






YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda
Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha
sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹s-
tanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu
yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n ya-
n› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve
Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok
önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000
sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygam-
berin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isim-
lerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulul-
lah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i
ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Pey-
gamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da,
yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine
rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddiala-
r›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak
"son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahi-
bi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak
kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya
ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel
imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük
temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malez-

ya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rus-
ya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be-

¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Al-
manca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Ur-
duca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uy-
gurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça,

Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kulla-
n›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›-

yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimar-
kaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler,

yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›n-
dan takip edilmektedir. 



Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok
insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile ol-
maktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü,
kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmak-
tad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürü-
tülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi bi-
çimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n
görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤il-
dir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r,
çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Ha-
run Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kay-
naklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de-
¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu
eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflen-
memektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini
görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik
etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri
karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarma-
da güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yay-
mak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan
ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin el-
de edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n
eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu-
¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucu-
lar›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan
kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin
ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri fle-
kilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek isten-
di¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden
geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok
geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›,

Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve

bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacak-

t›r.



OOKUYUCUYA

● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer

ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini olufl-

turmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140

y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden

olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek

çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›la-

bilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma im-

kan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ay-

r›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n

tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, in-

sanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n

ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›-

rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n ye-

diden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili

ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam

olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar

dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤ru-

lu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece-

¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifa-

de etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla il-

gili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl›

olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nma-

s›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü ya-

zar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple

dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar tara-

f›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise

önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz

özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› va-

s›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda ya-

rarlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli

kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat

edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anla-

t›mlara rastlayamazs›n›z.
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‹
çinde bulundu¤umuz ça¤da faaliyet gösteren ulus-

lararas› bir flirketi zihinlerimizde canland›ral›m.

Farkl› niteliklerdeki yüz binlerce insan›n böyle bir

ticari organizasyonun çat›s› alt›nda ve belirli bir hedef

do¤rultusunda bir araya geldiklerini gözlerimizin önü-

ne getirelim. Bu dev flirketin dünyan›n de¤iflik bölgele-

rine da¤›lm›fl fabrikalar›, üretim tesisleri, yönetim mer-

kezleri, flubeleri ve yan kurulufllar›n›n oldu¤unu dikka-

te alal›m. 

Düflünün ki söz konusu flirketin ‹ngiltere'deki flu-

besi kendi ülkesindeki tüketicilerin taleplerini Ameri-

ka'daki genel merkeze iletsin; Amerika'daki yönetim

kurulu, son beklentileri hesaba katarak ‹talya'daki arafl-

t›rma ve gelifltirme ofisine direktif versin; ‹talya'da di-

zayn edilen prototipler kamuoyu araflt›rmalar›yla ‹ngil-

tere'de denensin; be¤enilenler bu uluslararas› kurulu-

flun Çin'deki fabrikalar›nda üretilmeye bafllans›n; bir ta-

raftan da yeni ürünlerin tan›t›m› için dünya genelinde

büyük bir reklam kampanyas› düzenlensin…

fiüphesiz, yukar›da ana hatlar›yla tasvir edilen bu

organizasyonun her aflamas›nda yo¤un bir haberleflme

trafi¤i söz konusudur. Yöneticiler, mühendisler, iflçiler,

reklamc›lar, pazarlamac›lar ve daha pek çok insan bir-

birleriyle daimi bir koordinasyon içindedir. Böyle ol-

mas› da gerekir. Çünkü baflar› kazan›lmas› haberlefl-

me faktörü ile do¤rudan do¤ruya ba¤lant›l›d›r. Aksi

takdirde bu kuruluflun ça¤›n h›zla de¤iflen ve geli-

flen flartlar›na ayak uydurmas› mümkün de¤ildir. 

fiimdi zihnimizde çok daha büyük bir organi-

zasyon canland›ral›m. Bu organizasyona kat›lan

insanlar›n say›s›n› da alabildi¤ine fazla hayal

edelim. Dünyada yaflayan bütün insanlar›, yani
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yaklafl›k 6 milyar insan› bu organizasyon bünyesinde görevlendirelim.

Her insan›n belirli ve özel bir görevi olsun. ‹nsanlar›n yüz binlercesini, ba-

zen de milyonlarcas›n› ayn› çat› alt›nda toplayarak ortak bir çal›flma yap-

malar›n› sa¤layal›m. Ve her insana birer cep telefonu verelim. Öyle bir

merkezi idare ve bilgi a¤› kural›m ki, 6 milyar insan›n her birine elinde

bulunan cep telefonundan kendilerine ne yapmalar› gerekti¤i teker teker

12

Uluslararas› bir flirketin tüm flubeleri aras›ndaki iletiflim ve
koordinasyon son derece komplekstir. Yöneticilerin, mü-
dürlerin, mühendislerin, reklamc›lar›n birbirleriyle sürekli
ba¤lant› halinde olmalar› gerekir. ‹nsan vücudundaki ileti-
flim a¤› ise, en büyük uluslararas› flirketin sahip oldu¤u
iletiflim a¤›ndan milyonlarca kat daha komplekstir. 



bildirilsin. Örne¤in e¤er söz konusu insan

bir fabrikada görevlendirildiyse, kendisin-

den bazen daha h›zl› üretim yapmas›, bazen

üretimi yavafllatmas›, bazen de üretti¤i ürü-

nü de¤ifltirmesi istensin. Sonuçta öyle bir

planlama yap›ls›n ve öyle bir iletiflim a¤› ku-

rulsun ki, dünyan›n yüz binlerce farkl› ye-

rinde milyarlarca insan ortak bir plan do¤-

rultusunda hareket etsin.

fiimdi örne¤imizi biraz daha büyüte-

lim. Dünyan›n nüfusunun flu andakinden

daha fazla oldu¤unu, ancak söz konusu or-

ganizasyonun çok daha mükemmel bir fle-

kilde iflledi¤ini varsayal›m. Ve dünyan›n nü-

fusunu 15 bin kat daha art›ral›m. Yani dünya

gibi 15 bin farkl› gezegen oldu¤unu ve her

gezegende bulunan 6 milyar insan›n tek bir

gezegene doluflarak 100 trilyonluk bir insan

toplulu¤u oluflturdu¤unu varsayal›m. Ve bu

insan toplulu¤unun yine kusursuz bir uyum

içinde birlikte çal›flt›klar›n›, her bireyin ne

yapmas› gerekti¤inin kendisine cep telefonu

vas›tas› ile bildirildi¤ini düflünelim. 

‹nsan›n hayal gücünü dahi aflan bu ör-

nek asl›nda gerçekten var olan bir organizas-

yonun basitlefltirilmifl bir anlat›m›d›r. Ve bu

kusursuz organizasyon dünya üzerindeki

her insan›n çok yak›n›nda her saniye çal›flmaktad›r. Bu organizasyon ken-

di bedeninizi oluflturan yaklafl›k 100 trilyon hücre aras›nda kurulmufltur.

