ve
enerji kaynaklar›n›n, gerekli genetik bilginin ve üretim organellerinin hepsinin ayn› anda, bir arada bulunmas› gerekir. Birisinin eksik olmas› bile bütün
mekanizmay› iﬂe yaramaz hale getirir.
Dolay›s›yla, dünyadaki ilk hücrenin, eksiksiz bir biçimde bir anda "oluﬂmuﬂ" olmas› gerekmektedir. Kuﬂkusuz bunun anlam›, hücrenin yarat›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu, canl›l›¤›n aﬂama aﬂama geliﬂen tesadüfler sonucu oluﬂtu¤unu
öne süren evrimciler aç›s›ndan asla aç›klanamayacak bir durumdur. Evrimcilerin içine düﬂtükleri bu çaresizlik, evrimci biyolog Haskings'in American Scientist'te yazd›¤› bir makalede ﬂöyle dile getirilir:
... Fakat, biyokimyevi genetik seviyesinde evrimle ilgili birçok önemli sorular hala cevaplanamam›ﬂt›r... Bütün canl›larda, hem DNA eﬂleﬂmesi, hem
de üzerindeki ﬂifrelerin proteinlere çevrilmesi, oldukça spesifik ve uygun enzimler sayesinde olmaktad›r. Ayn› zamanda bu enzim moleküllerinin yap›lar› da tam olarak bizzat DNA taraf›ndan belirlenmektedir. ‹ﬂte bu gerçek, evrimde çok esrarl› bir problemi ortaya ç›karmaktad›r. Acaba, evrim olay›nda,
ﬂifrenin kendisi ve ﬂifreden proteinlerin sentezinde gerekli olan di¤er enzimler beraberce mi ortaya ç›km›ﬂt›r? Bu bileﬂiklerin ola¤anüstü karmaﬂ›kl›¤› ve
sentezlenmeleri için aralar›nda hiç aksamayan bir koordinasyonun olma zorunlulu¤u gözönüne al›nd›¤›nda, söz konusu zaman çak›ﬂmas›ndan bahsetmek çok saçma olmaktad›r. Bu soruya Darwin'in görüﬂleri d›ﬂ›nda cevap aramal›y›z. Çünkü, söz konusu durum özel yarat›l›ﬂ› öngören çok güçlü bir delil oluﬂturmaktad›r.
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(ﬁekil 10) DNA'DAK‹ ‹NANILMAZ DÜZENLEME:
DNA, nas›l olur bilinmez, "ak›l" gösterip mesajc› RNA'ya yaln›zca gerekli bilgileri sunar.
I,II,III,IV,V,VI,VII ile iﬂaretlenmiﬂ bölüm okunmas› istenmeyen bilgi içerir. Bu yüzden DNA
d›ﬂar› do¤ru k›vr›larak bu bölgenin kopyalanmas›n› engeller. 1,2,3,4,5,6,7,8 ile iﬂaretlenen
gerekli bilgi mesajc› RNA'ya sunulur. Karbon, hidrojen ve fosfat gibi ﬂuursuz atomlar›n bu
akl› gösteremeyecekleri, bu akl›n o bilgileri oraya yazan, okutan ve hayata geçirten Allah'a
ait oldu¤u çok aç›kt›r.
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(ﬁekil 11) RNA'DAK‹ SEÇ‹C‹L‹K Enzimler DNA bazen üretecekleri proteine ait bilgileri ilgili genden kopyalarken, mesajc› RNA'ya baz› gereksiz bilgiler kopyalan›r. Bu bilgiler RNA
üretildikten sonra RNA üzerinden kopart›l›r at›l›r ve geriye sadece gerekli basamaklar kal›r.

‹stenmeyen ﬁifreler Bilmecesi
Baz› hücrelerde RNA, DNA'y› kopyalarken ﬂaﬂ›rt›c› olaylar gerçekleﬂir.
RNA'y› üreten enzim DNA'daki üretilecek proteinle ilgili ﬂifreyi s›radan okuyup kopyalarken, bazen o üretim için gerekli olmayan baz› ﬂifrelerle de karﬂ›laﬂ›r. Bu nedenle, enzim, kopyalama s›ralamas›nda ihtiyac› olan DNA parças›n› s›radan okudu¤unda, ihtiyac›n›n olmad›¤› bilgi parças›n› da okumak
zorunda kalacakt›r. Ve unutmamam›z gerekir ki, gereksiz okunan tek bir bilgi bile üretilecek proteini tamamen iﬂe yaramaz hale getirecektir.
Enzimin karﬂ›laﬂt›¤› bu problemi biraz daha yak›ndan inceleyelim: Diyelimki bin aminoasitli bir protein üretilecek. Her aminoasit üç ﬂifre ile temsil
36
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edildi¤inden, bu iﬂlem için görevli enzimin DNA üzerinde s›rayla üçbin basamakl›k bir ﬂifre zincirini okumas› gerekir. Ama DNA'n›n üzerindeki üçbin
ﬂifrenin aras›nda enzimin ihtiyac› olmayan, örne¤in beﬂyüz ﬂifre, bütün olarak araya kar›ﬂm›ﬂt›r. Enzim bu beﬂyüz basama¤›n üstünden atlayamaz. Ancak, ilerdeki bilgilere ulaﬂabilmek için de bu beﬂyüz basama¤›n üzerinden
bunlar› kopyalamadan geçmesi de gerekmektedir. Oysa üstünden geçerse ister istemez bu gereksiz bilgileri de kopyalam›ﬂ olacakt›r. Enzim dev DNA molekülünü kesemez, üzerinden de atlayamaz. Çözümü tekrar size, ak›l sahibi
insano¤luna soral›m. Siz olsan›z bu problemi nas›l çözerdiniz?
Bilimadamlar› son y›llarda yapt›klar› çal›ﬂmalarda bu problemin çok ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde çözüldü¤ünü gözlemlemiﬂlerdir. Fosfat, ﬂeker, karbon gibi basit maddelerden oluﬂmuﬂ DNA molekülü, hayret verici bir hareket yapar. Ekson ad› verilen okunmas› istenmeyen ﬂifre dizisini d›ﬂar› do¤ru k›v›r›r. (ﬁekil
10) Böylece ard› ard›na okunmas› gereken ama arada gereksiz ﬂifrelerin bulunmas› nedeniyle birbirlerinden uzakta kalan iki ﬂifre dizisinin uçlar› birleﬂir. Gerekli bilgilerin bulundu¤u bölüm intron olarak adland›r›l›r. DNA molekülünü okuyan enzim d›ﬂar›da kalan gereksiz bilgiyi okumadan molekülün
bükülüp birbirine yaklaﬂt›¤› noktadan karﬂ› tarafa geçer ve okumay› sürdürür. Tahmin edilece¤i gibi bu olaylar›n her basama¤›nda birçok kimyasal reaksiyon meydana gelir. Fakat bu reaksiyonlar›n gerçekleﬂti¤i ufac›k hücre çekirde¤inin içinde en ufak bir kargaﬂa ya da kaos yaﬂanmaz.
‹stenmeyen ﬂifreler problemini önlemek için ikinci bir yöntem daha kullan›l›r. RNA önce gereksiz ﬂifreler de dahil olmak üzere geni baﬂ›ndan sonuna DNA'dan kopyalar. Daha sonra, nereden geldi¤i belli olmayan bir emre
itaat ederek, kendi üzerindeki gereksiz ﬂifreleri bir halka ﬂeklinde d›ﬂar› do¤ru büker ve bu bölüm kopart›l›p at›l›r. (ﬁekil 10 ve 11) Peki RNA'ya, baﬂlang›çta kopyalad›¤› halde sonradan kesilip at›lan ﬂifrelerin gereksiz oldu¤unu
kim haber verir, yoksa bunu kendisi mi farkeder?
Bu olaylar›n gerçekleﬂebilmesi için kullan›lan enzimin, DNA'n›n ve
RNA'n›n birbirlerini çok iyi tan›malar› gerekmektedir. Enzim yapaca¤› iﬂ için
çok ayr›nt›l› bir "e¤itim" alm›ﬂ olmal›d›r. Sorumlulu¤unu bilmeli ve iﬂini yapabilmek için di¤er enzimlerle tam bir iﬂbirli¤i içinde davranmal›d›r. DNA'n›n
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(ﬁekil 12) Taﬂ›y›c› RNA.
Her amino asit kendisi için
özel olarak yarat›lm›ﬂ taﬂ›y›c›
RNA taraf›ndan taﬂ›n›r. Amino
asit ile amino aside özel
taﬂ›y›c› RNA birbirlerine üç
boyutta tam uygun olarak bir
uçtan kenetlenirler.
Milimetrenin milyarda biri
büyüklü¤ünde bir alanda
böyle kusursuz bir uyum ve bu
uyumun 20 farkl› aminoasit
için tekrarlanmas›, görebilen
bir göz için yeterli delildir..