Siz bu yaz›y› okurken vücudunuzda milyonlarca ifllem yap›lmakta-

d›r. Bu ifllemlerle bedeninizin hangi bölgesinde hangi hücrelerin neye ih-

tiyaçlar› oldu¤u hesaplanmakta, hangi görevleri yapmalar› gerekti¤i be-

lirlenmekte, hücrelerin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak önlemler al›nmakta ve

ADNAN OKTAR
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hücrelere ne yapmalar› gerekti¤i teker teker bildirilmektedir.

Örne¤in bu yaz›y› okuman›z› sa¤layan göz hücrelerinizin beslenmek

için glikoza ihtiyaçlar› vard›r. Bunun için kan›n›zda ne kadar fleker bulu-

naca¤›n› hesaplayan ve fleker miktar›n› sabit tutan bir sistem kurulmufl ve

vücudunuza yerlefltirilmifltir. Kalbinizin dakikada kaç kez atmas› gerekti-

¤i, kemiklerinizde depolanan kalsiyum oran›, böbreklerinizin dakikada

süzdü¤ü kan miktar› ve bunlara benzer binlerce detay büyük bir planlama

ve hücreler aras›ndaki iletiflim a¤› sayesinde hesaplanmakta ve organize

edilmektedir. 100 trilyon hücrenin birbirleri ile uyum içinde çal›flmalar›n›

sa¤layan bu kimyasal iletiflim sistemine hormon sistemi ad› verilmektedir. 

Hormon sistemi, sinir sistemi ile birlikte vücut hücrelerinin koordi-

nasyonunu sa¤lar. E¤er sinir sistemi internet yoluyla gönderilen mesajla-

ra benzetilirse, hormon sistemi mektup yoluyla gönderilen mesajlara ben-

zer; daha yavaflt›r, ancak daha uzun süre etkilidir. 

‹nsan bedenini yöneten bu sistemler incelendi¤inde insanlar›n far-

k›nda olmad›klar› büyük bir gerçek de ortaya ç›kar. ‹nsanlar›n ço¤u ken-

di hayatlar›na kendilerinin hükmetti¤i, yaflamlar›na kendilerinin yön ver-

dikleri kanaatindedirler. Böyle düflünen bir insana "kendine, kendi bede-

nine ne kadar hakimsin?" sorusu soruldu¤unda cevab› elbette, "tümüyle"

olacakt›r. Ancak bu cevap bilimsel gerçeklerle çeliflmektedir.

‹nsan, kendi bedeninin çok k›s›tl› bir bölümüne -o da ancak k›smen-

hakimdir. Örne¤in bedenini kullanarak yürüyebilir, konuflabilir veya elle-

rini kullanarak bir ifl yapabilir. Ancak bedeninin derinliklerinde binlerce

kimyasal ve fiziksel olay, insan›n bilgisi ve iradesi d›fl›nda gerçekleflmek-

tedir. Kendi bedenine ve kendi yaflam›na hakim oldu¤unu zanneden bir

insan bu yüzden büyük bir yan›lg› içindedir. 

Bu kitap boyunca inceleyece¤imiz kusursuz iletiflim sisteminin bize

gösterece¤i bir baflka önemli gerçek ise, cans›z maddelerin kendi kendile-

rini tesadüfler sonucunda organize etmeleri ile canl›l›¤›n oluflmas›n›n ke-

sinlikle imkans›z oldu¤udur. Darwinistler ve materyalistler, Allah'›n var-

l›¤›na inanmazlar ve canl›l›¤›n, tesadüfler sonucunda, cans›z maddeler-

den, kendili¤inden olufltu¤unu iddia ederler. Ancak, 20. yüzy›lda hücre

ve hücrenin içindeki sistemler konusunda binlerce bulufl yap›lm›fl ve can-

14



l›lar›n ileri derecede kompleks bir tasar›ma sahip olduklar› anlafl›lm›flt›r.

Sadece hormonlar ve hücreler aras›ndaki iletiflim dahi, canl›larda ne ka-

dar ola¤anüstü sistemlerin bulundu¤unu ve bunlar›n tesadüfen oluflma-

s›n›n imkans›z oldu¤unu göstermek aç›s›ndan yeterlidir.

Dolay›s›yla bu kitab›n iki yaz›l›fl amac› vard›r. Bunlardan birincisi,

tesadüfleri ilah edinen Darwinist materyalistlere, inand›klar› felsefenin ne

kadar mant›ks›z ve ak›ld›fl› oldu¤unu, bilimsel delil ve izahlar› ile göster-

mektir. ‹kinci amaç ise, Allah'›n varl›¤›na iman edenlere, Allah'›n yarat›-

fl›ndaki kusursuzlu¤u ve mükemmelli¤i bir kez daha örnekleriyle göster-

mek, Rabbimizin flan›n›, kudretini ve üstünlü¤ünü görerek, O'nu en gü-

zel isimleriyle yüceltmektir. 

‹lerleyen sayfalarda insan bedenini insan ad›na yöneten hormon sis-

teminin üzerinde tecelli eden yarat›l›fl mucizelerini inceleyecek ve

Allah'›n yaratma sanat›na hep birlikte flahit olaca¤›z.

AKILLI TASARIM yani YARATILIfi

Kitapta zaman zaman karfl›n›za Allah'›n yaratmas›ndaki mükem-

melli¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" kelimesi ç›kacak. Bu ke-

limenin hangi maksatla kullan›ld›¤›n›n do¤ru anlafl›lmas› çok önemli.

Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmıfl olması, Rabbimiz'in

önce plan yaptı¤ı daha sonra yarattı¤ı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki,

yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir 'tasa-

rım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı an-

da olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir fleyin ya da

bir iflin olmasını diledi¤inde, onun olması için yalnızca "Ol" demesi yeter-

lidir. Ayetlerde flöyle buyurulmaktadır:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da

hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir iflin ol-

masına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir.

(Bakara Suresi, 117)

ADNAN OKTAR
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K
oltu¤unuzda rahat rahat oturup bu sat›rlar›

okuyabilmenizi, vücudunuzun iç dengesini

sizin ad›n›za düzenleyen sistemlere borçlu-

sunuz. Örne¤in içinde bulundu¤unuz ortamda ›s› kaç

derece olursa olsun vücut ›s›n›z›n hep 36.5-37.5 dere-

ce aras›nda sabit tutulmas› gereklidir. Vücut ›s›s›n›n

ani bir flekilde düflmesi veya yükselmesi ölümle so-

nuçlan›r. Sa¤l›kl› bir insan›n vücut ›s›s› ise vücudun-

daki sistemler sayesinde bir gün içinde en fazla 0.5 de-

rece fark eder. Ayn› flekilde damarlardaki kan bas›nc›,

kan›n içinde bulunan su miktar›, hücrelerin çal›flma

h›zlar› gibi etkenler de hassasiyetle ölçülmeli ve mev-

cut denge her an korunmal›d›r. 

Vücuttaki bu dengelerin yapay bir flekilde sa¤-

lanmaya çal›fl›ld›¤›n› düflünelim. Öncelikle insan be-

deninin birçok noktas›na çok hassas termometreler,

damarlar›n içine kan›n yo¤unlu¤unu ölçen özel alet-

ler, damarlar›n yüzeyinde kan bas›nc›n› ölçen al›c›lar

ve hücrelerin çal›flma h›zlar›n› kontrol eden mini la-

boratuvarlar yerlefltirilmedir. Ard›ndan vücudun

her noktas›na yerlefltirilen bu binlerce mikro aletten

gelen bilgiler çok geliflmifl bir bilgisayara aktar›lma-

l› ve gerekli de¤erlendirmeler her saniye yap›lmal›-

d›r. 

Bu de¤erlendirmelerin yap›lmas› da tek bafl›-

na yeterli de¤ildir. Ayn› zamanda, mevcut verilere

göre hangi tedbirlerin al›naca¤›n›n belirlenmesi

ve al›nacak tedbirlerin uygulamaya konulmas›

için hangi hücrelere, nas›l bir emir verilmesi ge-

rekti¤inin de bilinmesi gerekir.

fiüphesiz günümüz teknolojisi ile insan

bedeninin derinliklerine binlerce termomet-
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re, mini laboratuvar, bas›nç ölçer gibi aletler yerlefltirmek henüz imkan-

s›zd›r. Ancak mümkün olan en mükemmel tasar›ma sahip özel bir sistem,

insan vücudunun derinliklerine do¤ufltan yerlefltirilmifltir. 

Binlerce farkl› al›c› vücudun mevcut ›s›s›, damarlardaki kan bas›nc›

gibi bilgileri ölçer ve yap›lan ölçümler çok özel bir bilgisayara gönderilir.

Bu bilgisayar, beynin hipotalamus isimli bölgesidir.

Bedeninizin Gizli Yöneticisi: Hipotalamus

Hipotalamus hormon sisteminin genel yöneticisidir. ‹nsan vücudun-

da iç istikrar›n sa¤lanmas›nda hayati bir önemi vard›r. Hipotalamus her

an beyinden ve vücudun derinliklerinden kendisine ulaflt›r›lan mesajlar›

de¤erlendirir. Ard›ndan vücut ›s›s›n›n sabit tutulmas›, kan bas›nc›n›n dü-

zenlenmesi, su dengesi ve hatta uyku düzenlili¤inin sa¤lanmas›na kadar

birçok ifllevi yerine getirir.

Hipotalamus beynin hemen alt bölümünde bulunur. Büyüklü¤ü bir

f›nd›k tanesi  kadard›r. Vücuda ait istihbarat›n çok önemli bir bölümü hi-

potalamusa ulaflt›r›l›r. Beynin duyu merkezleri de dahil, vücudun her

noktas›ndan hipotalamusa istihbarat getirilir. Hipotalamus kendisine ula-

flan bilgileri yorumlar, al›nmas› gereken tedbirlere, vücutta yap›lmas› ge-

reken de¤iflikliklere karar verir ve kararlar›n› ilgili vücut hücrelerine uy-

gulatt›r›r. 

Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta fludur: Hipotalamus flu-

ursuz hücrelerden oluflmufl bir organd›r. Bir hücre insan›n ne kadar uyu-

mas› gerekti¤ini bilemez. Vücut ›s›s›n›n ne olmas› gerekti¤ini hesaplaya-

maz. Ya da elde etti¤i verilere göre en ideal kararlar› verip, bunu vücudun

uzak bir ucundaki bir baflka hücreye uygulatt›ramaz. Ancak hipotalamus-

ta bulunan hücreler, vücuttaki dengelerin sa¤lanmas› için ola¤anüstü bir

fluur gerektiren hareketler yapar. Önümüzdeki sayfalarda fluursuz hücre-

lerin sergiledikleri bu ola¤anüstü hareketleri detaylar›yla inceleyece¤iz.

Hipotalamusun önemli bir özelli¤i, vücudun di¤er kontrol ve denet-

leme sistemi olan sinir sistemi ile hormonal sistem aras›nda bir köprü

oluflturmas›d›r. Çünkü hipotalamus yaln›zca hormonal sistemi de¤il, sinir

sistemini de ayn› ustal›kla kullan›r. 
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Hipotalamusun vücut üzerindeki hakimiyetine yard›mc› olan çok

önemli bir yard›mc›s› vard›r. Ald›¤› kararlar› gerekli yerlere bu yard›mc›-

s› sayesinde bildirir. Örne¤in vücutta kan bas›nc› düfltü¤ünde ilk olarak

istihbarat birimleri harekete geçer ve bu bas›nç de¤iflikli¤ini hipotalamu-

sa bildirirler. Hipotalamus da bas›nc›n yükselmesi için ne gibi bir tedbir

al›nmas› gerekti¤ine karar verir. Karar›n› yard›mc›s›na bildirir. 

Yard›mc›s› bu karar›n uygulanmas› için vücudun hangi hücrelerine

emir verilmesi gerekti¤ini bilir. Bu hücrelerin anlayabilece¤i dilde mesaj-

lar yazar ve bu mesajlar› hemen gönderir. Mesaj› alan hücreler kendileri-

ne gelen emre itaat eder ve kan bas›nc›n› yükseltmek için gerekli tedbirle-

ri al›rlar. 

Hipotalamusun yard›mc›s›, hormonal sistem üzerinde çok büyük bir

etkisi olan hipofiz bezidir.

Hipotalamus ile hipofiz bezi aras›nda mükemmel bir iletiflim ve ha-

berleflme sistemi kuruludur. Bu iki küçük et parças› adeta iki fluurlu insan

gibi haberleflirler. Hipotalamusun hipofiz bezi üzerinde tam bir kontrolü

vard›r. Hipofiz bezi hayati öneme sahip birçok hormonu hipotalamusun

denetiminde salg›lar.

Örne¤in geliflme ça¤›ndaki bir çocu¤un hipotalamusu, hipofiz bezi-

ne bir mesaj gönderir. Bu mesaj "büyüme hormonu salg›la" emri tafl›r. Hi-

Vücutla ilgili istihba-
rat›n pek ço¤u hipo-
talamus adl› organa
gelir. Hipotalamus
bunlar› yorumlar, ge-
reken kararlar› al›r
ve bunlar› hücrelere
uygulatt›r›r. Yanda
hipotalamusun bey-
ne göre konumu gö-
rülmektedir. Bir et
parças›n›n hayati ka-
rarlar almas›n› sa¤-
layan, üstün güç sa-
hibi olan Allah't›r.

beyin korteksi

hipotalamus

talamus

medullaomurilik

hipofiz bezi
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pofiz bezi de tam gerekli oldu¤u kadar büyüme hormonunu salg›lar.