ise ayr› bir canl› gibi karar verebilmesi, sahip oldu¤u baz› bilgileri enzime sunup, duruma göre baz›lar›n› saklamas›, enzime yol göstermesi gerekir. Ve elbette hem enzimlerin hem de DNA'n›n, üretilecek proteinin ne iﬂe yarad›¤›n› bilmeleri, onu üretmek istemeleri, bütün bu karmaﬂ›k hesaplar› ve plan›
yap›p baﬂar›yla uygulamalar› gerekir.
Oysa bilmek, hesaplamak, istemek ve yaratmak gibi özelliklerin bu küçük molekül y›¤›nlar›nda var olamayaca¤› aç›kt›r. Ancak dikkat edilirse, bu
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özellikler Allah'›n s›fatlar›d›r. Allah da bu s›fatlar›n›, gözle görülemeyen bir
hücrenin çekirde¤indeki cans›z bir molekülde göstermektedir. Biraz ak›l sahibi bir insan bu sistemin yarat›ld›¤›n› ve evrendeki di¤er bütün sistemlerin
oldu¤u gibi hücrenin de Allah'›n mutlak kontrolünde oldu¤unu anlar.
Sipariﬂin Haz›rlanmas›
Yukar›da sayd›¤›m›z iﬂlemler sonucunda sipariﬂ için gerekli bilgiler DNA'dan mesajc› RNA (m-RNA)'ya enzimler sayesinde kaydedilmiﬂtir. ﬁimdi s›ra ribozomun DNA'n›n kendisinden istedi¤i sipariﬂi üretmesindedir. Ribozom öyle bir fabrikad›r ki, tam, kendisine sipariﬂ edilen molekülü imal eder. Sipariﬂ
edilen molekülün yap› plan› da m-RNA molekülündedir. m-RNA, DNA'dan
kendi üzerine kopyalad›¤› bilgiyle birlikte çekirdekten ç›kar ve sitoplazma
içindeki ribozomlardan birine giderek ona kenetlenir. m-RNA'daki her ﬂifrenin karﬂ›l›¤› olan aminoasit, ortamdan taﬂ›y›c› (t) baﬂka bir tür RNA taraf›ndan ribozoma getirilir ve uygun yere yap›ﬂt›r›l›r. t-RNA'n›n bir ucunda mRNA'daki ﬂifrelerden birinin eﬂleni¤i di¤er ucunda da bu ﬂifrenin temsil etti¤i aminoasit molekülü bulunur. Böylece t-RNA, kendi ﬂifresine karﬂ›l›k gelen
m-RNA üzerindeki ﬂifreyle birleﬂince, otomatik olarak bunun taﬂ›d›¤› aminoasit de do¤ru s›raya yerleﬂmiﬂ olur.
Kullan›lan 20 farkl› aminoasit için 20 farkl› taﬂ›y›c› RNA vard›r. Her aminoasit, ancak kendi taﬂ›y›c›s› olan RNA ile birleﬂebilir. Çünkü birbirlerine kenetlenebilmeleri için üç boyutlu yap›lar›n›n karﬂ›l›kl› hatas›z olarak birbirlerine oturmas› gerekir. (ﬁekil 12) Binlerce atomdan oluﬂan bir taﬂ›y›c› ve aminoasitin birbirlerinin yap›lar›na uygun yarat›lmalar› Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki
uyum ve kusursuzluktan kaynaklan›r. Çünkü O, "kusursuzca yaratan" (Barî)
d›r. (Bakara, 54)
Protein sentezinin yap›ld›¤› ribozomlar kendilerine gelen m-RNA üzerinde yaz›l› olan bilgiye dayanarak yüzlerce, binlerce aminoasit molekülünü birbirine ekler ve istenilen polipeptid zincirini (protein molekülünü) kurarlar.
Bu molekül içinde, m-RNA'daki plana dahil olmayan tek bir aminoasit bile
fazladan eklenmez. Yahut herhangi bir aminoasit plandaki yerinden ayr› bir
noktaya konulmaz, hiç biri de eksik b›rak›lamaz. Bu hatalardan herhangi biHARUN YAHYA
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ri yap›lsa istenen protein molekülü de¤il, onun yerine istenmemiﬂ baﬂka biri, yani yabanc› bir protein üretilmiﬂ olur. Halbuki yabanc› proteinlere genellikle organizman›n ve hücrelerin tahammülü yoktur. Onlara karﬂ› antikorlar
yapar ve allerjik reaksiyonlar gösterirler.
Hücredeki di¤er elemanlar gibi ribozom da atomlardan oluﬂmuﬂ cans›z
bir y›¤›nd›r. Ama bu protein y›¤›n› yine nereden geldi¤i bilinmeyen bir ak›lla binlerce çeﬂit ürünü birçok karmaﬂ›k iﬂlem sonucunda üretmeyi baﬂar›r.
Hücrede, DNA'daki bilgi do¤rultusunda sadece tek bir proteinin üretilmesi için, birbiriyle uyum içinde çal›ﬂan en az 75 tane yard›mc› moleküle ihtiyaç vard›r. DNA'dan bilgi kopyalanmas› s›ras›nda görev yapan enzimler ise
bu say›n›n d›ﬂ›ndad›r.
Yap›m› biten her protein molekülünün, son aminoasiti de yerine tak›l›p
hepsinin tamam oldu¤u, hücrenin (daha do¤rusu ribozomun) bir son kontrol yetkilisi taraf›ndan onaylanmad›kça, bu sentez bitmiﬂ say›lmaz. E¤er son
anda bile eksiklik belirirse 'bu kadar› oldu, bu da böyle ç›ks›n' deyip plan d›ﬂ› bir molekül ortama sal›verilmez. Çünkü böyle bir hoﬂgörü hücredeki protein sentezini plan d›ﬂ›na, hesaps›zl›¤a sürükler, kontrol sistemini dejenere
eder ve hücreyi y›k›c› bir anarﬂiye sürükler. Hücrede bu hal ancak patolojik
hallerde, belki ölürken söz konusu olabilir.
Normal durumda ve s›hhatli bir hücrede, yap›s› tamam ve kusursuz olmayan molekül derhal bir y›k›c› enzime teslim edilir. Ve o enzim, onun birçok veya bütün peptid ba¤lar›n› kopar›r. Yani molekülü aminoasitler haline
veya çok k›sa ve zarars›z polipeptid zincirciklerine ay›r›r. Baﬂka sentezlerde
kullan›labilecek yap› taﬂlar› halinde serbest b›rak›r.
Hücredeki bu sistem evrimcileri bile hayrete düﬂürmektedir. Evrimci bir
akademisyen ve hücre uzman› olan Prof. Dr. Muammer Bilge de aﬂa¤›daki
ifadelerinde hayretini gizleyememektedir:
Bütün bu sonuçlar› laz›m geldi¤i gibi sa¤layabilen, kendisi için tehlike ve
kay›p yaratmayan, ç›kmaz sokaklara girmeyen hücrede, protein sentezi endüstrisi, diyebiliriz ki, çok mükemmel bir organizasyonla ve kusursuz bir önceden görüﬂle yürütülmektedir... Hücrede bütün bunlar böyle olur. Fakat nas›l becerilir, nas›l baﬂa ç›k›l›r? Henüz bunu tam anlayam›yoruz. Sadece sonuç40
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lar› görüyoruz ve bu sonuçlar› sa¤layan mükemmel organizasyonun ancak
baz› noktalar›n› farkedebilmiﬂ bulunuyoruz. (Prof. Dr. Muammer Bilge, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Fizyoloji ve Biyofizik Kürsüleri 'Hücre Bilimi' 3.Bask›,
s.131,132)
Canl›l›k Tesadüfen Meydana Gelemez
Evrim teorisi, canl›l›¤›n ilk basama¤› olan proteinin nas›l oluﬂtu¤unu ne
ﬂekilde aç›klamaktad›r?
Cevap basittir; evrim teorisi proteinin nas›l oluﬂtu¤unu herhangi bir ﬂekilde aç›klamamaktad›r. Evrimcilerin söyledikleri tek ﬂey, proteinin çok büyük
bir ﬂans eseri, bir tesadüf sonucu oluﬂtu¤undan ibarettir.
Bu iddian›n tutarl›l›¤›n› incelemek, bizlere evrimin ne denli büyük bir aldatmaca oldu¤unu çok çarp›c› bir biçimde gösterir.
Düﬂünmek gerekir; ilkel dünya gibi olabilecek en kontrolsüz ortamda
"ilk" protein molekülü, acaba evrimcilerin iddialar›na göre tesadüfen nas›l
oluﬂmuﬂ olabilirdi? Aminoasit dizilimi, her türlü olumsuz etkinin varoldu¤u ilkel dünya ﬂartlar›nda nas›l "tesadüfen" gerçekleﬂmiﬂ olabilirdi?
Tek bir proteinin oluﬂmas› da yetmeyecek, bu kontrolsüz ortamda baﬂ›na
hiçbirﬂey gelmeden kendi gibi ayn› ﬂartlarda tesadüfen oluﬂacak baﬂka bir
molekülü daha beklemesi gerekecekti.... Ta ki hücreyi meydana getirecek
milyonlarca uygun ve gerekli protein hep "tesadüfen" ayn› yerde yanyana
oluﬂsunlar. Önceden oluﬂanlar o ortamda ultraviyole ›ﬂ›nlar›, ﬂiddetli mekanik etkilere ra¤men hiçbir bozulmaya u¤ramadan, sab›rla binlerce, milyonlarca y›l hemen yan›baﬂlar›nda di¤erlerinin tesadüfen oluﬂmas›n› beklemeliydiler. Sonra yeterli say›da ve ayn› noktada oluﬂan bu proteinler anlaml› ﬂekillerde biraraya gelerek hücrenin organellerini oluﬂturmal›yd›lar. Aralar›na hiçbir yabanc› madde, zararl› molekül, iﬂe yaramaz protein zinciri kar›ﬂmamal›yd›. Sonra bu organeller son derece uyumlu ve ba¤lant›l› bir biçimde, bir plan
ve düzen içerisinde biraraya gelip, bütün gerekli enzimleri de yanlar›na al›p
bir zarla kaplansalar, bu zar›n içi de bunlara ideal ortam› sa¤layacak özel bir
s›v›yla dolsayd›, tüm bu imkans›z olaylar gerçekleﬂseydi bile meydana gelen
molekül y›¤›n› sizce canlanabilir miydi?
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Cevap, hay›rd›r. Çünkü araﬂt›rmalar göstermiﬂtir ki, hayat›n baﬂlamas› için
yaln›zca canl›larda bulunmas› gereken maddelerin biraraya gelmiﬂ olmas› yeterli de¤ildir. Yaﬂam için gerekli tüm proteinleri toplay›p bir deney tüpüne
koysak yine de bir canl› elde etmeyi baﬂaramay›z.
Çünkü yaﬂam, organizmay› oluﬂturan parçalar›n ya da moleküllerin birarada bulunmas›ndan çok daha öte, metafizik bir kavramd›r. Yaﬂam, Allah'›n
"Hayy" (Hayat sahibi) s›fat›n›n bir yans›mas›d›r. Ancak O'nun dilemesiyle baﬂlar, sürer ve sona erer. Herﬂey gibi yaﬂam da Allah'›n tek bir "ol" emri ile olur.
Evrim, canl›l›k için gerekli malzemenin oluﬂmas›n› da, bir araya geliﬂini
de aç›klayamamaktad›r; tabii canl›l›¤›n nas›l baﬂlad›¤›n› da...
Biz yine de bir an için bu imkans›zlar› kabul edelim; milyonlarca y›l önce, yaﬂamak için her türlü malzemeyi elde etmiﬂ bir hücrenin meydana geldi¤ini ve bir ﬂekilde "hayat sahibi" oldu¤unu varsayal›m. Ancak evrim yine
çökmektedir: Bu hücre bir süre yaﬂam›n› sürdürse bile, sonunda ölecek ve
öldükten sonra ortada hiçbirﬂey kalmayacak, herﬂey en baﬂa dönecektir. Çünkü genetik sistemi olmayan bu ilk canl› hücre kendini ço¤altamayaca¤› için
ölümünden sonra geriye yeni bir nesil b›rakamayacak, canl›l›k da bunun ölümüyle birlikte sona erecektir.
Genetik sistem ise yaln›zca DNA'dan ibaret de¤ildir. DNA'dan bu ﬂifreyi
okuyacak enzimler, bu ﬂifrelerin okunmas›yla üretilecek mRNA, mRNA'n›n
bu ﬂifreyle gidip üretim için üzerine ba¤lanaca¤› ribozom, ribozoma üretimde kullan›lacak aminoasitleri taﬂ›yacak bir taﬂ›y›c› RNA ve bunlar gibi say›s›z
ara iﬂlemleri sa¤layan son derece kompleks enzimlerin de ayn› ortamda bulunmas› gerekir. Ayr›ca böyle bir ortam, ancak hücre gibi, gerekli tüm hammadde ve enerji imkanlar›n›n bulundu¤u, her yönden izole ve tamamen
kontrollü bir ortamdan baﬂkas› olamaz...
Sonuçta bir organik madde, ancak bütün organelleriyle birlikte tam teﬂekküllü bir hücre olarak var oldu¤u takdirde kendini ço¤altabilir. Bu da dünya
üzerindeki ilk hücrenin, inan›lmaz derecedeki kompleks yap›s›yla, bir anda,
durup dururken oluﬂtu¤u anlam›na gelmektedir.
Peki kompleks bir yap›, bir anda oluﬂmuﬂsa, bunun anlam› nedir?
Bu soruyu ﬂimdi de bir örnekle soral›m. Hücreyi kompleksli¤i itibar›yla
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geliﬂmiﬂ bir arabaya benzetebiliriz. (Hatta hücre, motoru ve tüm teknik donan›m›na ra¤men arabadan çok daha kompleks ve geliﬂmiﬂ bir sistem içermektedir). ﬁimdi soral›m: Bir gün balta girmemiﬂ bir orman›n derinliklerinde
bir geziye ç›ksan›z ve a¤açlar›n aras›nda son model bir araba bulsan›z ne düﬂünürsünüz? Acaba ormandaki çeﬂitli elementlerin milyonlarca y›l içinde tesadüfen bir araya gelerek böyle bir ürün ortaya ç›kard›¤›n› m› düﬂünürsünüz?
Arabay› oluﬂturan tüm hammadde; demir, plastik, kauçuk vs. topraktan ya da
onun ürünlerinden elde edilmektedir. Ama bu durum size, bu malzemelerin
"tesadüfen" sentezlenip, sonra da bir araya gelerek sonuçta ortaya böyle bir
araba ç›kard›klar›n› düﬂündürür mü?
Elbette ki, akl›baﬂ›nda normal bir insan araban›n bilinçli bir dizayn›n, yani bir fabrikan›n ürünü oldu¤unu düﬂünecek, bunun ormanda ne arad›¤›n›
merak edecektir.
Tekrar hücreye dönersek, ﬂunu söyleyebiliriz: Kompleks bir yap›n›n durup dururken, bir anda bir bütün olarak ortaya ç›kmas›, onun bilinçli bir varl›k taraf›ndan yarat›ld›¤›n› gösterir. Hele hücre kadar karmaﬂ›k bir yap›da, bu
durum apaç›k ortadad›r. ‹ﬂe yarar anlaml› bir proteinin tesadüfen oluﬂma ihtimali s›f›rken, bu hayali proteinlerden milyonlarcas›n›n biraraya gelerek hücreyi oluﬂturmas› imkans›z kavram›n›n da ötesinde bir durumdur.
‹mkans›zl›klar zinciri devam eder. ‹nsan vücudu için gerekli olan milyonlarca proteinin tesadüfen oluﬂtu¤unu ve tesadüfen ayn› noktada biraraya y›¤›ld›¤›n› varsaysak bile, bunun bir gökdelenin taﬂ›n›n, çimentosunun, yap›
malzemelerinin bir arsaya y›¤›lmas›ndan daha öte bir anlam› yoktur. Bütün
bu malzemelerin son derece karmaﬂ›k bir plan ve proje çerçevesinde, son derece ölçülü, hesapl›, düzenli, ak›lc› ve kontrollü bir ﬂekilde, ve bir emir-komuta zinciri içerisinde biraraya getirilmesi sonucunda bir gökdelen inﬂa edilebilir.
Ama insanlardan kimi vard›r ki, gökdelenleri gördüklerinde "kim taraf›ndan inﬂa edilmiﬂ" sorusunu sorarlar da, canl›lara gelince "hangi tesadüf sonucunda oluﬂmuﬂ" diye merak ederler. Bu gerçekten de anlaﬂ›lmas› zor bir körlüktür.
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Di¤er Baz› Çeliﬂki Örnekleri
Bilim dünyas›, canl› hücresinin insano¤lunun karﬂ›laﬂt›¤› en kompleks yap› oldu¤u yönünde ortak bir görüﬂe sahiptir. Bir benzetmeye göre, ba¤›ms›z
yaﬂayabilme özelli¤ine sahip en basit canl› organizma olan bir prokaryot bakteri hücresi bile öyle bir minyatür karmaﬂ›kl›¤a sahiptir ki, uzay meki¤i bunun yan›nda daha geri bir teknoloji ürünü olarak kal›r.
O halde imkans›z› bir an için kabul edelim, bir an için hücrenin tesadüfen oluﬂabildi¤ini varsayal›m ve bu varsay›m›n ne denli makul oldu¤u sorusu üzerinde düﬂünelim. Bu durumda; etraf›m›zda gördü¤ümüz ve hücreden
çok daha basit yap›lara sahip olan say›s›z eﬂya ve araç tesadüflerle binlerce
kez daha kolay bir ﬂekilde oluﬂabilirdi. Çünkü, en temel mant›k kurallar›na
göre, karmaﬂ›k bir ﬂeyin rastlant›larla oluﬂmas›, çok daha karmaﬂ›k bir ﬂeyin
rastlant›larla oluﬂmas›ndan çok daha kolayd›r. E¤er bu en kompleks yap› bile kendi kendine oluﬂabiliyorsa, ayn› ortamda bundan daha basitlerinin çok
daha rahatl›kla ve çok daha fazla say›da oluﬂmuﬂ olmalar› gerekirdi. Dolay›s›yla, bir an için tesadüflerin gücü oldu¤unu farzetsek, ilkel ortamda bir televizyonun, bir araban›n, bir mikroçipin ya da bir walkman'in hiçbir bilinçli bir
üretici olmadan raslant› eseri oluﬂma ihtimali, teorik olarak bir hücrenin tesadüfen oluﬂma ihtimalinden çok daha fazlad›r. (Kuﬂkusuz, gerçekte hepsi
için tesadüfen oluﬂma ﬂans› s›f›rd›r, bu tümüyle hayali bir örnektir.)
ﬁimdi de bir baﬂka çeliﬂki üzerinde düﬂünelim.
Canl› hücrenin varolmas› ve ço¤al›p neslini sürdürmesi için hem büyük
bölümü proteinlerden oluﬂmuﬂ parçalar›n›n hem de kal›t›m›n› sa¤layacak
DNA's›n›n ayn› anda birarada bulunmalar› gerekir dedik. Bir an için hem proteinlerin ve bunlardan oluﬂan enzim, organel, hücre zar›, vs.'nin hem de
DNA'n›n tesadüflerle yanyana oluﬂtuklar› gibi ç›lg›nca bir fikri kabul etti¤imizi varsayal›m... Ancak bu bile hücrenin oluﬂmas› için yeterli de¤ildir. Çünkü
ortada büyük bir tehlike vard›r; DNA'n›n sözkonusu proteinlere kesinlikle
de¤memesi gerekmektedir. Çünkü biraraya geldiklerinde, DNA asit, proteinler de baz etkisi gösterecek ve an›nda reaksiyona girip birbirlerini yokedeceklerdir. Bu nedenle, DNA nükleotidleri ve proteinler, evrimciler taraf›ndan
"ilkel çorba" olarak adland›r›lan hayali ortamda bir ﬂekilde oluﬂmuﬂ olsalar bi44
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le daha ileri bir formasyona gidemeden birbirlerini tuza çevireceklerdi.
‹ﬂin bir di¤er mucize yönü de ﬂudur: Bir asitle bir baz yanyana geldiklerinde reaksiyona girmeleri do¤alken bu ikisi hücrede mükemmel bir iﬂbirli¤i
ve uyum içinde birarada faaliyet gösterirler. Üretimi sa¤larlar. Oysa hücre d›ﬂ›ndaki serbest ortamda bir araya gelmeleri her ikisi içinde y›k›m olacakt›r.
Bunun yan›s›ra iﬂ her zaman oldu¤u gibi ﬂansa b›rak›lmam›ﬂ her türlü tedbir düﬂünülmüﬂtür. DNA molekülleri, hücrenin en sa¤lam bölümü olan çekirde¤e yerleﬂtirilmiﬂ, ve ortamdaki zarar verebilecek yap›lardan özel ve hassas
yöntemlerle izole edilmiﬂtir. Kopyalanma gibi iﬂlemler esnas›nda DNA ve enzim proteinlerinin temas› da o derece kontrollü ve ölçülü bir düzende gerçekleﬂir ki iki taraf da hasar görmedi¤i gibi olabilecek en yüksek verim elde
edilir.
Moleküllerin Bilinci Var m›?
Yazarlar› evrimci olan biyoloji kitaplar›nda bile sürekli olarak vurgulanan
ortak bir konu vard›r: Buraya kadar anlatt›¤›m›z olaylardaki elemanlar›n büyük bir ﬂuurla hareket ediyor oluﬂlar›. Biz de buraya kadar birçok yerde gerek hücre, gerek DNA veya RNA, gerek enzimler, gerekse organeller için;
"okur", "karar verir", "seçer", "denetler", "düzeltir", ... gibi fiiller kulland›k.
Aç›kt›r ki, bu fiiller ancak ve ancak bilinç, ak›l ve irade sahibi varl›klar›n gerçekleﬂtirebilece¤i fiillerdir. Halbuki buraya kadar sözkonusu olan varl›klar,
hiçbir ﬂekilde düﬂünme, karar verme, akletme gibi özelliklere sahip olmayan
çeﬂitli atomlar ve moleküllerden ibarettir.
Önceki bölümlerde de belirtti¤imiz gibi, de¤iﬂik moleküllerin de¤iﬂik
oranlarda birleﬂmesinden meydana gelmiﬂ hücrenin, ne kadar karmaﬂ›k ve
harika bir yap›ya sahip olursa olsun, ak›l ve bilinç sahibi olmas› mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla bu hücrenin ya da herhangi bir parças›n›n istemesi, karar
vermesi, karar›n› uygulamaya geçirmesi, kontrol etmesi, gibi bir durum da
hiçbir ﬂekilde söz konusu olamaz.
‹ﬂte bu nedenle de, hücredeki parçac›klar›n bilinçlerine ve ak›llar›na at›fta bulunan, "karar verir", "denetler", "düzeltir" gibi ifadeler, gerçekte bu parçac›klar› Yaratana at›fta bulunmaktad›rlar.
Örne¤in, "bu kitap ﬂunu anlatmak istiyor" dedi¤imizde, bellidir ki kasteHARUN YAHYA
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dilen o kitab›n yazar›n›n anlatmak istedi¤idir. Yoksa bu ifadeden, kitab›n bizzat kendisi, sayfalar› ve mürekkebiyle, düﬂünmüﬂ de birﬂeyler anlatmak istiyor gibi bir anlam ç›kmayaca¤› aç›kt›r. (Böyle bir anlam ç›karmak ise, o kiﬂinin muhakeme yetene¤inde ciddi bir bozukluk oldu¤unun belirtisidir.)
Ayn› ﬂekilde, kitab›n pekçok yerinde kulland›¤›m›z; "ister", "karar verir",
"hesaplar" gibi ifadeler de olaylar›n tarif ve tasvirini pratik hale getirmek için
seçilmiﬂ yak›ﬂt›rma ifadelerdir. Kelimelere amaçlanan anlamlar› d›ﬂ›nda yanl›ﬂ anlamlar yüklemek, insan› köklü yan›lg›lara sürükler. Belli ki isteyen, karar veren irade, bu bilinçsiz molekül y›¤›nlar› de¤ildir. Bu özellikler, ancak bu
molekül y›¤›nlar›na böyle ﬂuurlu, hesapl› hareketleri yapt›ran ve bunlar› yapt›klar› iﬂe uygun olarak yaratan gücün, yani Allah'›n kendisine ait özelliklerdir. ‹steyen de, karar veren de, yapt›ran da Allah'tan baﬂkas› de¤ildir.
Bu tür kavramlarla uzaktan yak›ndan ilgisi kurulamayacak maddelerin
böyle ola¤anüstü iﬂler gerçekleﬂtirmeleri, insan›n bunlar›n arkas›ndaki gerçek
güç ve ak›l sahibini daha kolay ve rahat farkedebilmesi içindir.
Buraya kadar anlatt›klar›m›z, hücrede ve insan bedeninde gerçekleﬂen
mucizelerden sadece birkaç›d›r. Bunlar› gören vicdanl› bir insan, kendi yarat›l›ﬂ›ndaki mükemmelli¤i farkedebilir ve Yarat›c›'s› olan Allah'› tan›yabilir.
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HÜCRE ‹Ç‹ S‹STEMLER
Protein üretiminin nas›l baﬂlad›¤›n›, hangi süreçlerden geçilerek bu üretimin gerçekleﬂti¤ini inceledik. Fakat herkes bilir ki, üretimin gerçekleﬂmesi
için en baﬂta gerekli olan ﬂey hammaddedir. Bu hammaddelerin de üretim
sürecine kat›labilmeleri için belli iﬂlemlerden geçip, rafine edilerek kullan›ma
uygun hale getirilmeleri gerekir. Örne¤in plastik gibi birçok ürün petrolden
elde edildikleri halde, üretim aﬂamas›na gelene kadar rafinerilerde, kimya laboratuvarlar›nda birçok ara iﬂlemlerden geçtikten sonra üretime haz›r hammadde haline gelirler.
Ayn› teknolojinin daha geliﬂmiﬂi ise hücrede uygulan›r.
Hücredeki Laboratuvar
Hücreye giren besinler, çok karmaﬂ›k kimyasal iﬂlemler sonucunda parçalanarak yeni üretimler için hammadde haline getirilirler. Böylece art›k yepyeni alanlarda kullan›labileceklerdir. Bu hammaddeler yaln›zca sentezlenecek proteinleri oluﬂturacak aminoasitleri de¤il, hücrenin her türlü iﬂinde kullanaca¤› kimyasal maddeleri de içerir.
‹çinde bu iﬂlemlerin yap›ld›¤› "lizozom" adl› organel çok ileri bir kimya
laboratuvar›n› and›r›r. Lizozomda yaklaﬂ›k olarak 36 farkl› enzim, farkl› besin
maddelerinin sindirimi için görev yapar. Örne¤in protein sindirimi için 5,
nükleik asitler için 4, polisakkaritler için 15, lipitler için 6, organik sülfatlar
için 2, organik fosfatlar için 4 ayr› enzim devreye girer. Tek bir enzimin bile
kimyasal yap›s›, fiziksel özellikleri, yapt›¤› karmaﬂ›k iﬂler ve inan›lmaz iﬂlem
h›z› düﬂünülürse, 36 farkl› enzimin yaklaﬂ›k 1 mikronluk (milimetrenin binde
biri) bir organelde görev yapmas›n›n ne kadar büyük bir mucize oldu¤u daha iyi anlaﬂ›l›r. Bu kadar güçlü ö¤ütücülerin böylesine uyumla, hücreye de
birbirlerine de hiçbir zaman zarar vermeden çal›ﬂmalar› hayret vericidir.
Hücre ‹çi Ulaﬂ›m
Hücre içinde üretilen ürünlerin ve bu ürünlerin hammaddelerinin ulaﬂ›m›
da "endoplazmik retikulum" denilen kanallar sayesinde sa¤lan›r. (ﬁekil 13)
Protein üreten ribozomlar genellikle bu ulaﬂ›m hatt›n›n yak›nlar›nda yer al›rHARUN YAHYA
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lar. T›pk› fabrikalar›n özellikle karayolu ve denizyolu ba¤lant›lar›na yak›n
yerlerde kurulmalar› gibi.
Hücrenin Paketleme Sistemi
Hücre içindeki her ayr›nt›n›n büyük bir ak›l sonucu özenle yarat›ld›¤› ortadad›r. Bunun yeni bir örne¤ini, hücrenin içindeki "ambalaj tesisleri"ne göz
att›¤›m›zda görebiliriz.
Ticaret ve sanayide, üretilen bir malla ilgili en önemli sorunlardan biri paketlenmesi, di¤eri de tüketiciye ulaﬂt›r›lmas›d›r. Özellikle g›da sanayisinde
ürünün bozulmadan uzun süre dayanacak ﬂekilde paketlenmesi zorunludur.
Günümüz teknolojisi bu problemlere ancak son bir kaç on y›lda çözüm bulabilmiﬂtir. Buna karﬂ›n hücrelerde üstün bir paketleme, ulaﬂt›rma ve depolama sistemi insano¤lunun yarat›ld›¤› andan beri binlerce y›ld›r, milyonlarca insan›n herbirinin trilyonlarca hücresinde her an iﬂlemektedir.
Bu paketleme iﬂini golgi cisimci¤i denilen bir hücre organeli gerçekleﬂtirir. (ﬁekil 14) Salg›lanan maddeleri biriktirip, onlar›n küçük kofullar halinde
paketlenmelerini sa¤lar. Paketlenen bu maddeler ihtiyaca göre ya saklanmakta ya da d›ﬂar› at›lmaktad›r.