Benzer bir olay, vücut hücrelerinin daha h›zl› çal›flmas› gerekti¤inde

yaflan›r. Ancak bu sefer iki aflamal› bir emir-komuta zinciri gerçekleflir. Hi-

potalamus hipofize, hipofiz tiroid bezine bir emir gönderir. Tiroid bezi de

gerekli tiroid hormonunu salg›lar ve vücut hücrelerinin çal›flma h›z› artar.

Hipotalamus, böbrek üstü bezlerinin (ki bu bezler çok önemli hor-

monlar üretirler) çal›flmas› gerekti¤inde ya da üreme organlar›n›n hor-

mon üretmeleri gerekti¤inde yine hipofize bir emir gönderir. Hipofiz de

yine kendisine ulaflan emri, ilgili bölgelere iletir ve bu bölgelerde gerekli

hormonlar›n salg›lanmas›n› sa¤lar. 

Hipotalamusun hipofiz bezini kontrol etmek için üretti¤i hormonla-

r› flöyle listeleyebiliriz:

❑ Büyüme Hormonu Salg›lat›c› Hormon

❑ Tiroid Hormonu Salg›lat›c› Hormon

❑ Kortikotropin Salg›lat›c› Hormon

❑ Üreme Hormonu Salg›lat›c› Hor-

mon (GnRH)

Kimi durumlarda da hipotalamus,

vücut hücrelerine müdahale etmek

için bizzat kendisinin üretti¤i iki hor-

monu kullan›r. Bu hormonlar› depo-

lanmas› için önce hipofize gönderir.

Sonra ihtiyaç duyuldu¤u anda  hor-

monlar›n hipofizden salg›lanmas›n›

sa¤lar. Bu hormonlar da;

❑ Vazopressin (Antidiüretik Hor-

mon) ve

❑ Oksitosin Hormonu'dur.

Hipotalamusta üretilen bu iki hormon

boyut olarak oldukça küçüktür. Bir ta-

nesi yaln›zca 3 amino asit büyüklü-

¤ündedir. Hipotalamus hormonlar›,

di¤er hormonlardan sadece küçük ol-

malar› ile farkl›l›k göstermezler.
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tiroid bezi

beyin epifizi

hipofiz bezi
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adrenal bezi

böbrek pankreas

Hipotalamusun emrindeki hormonal 
bezlerin vücut içindeki yerleri.



hipotalamus

hipotalamus

kafatas›

beyin

ön hipofiz lobu 

arka hipofiz lobu

serbest hormonlar
hormonlar

hormonlar

k›lcal damarlar

kap› 
toplardamar›

serbest 
hormonlar

prolaktin gonadotropik
hormonu

tiroidi harekete
geçiren hormon ACTH büyüme 

hormonu

süt üretimi gonadlar tiroid bezi adrenal 
korteks büyüme

arka lob

ön lob

Beynin hemen alt›nda bulunan ve bir f›nd›k tanesi büyüklü¤ünde olan hipotalamus, vücut-
ta metabolizman›n düzenlenmesi, böbrek üstü bezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi, büyü-
menin kontrolü, süt üretimi gibi pek çok hayati mekanizmay› kontrol eder. Bunu yaparken
de emrindeki di¤er hormonal bezleri kullan›r. Yukar›daki flemada hipotalamusa ba¤l› ola-
rak çal›flan hormonlar›n hangileri olduklar› belirtilmifltir. Bu küçük et parçalar›n›n fluurlu
insanlar gibi haberleflmeleri ve ortaklafla çal›flmalar yürütmeleri düflünen insanlar için

Allah'›n yüceli¤ini kavramada bir vesiledir.
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Vücut içinde katettikleri yol da di¤er hormonlardan farkl›d›r. Hormonlar

genel olarak üretildikleri hormonal bezden hedeflenen organa ulafl›ncaya

kadar oldukça uzun bir yol katederler. Oysa hipotalamus hormonlar› yal-

n›zca birkaç milimetrelik bir k›lcal damar yolculu¤u yapt›ktan sonra hi-

pofize ulafl›rlar. Genel dolafl›m sistemine hiç girmezler. 

Hipotalamus, hipofiz bezini harekete geçiren hormonlar üretti¤i gi-

bi, ayn› zamanda gerekti¤i zamanlarda hipofiz bezinin hormon salg›la-

mas›n› durduran hormonlar da üretir. Böylece hipofiz bezinin faaliyetle-

rini tümüyle kontrol alt›na alm›fl olur.

Hormon Orkestras›n›n fiefi: Hipofiz Bezi 

Hipofiz bezi nohut büyüklü¤ünde, 0.5 gram a¤›rl›¤›nda, küçük,

pembe renkli bir et parças›d›r. Beynin hipotalamus bölgesine küçük bir

sap ile ba¤l›d›r. Bu ba¤lant› sayesinde hipotalamustan do¤rudan emir al›r.

Bu emir do¤rultusunda gerekli hormonu üretir ve vücutta ihtiyaç duyu-

lan düzenlemenin yap›lmas›n› sa¤lar.

Bir nohut büyüklü¤ündeki hipofiz bezi insan vücudu üzerinde o ka-

dar etkilidir ve o kadar harika ifller baflar›r ki, bu sebeple uzun y›llar bi-

limsel araflt›rmalar›n konusu olmufltur ve halen de olmaktad›r. Hatta bu

küçük et parças› bir anlamda bilim dünyas›n›n "sayg›s›n›" kazanm›flt›r.

Birçok kaynakta hipofiz bezine, sahip oldu¤u ola¤anüstü yetenekler göz



önünde bulundurularak, ilginç

"yak›flt›rmalar" yap›lmaktad›r.

Örne¤in kimi kaynaklarda

hipofiz bezi "hormon or-

kestras›n›n flefi" olarak

tan›mlanmaktad›r. Baz›

kaynaklarda da hipofiz

bezine hormonal sistemin

"flah›" yak›flt›rmas› yap›l-

maktad›r. Ayn› zamanda hi-

pofiz bezi "ola¤anüstü biyolojik

harika" olarak da tan›mlanmaktad›r.

Bir nohut büyüklü¤ündeki hipofiz bezi,

üretti¤i 12 farkl› hormon ve hormonal sistem

üzerindeki hakimiyeti ile bu yak›flt›rmalar›

hak etmektedir. Çünkü hipofiz bezi yaln›zca

belirli doku hücrelerini etkileyen hormonlar

üretmekle kalmaz, ayn› zamanda kendisinden çok uzakta bulunan di¤er

hormonal bezlerin çal›flmalar›n› da düzenler.