(ﬁekil 13) a) Hücre içinde madde ulaﬂ›m›n› sa¤layan endoplazmik retikulum. b) Üzerinde ribozomlar bulunan
(granüllü) ER. c) Ribozomsuz ER'un kesiti.
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(ﬁekil 14)
Hücrenin
içinde yer
alan golgi
cisimci¤inin
elektron
mikrografisi.
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MUC‹ZE MOLEKÜLLER: PROTE‹NLER
Proteinsiz bir yaﬂam mümkün de¤ildir. Çünkü proteinler hem vücudun
temel yap›taﬂlar›d›r hem de insan yaﬂam›nda son derece hayati öneme sahip
olan enzim ve hormonlar›n yap›lar›n› oluﬂtururlar. Enzim ve hormonlar vücutta belirli görevlerde ve reaksiyonlarda uzmanlaﬂm›ﬂ, karmaﬂ›k protein molekülleridir. Bunlar vücut içerisindeki koordinasyonun sa¤lanmas›ndan temel
hayat fonksiyonlar›n›n sürmesine kadar bir çok önemli görevi yürütürler.
Bu bölümde proteinlerin ola¤anüstü yap›lar›n› ve proteinlerden oluﬂan
bu mekanizmalar›n vücut içinde gerçekleﬂtirdikleri inan›lmas› zor iﬂlemleri
inceleyece¤iz. Her an içimizde bu iﬂlemlerin milyarlarcas›n›n gerçekleﬂti¤i
düﬂünülürse, insan vücudunun hayal gücü s›n›rlar›n›n ötesinde kompleks bir
sistem oldu¤u daha iyi anlaﬂ›l›r.
Proteinlerin yap›s›nda 20 farkl› cins aminoasit yeral›r. Asl›nda do¤adaki
bu yirmi çeﬂit aminoasitin farkl› say›larda ve diziliﬂlerde s›ralanmas›ndan sonsuz çeﬂitlilikte farkl› protein türü meydana gelebilir. Proteinleri bir zincire
benzetirsek, aminoasitler bu zincirin halkalar›d›r. Canl› varl›klarda bulunan
protein türlerinin içerdikleri aminoasit say›s› 100 ile 3000 aras›nda de¤iﬂir. Bir
proteini meydana getiren dizilimlerde, aminoasitlerden birinin rastgele ç›kar›lmas›, eklenmesi ya da s›ras›n›n de¤iﬂtirilmesi genelde proteinin tamamen
iﬂe yaramaz, hatta zararl› hale gelmesine neden olur.
Aminoasitlerin yer ve say›lar›n›n yan›s›ra, bu aminoasitlerin oluﬂturdu¤u
proteinin üç boyutlu geometrisi de çok önemlidir. (ﬁekil 15) Aminoasitler
do¤ru say› ve dizilimde biraraya gelmekle kalmaz, belli noktalarda bükülerek, proteinin görevini yerine getirebilmesi için sahip olmas› gereken üç boyutlu biçimini de belirlerler. Bunu sa¤lamak için bükülme noktalar›ndaki
aminoasitler, belli bir aç›da bükülmeye imkan verecek ﬂekilde, di¤erlerinden
daha zay›f ba¤larla birbirlerine ba¤lan›rlar. E¤er böyle olmasa, tüm aminoasitler birbirlerine eﬂit kuvvetlerle ba¤lansalard›, dümdüz, vas›fs›z ve iﬂe yaramaz
bir protein zinciri oluﬂacakt›.
Oysa üç boyutluluk, proteinler için çok önemli bir özelliktir. Özellikle enzimler, ancak sahip olduklar› üç boyutlu yap› sayesinde bir tak›m reaksiyon50
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(ﬁekil 15) Solda oksihemoglobin, sa¤da ise miyoglobin proteinlerinin üç boyutlu yap›lar›.

lar› yönetir, denetler ya da h›zland›rabilirler. K›sacas›, do¤ru say› ve dizilim
sa¤lansa bile, gereken geometrinin sa¤lanamamas› bir proteini iﬂlevsiz hale
getirecektir. Bunun sa¤lanmas› içinse aminoasitlerin aras›ndaki çekim kuvvetleri bile ak›l almaz bir kontrol ve hassasiyetle teker teker ayarlanmakta, en
ufak bir ayr›nt› bile ﬂansa b›rak›lmamaktad›r.
Görüldü¤ü gibi tek bir protein molekülünün elde edilmesi bile, say›s›z iﬂlem ve denetimler sonucunda gerçekleﬂebilmektedir. Bugünün teknolojisiyle, bir protein molekülünü laboratuvar ﬂartlar›nda bile yapay olarak sentezlemek mümkün de¤ildir.
Enzimler
Vücudumuzun içinde her saniye birçok karmaﬂ›k olay meydana gelmektedir. Bunlar o kadar ayr›nt›l›d›rlar ki, hemen her aﬂamalar›nda, bütün karmaﬂay› denetleyen, düzeni sa¤layan ve olaylar› h›zland›ran "süper denetleyiciler"in müdahalesine ihtiyaç duyulur: Enzimler... Her canl› hücre, herbiri kendi özel iﬂini yapan, örne¤in besin maddelerini parçalayan, besinlerden enerji üreten, basit moleküllerden zincir yap›m›n› sa¤layan ve bunlar gibi say›s›z
HARUN YAHYA
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iﬂler yürüten binlerce enzim bulundurur.
E¤er bu enzimler olmasa, en basitinden en karmaﬂ›¤›na kadar hemen hiçbir fonksiyonumuz çal›ﬂmaz, ya da dururcas›na yavaﬂlard›. Sonuç her iki halde de ölüm olurdu. Nefes alamaz, birﬂey yiyemez, sindiremez, göremez, konuﬂamaz k›saca yaﬂayamazd›k.
Enzimlerin olaylar› h›zland›rmas›n› günlük hayattan bir örne¤e uyarlayabiliriz. E¤er "enzimsiz" kalma gibi bir durumla karﬂ›laﬂ›lsa; normal ﬂartlarda
okunmas› birkaç saniye sürecek bir cümleyi okumak, yaklaﬂ›k on y›l sürerdi.
‹ﬂte enzimler vücuttaki tepkimeleri en az bu örnekteki kadar h›zland›rmaktad›rlar. Enzimlerin, protein sentezinden, enerji üretimine kadar hücrenin bütün fonksiyonlar›nda hayati bir önemi vard›r.
Enzimle etkiledi¤i madde aras›ndaki iliﬂki, anahtarla kilit aras›ndaki iliﬂkiye benzetilebilir. Enzim ve onun birleﬂece¤i madde, üç boyutlu karmaﬂ›k bir
geometride birbirlerine kenetlenirler. (ﬁekil 16) Her ikisi de birbirlerine tam
bir uyum gösterecek ﬂekilde özel olarak yarat›lm›ﬂlard›r. (ﬁekil 17) Dahas›, bu
uyum çok etkileyici bir h›z içinde iﬂler. Bu h›z o kadar baﬂ döndürücüdür ki,
bir enzim bazen bir saniyede 300 maddeyle belirli bir s›raya uygun olarak teker teker birleﬂir, o maddeyi istenen forma sokar, sonra da ayr›l›r. (ﬁekil 18)
K›sacas›, hücre enzimler sayesinde yaﬂamaktad›r. Ancak enzimler de hüc-

(ﬁekil 16) KUSURSUZ UYUM: Bir enzim(heksokinaz) ve etkiledi¤i madde aras›ndaki üç boyutlu kusursuz uyumu gösteren ﬂekil. Heksokinaz enzimi ATP molekülünü ADP'ye, ADP'yi
de ATP'ye çevirir. Birinci karede enzim de¤iﬂime u¤rataca¤› molekül üzerine bir kal›p gibi
kapan›r. ‹kinci karede enzimin parçalar› birbirlerinden ayr›l›r ve molekül de¤iﬂime u¤ram›ﬂ
bir ﬂekilde ortama b›rak›l›r.
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rede üretilmektedir. Her hücre kendi ihtiyac› olan enzimi, gerekli gördü¤ü
miktarda, kendisi üretir.
Bütün bunlar, bilinçli bir insan›n akl›nda sorular uyand›rmal›d›r: Bir hücre nas›l olur da bir ﬂeyi gerekli görebilir, ihtiyac›n› nas›l hesaplayabilir? Bir-

(ﬁekil 17) B‹R ENZ‹M NASIL ÇALIﬁIR?
1) Enzim etkileyece¤i maddenin üzerine ﬂekilde temsil edildi¤i gibi tam olarak oturur.
2) Enzim tepkimeye girece¤i maddeye uygun ﬂekilde üç boyutlu olarak kusursuz yarat›lm›ﬂt›r. T›pk› bir anahtar ile anahtar deli¤inin uyumu gibi.
3) Madde üzerinde yap›lmas› gerekli iﬂlemleri yapar ve her basamakta ATP enerjisi
kullan›r.
4) Etkidi¤i maddeyi yepyeni yap›ya soktuktan sonra kendisi bu iﬂlemden hiç etkilenmeden
yeni bir tepkimeye tekrar haz›r hale gelir.
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(ﬁekil 18) ENZ‹MDEK‹ TASARIM: Enzim, etkiledi¤i iki farkl› molekülü birbirlerine kenetler
ve yeni bir molekül inﬂa eder. Reaksiyon sonunda yap›s›n› aynen koruyarak yeni moleküllere etkiyecek haz›r hale gelir. Enzim ve moleküller aras›ndaki iliﬂki, bu moleküllerin birbirlerine uyum sa¤layacak ﬂekilde tasarland›klar›n› göstermektedir. Nas›l bir anahtar ile
anahtar deli¤i aras›ndaki uyum bilinçli bir tasar›m sayesinde gerçekleﬂiyorsa, burada da bilinçli bir yarat›l›ﬂ vard›r.

çok karmaﬂ›k iﬂi yapan, bir robottan daha h›zl› çal›ﬂan enzim denilen makineleri hücre kendisi mi tasarlam›ﬂt›r? Bu plan› yapan ak›l nerededir?
Bilinçli bir insan›n varaca¤› cevap da bellidir. Tüm bunlar, "hücre" ad› verilen mikroskobik et parças›n›n ve onun içindeki daha küçük 'organellerin'
eseri olamazlar. Gerçek çok aç›kt›r. Bütün bunlar Allah'›n "herﬂeyi birbiriyle
uyumlu olarak, çeliﬂki ve uygunsuzluk olmaks›z›n yaratmas›" (Mülk, 3) sonucunda gerçekleﬂmektedir.
Hormonlar
Çok hücreli organizmalar olan hayvanlar ve insanlar farkl› yap› ve görevleri olan hücrelerden meydana gelmiﬂlerdir. Vücudun bütünlü¤ü, bu hücreler aras›ndaki karmaﬂ›k fakat son derece uyumlu iliﬂkilere ba¤l›d›r. ‹nsan vücudundaki 100 trilyon hücre sanki birbirlerini tan›yormuﬂças›na hareket ederler. Kendilerine ayr›lm›ﬂ özel görevleri, sonuna kadar, hiçbir ihmal ve gevﬂeklik göstermeden yerine getirirler. ‹ﬂte bu mükemmel koordinasyonda hormon
denilen mesaj taﬂ›y›c›lar hücrelere emir taﬂ›makla görevlidirler. Vücudun büyümesi, üremenin düzenlenmesi, vücuttaki iç denge, sinir sistemindeki koordinasyon ve daha birçok iﬂlem hormonlar›n ilgili hücrelere ulaﬂt›rd›klar› mesajlar sonucunda gerçekleﬂir. Görünmez bir ak›l, hormonlar vas›tas›yla hüc54
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Hücre organelleri ve görevleri.
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relere emirlerini bildirir. Sizin haberiniz bile olmadan içinizde muhteﬂem bir
emir-komuta sistemi oluﬂturulmuﬂtur. (ﬁekil 19)
Bu büyük ak›l, yine sizin bilginiz d›ﬂ›nda içinizdeki herﬂeyi kontrol alt›nda tutar. Bu sistemde sizin hiçbir söz hakk›n›z yoktur. Örne¤in vücudunuzun
büyümesi: Siz ne kadar isteseniz de boyunuzu oldu¤undan fazla uzatamazs›n›z. Ne yaparsan›z yap›n içinizdeki hücrelere "bölünün, ço¤al›n ve beni büyütün" gibi bir emir veremezsiniz. Ancak hücreler, sizin için belirlenmiﬂ olan
boyu ve vücut ﬂeklini bilirler ve o belirli ﬂekle ulaﬂ›ncaya kadar ço¤alarak vücudu büyütürler. Sonra da tam gerekti¤i anda büyümeyi durdururlar.
Esrarengiz Kontrol
Vücudunuz üzerindeki denetimsizli¤inizi bir baﬂka örnekle gösterelim.
Kandaki ﬂeker miktar›n›n belirli limitler içinde olmas› insan yaﬂam› için
zorunludur. Ama günlük hayatta ﬂekerli g›dalar yerken bu hassas dengenin
hesab›n› siz yapamazs›n›z elbette. Ancak "sizin ad›n›za" bu hesap yap›l›r. Kan›n›zdaki ﬂeker miktar› yükseldi¤inde pankreas ad› verilen organ›n›z insülin
denilen özel bir madde salg›lar. Bu madde karaci¤er ve vücuttaki di¤er hücrelere kandaki fazla ﬂekeri geri çekip depolamalar›n› emreder. Kandaki ﬂeker
oran›, böylece hiç bir zaman tehlikeli bir düzeye ç›kmaz.
ﬁimdi isterseniz bir deneme yap›n. Kendi kendinize emir verin ve baﬂta
karaci¤erinizdekiler olmak üzere vücudunuzdaki hücrelere "kan›mdaki ﬂekeri geri çek" komutunu verin. Onlar da sözünüzü dinleyip ﬂeker depo etmeye baﬂlas›nlar!...
ﬁüphesiz böyle bir ﬂey yapamazs›n›z.
B›rak›n onlar› kontrol etmeyi, günlük hayatta sizin ne pankreastan, ne insülinden, ne de karaci¤erden haberiniz olmaz. Kan›n›zdaki ﬂekerin yükseldi¤ini fark etmezsiniz, hatta önünüze farkl› ﬂeker oranlar› olan iki ﬂiﬂe kan konulsa aradaki fark› dahi anlayamazs›n›z. Bunun için laboratuvarlara, geliﬂmiﬂ
aletlere ihtiyac›n›z vard›r. Ama hiçbir zaman görmedi¤iniz ve bilmedi¤iniz baz› hücreleriniz, kandaki ﬂekeri bu laboratuvar ve aletlerden daha hassas ﬂekilde ölçer ve ne yap›lmas› gerekti¤ine karar verirler. Sonra gerekli tedbirler
al›n›r, hücreler kandaki ﬂekeri tan›y›p, ay›rt edip, yakalarlar. Yedi¤i bir pasta
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(ﬁekil 19)
HORMONLARIN
ÇALIﬁMA S‹STEM‹
a) Birinci hücrede düﬂük konsantrasyonda Ca+ iyonu mevcut. Hücre zar›nda bulunan
reseptörlere belirli hormonlar›n ba¤lanmas›yla hücre Ca+
iyonunun konsantrasyonunu
art›rma emri al›r.
b) Kan yoluyla, taﬂ›y›c› proteinlerle taﬂ›nan baz› hormonlar
hücrenin içine nüfuz eder.
Hormonlar hücre çekirde¤inde
bulunan özel reseptörlere ba¤lanarak belirli genlerin okunmas›n› sa¤larlar. Böylece istenen proteinler üretilir.
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yüzünden k›sa bir sürede ﬂeker krizine girip ölmesi iﬂten bile olmayan insan,
bu mükemmel sistem sayesinde hayatta kal›r.
Peki bu mükemmel sistemi kime borçludur?
Her zamanki gibi karﬂ›m›zda iki farkl› aç›klama vard›r. Ya bu sistem, bilinçli bir Yarat›c› taraf›ndan insan vücuduna konmuﬂtur, ya da evrim süreci
içinde "tesadüfen" oluﬂmuﬂtur.
Ancak bu ikinci "aç›klamay›" asl›nda aç›klama olarak saymak mümkün
gözükmemektedir; çünkü evrimin di¤er iddialar› gibi bu da tek kelimeyle bir
safsatad›r.
Evrim, insan vücudunun milyonlarca y›ll›k bir süreç içinde bugünkü haline geldi¤ini öne sürer. Bu, ﬂu demektir: ‹nsan bedenindeki organlar›n bir
k›sm›, bir zamanlar yoktu, ancak daha sonra evrimleﬂerek oluﬂtu. Bu durumda, kandaki ﬂeker dengesini kontrol eden pankreas›n ve onun salg›lad›¤› insülinin de evrimin aﬂamalar›ndan birinde oluﬂtu¤unu varsaymam›z gerekir.
Ancak bu elbetteki bir mant›k hezimetidir. Çünkü pankreasa ve insüline
sahip olmayan bir insan bedeninin yaﬂam›n› sürdürmesine olanak yoktur.
Pankreas› olmayan bir yar›-insan›n milyonlarca y›l önce dünya üzerinde gezindi¤ini varsayal›m. Baﬂ›na ne gelirdi?.. Cevap basittir; buldu¤u ilk ﬂekerli g›dadan, örne¤in bir ﬂeker kam›ﬂ›ndan bolca yerdi ve hemen orac›kta ﬂeker
komas›na girerek ölürdü. Ayn› ﬂey, tüm öteki hemcinslerinin de baﬂ›na gelir,
hepsi, nedenini anlayamadan, ﬂeker komas›ndan ölürlerdi.
Biz yine de bir k›sm›n›n çok "bilinçli" bir diyet yaparak—asl›nda bu mümkün de¤ildir, çünkü yedi¤imiz besinlerin çok büyük k›sm›nda ﬂeker vard›r—
hayatta kald›¤›n› varsayal›m. O zaman ﬂu soruyla karﬂ›laﬂ›r›z: Acaba bu "insan atalar›", pankreasa ve insüline nas›l sahip oldular?
Acaba günlerden bir gün bir tanesi ç›k›p; "art›k bu ﬂeker sorununu çözmemiz gerek, iyisi mi midenin alt›nda bir yere bir organ koyal›m da bu organ kandaki ﬂekeri dengeleyen bir hormon salg›las›n" m› dedi? Ve sonra kendisini zorlayarak midesinin alt›nda gerçekten de bir pankreas m› oluﬂturdu?
‹nsülinin nas›l bir formüle sahip olmas› gerekti¤ini hesaplay›p sonra da bu
formülü pankreasa m› ö¤retti?
Yoksa, günlerden bir gün, çok "baﬂar›l›" bir mutasyon oldu da, bu pank58
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reas› olmayan yar›-insanlardan birinin DNA's›ndaki bir bozulma sonucunda,
ortaya birden bire tam teﬂekküllü bir pankreas ve insülin hormonu mu ç›kt›?..
Ancak bu "mükemmel" mutasyon bile yeterli olamazd›. Bir de, kandaki
ﬂeker oran›n› sürekli olarak kontrol alt›nda bulunduracak, gerekti¤inde pankreasa insülin salg›lama komutu yollayacak, gerekti¤i kadar insülinin salg›lanmas›ndan sonra da "dur" emri verecek bir karar mekanizmas›n›n beynin bir
köﬂesinde bir baﬂka "tesadüf" sonucunda oluﬂmas› gerekiyordu.
"Evrimsel mant›k" ile düﬂünülmüﬂ olan bu iki "aç›klama" da elbette birer
safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Belki inanmayacaks›n›z fakat, evrimcilerin
inanc› da tam bu anlatt›¤›m›z ﬂekildedir. Ancak bunun ne denli büyük bir
saçmal›k oldu¤unu kendileri de bildiklerinden, bu tür konular› gündeme getirmemeyi ve mümkün oldu¤unca geçiﬂtirmeyi tercih ederler.
Evrimsel mant›klar›n insülin örne¤inde aç›kça ortaya ç›kan bu sefaleti, bizi tek bir sonuca ulaﬂt›r›r: ‹lk insan›n da aynen bizimki gibi bir pankreas› vard›. Bu organ›n "evrimleﬂmiﬂ" olmas› hiç bir ﬂekilde mümkün de¤ildir.
Kuﬂkusuz insülin örne¤i, vücuttaki di¤er tüm organlar, binlerce hormon,
yüzlerce farkl› sistem ve say›s›z iﬂlem için de kullan›labilir. Çünkü vücudun
içinde, en az insülin kadar, hatta daha da hayati binlerce hormon ya da enzim vard›r. Bunlar›n her biri, insan›n yaﬂam› için "olmazsa olmaz" ﬂartlard›r
ve ço¤u insülin dengesinden çok daha karmaﬂ›kt›r. Örne¤in kan bas›nc›n›
(tansiyonu) ayarlayan sistem, pankreas sisteminden çok daha kompleks hesaplar ve iﬂlemler içermektedir.
Asl›nda vücudun hangi organ›na bakarsak bakal›m, ayn› durumla karﬂ›laﬂ›r›z. Böbrekleri olmayan bir insan, en fazla üç gün yaﬂar. Akci¤eri olmayan
ise bir-iki dakikadan fazla dayanamaz. Sindirim sistemi olmayan, hatta yaln›zca ince ba¤›rsa¤› eksik olan bir insan›n bir hafta yaﬂamas› mucize olur. Karaci¤er, iki yüze yak›n fonksiyonu ile eksikli¤ine bir iki saat dayan›labilecek bir
organd›r. Kalbin yoklu¤una, üç-beﬂ saniyeden fazla karﬂ› konulamaz. Beyni
söylemeye art›k herhalde gerek yok.
Bu organlar›n hiç biri, "evrim süreci" içinde "aﬂama aﬂama" geliﬂmiﬂ olamazlar. Hiç bir insan vücudu, kendisine "mutasyon sonucu" bir böbrek edinHARUN YAHYA
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mek için milyonlarca y›l bekleyemez. Dolay›s›yla, ortada kesin bir gerçek
vard›r. O da ilk insan›n, bizim bugün sahip oldu¤umuz vücut yap›s›n›n ayn›s›na sahip oldu¤udur. Yani, kusursuz ve eksiksiz bir bedenle birlikte yarat›lm›ﬂt›r.
‹nsan için geçerli olan bu durum, kuﬂkusuz tüm di¤er canl›lar için de geçerlidir. Dünya üzerinde gezen ilk kaplanla bugünkü aras›nda hiç bir fark
yoktur. Fil, balina, kartal ya da y›lan, ilk kez ne ﬂekilde yarat›lm›ﬂlarsa, halen
öyledirler.
Bilinmeyen U¤runa Harcanan Hayat
Daha önce de¤indi¤imiz ve evrim için kesin bir ç›kmaz oluﬂturan insülin,
vücut içindeki hormonlardan yaln›zca biridir asl›nda. Di¤er hormonlara ﬂöyle bir bakt›¤›m›zda ise, en az insülin kadar çarp›c› 'delil'lerle karﬂ›laﬂ›r›z.
Hücreler ürettikleri baz› enzimleri ve hormonlar› kendileri kullanmay›p
d›ﬂ ortama gönderirler. Bunlar, hücrenin tan›mad›¤› ve hiçbir zaman bilemeyece¤i kadar uzaktaki bambaﬂka hücreler taraf›ndan kullan›l›rlar. Mesafe o
kadar uzakt›r ki, hücrenin boyutu düﬂünüldü¤ünde üretti¤i maddenin ald›¤›
yol bizim boyutumuzda binlerce kilometre ile ifade edilebilir. Hücre büyük
bir özen ve zahmetle üretti¤i maddelerin nerede ve nas›l kullan›ld›¤›n› bilmez. Ama bu bilinmeyen amaç u¤runa, ne iﬂe yarad›¤›n› bilmedi¤i karmaﬂ›k
ürünleri bütün hayat› boyunca üretmeyi sürdürür. (ﬁekil 20)
Örne¤in beyinin hemen alt›nda bulunan hipofiz adl› bezdeki hücrelerin
ürettikleri özel bir hormon, böbrek faaliyetlerini düzenler. Hipofizdeki bir
hücre, böbre¤in nas›l birﬂey oldu¤unu bilemez. Peki hiç bilmedi¤i ve hayat›
boyunca da bilemeyece¤i bir organ olan böbre¤in yap›s›na tam uygun özelliklerde bir maddeyi nas›l üretebilir? Bu sorunun tek cevab›, kuﬂkusuz bu iﬂ
için bilinçli bir ﬂekilde yarat›ld›¤›d›r.
Hücredeki bu "bilinmeyen amaca yönelik" hormon üretimini bir örnekle
aç›klayabiliriz. Yüzlerce insan›n bir fabrikada oturup bütün hayatlar› boyunca çok önemli bir elektronik aletin özel ve karmaﬂ›k bir devresini yapt›klar›n› düﬂünün. Ama bu insanlar birkez olsun ne bu aleti görmüﬂlerdir, ne de ne
iﬂe yarad›¤›n› bilirler. Hatta bu insanlar yaﬂad›klar› fabrikan›n d›ﬂ›nda hiçbir
ﬂey görmemiﬂlerdir. Bütün hayatlar›n› aday›p, binbir zahmetle ürettikleri bu
karmaﬂ›k devreleri fabrikan›n d›ﬂ›na b›rak›rlar. Birileri de bu devreleri al›p
60
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(ﬁekil 20) B‹L‹NMEYEN HEDEFE ÜRET‹M: Hormon salg›s›n› üreten hücreler, kendilerine göre binlerce "kilometre" uzakta bulunan hedef hücrelere tam uygun ﬂekilde
üretim yaparlar. ﬁekilde endokrin bezlerinde üretilen hormonun, hedef hücrelere
ulaﬂmalar› gösteriliyor.