Hormonal bezlerin vücut hücrelerine belirli emirler vererek bu hüc-

relerin faaliyetlerini düzenleyen organeller olduklar›n› hat›rlarsak, bu du-

rumda hipofiz bezinin önemi daha iyi ortaya ç›kar. Çünkü hipofiz bezi

yaln›zca birçok vücut hücresine emir vermekle kalmaz, ayn› zamanda vü-

cut hücrelerine emir veren di¤er hormonal bezlere de emir verir. Bir an-

lamda yöneticilerin yöneticisi gibi çal›fl›r. 

Örne¤in tiroid hormonunun salg›lanmas› gerekti¤i durumlarda tiro-

id bezine bir emir gönderir ve bu hormonun salg›lanmas›n› sa¤lar. Ayn›

flekilde böbrek üstü bezlerine, erkek bedeninde testislere, kad›n bedenin-

de yumurtal›klara ve süt bezlerine, ihtiyaç duyulan hormonlar›n salg›lan-

mas› için emir gönderir. 

Burada öncelikle üzerinde durulmas› gereken konu, söz konusu hor-

monlar›n veya bu hormonlar›n etkiledi¤i hormonal bezlerin isimleri ve

görevleri de¤ildir. Üzerinde durulmas› gereken konu, bir nohut büyüklü-

ADNAN OKTAR
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hipotalamus

Hipofiz bezi küçük bir flef gibi
hareket ederek vücudumuz-
daki düzeni sa¤lar.
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¤ündeki hipofiz bezinin nas›l olup da kendisinden çok uzakta bulunan bir

baflka hormonal beze emir verebildi¤idir. ‹flte bu nokta üzerinde tekrar

tekrar birçok soru sorabiliriz. Hipofiz bezi ve bu bezi oluflturan hücreler;

"Böbrek üstü bezinin görevini",

"Bu görevi nas›l yerine getirdi¤ini",

"Böbrek üstü bezinin harekete geçmesi için gerekli olan iflareti" nas›l

bilebilirler? 

Böbrek üstü bezindeki hücreler, hipofiz bezinden kendilerine ulaflan

emri nas›l anlay›p yorumlarlar ve bu emre niçin itaat ederler?

Olay›n detay›na inildi¤i zaman mucizenin boyutlar›n›n daha da ge-

niflledi¤i görülür. Hipofiz bezinin üretti¤i hormon, tam olarak hedeflenen

hücrenin üzerinde bulunan al›c› antenlere uygun olarak tasarlanm›flt›r.

Oysa hiçbir hipofiz hücresi mesaj gönderilen hormonal bezi görmemifltir.

Hipofiz hücreleri böbrek üstü bezini oluflturan hücrelerin al›c›lar›n›n na-

s›l bir tasar›ma sahip oldu¤unu bilemezler. Bu, bir insan›n kendisinden

binlerce kilometre uzakta, baflka bir ülkede bulunan bir evin, hiç görme-

di¤i kap›s›n›n üzerinde bulunan kilide uygun bir anahtar›, bir seferde ha-

tas›z bir flekilde yapmas›na benzer. Hipofiz bezini oluflturan hücreler hiç

görmedikleri bu kilitlere uygun anahtar› yapmay› nereden bilirler?

Dikkat edilmesi gereken bir baflka nokta, bu sistemde hataya yer ol-

mad›¤›d›r. E¤er üretilen anahtar hedeflenen kap›y› açmazsa, yani üretilen

hormon hedeflenen bölgede görevini yapmazsa bunun sonucu ölümdür.

Örne¤in e¤er hipofiz bezinin üretti¤i hormon böbrek üstü bezini hareket

geçirmezse sonuç ölüm olur.

Mevcut sistemin asl›nda ne kadar büyük bir mucize içerdi¤ini daha

iyi anlamak için flöyle bir uygulamaya baflvurulabilir. ‹nsan bir aynan›n

karfl›s›na geçmeli ve iki gözünün birleflti¤i noktaya bir parma¤›n› koyarak

dikkatle bakmal›d›r. ‹flte bu noktan›n yaklafl›k 5-6 cm arkas›nda, kafatas›-

n›n hemen içinde bir nohut büyüklü¤ünde hipofiz denilen et parças› bu-

lunmaktad›r.

Ard›ndan di¤er elini belinin üzerine koymal›d›r. Bu elinin hemen al-

t›nda, bel bölgesinde böbrekleri bulunur. Böbreklerin hemen üzerinde bu-

lunan ve yaklafl›k 4-5 gram a¤›rl›¤›nda ve bir ceviz büyüklü¤ündeki et
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parças› da böbrek üstü bezleridir. 

fiimdi dikkatlice düflünün: Bu iki et parças› kendi aralar›nda haber-

leflmektedirler. Unutulmamal›d›r ki haberleflen iki fluurlu insan de¤il, iki

tane hücre toplulu¤udur. Üstelik haberleflme sistemleri ve bu haberleflme

sonucunda yap›lacak üretim, insano¤lunun sahip olmad›¤› kadar ileri bir

teknolojiye sahiptir.

Bedeninizin derinliklerinde iki et parças›n›n birbirleri ile haberleflip

birbirlerini anl›yor olmalar›, insan›n gözlerinin önüne serilmifl gerçek bir

mucizedir.

Öte yandan bir insan e¤er biyoloji

e¤itimi almam›flsa, beyninin hemen al-

t›nda, kafatas›n›n içinde böyle bir organ

bulundu¤undan haberdar bile de¤ildir.

Günlük yaflamda gördü¤ünüz insanla-

r›n ço¤u "hipofiz"in ne oldu¤unu bil-

mezler bile. Bu sat›rlar› okudu¤unuz flu

andan itibaren ilk karfl›laflt›¤›n›z insan

sizinle konuflurken beyninin alt›ndaki

küçücük bir et parças›, onun hayatta

kalmas› için sürekli bedenine mesajlar

göndermekte ve emirler vermektedir.

Üstelik bu insan›n bütün bu olan bitenden hiç haberi olmamaktad›r. E¤er

bu et parças› görevini yapmazsa bu kifli k›sa sürede ölecektir. Bir an için

karfl›n›zdaki insana bu bak›fl aç›s›yla bakacak olursan›z, asl›nda insano¤-

lunun kendisini yaratan Allah'›n karfl›s›nda ne kadar aciz ve muhtaç ol-

du¤unu daha aç›k bir flekilde anlayabilirsiniz.

Hipofizin Salg›lad›¤› Hormonlar

Hipofiz hormonlar›n›n isimlerine geçmeden önce bir noktay› tekrar

hat›rlatmakta fayda görüyoruz. Bu kitab›n amac›, hormon sisteminde ger-

çekleflen ve bilim dünyas›n› dahi flaflk›na çeviren mucizevi olaylar› incele-

mek ve Allah'›n yaratma sanat›na daha yak›ndan flahit olmakt›r. Bu yüz-
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Ey insanlar, siz Allah'a

(karfl› fakir olan) 

muhtaçlars›n›z; Allah

ise, ⁄aniy (hiçbir fle-

ye ihtiyac› olma-

yan)d›r, Hamid (övül-

meye lay›k)t›r. 