binlerce kilometre ötedeki bir baﬂka fabrikada yeni baz› parçalarla birleﬂtirip,
söz konusu aleti oluﬂtururlar. Birinci fabrikadakiler, hayatlar›n› neye adad›klar›n› bile bilmeden, hiç yorulmadan, kusursuz bir itaatle yirmi dört saat çal›ﬂmaktad›rlar.
Böyle bir fabrikan›n nas›l oluﬂtu¤u sorusuna ise tek bir cevap verilebilir:
ﬁüphesiz, her iki fabrikay› da tan›yan ve yöneten bir irade, belli bir iﬂ bölümü tasarlam›ﬂ ve birinci fabrikaya yaln›zca sözkonusu elektronik devreyi
üretme görevi vermiﬂtir. Bu üretimin nas›l yap›laca¤›n› da çok ayr›nt›l› bir biçimde tarif etmiﬂ, ö¤retmiﬂtir. (Çünkü ortaya konan ürünün tümünü bilmeyen birinci fabrikan›n, kendi karar›yla böyle bir üretim gerçekleﬂtirmesi
mümkün de¤ildir).
‹ﬂte enzim ve hormon üreten hücreler de ayn› ﬂekilde çal›ﬂ›rlar. Hiçbir zaman bilemeyecekleri bir yer için sürekli üretim yapar, tüm hayatlar›n› buna
feda ederler. En ufak bir bencillik, b›kk›nl›k ya da kapris yapmazlar, çünkü
onlara öyle ö¤retilmiﬂ, daha do¤rusu o iﬂi yapacak ﬂekilde yarat›lm›ﬂlard›r.
Evrendeki herkes ve herﬂey gibi onlar da alemlerin Rabbi olan Allah'›n emrine boyun e¤miﬂlerdir. Baﬂka seçenekleri de yoktur. Bir ayet, bu boyun e¤miﬂli¤i ﬂöyle ifade eder:
... Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gönülden boyun e¤miﬂlerdir. Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O,
bir iﬂin olmas›a karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara, 117)
HARUN YAHYA
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HÜCRE ZARI
Baﬂlang›çta bilim çevrelerinde, en küçük canl› birimi olarak hücre kabul
edilmekteydi. Ancak daha sonra, hücreyi çevreleyen ve hacim olarak ondan
çok daha küçük olan hücre zar› araﬂt›rmac›lar›n karﬂ›s›na adeta yeni bir canl› türü olarak ç›kt›. Çünkü hücreyi çepeçevre saran bu zar bir canl›n›n, dahas› ﬂuurlu bir canl›n›n, yani insan›n temel özelliklerinden olan karar verme,
hat›rlama, de¤erlendirme gibi özellikler göstermekteydi. Peki 1 mm'nin yüzbinde biri kal›nl›¤›ndaki bir zar bu özelliklere nas›l sahip olmuﬂtu?
Hayat›m›z boyunca fark›nda olmadan yaﬂad›¤›m›z bu zardan 100 trilyon
tanesi her an vücudumuzda kararlar almakta ve ﬂu an dahi bunlar› uygulamaktad›r.
Hücre zar› hücrenin çevresini s›n›rlayan bir örtüdür. Ama görevi sadece
hücreyi sar›p kuﬂatmak de¤ildir. Bu zar, hem komﬂu hücrelerle iletiﬂimi ve
ba¤lant›y› sa¤lar, hem de en önemlisi, hücreye giriﬂ ç›k›ﬂ› çok s›k› bir ﬂekilde denetler. O kadar incedir ki s›radan mikroskopla de¤il ancak elektron
mikroskobuyla ay›rt edilebilir. Yap›s›n›n çift tarafl› ya¤ tabakas› ve tabaka
üzerinde yer yer bulunan proteinlerden oluﬂtu¤u tesbit edilmiﬂtir. Sadece
canl› özelli¤i göstermekle kalmay›p bu zar, sahip oldu¤u üstün karar verme
yetene¤i, haf›zas› ve gösterdi¤i ak›l yüzünden hücrenin beyni olarak kabul
edilir. ﬁimdi dilerseniz, ya¤ ve protein gibi ﬂuursuz moleküllerden oluﬂan bu
ince örtünün baﬂard›¤› iﬂleri, yani kendisine "canl›" ve "ak›ll›" dedirten özelliklerini inceleyelim.
‹lk olarak bu kadar iﬂi baﬂarabilen hücre zar›n›n yap›s›na bir göz atal›m.
Zar çift tarafl›, hem içe hem d›ﬂa do¤ru dönük ya¤ moleküllerinden oluﬂan
uçsuz bucaks›z bir duvara benzer. Bu ya¤ parçac›klar›n›n aras›nda hücreye
giriﬂi ve ç›k›ﬂ› sa¤layan kap›lar ve zar›n d›ﬂ ortam› tan›mas›n› sa¤layan alg›lay›c›lar vard›r. Bu kap›lar ve alg›lay›c›lar protein moleküllerinden yap›lm›ﬂt›r.
Hücre duvar›n›n üzerinde yer al›rlar ve hücreye yap›lan tüm giriﬂ ve ç›k›ﬂlar› titiz bir biçimde denetlerler. (ﬁekil 21)
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(ﬁekil 21) Bir
hücre zar›n›n kesiti
(yanda) ve zar›n
büyütülmüﬂ hali.
(üstte)

Kontrol Kimde?
Hücre zar›n›n ilk görevi hücrenin organellerini sararak bir arada tutmas›d›r. Ancak bundan çok daha karmaﬂ›k bir iﬂ daha yapar; bu organellerdeki
iﬂlemlerin ve hücrenin yaﬂam›n›n devam edebilmesi için gerekli maddeleri
d›ﬂ ortamdan temin eder. Hücrenin d›ﬂ›ndaki ortamda say›s›z kimyasal madde vard›r. O, bunlar›n içinden hücrenin ihtiyaç duyduklar›n› tan›r ve yaln›zca onlar› içeri al›r. Son derece ekonomiktir; hücrenin ihtiyaç duydu¤u miktardan fazlas›n› kesinlikle içeri almaz. Bu kadarla da kalmaz; bir yandan da
hücrenin içindeki zararl› art›klar› an›nda tesbit eder ve hiç zaman kaybetmeden d›ﬂar› atar. Zar›n bir di¤er görevi de, beyinden veya vücudun çeﬂitli bölgelerinden hormonlar vas›tas›yla taﬂ›nan mesajlar› an›nda hücrenin merkezine ulaﬂt›rmakt›r.
Belli ki, bu iﬂleri yapabilmesi için hücre içindeki bütün faaliyetleri ve geHARUN YAHYA

63

liﬂmeleri bilmeli, gerekli veya fazla olan maddelerin listesini ç›karmal›, stoklar› kontrol alt›nda tutup, üstün bir ha"tesadüf"
f›za ve karar verme yetene¤ine sahip olmal›d›r.
böyle "ak›ll›"
Acaba hangi "tesadüf" böyle "ak›ll›" bir ya¤ birikintisibir ya¤
ni meydana getirebilir?...
Tüm evrim teorisini tek baﬂ›na bir anda çökerten bu
birikintisini
sorunun
daha da ötesinde bir soru soral›m; sözünü etti¤imeydana
miz iﬂlemler s›ras›nda ortaya ç›kan "ak›l", zara ait olan bir
getirebilir?
ak›l m›d›r?
Dikkat edin; bu sayd›klar›m›z› yapan bir bilgisayar veya robot de¤il, yaln›zca hücrenin etraf›n› çeviren, ya¤dan oluﬂan ve üzerinde yer yer protein
bulunan bir örtüdür. Bu kadar karmaﬂ›k iﬂi hatas›z yapabilen hücre zar›nda
bir düﬂünme merkezi veya beyin de aramaya kalkmay›n. Bulamazs›n›z. Çünkü, ad› üzerinde kendisi sadece bir 'zar'd›r.
‹ﬂte, hiçbir düﬂünme kabiliyeti olmayan böyle basit bir zarda son derece
üstün özellikler sergileyen güç sahibi, Allah't›r. Allah'›n insanlara kendi varl›¤›n› kan›tlayan bu derece bariz bir delil sunmas›, göz göre göre O'nu inkar
edenleri bir kez daha mazeretsiz b›rakmaktad›r.
Acaba hangi

Hücrenin Kap›lar›
Hücre zar›nda bazen bir pompa bazen de bir kap› gibi çal›ﬂan mekanizmalar vard›r. (ﬁekil 22, 23, 24, 25, 26) Bunlar hücrenin ihtiyac› olan maddeleri tan›y›p, seçip, büyük enerji harcayarak bu maddeleri hücre içine sokarlar. Bu tek cümleyle söylenip geçilebilecek bir ﬂey de¤ildir, çünkü bu iﬂlem
s›ras›nda bir çok mucize daha gerçekleﬂir. Bu transferlerdeki birçok olay›n
s›rr› halen çözülememiﬂtir. Hücrenin yaﬂam›n› devam ettirmesi için zarlardan
geçmesi gereken maddeler aras›nda elektron ve hatta fotonlar, protonlar,
atomlar, su gibi küçük moleküller, aminoasit ve ﬂeker gibi orta boy moleküller, proteinler ve nihayet DNA gibi makromoleküler yap›lar bulunur. Bazen
kap›n›n kendisinden çok daha büyük bir molekül yüksek enerjiler harcanarak, birçok enzimin yard›m›yla son derece özenli bir ﬂekilde hücrenin içine
al›n›r. Bazen geçirilecek madde geçece¤i kap›ya göre o kadar büyüktür ki,
bu i¤ne deli¤inden halat›n geçirilmesine benzer. Geçiﬂin sa¤lanmas› için de64
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(ﬁekil 22) AKILLI KAPILAR: Hücre zar› üzerindeki birbirinden farkl› türde kap›lar, farkl›
maddeleri, farkl› enzimler yard›m›yla hücre içine al›rlar.
Genel olarak iki farkl› tip kap› proteini vard›r. Birincisi enerji harcayarak (aktif taﬂ›ma) geçiﬂ yap›lan kap›lar. Gerekli olan maddeyi seçip içeri alan veya içerden d›ﬂar› atan taﬂ›y›c›
proteinlerdir.
‹kinci tip kap›lar gerekli zamanlarda aç›l›p, belirli maddelerin serbestçe geçebilmelerine
olanak tan›yan kanal proteinleridir. Bu geçiﬂ s›ras›nda enerji harcanmaz . Baz› küçük maddeler ise hücre zar›ndan herhangi bir kap›ya gerek kalmadan serbestçe geçebilirler. Buna
serbest difüzyon denir.
(ﬁekil 23) Na-K pompas›n›n çal›ﬂma ﬂekli.
1) Hücre içerisindeki
NA+ kendisine özel
bölmeye yerleﬂiyor. 2)
ATP enerjisi pompay›
aktif hale getiriyor. 3)
Kap› aç›l›yor ve Na+
d›ﬂar› at›l›yor. 4) D›ﬂ
ortamda bulunan potasyum kendisine ait
bölüme yerleﬂiyor. 5)
ATP'den gelen enerjiyle kap› bir kez daha
çal›ﬂ›yor. 6) K içeri
al›n›yor.
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(ﬁekil 24) Hücre zar› kanal›n›n aç›k ve kapal› halini gösteren ﬂema. Bu kanallar›n aç›k veya kapal› olmas›na neyin karar verdi¤i bilinmiyor.

(ﬁekil 25)
‹K‹ AﬁAMALI KAPILAR:
Baz› hücrelerde madde al›ﬂveriﬂi bir çok aﬂama sonucunda meydana gelir. ﬁekilde
çift katl› hücre zar›na sahip
bir bakterinin zar›ndan içeri
madde al›n›ﬂ› gösterilmektedir. ‹lk zarda bulunan kanal
proteinlerinden geçen çözelti, zarlar aras›ndaki aral›kta
bulunan bir protein taraf›ndan yakalan›r. Protein-çözelti
ikilisi ikinci zarda bulunan
seçici geçirgen bir kap›ya yap›ﬂ›rlar. Proteinin yap›s›nda
meydana gelen de¤iﬂim, kat›
maddenin geçirgen kap›n›n
içine girmesini sa¤lar. ‹kinci
kap› da özel bir iﬂlemden ald›¤› enerjiyle maddeyi hücre
içine sokar.
Burada bir tasar›m ve bir ak›l
oldu¤u çok aç›kt›r. Ve kuﬂkusuz bunlar›n sahibi, bilinçsiz
moleküller olamaz.
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(ﬁekil 26) Hücre zar›nda bulunan protein kap›lar son derece karmaﬂ›k ve üstün
yap›dad›rlar. Farkl› görevler için farkl›
kap›lar mevcuttur.ﬁekilde bir bakterinin
(rhodopseudomonas viridis) fotosentetik reaksiyon merkezinin X-›ﬂ›nlar› yard›m›yla belirlenmiﬂ yap›s› görülmektedir. Bu kap›n›n görevi ›ﬂ›k enerjisini
elektron transferi için kullanmakt›r. Güneﬂten gelen fotonun enerjisini al›p, bir
nanosaniye (saniyenin milyarda biri)
içinde elektronu hücre zar›ndan içeriye
büyük bir h›zla taﬂ›r. Hücre içine giren
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elektron di¤er elektron taﬂ›ma sistemleri taraf›ndan tepkimelere sokulmak üzere yakalan›r.
Üstteki ﬂekilde elektronu taﬂ›yan proteinler koyu renkle gösterilmiﬂtir.
Tek bir elektronu tepkimeye sokmak için
son derece geliﬂmiﬂ bir mekanizman›n,
1 metrenin ancak ikiyüzellimilyonda biri kadar bir alanda kurulmuﬂ olmas› ve
görevini saniyenin milyarda biri kadar
k›sa bir sürede yerine getirmesi tek baﬂ›na bir yarat›l›ﬂ delilidir.
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lik önce geniﬂletilir, sonra yine eski haline döndürülür. Bu iﬂlem esnas›nda,
ne kap›ya, ne geçen maddeye, ne de hücreye hiçbir zarar verilmez.
Hücrenin Yutmas›
Pinositoz ve Ekzopinositoz; Hücre, kendi zar›ndan kesecikler oluﬂturur.
Bu kesecikler sayesinde depolama ve ulaﬂt›rma iﬂleri yap›l›r. Pinositoz denilen iﬂlemde hücre zar› bir miktar içeri gömülür, oluﬂan çukurun içine hücre
d›ﬂ›nda bulunan moleküller girer. Bu çukur içeri do¤ru iyice çekilerek hücre
içine al›n›r ve bir kesecik oluﬂturulur. Bir anlamda hücre ihtiyac› olan maddeleri yutar. (ﬁekil 27 ve 28-b)

(ﬁekil 27) HÜCREN‹N "YUTMA" S‹STEMLER‹
Tek hücreli bir canl› olan amipte görülen pinositoz. ‹çeri al›nan madde lizozomlarla çevrilerek sindiriliyor. (Lizozom: ‹çinde sindirim enzimleri bulunan organel)
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(ﬁekil 28) a) Hücre içinde oluﬂturulan keseci¤in hücre zar›na kaynaﬂt›r›larak kesecik
içindeki maddelerin d›ﬂar› at›lmas›.
b) Hücre zar›nda oluﬂturulan kesecik sayesinde hücrenin gerekli maddeleri içeri almas›.
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Ekzopinositoz denilen iﬂlemde ise hücre, kendi içinde bir kesecik oluﬂturur. Art›k maddelerle doldurdu¤u bu keseci¤i hücre zar›ndan d›ﬂar› atar. Böylece keseci¤in taﬂ›d›¤› maddeler d›ﬂ ortama b›rak›lm›ﬂ olur. (ﬁekil 28-a)
Kusursuz Uyum ve ‹ﬂbirli¤i
Vücuttaki trilyonlarca hücre birbirleriyle ak›l almaz bir iﬂbirli¤i içindedir.
Örne¤in saç tellerinizin hepsinin beraber uzamalar›n›n nedeni kafa derisi
hücrelerinin uyumundand›r.
‹ﬂte bu hassas iliﬂki, hücre zar›nda bulunan ve di¤er hücrelerle iliﬂkileri
sa¤layan özel proteinler ve kancalara benzeyen uzant›lar sayesinde olur. Bu
mekanizmalar henüz insan anne karn›nda bir cenin halinde iken oluﬂmaya
baﬂlar. Bölünme s›ras›nda baz› hücreler bilinmeyen bir ﬂekilde aniden farkl›
proteinler üretmeye baﬂlarlar. Bu farkl› üretimin sonucunda hücreler aras›ndaki yap›sal farkl›l›klar ortaya ç›kar. Bu de¤iﬂimden hücre zar› da etkilenir ve
d›ﬂ yüzeyinde kancams› uzant›lar oluﬂur. Bu uzant›lar sayesinde ancak kendi cinslerinden olan hücrelere tutunabilirler. Böylece milyarlarca benzer hücre bir araya gelerek organlar› oluﬂtururlar.
Sözkonusu kancalar›n neden ve nas›l oluﬂtuklar› sorusu ise evrim teorisinin bir baﬂka açmaz›d›r. Çünkü, bir kez daha, ortada bilinçli bir yarat›l›ﬂ vard›r.
Organize 100 Trilyon ‹ﬂçi
Bir otomobil fabrikas›n›n nas›l çal›ﬂt›¤›n› düﬂünelim. Fabrikadaki sözgelimi bin iﬂçinin hepsinin disiplin ve uyum içinde çal›ﬂmas› gerekir. Bu organizasyonu sa¤lamak için bir çok denetleme sistemi ve emir-komuta zinciri kurulmuﬂtur. Her bölüm kendisinden istenen parçay› üretir. Örne¤in bir yerde
motor parçalar›, baﬂka bir bölümde ise kap›lar yap›l›r. Herkes, hangi ürünün
nerede kullan›laca¤›n› bilir. Herﬂey kontrol alt›ndad›r.
Ancak aç›kt›r ki, e¤er ayn› fabrikaya, araba üretiminden hiç haberi olmayan, alabildi¤ine cahil bin kiﬂi konursa, bunlardan neyi nas›l üreteceklerini
kendilerinin bulmas› istenirse büyük bir kargaﬂa ve kaos ortaya ç›kar.
Buna karﬂ›n insan vücudunda bin de¤il, 100 trilyon "iﬂçi" büyük bir uyum
HARUN YAHYA
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içinde çal›ﬂ›r. Bunlar, bir fabrikadaki iﬂçilerden çok daha bilinçli ve e¤itimli
olan hücrelerdir. Yaln›zca kendi içlerindeki mucizevi iﬂlemler de¤il, birbirleri aras›ndaki koordinasyon da ayn› derecede göz kamaﬂt›r›c›d›r. Birbirlerini
zarlar›nda bulunan özel tan›ma sistemleriyle tan›rlar. Mide hücresi mide hücresini, saç hücresi saç hücresini tan›r.
Kaç›n›lmaz sorular yine karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r: ‹ki zar birbirini nas›l tan›r? Bu
iﬂçileri kim e¤itmiﬂtir? Nas›l olur da büyük bir sadakatla görevlerini yaparlar?
100 trilyon hücrenin her biri vücut için kendisinden istenileni yapar. Peki her hücre her an ne yapmas› gerekti¤ini nereden bilir? Örne¤in bölünmenin olmas› istenen bölgedeki hücrelere beyin 'bölün' emrini verir. Bunun için
salg›lanan hormon denilen özel elçiler vard›r. Her hormon ilgili hücreye giderek beynin mesaj›n› iletir. Elçi, hücreye geldi¤inde mesaj›n› hücre zar›nda
bulunan alg›lay›c› proteine bildirir. Protein ald›¤› mesaj›, merkeze bildirir.
Hücre de bu emri anlar, karar al›p buna göre harekete geçer.
Peki yine size soral›m; bir ya¤ denizinin üzerindeki protein adas›n›n verilen emri anlamas›, bunu hücrenin merkezine bildirmesi, hücrenin bu emre
itaat etmesi ve ömrünü nerede kullan›laca¤›n› bilmedi¤i bir maddeyi üretmeye adamas› s›radan bir bilgi olarak karﬂ›lanabilir mi?
Zar üzerinde bulunan yüzlerce geçiﬂ noktas›, alg›lay›c›lar, kontrolörler
hepsi birbirlerinden haberli, büyük bir uyumla hareket ederler.
Oysa bunlar›n hepsi bilinçsiz proteinlerdir. Hücre zar›n›n bu sayd›¤›m›z
özelliklerini kendi kendine elde etmedi¤i, bu sistemin baﬂka biri taraf›ndan
yarat›ld›¤› aç›kça ortadad›r.
Böyle bir sistem elbetteki boﬂuna yarat›lmam›ﬂt›r. Bundaki amaç, insan›n
kendisini yaratan sonsuz merhamet ve ﬂefkat sahibi Allah'›n varl›¤›n› ve gücünü daha iyi anlayabilmesidir.
S›cak Savaﬂ, Yak›n Temas
‹nsan vücudunun ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde gözle görülmeyen büyük bir savaﬂ yaﬂan›r. Bu savaﬂ her gün, her dakika, hatta her saniye sürmektedir. Çat›ﬂma, vücudu koruyan hücrelerle vücuda d›ﬂardan giren mikroplar ve virüsler aras›nda olur. Savaﬂ›n en ﬂiddetli geçti¤i an, yak›n temas durumudur.
70
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(ﬁekil 29) Vücudun savunma hücresi makrofaj, vücuda girmiﬂ olan çok say›daki bakteriyi
yutmak için uzan›yor.

Bu yak›n temas an›nda baz› özel savunma hücrelerinin zarlar› önemli bir
role sahiptirler. Savaﬂ›n ön saflar›nda görev yapan bu hücreler, her türlü yabanc› maddeyi yakalay›p yutmakla görevlidirler. Bunu da zarlar› sayesinde
yaparlar. Savunma hücrelerinin zarlar› vücuda girmiﬂ olan zararl› yabanc›
maddeleri tesbit ederler. Zar›n uzant›lar› gerekti¤i zaman uzayarak bakterileri, mikroplar› yakalar. (ﬁekil 29 ve 30) Düﬂman yakaland›ktan sonra da zar›n
içinden geçirilerek, hücre taraf›ndan yutulur. Hücre zar› bu savaﬂta düﬂman›
tan›m›ﬂ, yakalam›ﬂ ve yutmuﬂtur. Hücre düﬂman› sindirir ve aç›¤a ç›kan maddeleri tekrar kullanarak vücuda yararl› hale getirir. Kimi zaman da özel baz›
hücreler yabanc› maddeye yap›ﬂ›r ve onu hareketsiz k›larak çökertirler. Böylece düﬂman› savaﬂç› hücrelere deﬂifre ederler. Bu savaﬂ›n basamaklar› elbette burada yaz›ld›¤› kadar yal›n de¤ildir. Her basamakta haber alma, de¤erlenHARUN YAHYA
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dirme, ve arﬂivleme gibi üstün "istihbarat" tekniklerinden yararlan›l›r.
Görüldü¤ü gibi ortada son derece kompleks bir savaﬂ mekanizmas› ve
son derece üstün bir teknoloji iﬂlemektedir. ‹nsan akl›n›n ﬂu ana kadar ulaﬂt›¤› son geliﬂmelerle bile bir taklidini üretemedi¤i bu mekanizma binlerce y›ld›r ayn› mükemmellikte çal›ﬂmas›n› sürdüregelmektedir. Öyleyse ne gibi bir
sonuca varmal›y›z? Acaba mikroskopla bile zor görülebilen ve büyük bölümü ya¤ moleküllerinden ibaret olan hücre zar›, insano¤lundan daha m› ak›ll›d›r? Yoksa bu ilkel görünümlü zar da, en üstün, en ak›ll› oldu¤unu iddia
eden insan da, kendilerinden çok daha üstün bir akl›n ilham ettiklerini mi yerine getirmektedirler? Aksini iddia eden birisi hücrenin akl›n›n kendi akl›ndan daha üstün oldu¤unu da kabul etmek zorundad›r.
Baz› kimseler de bütün olay› beyne ba¤lay›p, "iﬂte emirleri veren bir beyin var, herﬂeyi o idare ediyor" gibi bir ç›kar›m yaparak kendilerince bütün
olaylar›n aç›klamas›n› yakalad›klar›n› zannederler. Bu basit mant›kla büyük
bir s›rr› çözdü¤üne inanan kiﬂi, gerisini art›k düﬂünmeye gerek duymaz. O
an için rahatlam›ﬂt›r. Kendisini rahats›z eden vicdan›n› bir süre için bast›rm›ﬂt›r. Daha fazla kurcalarsa yine içinden ç›kamayaca¤› olaylarla karﬂ›laﬂaca¤›n›
anlar: "Beyin denen bu organ da ayn› hücrelerden meydana gelmiyor mu?
Beynin verdi¤i emirleri beyindeki bu mikroskobik ya¤ ve protein y›¤›nlar› m›
kararlaﬂt›r›yor? E¤er öyleyse beynin hangi hücreleri emir veriyor? Yoksa bir
k›sm› biraraya gelip ortak kararlar m› al›yorlar? Bu hücreler biraraya gelince
birdenbire, haber alma, karar verme, emir verme gibi soyut kavramlar› nereden ö¤reniyorlar ve kusursuzca uygulamaya baﬂl›yorlar?
‹nsan daha tek bir hücre halindeyken ve ortada beyin diye birﬂey yokken, bu hücrenin bölünmesini, bölünen hücrelerin farkl›laﬂmas›n›, aralar›ndaki ak›l almaz koordinasyonu hangi beyin yönetiyor? Annesinin beyni mi?
Oysa annenin kan› bile bebe¤inkiyle kar›ﬂm›yor... Diyelim yine kanaati gelmedi. Peki, d›ﬂ döllenme yoluyla, daha tek bir hücre halindeyken geliﬂimine
kavanozda baﬂlayan bir "tüp bebek" emirleri hangi beyinden al›yor? Ya da tavu¤un üstüne oturup ›s›tt›¤› döllenmiﬂ bir yumurta, minik bir civciv olana kadar hangi beyin taraf›ndan yönetiliyor? Tek bir hücreden civcivi ya da insan
yavrusunu beyniyle birlikte yaratan baﬂka bir gizli beyin mi var?, vb..." gibi
72
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(ﬁekil 30)
MOLEKÜLER SAVAﬁLAR:
Makrofajlar vücudun
savunma sisteminde ön
saflarda savaﬂan askerlerdir. Kandaki her türlü
yabanc› maddeyi yutar
ve sindirirler. Di¤er bir
görevleri düﬂmanla karﬂ›laﬂt›klar›nda yard›mc›
T hücrelerini olay yerine
ça¤›rmakt›r. Soldaki foto¤rafta bir makrofaj,
uzant›s›n›n yard›m›yla
bir bakteriyi yakalamaya
çal›ﬂ›rken görülüyor.

sorularla karﬂ›laﬂaca¤›n› ve sonunda yine karﬂ›s›nda Allah'› bulaca¤›n› hisseder. Bu yüzden olaylar› derinlemesine ve geniﬂ bir perspektifle düﬂünmekten
sürekli kaçar.
Çünkü inkar›n mant›¤› sürekli olarak Allah'la karﬂ›laﬂmaktan kaçmaya,
O'nu hat›rlatan, O'na götüren, O'nun varl›¤›n› ispatlayan herﬂeye gözünü kapamaya ve O'nun yerini dolduraca¤›n› sand›¤› en ufak bir ihtimale bile can
havliyle sar›lmaya dayan›r. Bu nedenle Allah'› tan›mayan inkarc›, ister istemez
kendi yarat›l›ﬂ›n›, varl›¤›n› ve yaﬂam›n›n devam›n› trilyonlarca hücreye, hatta
bunlar› da oluﬂturan moleküllere ve atomlara ba¤lamaktad›r ya da di¤er deyimle bütün bunlar›n say›s› kadar ilahlar edinmiﬂtir.
Yukar›da anlatt›¤›m›z kusursuz koordinasyonu sa¤layan ve kayna¤›n› görünürde hiçbir yerde bulamad›¤›m›z emirlere gelince, bu emirlerin nereden
ve niçin geldi¤i ayette bildirilmektedir:
Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bunlar›n
aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n her ﬂeye güç yetirdi¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle her ﬂeyi kuﬂatt›¤›n› bilmeniz, ö¤renmeniz için. (Talak, 12)
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HÜCREDEK‹ ENERJ‹ ÜRET‹M‹
Enerji her alanda insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçt›r. Teknoloji, sanayi,
ulaﬂ›m, haberleﬂme gibi birçok hayati konuda kilit konumdad›r. Bu kadar
vazgeçilmez bir ihtiyaç olan enerjinin bedeli de elbette yüksektir. Dev barajlar, rafineriler, hatta nükleer santraller bu amaçla inﬂa edilir. Ülke bütçelerinin büyük bir k›sm› enerjiye ayr›l›r. Yaln›zca gündelik hayatta kulland›¤›m›z
bir otomobilin yak›t ihtiyac› için bile yüklü miktarlarda para harcar›z.
Peki enerji temini bu kadar masrafl› iken, sizi taﬂ›yan, düﬂünmenizden konuﬂman›za, yürümenize kadar bir çok iﬂinizi gören vücudunuz, hangi enerjiyi hangi kaynaktan sa¤lay›p, nas›l üretip, ne ﬂekilde kullanmaktad›r?
Hücre ve Enerji
Hücre vücudun ihtiyac› olan enerjiyi üretmek için "mitokondri" denilen
yüzlerce küçük enerji santralinden yararlan›r. (ﬁekil 31) Bu santrallerde, besinlerden elde edilen kimyasal enerjiler, hücrenin kullanabilece¤i enerji paketlerine dönüﬂtürülür. Bu paketlere ATP ad› verilir. Hücre içinde hayat› sa¤layan bütün olaylar, mitokondrilerde üretilen bu kullan›ma haz›r enerji paketleri sayesinde gerçekleﬂir.
Peki bu enerjinin bedeli nedir?
Bir karﬂ›laﬂt›rma için, otomobilinizde yak›t olarak kulland›¤›n›z benzini
ele alal›m. Bu benzin önce yerin derinliklerinden ham petrol olarak ç›kart›l›r. Sonra gemilerle petrol rafinerilerine taﬂ›n›r. Bu rafinerilerde, birçok karmaﬂ›k kimyasal iﬂlemden sonra benzin haline getirilir. Arac›n›z›n motoru da,
burada kullan›lan benzin de birbirlerine uyumlu bir ﬂekilde üretilmiﬂtir. Arac›n›z baﬂka herhangi bir yak›tla çal›ﬂamaz. Ayn› ﬂekilde trenleri çal›ﬂt›ran
elektrik de büyük zahmetler ve masraflar sonucunda barajlarda üretilir. Bu iﬂ
için dev hidroelektrik santralleri kurulmuﬂtur. Her iki örnekte de önemli bir
bilgi birikimi ve ileri bir teknoloji kullan›lmaktad›r.
Hücrenin Enerji Santrali
Hücrede bu üstte sayd›klar›m›zdan çok daha mükemmel bir sistem vard›r. Kullan›lacak enerjinin ilk kayna¤› güneﬂtir. Bitkiler güneﬂ ›ﬂ›nlar›n› kulla74
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Hücrenin enerji santrali
olan mitokondrinin
mikrografi¤i ve kesiti.
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(ﬁekil 31) ENERJ‹ ÜRET‹M S‹STEM‹ Hücredeki enerji üretiminin k›sa özeti: Glikoliz basama¤›nda glukoz prüvik aside kadar parçalan›r. Burada iki ATP (enerji) elde edilir. Ard›ndan
Krebs çemberine giren pirüvik asitten iki ATP daha elde edilir. Üçüncü basamak olan fotofosforlasyon sonucunda 32 ATP kazanç sa¤lan›r. Her hücre hayat›n›n devam›, dolay›s›yla sizin hayat›n›z›n devam› için bu iﬂlemleri yapmaya mecburdur. Bu sistemin iﬂlemesi için mevcut olan bütün enzimlerin birarada olmas› gerekir. Tek bir enzimin eksikli¤i sistemi tamamen çökertecek, hayat kayna¤› olan oksijen hücreyi yakarak ölümüne neden olacakt›r.