(Fat›r Suresi, 15)
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den hormonlar›n isimleri de¤il, bu sistemin nas›l iflledi¤i üzerinde yo¤un-

laflmak çok daha yerinde olur. Çünkü t›p ve biyoloji alan›nda s›kça kulla-

n›lan karmafl›k Latince ve Yunanca isimler birçok insan› biyolojiye karfl›

so¤utmufltur. Ve bu Latince ve Yunanca isimler kimi zaman çok basit iflle-

yen bir mekanizmay› bile anlamay› zorlaflt›r›r. Veya iflleyiflinde büyük

mucizeler olan bir olaydaki ola¤anüstülü¤ün fark edilmesini engeller.

Hatta, biyoloji veya t›p konusunda uzman kiflilerin büyük bir ço¤unlu¤u

bu kelimelerin "t›ls›m›" ile, her an karfl›laflt›klar› mucizelerin fark›na dahi

varamazlar. Örne¤in hipofiz bezinin yap›s›n› ve ifllevlerini çok detayl› bi-

lirler, ancak hiçbir zaman küçücük bir et parças›n›n gösterdi¤i fluur ve ak-

l›n kayna¤›n›n ne oldu¤u konusu üzerinde düflünmezler. Bu yüzden isim-

lerin üzerinde fazla durulmamas› gerekti¤ini ve bu tan›mlar›n t›p litera-

türüne uzak okuyucular›n gözünü korkutmamas› gerekti¤ini tekrar hat›r-

latal›m. Nitekim afla¤›da bu hormonlar›n isimlerini k›saca belirtecek, bu-

nu takip eden sayfalarda bu hormonlar›n ne kadar büyük mucizelere ve-

sile k›l›nd›¤›n› inceleyece¤iz.

Hipofiz bezi ön ve arka hipofiz olmak üzere iki parçadan oluflmufl-

tur. Her iki parçadan da farkl› hormonlar salg›lan›r.

Ön Hipofiz Bezi

Ön hipofiz bezinden flu ana kadar fonksiyonlar› tan›mlanm›fl  6 ayr›

hormon salg›lan›r. Bu hormonlar›n baz›lar›, hormonal sistemde yer alan

di¤er hormonal bezleri hedef al›r. Yani hormon sistemini yönetmek için

tasarlanm›fl hormonlard›r ve "tropik hormonlar" olarak adland›r›l›rlar.

Tropik hormonlar›n görevlerini daha sonraki sayfalarda, etki ettikleri hor-

monal bezlerin yap› ve görevleri ile birlikte inceleyece¤iz. Bu hormonla-

r›n di¤er k›sm› da vücut dokular›n› uyar›rlar. Bu hormonlar›n isimleri

flöyledir:

Di¤er hormon bezlerini uyaran hormonlar (Tropik Hormonlar);

1) Tiroid uyar›c› hormon

2) Böbrek üstü bezini uyar›c› hormon (Adrenokortikotforik hormon)

3) Folikül Uyar›c› Hormon (FSH)

4) Luteinlefltirici Hormon (LH)
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Vücut Dokular›n› Hedef Alan Hormonlar (Tropik Olmayan Hor-

monlar);

5) Büyüme Hormonu (STH)

6) Prolaktin Hormonu

Arka Hipofiz Bezi

Hipofiz bezinin arka bölümü, hipotalamusun üretti¤i hormonlar›n

depoland›¤› yerdir. Gerekli durumlarda yine hipotalamustan gelen emir-

le hormonlar salg›lan›r. Bu hormonlar flöyledir:

1) Vazopressin (Antidiüretik Hormon)

2) Oksitosin
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hipotalamushipofiz sap›

böbrek tübülleri

oksitosin

rahim kaslar› kemik

meme
bezleri

testis
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tiroid

adrenal korteks
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TSH
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GH

ADH

arka lob

ön lob

Hipofiz bezinden vücudun her yerine sürekli olarak emirler gider. Bu emirler saye-
sinde vücut içindeki kusursuz organizasyonun önemli bir bölümü gerçeklefltirilir. 
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Büyüme Mucizesi: Büyüme Hormonu

Bir yafl›n› dolduran bir bebek, do¤du¤u güne oranla yaklafl›k olarak

iki kat daha a¤›r, %50 daha uzundur. 1 y›l içinde ola¤anüstü bir h›zla kilo

al›r, uzar ve vücudu orant›l› bir flekilde büyür. Yaklafl›k 3 kg a¤›rl›¤›nda 50

cm boyunda yeni do¤an bir bebe¤in, yirmi-yirmi befl sene içinde 80 kg a¤›r-

l›¤›nda 1.80 m uzunlu¤unda yetiflkin bir insan olmas›n› sa¤layan nedir?

Bu sorunun cevab›, hipofiz bezinden salg›lanan mucize bir molekül-

de, büyüme hormonunda sakl›d›r.

Küçük bir bebe¤in yetiflkin bir insan olmas› için büyümesi gerekir.

Büyüme ifllemi de iki farkl› flekilde gerçekleflir. Baz› hücreler hacimlerini

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

yan ve yöneten büyüme hormonudur.

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

lerine etki eder. Her hücre hipofiz bezinden kendisine gelen mesaj›n anla-

m›n› bilir. E¤er büyümesi gerekiyorsa büyür, bölünerek ço¤almas› gereki-

yorsa ço¤al›r. 

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

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

kilerle ayn›d›r. Büyüme hormonu geliflme döneminde kalp hücrelerine te-

ker teker etki eder. Her hücre, büyüme hormonunun kendisine emretti¤i

2 ayl›k 55 cm 2 yafl 86 cm 4 yafl 1.10 m 7 yafl 1.20 m 12 yafl 1.45 m 20 yafl 1.75 m

50 cm boyundaki bir bebe¤in zaman içinde 180 cm boyunda yetiflkin bir insan ol-
mas›n› sa¤layan, bir heykeltrafl ustal›¤›nda çal›flan büyüme hormonudur. 



kadar geliflme gösterir. Böylece kalp de

büyüyerek yetiflkin bir insan kalbi haline

gelir. 

Sinir hücrelerinin ço¤almas› da be-

bek henüz anne karn›ndayken, 6. ay›n so-

nunda biter. Bu aflamadan do¤uma ve do-

¤umdan yetiflkinli¤e kadar olan devrede

sinir hücrelerinin say›lar› sabit kal›r. Bü-

yüme hormonu sinir hücrelerine de ha-

cimsel olarak büyümelerini emreder. Böy-

lece sinir sistemi büyüme ça¤›n›n bitimiy-

le beraber son halini al›r.

Vücutta bulunan di¤er hücreler  –ör-

ne¤in kas ve kemik hücreleri- geliflme dö-

nemi boyunca bölünerek ço¤al›rlar. Bu

hücrelere ne kadar bölünmeleri gerekti¤i-

ni bildiren yine büyüme hormonudur.

Bu durumda flu soruyu sormam›z

gerekir:

Hipofiz bezi nas›l olur da hücrelerin

bölünmesi veya büyümesi için gerekli

olan formülü bilir? Bu, son derece muci-

zevi bir olayd›r. Çünkü nohut büyüklü-

¤ünde bir et parças›, vücutta bulunan bü-

tün hücrelere hükmetmekte ve bu hücre-

lerin hacim olarak geniflleyerek veya bölünerek büyümelerini sa¤lamak-

tad›r. Sorulmas› gereken bir baflka soru da fludur: Bu et parças›na bu gö-

revi kim vermifltir? Bu hücreler niçin bir ömür boyu, di¤er hücrelere bö-

lünmelerini emreden bir mesaj göndermektedir?

‹flte bu noktada Allah'›n yaratmas›ndaki kusursuzluk ve mükemmel-

lik bir kez daha ortaya ç›kar. Küçücük bir bölgede bulunan hücreler, tril-

yonlarca hücrenin bir düzen içinde bölünmelerini ve büyümelerini sa¤la-

maktad›r. Oysa bu hücrelerin insan bedenini d›flar›dan görmelerine, bede-
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Altta görülen eriflkin kalbi, be-
bek henüz bir embriyo halindey-
ken büyüme hormonunun dene-
timinde geliflir. Üstteki resimdeki
yumru fleklindeki k›rm›z› leke
geliflmekte olan kalptir.
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nin ne kadar büyümesi ve ne aflamaya geldi¤inde durmas› gerekti¤ini bil-

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

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

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

tem yarat›lm›flt›r ki, büyümenin ve bu hormonun salg›lanmas›n›n her afla-

mas› kontrol alt›ndad›r.

Büyüme hormonunun baz› hücrelere hacim olarak büyümelerini, ba-

z› hücrelere de bölünerek ço¤almalar›n› emretmesi ise ayr› bir mucizedir.

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

alan hücrenin genetik flifresine ne flekilde hareket etmesi gerekti¤i yaz›l-

m›flt›r. Büyüme hormonu büyüme emrini verir. Bunun ne flekilde yap›la-

ca¤› o hücrenin içinde yaz›l›d›r. Bu da insan vücudunun her noktas›n›n

yarat›l›fl›ndaki kudret ve ihtiflam› bir kez daha ispatlar.
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‹nsan yüzünü kusursuz bir simetri ve uyum ile infla edenler, bü-
yüme hormonuna itaat eden hücrelerimizdir. Hücreler kendile-
rine gelen emri eksiksizce uygular, birbirleriyle orant›l› olacak
flekilde büyürler. Aksi takdirde insan yüzündeki simetrinin
oluflmas› mümkün olmaz, burun fazla büyürken elmac›k kemik-
leri geliflmeyebilirdi. Veya gözbebekleri geliflirken göz çukuru
küçük kal›r ve bu da gözün ifllev görememesiyle sonuçlan›rd›.



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

tün vücut hücreleri üzerinde etkili olmas› da son derece büyük bir muci-

zedir. E¤er baz› hücreler büyüme hormonuna itaat ederken, baz› hücreler

de bu hormona isyan etseler sonuç felaket olur. Örne¤in kalp hücreleri

büyüme hormonunun emretti¤i flekilde büyürken, gö¤üs kafesi hücreleri

ço¤almay› ve büyümeyi reddederlerse ne olur? Büyüyen kalp küçük ka-

lan gö¤üs kafesi içinde s›k›fl›r ve sonuç ölüm olurdu.

Ya da burun kemi¤i büyürken burun derisi büyümesini durdurursa,

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

derinin ve organlar›n birbirleriyle uyumlu bir flekilde büyümeleri, her

hücrenin teker teker büyüme hormonuna itaat etmesi sayesinde kusursuz

bir flekilde sa¤lan›r.

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

si için de emir verir. Bu k›k›rdak, yeni do¤an bir bebe¤in kal›b› gibidir. O

büyümedikçe, bebek de büyüyemez.1 Burada bulunan hücreler kemi¤i

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

mesi gerekti¤ini nereden bilirler? E¤er bu kemik yana do¤ru büyüse ba-

cak uzayamayacak, hatta bacak kemi¤i bu bölgede deriyi y›rtarak d›flar›
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Büyüme hormonu vücuttaki bütün organlar›n birbirleriyle orant›l› büyümesini de
sa¤lar. Örne¤in kar›n bofllu¤undaki organlar›n ve gögüs kafesinin geliflimi birbi-
riyle orant›l›d›r. E¤er gö¤üs kafesinin büyümesi durdu¤u halde, kalp büyümeye
devam etseydi, gö¤üs kafesi kalbi ezerdi. Bu ise insan›n ölümü ile sonuçlan›rd›. 

ADNAN OKTAR
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ç›kacakt›r. Ancak herfley planlanm›fl ve bu plan her hücrenin çekirde¤ine

yerlefltirilmifltir. Böylece kemikler uzunlamas›na büyür.

Büyüme hormonunda görülen bir baflka mucize de bu hormonun

salg›land›¤› dönem ve miktar›d›r. Büyüme hormonu tam olarak gereken

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

önemli bir mucizedir. Çünkü ihtiyaç duyulandan biraz daha az veya bi-

raz daha fazla hormon salg›lanmas› durumunda oldukça sak›ncal› sonuç-

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

lan›rsa devli¤e yol açar.2

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

düzenleyen çok özel bir sistem yarat›lm›flt›r. Bu hormonunun salg›lanma

miktar›na hipofiz bezinin yöneticisi say›lan hipotalamus karar verir. Bü-

yüme hormonu salg›lanmas› gerekti¤i zaman hipofize "büyüme hormonu

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

hormonu bulundu¤u zaman da, hipotalamus hipofize bir mesaj (soma-

tostatin hormonu) göndererek, büyüme hormonunun salg›lanmas›n› ya-

vafllat›r.3
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Kemik hücrelerinin
her biri vücudun
hangi bölgesinde,
nas›l bir flekil ala-
caklar›n› ve ne ka-
dar büyüyeceklerini
çok iyi bilirler. Bü-
yüme hormonunun
verdi¤i emirleri ek-
siksiz yerine getirir-
ler. Vücudumuzdaki
hücreler aras›ndaki
bu iletiflim sayesin-
de orant›l› bir vücu-
da sahip oluruz. 