narak besin yaparlar. Daha do¤rusu, güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n enerjisini, ürettikleri besinlerin içine depolarlar. Vücut da bu bitkilerden ve bunlarla beslenen hayvanlardan ald›¤› besinleri çok küçük parçalara ay›r›r. Enerjinin hammaddesi
olan bu küçük parçac›klar hücre taraf›ndan yakalan›r ve hücrenin "enerji
santrali" olan mitokondriye getirilir. Mitokondri bu hammaddeleri en küçük
moleküllerine kadar parçalayarak içlerinde sakl› bulunan enerjiyi ortaya ç›76
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kar›r. Dahas›, bu enerjiyi hücrenin kullanabilece¤i bir yak›t cinsi olan ATP'ye
çevirir. Hücredeki bütün olaylar da bu yak›t›n sa¤lad›¤› enerjiyle yürütülür.
Buraya kadar sayd›klar›m›z, bütün olup bitenlerin çok k›sa bir özetidir. Mitokondri denilen bu santrallerdeki enerji üretimi esnas›nda son derece karmaﬂ›k kimyasal olaylar meydana gelir. Bu kimyasal mucizeler, milimetrenin
100'de biri kadar olan hücrenin içinde, yani hayal gücünün alamayaca¤› küçüklükte bir yerde meydana gelmektedir.
Hücrede enerjinin üretilmesinde baﬂrolü oksijen oynar. Enerji üretiminin
hemen her basama¤›nda birçok farkl› enzim, devreye girer. Bir basamakta
görevini tamamlayan enzimler, bir sonraki basamakta yerini baﬂkalar›na devrederler. Böylece, onlarca ara iﬂlem, bu iﬂlemlerde devreye giren yüzlerce
farkl› enzim ve say›s›z kimyasal reaksiyonlar sayesinde, besinlerde depolanan
enerji hücrenin iﬂine yarayacak hale getirilir. (ﬁekil 32)
Bu haliyle, hücrenin içindeki "enerji santrali"nin, bir petrol rafinerisinden
ya da bir hidroelektrik santralinden daha kompleks oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bu durum, hücrenin di¤er iﬂlevleri gibi karﬂ›m›za son derece ola¤anüstü
bir tablo ç›karmaktad›r. Çünkü bir petrol rafinerisi, petrolün ne oldu¤unu bilen, ham petrolü laboratuvar ﬂartlar›nda analiz etmiﬂ ve bu teknik bilgiler ›ﬂ›¤›nda hareket eden mühendisler taraf›ndan inﬂa edilir. Petrolün ne oldu¤unu
bilmeyen insanlar›n bir petrol rafinerisi inﬂa edebileceklerini düﬂünmek ise
elbette gülünçtür. Böyle bir ﬂey mümkün de¤ildir.
Ancak bu imkans›zl›k, hücrenin içindeki enerji santrali, yani mitokondri,
taraf›ndan aﬂ›lm›ﬂt›r. Çünkü hücre anne karn›nda do¤ar, büyür, sonra da insan bedeninin içinde yaﬂam›n› sürdürür. Yaﬂam›nda bir kez bile d›ﬂ dünya ile
muhatap olmaz, tek bir bitki bile görmez. Buna karﬂ›n, bitkinin içindeki enerjiyi nas›l aç›¤a ç›karaca¤›n› bilir ve bu karmaﬂ›k iﬂi kusursuz bir biçimde yürütür.
Böyle bir sistemi hücre nereden ö¤renmiﬂtir?
‹ﬂin do¤rusu, hiçbir hücre biyolojik bir iﬂlevi, sözcü¤ün gerçek anlam›nda "ö¤renme" f›rsat›na sahip de¤ildir. Çünkü hücrenin do¤umu s›ras›nda,
böyle bir iﬂlevi yerine getirecek özelliklere sahip olmay›p, sonraki yaﬂam süreci içerisinde bunun üstesinden gelebilecek beceriyi elde etmek gibi bir ﬂans› yoktur. Bu tip olaylarda önkoﬂul bedende ilgili sistemin daha yaﬂam›n baﬂHARUN YAHYA
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(ﬁekil 32)
KARMAﬁIK ENERJ‹
SANTRAL‹:
Glikolizin ilk basama¤›
enerji temini ile baﬂlar.
Enerji olmadan tepkime
baﬂlayamaz. Enzimler ATP'den transfer ettikleri iki fosfat grubu sayesinde glukozun de¤iﬂimini baﬂlat›rlar.
Bu ilk aﬂamada iki molekül PGAL üretilir. PGAL'›n üretilmesi enerji teminin baﬂlang›c›n›n ilk iﬂaretidir. Enzimler PGAL'dan elde ettikleri proton ve elektronlar› NAD+'ya
transfer ederek iki molekül NADH sentezlerler. NAD+ kullan›lamayan bir enzimdir.
Proton ve elektronlar› alarak aktive olur sonra ald›¤› elektron ve protonlar› tekrar ortama geri verir, böylece tekrar NADH+ haline gelir. Daha sonra her substrat grubu
ADP'ye bir fosfat vererek iki ATP oluﬂumunu sa¤larlar. Ayn› iﬂlemler dört ATP için gerçekleﬂir. Üretilen dört ATP'ye karﬂ›l›k glikolizin ilk basama¤›nda harcanan iki ATP sayesinde iki ATP elde edilmiﬂ olur.
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lang›c›nda tamamlanm›ﬂ olarak haz›r bulunmas›d›r. Aksi halde enerji üretiminde baﬂrol oynayan "oksijen" hücreyi o anda tahrip eder. ﬁu halde hücrenin, do¤du¤u anda, ayn› zamanda oksijene karﬂ› kusursuz bir sistemle de donat›lm›ﬂ olmas› laz›md›r. Ancak bu sayede kendisini yok edebilecek olan bu
gaz› al›p, onun sayesinde hayat›n›n devam› için en önemli gereksinimini, yani enerjiyi üretecektir.
Bu durumun ancak tek bir aç›klamas› olabilir: mitokondri, hem bitkilerin
yap›s›n› hem de insan bedenini en ince ayr›nt›s›na kadar bilen bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r. Bir baﬂka deyiﬂle, mitokondriyi yaratan güç, "ilim bak›m›ndan her ﬂeyi kuﬂatm›ﬂ" (Enam, 80) olan Allah't›r. Bir di¤er ayette de ayn›
gerçek ﬂöyle vurgulan›r: "Dikkatli olun; gerçekten O, her ﬂeyi sar›p-kuﬂatand›r" (Fussilet, 54)
Mitokondrinin amac›, enerjiyi oksijen kullanarak üretmektir. Bunu da,
üstte bahsetti¤imiz gibi, birbiri ard›na çal›ﬂan bir enzimler sistemi olmadan
baﬂarmas› mümkün de¤ildir. Bu enzimler bir canl›da ya tümüyle vard›r ya da
yoktur. Bir sonraki nesile ancak kal›t›m yoluyla, yani DNA'da depolanm›ﬂ bilgi yoluyla aktar›labilirler. Hiçbir canl› kendili¤inden, böyle yap›sal bir düzenlemeyi ö¤renemez. Bu sistem o kadar geliﬂmiﬂ ve ayr›nt›l›d›r ki, insan zekas› bile bugün bütün imkanlar›n› kullanarak böyle bir sistemi kuramaz.

HARUN YAHYA

79

ANNE KARNINDAK‹ YARATILIﬁ
Herkesin hayat›nda çok ilginç bir olay mutlaka vard›r. Fakat bu olay ne
kadar ilginç olursa olsun baﬂ›m›zdan geçen ve ﬂu an ço¤u kimsenin fark›nda
bile olmad›¤› büyük maceraya göre çok daha basittir. O olay›n baﬂlad›¤› gün,
hayat›n›zdaki en önemli gündür. Okula baﬂlad›¤›n›z gün, iﬂe girdi¤iniz gün,
evlendi¤iniz gün, ve bunlara benzer bütün günlerden çok daha önemli bir
gündür. O gün, "bölünmeye" baﬂlad›¤›n›z gündür.
ﬁu an kaç yaﬂ›n›zda olursan›z olun, ﬂu an›n tarihinden yaﬂ›n›z› ve yaklaﬂ›k dokuz ay› daha ç›kart›rsan›z o bölünme gününe ulaﬂ›rs›n›z. O tarihte siz
tek bir hücreden ibarettiniz. Annenizin karn›nda yeni döllenmiﬂ tek bir yumurta hücresi, ﬂu an "ben" dedi¤iniz ﬂeyi oluﬂturuyordu. (ﬁekil 33) Derken
bölündünüz, iki yeni hücre oldunuz. Sonra yine bölündünüz, dört hücre oldunuz. Bu bölünmeniz h›zla devam etti. Bir süre sonra—ad›na embriyo denen—bir et parças› oldunuz. Sonra kemikleriniz, damarlar›n›z, kalbiniz, deriniz, gözünüz, kula¤›n›z, iç organlar›n›z oldu. Bir süre sonra kalbiniz atmaya
baﬂlad›. Görür, iﬂitir, hisseder, konuﬂur ve düﬂünür oldunuz. (ﬁekil 34).
Ve bunlar›n hepsi, gözümüzle bile göremedi¤imiz bir hücrenin bölünmeye baﬂlamas› sonucunda ortaya ç›kt›. Yeryüzünde yaﬂayan canl›lar›n hepsi,
kendinizden tutun da bir ata, file ya da bir sivrisine¤e kadar hepsi, bir zamanlar tek bir hücreden ibaretlerdi. Ama her seferinde o tek bir hücre bölünerek ço¤ald› ve sonuçta o ilk hücreden 100 milyon kat daha büyük, 6 milyar kat daha a¤›r olan insanlar dünyaya gözlerini açt›lar.
‹nsana "ﬁekil ve Suret" Verilmesi
Üstteki sat›rlarda sözünü etti¤imiz "bölünme" süreci, kuﬂkusuz basit bir iﬂ
de¤ildir. Bölünerek ço¤alman›n gerçekleﬂmesi için, ilk hücrenin kendinin
kopyas›n› yapmas›, bu kopyalar›n da s›ralar› gelince bölünüp benzer kopyalar üretmeleri, böylelikle zamanla ayn› hücreden milyonlarca kopya meydana gelmesi gerekir. Fakat tüm bu süreç, göründü¤ünden daha karmaﬂ›k ve
esrarengizdir. Çünkü bölünme sürecinin bir aﬂamas›nda, kopyalanan hücrelerden baz›lar› nereden geldi¤i anlaﬂ›lamayan bir emirle di¤er kardeﬂlerinden
80
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farkl›laﬂmaya ve tümüyle de¤iﬂik bir yap› kazanmaya baﬂlarlar. Bu ﬂekilde,
ortak bir ana hücreden gelen hücreler, bölünme süreci içinde zamanla farkl›laﬂ›p ayr› ayr› dokular› ve organ sistemlerini meydana getirirler. Kimi ›ﬂ›¤a
karﬂ› duyarl› göz hücrelerini, kimi karaci¤er hücrelerini, kimi s›ca¤›, so¤u¤u
ya da ac›y› alg›layan sinir hücrelerini veya ses titreﬂimlerini hissedecek hücreleri oluﬂtururlar.
Peki nas›l böyle bir iﬂbölümü oluﬂmaktad›r; bir hücre, kendi kendine göz
hücresi olmaya karar veremeyece¤ine göre, bu karar kime aittir?
Bu hücrelerin sahip olduklar› DNA, yani genetik bilgi ayn›d›r. Aradaki
fark ise ürettikleri proteinlerdedir. Farkl› proteinleri üreten iki hücre, yap› olarak da farkl›laﬂ›r. Bu kardeﬂ hücreler ayn› hücreden oluﬂtuklar›, ayn› genetik
bilgiye sahip olduklar› halde nas›l olur da birden farkl› proteini üretip farkl›
yap› ve özellikler sergilemeye baﬂlarlar? Tamamen birbirlerinin kopyas› olduklar› halde birbirlerinden farkl› proteinler üretmeleri emrini kim vermiﬂtir?
Kuﬂkusuz tüm bu sorular aç›kça bilinçli ve kontrollü bir yarat›l›ﬂ›n var oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Nitekim Kuran, bizlere insan›n yarat›l›ﬂ›n› ﬂöyle
aç›klar:
Andolsun, biz insan›, süzme bir çamurdan yaratt›k. Sonra onu bir su
damlas› olarak, savunmas› sa¤lam bir karar yerine yerleﬂtirdik. Sonra o
su damlas›n› bir alak (embriyo) olarak yaratt›k; ard›ndan o alak'› (hücre toplulu¤u) bir çi¤nem et parças› olarak yaratt›k; daha sonra o çi¤nem
et parças›n› kemik olarak yaratt›k; böylece kemiklere de et giydirdik;
sonra bir baﬂka yarat›ﬂla onu inﬂa ettik. Yarat›c›lar›n en güzeli olan Allah, ne yücedir. (Müminun, 12-14)
‹ﬂte insan hücrelerinin bölünme süreci s›ras›nda mükemmel bir hesap ve
uyumla insan bedenini oluﬂturmalar›n›n s›rr›, üstteki ayetlerde anlat›lan yarat›l›ﬂ s›rr›ndan, Allah'›n sonsuz gücünden kaynaklanmaktad›r. Her hücre, Allah'›n kendisine ay›rd›¤› görevi yerine getirmekte, O, kendisine "Ol" emri ile
neyi olmay› emrettiyse, o hale gelmektedir. Bu nedenledir ki, insan›n vücudu, Allah'›n iradesi ile, hiç bir iradesi olmayan hücreler taraf›ndan kusursuz
olarak meydana getirilir. Hücreler bölünerek ço¤al›r ve eksiksiz bir insan burnu, eli, göz kapa¤› ya da böbre¤i meydana getirirler. Gerekti¤i kadar ço¤al›r,
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tam zaman›nda da dururlar. Oysa, e¤er üstün bir akl›n kontrolünde olmasalard›, ço¤almaya devam edebilirler, örne¤in insan burnunu bir fil hortumu
kadar yapabilirlerdi. Oysa bu bilinçsiz varl›klar›n hummal› bölünmesi sonucunda, ortaya hem iç organlar› hem de d›ﬂ görünümü aç›s›ndan kusursuz bir
insan ç›kmaktad›r.
‹nsan› yaratan irade elbette bu hücrelere ait olamaz. Yaratan ancak Allah't›r ki, tüm evreni kendine boyun e¤dirdi¤i gibi, insan bedenindeki en küçük parçay› da emrine boyun e¤dirmiﬂtir. Nitekim, Kuran'da da ﬂöyle denir:
"ﬁüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiç bir ﬂey gizli kalmaz. Döl yataklar›nda size diledi¤i gibi suret veren O'dur. O'ndan baﬂka ilah yoktur; üstün ve
güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir." (Ali ‹mran, 5-6)
Bir di¤er ise Allah, yaratm›ﬂ oldu¤u insana ﬂöyle seslenir:
"Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karﬂ› seni aldat›p-yan›ltan
nedir? Ki O, seni yaratt›, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal
üzere k›ld›. Diledi¤i bir surette seni tertib etti." (‹nfitar, 6)
‹nsan apaç›k bir biçimde Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r. Her nereye baksa,
bu yarat›lm›ﬂl›¤›n izlerini görebilir. Oysa, insan›n zihnini bulan›klaﬂt›ran ve
onu bu büyük gerçe¤e karﬂ› kör eden, üstteki ayette dendi¤i gibi "aldat›p-yan›ltan" bir ﬂeyler vard›r. Evrim, iﬂte bu "aldat›p-yan›lt›c›"lar›n önde gelenlerindendir. Ancak evrenin en büyük gerçe¤ini reddetmeye çal›ﬂan bu teori, canl›l›¤›n her aﬂamas› ele al›nd›¤›nda, do¤al olarak bir kez daha çökmektedir.
Üstte de¤indi¤imiz hücre bölünmesi süreci de bunlar›n biridir. Evrimin ›srarl› savunucular›ndan Alman bilim adam› Hoimar von Ditfurth, anne karn›ndaki esrarengiz geliﬂmeden ﬂöyle bahseder:
"Tek bir yumurta hücresinin bölünmesinin, nas›l olup da birbirlerinden
öylesine farkl›laﬂm›ﬂ say›s›z hücrenin do¤uﬂuna yol açt›¤›, bu hücreler aras›nda kendili¤inden olan iletiﬂim ve iﬂbirli¤i, bilim adamlar›n›n ak›l erdiremedi¤i olaylar›n baﬂ›nda gelmektedir. Bugün olup biteni az çok aç›klayabilecek
kuramsal çat›lar oluﬂturulsa da, olay bütünüyle bir sorular yuma¤›ndan oluﬂmaktad›r.' (Hoimar Von Dithfurth, "Dinazorlar›n Sessiz Gecesi", cilt 2, sf.126)
Von Ditfurth, evrimin hezimetini gizlemek için gerekli "kuramsal çat›lar"›n
varl›¤› gibi anlams›z bir ekleme yapsa da, olay›n evrim taraf›ndan asla aç›klanamad›¤›n› kabul etmek zorundad›r. Evrimin di¤er önde gelen savunucula82
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r› da, tek bir hücrenin geliﬂerek farkl› farkl› organ ve dokular› oluﬂturup 100
trilyon hücreli bir insan haline gelmesini aç›klayamamakta, bu mucizeyi evrimin karanl›k bir noktas› olarak tan›mlamaktad›rlar.
Hayati Karar
Üstte, hücrelerin bölünme ve farkl›laﬂma sürecinden ancak çok kaba hatlar›yla söz ettik. Gerçekte olay çok daha karmaﬂ›k ve detayl›d›r.
Bölünme sonucunda birbirinin ayn›s› iki hücre oluﬂur. O iki hücre de büyüyüp bölünecek, birbirinin kopyas› olan dört hücre oluﬂacak ve bu süreç
böyle devam edecektir. E¤er bu "normal" süreç devam etse, anne karn›ndan
bir bebek de¤il, büyükçe bir et parças› ç›kacakt›r.
Oysa baz› bölünmelerden sonra, yap› ve görev aç›s›ndan birbirlerinin
kopyalar› olmalar› gereken hücrelerden birinde adeta bir anahtar çevrilir. Ve
hücre bölünmeye devam etmek yerine birden, kendi yap›s›n› belirleyecek
özel bir protein üretmeye baﬂlar. Di¤er hücre ise ikiz kardeﬂinin aksine birﬂey üretmez ve bölünmeye devam eder. Onun torununun torunu olan ve
dört beﬂ bölünme sonra oluﬂan hücrelerden biri yine birden farkl›laﬂ›r. O da
bambaﬂka bir protein üretmeye baﬂlar. Böylece ayn› atadan gelmelerine karﬂ›n, farkl› özelliklere sahip yüzlerce hücre oluﬂur.
Evrimcilerin kastetti¤i "bilim", tüm bu olaylar› gözlemleyebilir, ama mant›¤›n› aç›klayamaz.
Farkl›laﬂma sürecinde hücreler adeta görevlerini biliyormuﬂças›na hareket
ederler. Sadece ürettikleri proteinler de¤il, kendi ﬂekilleri de ilerdeki görevlerine uygun olarak farkl›laﬂ›r. Sinir hücresi olacak hücreler, elektrik sinyallerini iletebilmelerine imkan verecek ﬂekilde, uzant›l› bir yap› kazan›rlar. Eklem
hücreleri ise bas›nca dayan›kl› olan küresel ﬂekli seçerler.
Kemik hücreleri de di¤erleri gibi yine embriyo aﬂamas›nda oluﬂur. S›radan bir görünüme sahip baz› hücrelerde, ortada hiçbir görünür neden yokken kalsiyum birikmeye baﬂlar ve bu sayede son derece sert bir doku geliﬂir. Bu sert doku ola¤anüstü güçlüdür, kilolarca a¤›rl›¤› ömür boyu taﬂ›yabilecek nitelikte yap›lm›ﬂt›r. K›r›ld›¤› zaman kendini yeniden onarabilir. Kendisine denk dayan›kl›l›ktaki bir maddeye göre çok daha hafiftir. ‹çindeki boﬂHARUN YAHYA
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luklar hem hafif hem de esnek ve dayan›kl› olmas›n› sa¤lar.
E¤er kemi¤in içinde bu boﬂluklar›n esneme pay› olmasa en ufak bir darbede k›r›l›rd›. Günümüzün modern inﬂaatlar›nda kullan›lan "kafes sistemleri"
kemikteki bu mükemmel yap›n›n basit bir taklidinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bunlar kemikte oldu¤u gibi, hem dayan›kl›l›¤›, hem de esnekli¤i sa¤larlar.
Önceden Bilinen An—Gelece¤i Görmek
Anne karn›nda zaman içinde meydana gelen farkl› hücrelerin embriyo
geliﬂtikçe birbirlerine ihtiyaçlar› oldu¤u ortaya ç›kar. Kas hücrelerinin kendilerine oksijen taﬂ›yacak k›rm›z› kan hücrelerine ihtiyaçlar› vard›r. K›rm›z› kan
hücrelerinin de var olmak için kemik ili¤i hücrelerine ihtiyaçlar› vard›r.
Ama embriyonun geliﬂim evresinde ne kullanabilece¤i kas›, ne de kasa
ihtiyac› olaca¤› bir ortam vard›r. Ne de o kan hücrelerini taﬂ›yabilece¤i bir dolaﬂ›m sistemi vard›r. ﬁu halde anne karn›ndaki et parças› gelece¤i görmekte,
ileride karﬂ›laﬂaca¤› ortama, ihtiyac› olaca¤› özelliklere göre gerekli malzemenin üretimini çok önceden düﬂünüp yapmaktad›r. Böyle bir üretimin yap›labilmesi için hücrenin bilgi deposu olan DNA'daki gerekli bilgilerin dosyalar›
(genleri) önceden bilinen bir anda aç›lmal›d›r. Böylesine üstün bir zaman plan›n›n hücreler taraf›ndan yap›lamayaca¤›, sistemin hücre içinde programlanm›ﬂ olarak haz›r bulundu¤u aç›kt›r.
Hücrenin Zaman ve Mekan Plan›
‹nsan vücudunun geliﬂimini bir binan›n inﬂas›na benzetmiﬂtik. Binan›n
yap›m›nda oldu¤u gibi hücrenin yap›m›nda da belli bir plan izlenir. Fakat organizman›n inﬂas› için sadece bir inﬂaat plan› da yetersizdir. Ayn› zamanda
hangi iﬂin ne zaman, hangi s›rada yap›laca¤›n› gösteren bir zamanlama plan›na da ihtiyaç vard›r. ‹nﬂaat›n nerede ve ne zaman baﬂlayaca¤›n› ve plan›n
tek tek parçalar›n›n hangi zaman s›ras›na göre yap›laca¤›n› bildiren projeler
yoksa, en iyi plan bile bir iﬂe yaramaz. Bir binada temelden baﬂlay›p, duvarlar bittikten sonra en son çat›y› yerleﬂtirmemiz gerekti¤ini biliyoruz. Ama
elektrik ve su tesisat› tamamlanmadan da s›vaya geçemeyiz. Daha duvarlar
örülürken, sonradan elektrik kablolar›n›n ve su borular›n›n içinden geçebile84
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ce¤i uygun boﬂluklar b›rak›lmas› gerekir.
Nitekim her inﬂaatta t›pat›p
uygulanan bir inﬂaat plan›n›n
yan› s›ra, detayl› bir zaman düzenlemesi de vard›r.
‹nsan›n inﬂaas› ve hücreler
için de böyle bir planlama gereklidir. Ancak hücrelerde hangi
plan›n di¤erinden daha önce
gerçekleﬂti¤i konusunda hemen
hemen hiçbir ﬂey bilinmemektedir. Hücrenin, elindeki plan›n
hangi bölümünü ne zaman dev(ﬁekil 33) Yeni döllenmiﬂ yumurta
re d›ﬂ› b›rakmas› gerekti¤ini ve
hücresi ve üzerindeki spermler.
bunu kimin kontrol etti¤ini de
biyologlar henüz bulamam›ﬂlard›r. Baz› genler, yani her özelli¤e ve organa ait
dosyalar, tam gerekti¤i anda ve do¤ru zamanda engellenirken, kimileri üzerindeki kilitlerin nas›l olup kalkt›¤›, bask›c› genler ile bask›y› ortadan kald›ran genleri harekete geçiren komutlar› kimin verdi¤i, bilimadamlar›na göre
tamamen karanl›kta cevap bekleyen sorulard›r.
Bilinmeyen bir otorite genlerin do¤ru zamanda ve do¤ru yerde, nas›l, ne
zaman harekete geçmeleri gerekti¤ini belirlemektedir. Böylece de her hücre
uzmanlaﬂaca¤› dalda üretime baﬂlayarak, ihtiyac› olan proteinleri elde eder.
Örne¤in deri hücreleri, keratin denilen özel bir protein yönünden zengindirler. Keratin, deriye özel korunma yetene¤ini veren proteindir. Kas hücreleri
myosin denilen bir proteinle sar›lm›ﬂt›r. Bu proteinin özel yetene¤i, bir eﬂ
proteinle etkileﬂip uzunlu¤unu de¤iﬂtirebilmesidir. Böylece kas liflerinin kas›lmas›na yol açarlar. Beyin hücreleri ise elektrik iletmeye yard›mc› proteinler içerirler. Di¤er bütün uzmanlaﬂm›ﬂ dokular›n hücreleri, hücrenin özel karakterini belirleyen kendilerine özgü proteinleri üretirler.
Böylece baz› hücreler deri hücresi olmak için keratin üretmeye, di¤erleri
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kas hücresi olabilmek için myosin üretmeye baﬂlarlar. Asl›nda, bütün hücrelerdeki DNA'larda hem keratin hem de myosin için gerekli tüm genler bulunur. Bir baﬂka deyiﬂle, genler kullan›ma haz›r olarak beklerler. Ancak deri
hücrelerinde keratin için gerekli olan genler kullan›l›rken, myosin ile ilgili
genler atlan›r. Mesajc› RNA'y› üreten enzim, DNA'dan yaln›zca keratin ile ilgili genleri bulup okur ve onlar› hücrenin üretim merkezi olan ribozoma götürür. Bu sayede hücre, myosin ya da kendisiyle ilgisiz baﬂka herhangi bir
protein de¤il, keratin üretir. Art›k, baﬂka herhangi bir hücre de¤il, deri hücresi haline gelmiﬂtir. Kas hücrelerinde ise DNA'n›n miyosin üreten geni okunur, keratinle ilgili gen atlan›r.
Embriyo geliﬂimi sürerken, DNA, programl› bir s›ralama ile genlerinin her
birini s›ras› geldikçe kullanmal›, di¤erlerini de devre d›ﬂ› b›rakabilmelidir.
Belli türden bir hücre oluﬂumu yüzlerce protein gerektirir. Di¤er bir deyiﬂle,
bu hücrelerde bir çok gen kullan›l›rken, çok daha fazlas› da (baﬂka hücrelerin uzmanlaﬂt›¤› proteinleri kodlayan genler) devre d›ﬂ› b›rak›l›r. DNA bütün
genlerle birlikte, bu genlerin ne zaman iﬂe koﬂulaca¤›n› ne zaman devre d›ﬂ› b›rak›laca¤›n› da bilmelidir. E¤er DNA'n›n bu kontrolü olmasa, yani hücrelerin ihtiyaçlar› olan genlerin yan› s›ra, istenmeyen di¤er genler de harekete
geçse, beden, birbirine girmiﬂ farkl› cins hücrelerden oluﬂan bir et topuna dönecektir.
Sonuçta yine ayn› esrarengiz gerçekle karﬂ› karﬂ›ya kal›r›z. Ortada muhteﬂem bir plan ve ak›l varken, böyle bir akla sahip olabilecek hiç bir gözle
görülür varl›k yoktur. Demek ki, akl›n ve plan›n sahibi, gözle görülmeyen üstün güç sahibi bir Yarat›c› olmal›d›r.
Mucize Yolculuk
Anne karn›ndaki geliﬂme s›ras›nda, milyarlarca hücreden her birinin kendisine ait olan yere yerleﬂmesi laz›md›r. Bunun için hücreler, embriyo içinde
oluﬂtuklar› yerden ait olduklar› yere do¤ru, ak›llara durgunluk veren bir yolculuk yaparlar. Buna "hücre göçü" denir. Bu yolculuk s›ras›nda gidilecek adresin do¤rulu¤u kadar zamanlama da çok önemlidir. Annenin karn›ndaki bu
geliﬂim s›ras›nda milimetrenin yüzde biri kadar yap›labilecek küçük bir yer
86
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hatas›, veya saniyenin yüzde biri kadar bir sürede yap›lacak zamanlama hatas›; ayaklar› kafadan, kulaklar› gö¤üsten ç›kartabilir. Ancak hiç
bir hata yap›lmaz.
Hücreler gidecekleri yere kadar embriyo
içinde uzun bir yolculuk yapar, bu yolculukta da
özel bir yol takip ederler. Gidecekleri yere ulaﬂt›klar›nda gittikleri yeri tan›y›p burada dururlar.
Yani milyarlarca hücre, gidiﬂ yollar›n›, gidecekleri yerleri bilirler ve dahas›, yola ç›kmaya, ait olduklar› yere gelince de durmaya karar verirler.
Bütün bunlar›n sonucunda, örne¤in, hiçbir zaman mide hücreleri ile karaci¤er hücreleri birbirlerine kar›ﬂmaz. Mükemmel çal›ﬂan iç organlar,
kollar, bacaklar, yani insan vücudundaki organlar kar›ﬂ›p bir et y›¤›n› haline gelmezler. Baﬂlang›çtaki et parças› böylece, yavaﬂ yavaﬂ insan
ﬂeklini al›r. En ufak bir kar›ﬂ›kl›k ve düzensizlik
meydana gelmez.
Bu olayda göç eden hücrelerin, ve ulaﬂt›klar› yerde tutunacaklar› hücrelerin birbirlerini adeta tan›malar› söz konusudur. Örnek olarak, sinir
sistemi geliﬂirken milyonlarca nöronun (sinir
hücresi) birbirleriyle ba¤lant›lar›n› yapabilmek
için eﬂlerini bulma çabas›nda olduklar› gözlemlenmiﬂtir. Eﬂlerini bulmakla da kalmaz, meydana
getirecekleri organ›n son ﬂeklini ve yap›s›n›
oluﬂturacak muhteﬂem bir mühendislik tasar›m›

a

b

c

(ﬁekil 34) a) Dört haftal›k embriyo, yedi milimetre
boyunda. b) Embriyo beﬂinci haftan›n sonunda,
oniki milimetre boyunda. c) Embriyo dokuzuncu
haftas›nda. d) Embriyo onalt›nc› haftas›nda.

HARUN YAHYA

d
87

içinde kusursuz olarak birleﬂirler. Örne¤in beyin hücreleri, aralar›ndaki gerekli bilgi iletiﬂimini sa¤layacak yaklaﬂ›k 120 trilyon elektrik ba¤lant›s› kurarlar. Bu, bir eﬂine daha rastlanmam›ﬂ ak›l almaz elektronik donan›mda tek bir
ba¤lant› hatas› ya da k›sa devrenin nelere malolabilece¤ini tahmin etmek pek
güç de¤ildir.
Trilyonlarca hücrenin birbirleriyle uyum içinde hareket ettiklerini, ve yine trilyonlarca hücrenin içinde hatas›z bir hesap ve planla eﬂlerini bulduklar›n› söyledik. Oysa hiçbir ﬂekilde düﬂünme, planlama, yolunu bulma gibi yetenekleri olmayan hücrenin böyle bir karmaﬂan›n içinden tek baﬂ›na ç›kmas› ve yolunu bulup do¤ru yere ulaﬂmas› imkans›zd›r. Belli ki ona yolunu gösteren, gitmesi gerekti¤i yere ulaﬂt›ran, herﬂeyi kontrol ve hakimiyeti alt›nda
bulunduran bir gücün rehberli¤i sayesinde hareket etmektedir. Bu yüzden
yolunu ﬂaﬂ›rmas›, sapmas›, yanl›ﬂ yere gitmesi, eﬂlerini kar›ﬂt›rmas› gibi bir
durum söz konusu de¤ildir.
Geliﬂmedeki Ak›l Almaz Uyum
Anne karn›ndaki geliﬂmede gözlemledi¤imiz di¤er bir mucize de orant›l›
büyümedir.
Her organ›n kendisi için belirlenmiﬂ bir büyüklü¤ü vard›r. Bu büyüklü¤e
hiç bir eksik ya da fazla olmadan ulaﬂ›labilmesi içinse, geliﬂmenin zamanlamas› çok iyi ayarlanmal›d›r. El, ayak, kulak, göz gibi bütün çift organlar ayn›
anda ﬂekillenmeye baﬂlamal›, geliﬂmeleri ayn› anda durmal›, bu geliﬂim durdu¤unda da ayn› büyüklü¤e ulaﬂm›ﬂ olmal›d›rlar. Ayn› ﬂekilde, meydana gelen organlar›n simetrik olmas› da, hücrelerin eﬂit olarak, do¤ru bir zamanlamayla hareket etmeleri sonucunda olur.
Organlar›n eﬂ zamanl› büyümelerinin ne denli büyük ve hayati bir mucize oldu¤u, olay›n tersi düﬂünüldü¤ünde daha da iyi anlaﬂ›l›r. Organlar›n farkl› h›zlarda, birbirlerinden ba¤›ms›z olarak büyüdüklerini düﬂünelim. Olacak
felaketi hayal edebilir misiniz? Örne¤in beynin, kendisini çevreleyen kafatas›ndan çok daha h›zl› büyüdü¤ünü düﬂünün. Hacmi yeterince geniﬂlememiﬂ
kafatas› beyni s›k›ﬂt›r›p onun ezilmesine, dolay›s›yla bebe¤in k›sa sürede ölümüne yol açard›. Ya da beyin kafatas›n› parçalay›p geliﬂimini sürdürecek, so88
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(ﬁekil 35) Hücre bölünmesi sayesinde insan elinin geliﬂimi. Birbirlerinden ba¤›ms›z ﬂekilde
bölünen hücreler, kolayl›kla gözlemlenebiliyor.

nuçta hem beyni hem de kafatas› hasar görmüﬂ bir hilkat garibesi dünyaya
gelecekti. Veya deri, vücut çat›s›na oranla daha yavaﬂ geliﬂse, h›zla geliﬂen iskelet ve uzuvlar deriyi önce gerip bir süre sonra da y›rtarak büyümeye devam edeceklerdi. Sonuçta ortaya, üzerinde onar›lmas› imkans›z deri parçalar› bulunan, yamal› ve i¤renç bir görünüme sahip bir ceset ç›kard›. Bu konuda, hücre zar›yla hücre organellerinin uyumlu geliﬂiminden, iskeletle iç organlar aras›ndaki dengeli büyümeye kadar pek çok örnek verebiliriz.
Unutulmamal›d›r ki, tüm bu sayd›¤›m›z felaketler, "tesadüfen" oluﬂacak
bir geliﬂimin do¤al sonuçlar›d›r. Bir baﬂka deyiﬂle, e¤er insan anne karn›nda
"tesadüfen" geliﬂiyor olsa, üstte say›lan ölümcül kazalar›n oluﬂmamas› için hiç
bir neden yoktur. Bunlar›n oluﬂmamas› ve bizim dünyaya düzgün bir insan
olarak göz açmam›z›n tek nedeni, Allah taraf›ndan kontrol edilen bir yarat›l›ﬂla yarat›lmam›zd›r. Kuran'da ﬂöyle denir: "Allah, sizi annelerinizin karn›ndan hiç bir ﬂey bilmezken ç›kard› ve umulur ki ﬂükredersiniz diye iﬂitme, görme (duyular›n›) ve gönüller verdi." (Nahl, 78)
Anne karn›ndaki geliﬂme sürerken, üstte sözünü ettiklerimizden daha da
ak›l almaz bir olay gerçekleﬂir: Bölünen hücreler ço¤almaya devam ederlerken baz› hücreler kendilerini öldürerek organlar›n ﬂekil kazanmas›n› sa¤larlar. Örne¤in, el ya da ayak geliﬂimi s›ras›nda baz› hücrelerin belli bir kal›ba
göre ölmeleri parmaklar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lar.
Elbette bu noktada ﬂu soruyla karﬂ›laﬂ›r›z: Bu ölen hücreler, elin ve aya¤›n yap›s›n› önceden biliyorlar da, ilerde do¤up hayat›na baﬂlayacak olan
canl› bunlar› kullans›n diye kendi kendilerini öldürüp feda m› ediyorlar? Ölen
HARUN YAHYA

89

AYNI KÖKENDEN GELEN FARKLI HÜCRELER:
‹nsan vücudunda ﬂekilleri ve iﬂlevleri çok farkl› binlerce ayr› tür hücre yer al›r. Bunlar›n
hepsi, anne karn›nda oluﬂan ilk hücrenin bölünmeye baﬂlamas›yla ortaya ç›km›ﬂ hücrelerdir. Ancak büyük bir plan ve tasar›m gere¤i, birbirlerinden farkl›laﬂ›rlar.
Üstte solda, beyinde yer alan bir nöron hücresi; üstte sa¤da, kandaki alyuvar hücreleri; altta ise gözün retina tabakas›nda yer alan çubuk ve koni hücreleri yer al›yor.
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hücrelerin, ne u¤urda öldüklerini bilmekle kalmay›p, u¤runa öldükleri organ›n yap›s›n›, ﬂeklini, hatta bu organ›n çal›ﬂma mekanizmalar›n› da bilmeleri
gerekmektedir.
Bir an için bütün bunlar› önceden çok iyi bildiklerini varsayal›m. Bu noktada da evrimin mant›¤›n› kökünden çökerten bir durumla karﬂ›laﬂ›r›z. Evrim,
her canl›n›n yaﬂam mücadelesi verdi¤i kabulüne dayal›d›r. Oysa burada, baz› hücreler, genel bir menfaat için kendilerini feda etmektedirler. Acaba insanlarda bile zor rastlanan böyle bir fedakarl›k hissine nereden sahip olmuﬂlard›r? Yoksa bir yerden, isteseler de istemeseler de kabul etmek zorunda olduklar›, reddetmeye güç yetiremeyecekleri bir emir mi alm›ﬂlard›r?
‹ﬂin do¤rusu, herﬂey gibi insan›n fiziksel özellikleri de, Allah'›n iradesi ve
emri ile meydana gelir. Az önce bahsetti¤imiz gibi, elinizi, daha siz bir cenin
halindeyken Allah'›n kendilerine ölmelerini emretti¤i hücrelerin, ölümleri sonucunda bir kal›p oluﬂturarak elin ﬂeklini meydana getirmelerine borçlusunuz. (ﬁekil 35) ‹nsan›n yüz ﬂekli, onu kibirlendiren güzelli¤i, boyu ve kendine ait sand›¤› di¤er bütün özellikleri, "hücre" ad›n› verdi¤imiz minicik canl›lara Allah taraf›ndan yapt›r›lan hareketler sonunda meydana gelir.
Bir ayette, Allah'›n yarat›ﬂ› ﬂöyle tarif edilir: "O Allah ki, yaratand›r, kusursuzca var edendir, 'ﬂekil ve suret' verendir." (Haﬂr, 24)
O kadar kusursuzdur ki bir et y›¤›n›n›n bir kaç milimetrelik bir örtüyle
kaplanmas› sonucunda en güzel varl›k olan insan ortaya ç›kar.
Bütün insanlar›n burunlar› aﬂa¤› yukar› ayn› boyuttad›r. Bu boyutlar›n
yüzy›llard›r hemen hemen ayn› kalmas›n›n nedeni burun ﬂekillenirken hücrelerin bir aﬂamadan sonra bölünmeyi durdurup organ›n belirli bir boyutta
kalmas›n› sa¤lamalar›d›r. Böylece kimsenin burnu fil hortumu gibi uzun olmad›¤› gibi, kimsenin yüzünde de geliﬂmesini tamamlamam›ﬂ yar›m bir burun olmaz. Bütün organlar birbirleriyle uyum içinde hep kendilerine emredildi¤i ölçüde büyürler.
Boyutlar› ayn› oldu¤u halde herkesin yaln›zca kendisine has bir yüzü olmas›, baﬂl› baﬂ›na bir mucizedir. Herkesin iki kula¤›, iki gözü, iki kaﬂ›, bir
burnu ve bir a¤z› oldu¤u halde dünya üzerinde yaﬂayan milyarlarca insan birbirlerinden farkl› yüzlere sahiptirler. Yani bu mükemmel organizasyon herkeste farkl› bir ﬂekilde olur ve say›s›z bir çeﬂitlilik sa¤lan›r. Güzel bir yüz ile
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çirkin bir yüz aras›ndaki fark yüzü oluﬂturan hücrelerin bölünme planlar› aras›ndaki farktad›r.
Allah kimi zaman bu mükemmel sistemin ne kadar büyük bir nimet oldu¤unu hat›rlatmak için insana ibretler de sergiler. Allah'›n bu planlamada
yapaca¤› küçük bir de¤iﬂiklik sonucunda, ortaya büyük sakatl›klar, hatta hilkat garibeleri ortaya ç›kar. Yine, Allah'›n emri ile, hücreler bölünmeyi durduramad›klar› ve ço¤almaya devam ettiklerinde ise kanser dedi¤imiz hastal›k
ortaya ç›kar. Bundaki hikmet, insana, sahip oldu¤u herﬂey için Allah'a ﬂükretmesi gerekti¤ini hat›rlatmakt›r. E¤er O'na ﬂükretmezse, "seni topraktan,
sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün bir adam k›lan› inkar
m› ettin?" (Kehf, 37) sorusuyla karﬂ›laﬂacak ve inkar›n›n cezas›n› çekecektir.
Kanser
Gözünüzle hiç bir zaman göremeyece¤iniz, günlük hayatta fark›nda bile
olmad›¤›n›z zaten umrunuzda da olmayan herhangi bir organ›n›zdaki herhangi bir hücre... Bu hücre di¤er trilyonlarca arkadaﬂ›yla uyum içinde yaﬂarken, birden ne oldu¤u bilinmeyen bir hata olur da yapmamas› gereken bir
ﬂeyi yapmaya baﬂlarsa ne olur? Bu küçük canl› o güne kadar 24 saat görevini yaparken, birden bire yanl›ﬂ bir iﬂe giriﬂirse, dahas› bölünmemesi gereken
bir anda bölünmeye baﬂlarsa ve çevresine hiç ald›rmaks›z›n ço¤almaya devam ederse ne olur?
‹ﬂte, hiç fark›nda olmad›¤›m›z o küçük canl›, milyonlarca insan›n hayat›na son veren kanser hücresi olur.
Hastal›kl› Hücreler
Kanser, en genel tan›m›yla, hücre taraf›ndan ortaya konan ve sebebi henüz anlaﬂ›lamam›ﬂ anormal bir davran›ﬂt›r. Bu anormal davran›ﬂ, bedenin
herhangi bir yerinde, herhangi bir hücrede ve herhangi bir zamanda baﬂlayabilir.
Kanser hücreleri, komﬂular› olan normal hücrelere göre daha h›zl› ço¤al›rlar. Daha önce inceledi¤imiz gibi normal hücrelerin büyüme evreleri vard›r ama bu sonralar› yetiﬂkinli¤e ulaﬂ›l›nca durur. Kanser hücreleri ise, besin
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kayna¤› bulduklar› sürece, hiçbir zaman bölünmeyi durdurmazlar.
Kanserli hücrelerin etraflar›ndaki hücrelerle her zamanki iliﬂkilerinde bir
de¤iﬂiklik olur. Eskisinden daha ba¤›ms›z, "egoist", hatta "kötü komﬂu" davran›ﬂ› sergilerler. Örne¤in hücre yap›ﬂkanl›¤›n› yitirirler. Bu yap›ﬂkanl›k, geliﬂmenin en önemli faktörlerinden biridir; bölünen hücreler yüzeylerindeki
özel proteinler sayesinde komﬂular›yla birbirlerine yap›ﬂma e¤ilimi gösterirler. Normal hücrelerin bu temel niteli¤inin kaybolmas›, habis büyümeye yani kansere yol açan önemli bir unsurdur.
Yukar›daki iki özelli¤in birleﬂmesi; yani hücre bölünmesinin artan h›z› ile
birlikte, hücre yap›ﬂkanl›¤›n›n kaybolmas› öldürücüdür. Bu, yeni ve uyumsuz, garip bir dokunun, do¤du¤u noktadan h›zla yay›larak büyümesi demektir. Daha da kötü bir ﬂey gerçekleﬂebilir; kanserli hücreler "metastaz" yapabilirler, baﬂka bir deyiﬂle kan dolaﬂ›m›yla bedenin baﬂka yerlerine gidip, orada
yeni kanserli koloniler oluﬂturabilirler. Zamanla bu habis hücreler, içinde
do¤duklar› bedeni ac›lar içinde öldürürler.
Normal hücrelerde bölünme program›n› durduran s›n›rlamalar ve yasaklar vard›r. Hücre bölünmesinin yasaklanmas›, hücreler belli bir boﬂlu¤u doldurduklar›nda veya önceden belirlenmiﬂ bir toplam kütleye eriﬂtiklerinde ortaya ç›kar. Bu s›n›rlar›n ne oldu¤u, nas›l çal›ﬂt›¤›, bölünmenin baﬂlang›ç ve
bitiﬂ emirlerini neyin verdi¤i t›bben halen bilinmiyor. Bilinen tek ﬂey, bu yasaklamalar›n kalkmas›n›n kanserin baﬂlad›¤› anlam›na geldi¤idir.
Kanserli hücreler besin buldukça, s›n›r tan›maz ço¤alma yeteneklerini
sürdürürler. Besinlerinin kayna¤›n› da kurbanlar› olan içinde yaﬂad›klar› beden oluﬂturur. Vücutta 100 trilyon hücreyi besleyen dolaﬂ›m sistemi, yani kan,
kanserli hücrelere de ihtiyaçlar› olan besini götürür. Kanserli hücrelerin h›zla ço¤almas›yla, mevcut damarlar, bu aç gözlü yarat›klar› beslemek için yetersiz kal›rlar. Ama kanser hücreleri bu engeli de aﬂarlar. Yak›nlar›ndaki damar hücrelerini yeni kan damarlar› üretmeye zorlarlar. Kan damarlar› böylece kanser kütlesinin içine kadar uzar ve kanser hücreleri yeniden bölünmeye baﬂlarlar. Kan damarlar› büyüyüp daha çok besin taﬂ›d›kça, kanser kütlesi de giderek büyür. Yap›lan araﬂt›rmalar kanserli hücrelerin, kan damarlar›n›n büyümesine neden olan bir s›v› salg›lad›klar›n› göstermektedir. Bu salg›HARUN YAHYA
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n›n ne oldu¤u, özellikleri ve hücreleri ne ﬂekilde etkiledikleri t›bben halen
aç›klanmam›ﬂt›r.
Bu gerçekten de son derece ilginç bir durumdur. Kanserli bir hücre yaﬂam›n› devam ettirmek için, modern teknolojiyle bile sentezlenemeyen, hatta
ne oldu¤u bile bir türlü çözülemeyen bir maddeyi üretmektedir. Böylece damar hücrelerini etkileyerek kendisine besin taﬂ›yacak yeni damarlar yapt›rmaktad›r. Bu noktada kaç›n›lmaz bir soru ile karﬂ› karﬂ›ya kal›r›z: Acaba kanserli hücre tüm bu bilgiye nas›l sahip olmuﬂtur?
Bu iﬂi "kendi baﬂ›na" yapabilmesi için; damar hücresinin üreme mekanizmalar›ndaki bizim bilmedi¤imiz s›rlar› çözmüﬂ olmas›, ve bu bilgiler do¤rultusunda üretti¤i maddeyi salg›layarak damar hücrelerini harekete geçirmesi
ve kendisine hizmet ettirmesi gerekmektedir. Bu durumda, kanser hücresini
bizden çok daha üstün bir akl›n sahibi olarak görmemiz gerekecektir.
Unutmamam›z gereken önemli bir nokta, vücuttaki kanseri baﬂlatan ilk
hastal›kl› hücrenin de asl›nda do¤uﬂtan kanserli bir hücre olmay›ﬂ›d›r. Normal bir hücre iken, birden ne oldu¤unu bilmedi¤imiz bir emir ile bozulmaya u¤rar ve bir kanser hücresi haline gelir. Peki sonradan bir kanser hücresi
haline geldi¤ine göre, damar hücrelerini etkileyerek kanseri besleyecek yeni
damarlar ürettiren az önce sözünü etti¤imiz o "müthiﬂ" s›v›n›n formülünü nereden ö¤renmektedir?
Kuﬂkusuz Allah'›n bu ﬂekilde kanseri yaratmas›n›n ard›nda büyük bir incelik ve önemli bir amaç vard›r. Allah kanserle, yaratt›¤› sistemde en ufak bir
de¤iﬂiklik oldu¤unda bunun nas›l ac› sonuçlar verece¤ini göstermekte, insanlara Allah'a karﬂ› olan zay›fl›klar›n› hat›rlatmaktad›r.
Kim bilir belki bundan belli bir süre sonra t›p kanserin çaresini bulacakt›r. Fakat bu çare bulundu¤unda Allah'›n yaratt›¤› sistemin ne kadar muhteﬂem oldu¤u bir kez daha anlaﬂ›lacakt›r. E¤er çözüme ulaﬂ›l›rsa, yarat›lm›ﬂ bir
mekanizman›n detaylar›na iyice girilmiﬂ ve Allah'›n yaratma sanat›ndaki incelik, kusursuzluk, üstün ak›l ve ilim bir kere daha gözler önüne serilmiﬂ olacakt›r.

94

EVR‹M‹N M‹KROB‹YOLOJ‹K ÇÖKÜﬁÜ

SONUÇ: AKLIN KAYNA⁄I
Hücrenin ak›llara durgunluk veren göz kamaﬂt›r›c› dünyas› evrim teorisini tart›ﬂma götürmez bir biçimde çökertmekte, "canl›lar›n kökeni"nin tesadüf
de¤il, yarat›l›ﬂ oldu¤unu ispatlamaktad›r.
‹nceledi¤imiz tüm parçac›klar; hücreler, DNA'lar, ribozomlar, mitokondriler, enzimler ya da hormonlar, son derece aktif varl›klard›r ve hayret verici
iﬂleri baﬂar›yla yürütmektedirler. Dolay›s›yla, bizim "ak›l" diye tarif etti¤imiz
ﬂeye, yani; düﬂünme, analiz etme, karar verme gibi yeteneklere sahiptirler.
Dahas›, bu "ak›l" insanlar›n sahip oldu¤unu kabul etti¤imiz ak›ldan çok daha
göz kamaﬂt›r›c›d›r. Tek bir protein sentezi s›ras›nda hücre organellerinin ortaya koydu¤u "ak›l gösterisi", insanlar taraf›ndan kolay kolay eriﬂilemeyecek
düzeydedir.
Ancak, hücrede ortaya ç›kan akl›n, hücreye "ait" oldu¤unu kabul etmemiz mant›ksal olarak mümkün de¤ildir. Çünkü "ak›l gösterisi" yapt›klar›n›
söyledi¤imiz hücre parçac›klar›, birer molekül y›¤›n›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildirler. Yapt›klar› iﬂler dikkate al›nd›¤›nda herbirinin sofistike bir biçimde
"düﬂünebilmeleri" gerekir, ama bir beyinleri yoktur. Asl›nda hiç bir ﬂeyleri
yoktur; ne gözleri, ne kulaklar›, ne dokunma duyular›, ne de sinir sistemleri
vard›r. Bunlar ard› ard›na dizilmiﬂ aminoasitlerden oluﬂan kimyasal zincirlerden baﬂka bir ﬂey de¤ildirler.
Ama; görme, duyma, hissetme, düﬂünme, karar verme yetene¤inden yoksun olan bu kimyasal bileﬂikler, oldukça ihtiﬂaml› bir "ak›l gösterisi" sergilemektedirler.
O zaman ﬂu soruyu sormam›z gerekir: Bu akl›n kayna¤› nedir?
Balar›s› ile ilgili bir ayet, bu konuda bize önemli bir yol göstermektedir:
Rabbin bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n kurduklar›
çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaﬂt›rd›¤› yollarda yürü-uçuver. Onlar›n kar›nlar›ndan türlü renklerde ﬂerbetler ç›kar, onda insanlar için bir ﬂifa vard›r.
ﬁüphesiz düﬂünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vard›r.
(Nahl, 68-69)
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Balar›lar›n›n da hücredeki organeller gibi "ak›l gösterisi" say›lacak iﬂleri
vard›r. Bal yapmak için bulduklar› çiçeklerin "koordinatlar›n›" birbirlerine haber vermeleri, kovanlar›n› ve peteklerini de¤me mimarlardan çok daha üstün
bir biçimde inﬂa etmeleri ve daha pek çok özellikleri, aç›k birer "ak›l ürünü"dür.
Bu akl›n kayna¤› ise, üstteki ayette aç›klanmaktad›r. Allah, ar›lara "vahyetmiﬂ", yani kendi ilminden onlara aktarm›ﬂ ve onlar› yapt›klar› kompleks iﬂi
baﬂaracak kadar bir "bilinç" sahibi k›lm›ﬂt›r. Ortaya ç›kan ak›l ar›lara de¤il, Allah'a aittir.
Kuﬂkusuz bu durum yaln›zca ar›lar için geçerli olamaz. Çünkü do¤a, "ak›l
gösterisi yapan ak›ls›z varl›k"larla doludur. Bunlar›n hepsi, küçücük bir böcekten dev bir organizmaya kadar, Allah'›n "vahyetti¤i" ak›l ile hareket ederler. Allah, hepsine belirli bir görev ve onu yapacak kadar bir "bilinç" vahyetmiﬂtir ve onlar da Allah'a boyun e¤miﬂ olarak görevlerini yerine getirirler. Bir
ayette ﬂöyle denir:
Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun
e¤miﬂ' bulunuyorlar. (Rum, 26)
Sonuçta, hücrede ya da do¤an›n baﬂka herhangi bir parças›nda, ortaya ç›kan ak›l, "kendi kendine" oluﬂan bir ak›l de¤ildir. Tüm varl›klar, Allah taraf›ndan kendilerine emredilen iﬂi yapmaktad›rlar ve bu iﬂlerde ortaya ç›kan
ak›l, Allah'›n akl›d›r. Bir ayet, insanlar›n ço¤unun fark›nda olmad›¤› bu büyük s›rr› ﬂöyle aç›klar:
Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bunlar›n
aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n her ﬂeye güç yetirdi¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle her ﬂeyi kuﬂatt›¤›n› bilmeniz, ö¤renmeniz için. (Talak, 12)
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