Peki hipotalamusu oluflturan hücreler, kanda ne kadar büyüme hor-

monu olmas› gerekti¤ini nereden bilmektedirler? Nas›l olur da kanda bu-

lunan büyüme hormonu miktar›n› ölçer ve bu duruma göre bir karar ve-

rebilirler? Bu durumun ne kadar büyük bir mucize oldu¤unu anlamak

için flu örnek üzerinde düflünelim: 

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

boyutuna inene kadar- küçülttü¤ümüzü düflünelim. Bu insan özel bir

kapsüle yerlefltirilip hipotalamus bölgesinde bulunan hücrelerden birinin

yan›na yerlefltirilsin. 

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

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

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

n›n içinde binlerce farkl› madde bulunmaktad›r. Moleküler yap›lar düflü-

nüldü¤ü zaman bir insan›n önüne konulan fleklin büyüme hormonuna m›
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yoksa baflka bir maddeye mi ait oldu¤unu bilmesi (e¤er bu konuda uz-

man bir bilim adam› de¤ilse) imkans›zd›r. Ancak hipotalamusa yerlefltir-

di¤imiz insan›n milyonlarca molekül içinde büyüme hormonlar›n› mutla-

ka tan›mas› gerekir. Ayr›ca bu hormonun miktar›n› da her an kontrol et-

mek zorundad›r. 

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

mus hücreleri nas›l yapmaktad›rlar? Her an kanda bulunan büyüme hor-

monu miktar›n› nas›l ölçmektedirler? Büyüme hormonunu di¤er mole-

küllerden nas›l ay›rt etmektedirler? Bu hücrelerin molekülleri tan›malar›-

n› sa¤layacak gözleri, durum de¤erlendirmesi yapacak bir beyinleri yok-
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tur. Ancak Allah'›n kurdu¤u kusursuz sistem içinde kendilerine emredi-

len görevi hatas›z bir flekilde yerine getirirler.

Büyüme hormonu yaln›zca geliflme ça¤›nda de¤il, yetiflkin insanlar-

da da salg›lanmaya devam eder. Bu durumda yetiflkinlerin de büyümeye

ve uzamaya devam etmeleri, insanlar›n dev yarat›klar haline gelmeleri

gerekirdi. Ancak böyle birfley gerçekleflmez. ‹nsan belirli bir büyüklü¤e

ulaflt›ktan sonra hücreler bölünmeye ve büyümeye devam etmezler.4 Bi-

lim adamlar› hücrelerin niçin bölünme ve büyüme ifllemine bir son ver-

diklerini halen bilmiyorlar. Bu konuda bilinen tek bir fley var; o da, hüc-

relerin çok özel bir sistem sayesinde zaman› geldi¤inde daha fazla büyü-

memeye ve bölünmemeye programlanm›fl olduklar›d›r. Bu durumda in-

san›n bu kusursuz programlamay› yapan gücü düflünmesi gerekir. Bu

gerçek bize Allah'›n yarat›fl›ndaki bir baflka mucizeyi gösterir. 

Trilyonlarca hücrenin, büyümelerini ve bölünmelerini birbirleriyle

uyumlu olarak ayn› zamanda durdurmalar›n›n ne kadar önemli bir olay

oldu¤unu anlamak çok zor de¤ildir. E¤er bu hücrelerden baz›lar› di¤er

hücreler gibi bölünmelerini durdurmasalar, sonuç insan için oldukça kötü

olur. Geliflme durdu¤u zaman herhangi bir grup hücre, örne¤in göz hüc-
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releri bölünmeye ve büyümeye devam etseler, göz, göz bofllu¤u içinde s›-

k›flarak patlar.

Trilyonlarca hücrenin birdenbire bölünme faaliyetlerini durdurmala-

r›ndan söz etmiflken bir konuyu daha hat›rlatmakta fayda vard›r. ‹nsan

o¤lunun on y›llard›r savaflt›¤› ve halen yenemedi¤i kanser hastal›¤›, tek

bir hücrenin durmaks›z›n kontrol d›fl› bölünmeye devam etmesi sonucun-

da ortaya ç›kar. Bu örnek mevcut sistemdeki dengenin hassasiyetinin da-

ha iyi anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

Yetiflkinlikte büyüme hormonu, baz› özel hücreler için etkili olmaya

devam eder ve bu hücreleri bölünerek ço¤almaya teflvik eder. Bu durum

yine bir yarat›l›fl mucizesidir ve çok özel bir amaca hizmet etmektedir. Bö-

lünen hücreler art›k büyümeye de¤il, vücudun onar›m›na ve yenilenme-

sine hizmet ederler. Örne¤in deri hücreleri ve alyuvarlar durmaks›z›n bö-

lünürler. Bunun için vücudumuzda her dakika 200 milyon yeni hücre do-

¤ar.5 Bu hücreler yafllanm›fl ve y›pranm›fl hücreler ile yer de¤ifltirirler.

Böylece toplam say› hep sabit tutulur. 

Büyüme hormonu öyle özel bir tasar›ma sahiptir ki, hücre bölünme-

sinin ve büyümesinin sa¤lanmas› için birçok faktörü de devreye sokar.

Hücrelerin bölünmeleri veya büyümeleri için öncelikle hacimlerini

art›rmalar› gerekir. Bu da ancak hücrede protein üretiminin artmas›yla

mümkün olur. ‹flte büyüme hormonu da hücredeki protein üretimini h›z-

land›ran bir özelli¤e sahiptir.

Bilindi¤i gibi protein üretimi oldukça karmafl›k bir sistem sayesinde

gerçekleflir. Bilim adamlar›n›n bu sistemin yüzeysel detaylar›n› anlamala-

r› bile y›llar süren araflt›rmalar sonucunda mümkün olmufltur. Bu siste-

min çal›flmas›n› h›zland›racak bir molekül üretmek için bu sistemin bütün

detaylar›na hakim olmak gerekir. Büyüme hormonunun protein üretimi-

nin h›z›n› art›racak bir tasar›ma sahip olmas›, protein üreten sistemin ve

büyüme hormonunun Allah taraf›ndan birbirlerine uygun olarak yarat›l-

d›klar›n›n ve Allah'›n emriyle hareket ettiklerinin bir delilidir.

Büyüme hormonu yaln›zca protein sentezinin h›zlanmas›n› sa¤la-

maz, ayn› zamanda protein sentezi için gerekli olan hammaddenin de

hücreye giriflini sa¤lar. Protein sentezinin yap›labilmesi için gerekli olan
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bafll›ca materyal, proteinin yap›tafl› olan amino asitlerdir. Büyüme hormo-

nu sanki bu bilgiden de haberdarm›fl gibi, hücre zar›n›n daha çok amino

asit yakalamas› için hücre zar›n› uyar›r.

Protein sentezinin h›zlanmas› için hücre metabolizmas›n›n da h›z-

lanmas› gerekir. Bunun için büyüme hormonu di¤er hormonlarla iflbirli¤i

yapar. Büyüme s›ras›nda salg›lanan tiroid hormonu hücrelerin metaboli-

tik aktivitelerini h›zland›r›r.

Bütün bu ifllemlerin yap›labilmesi için elbette çok önemli bir fleye da-

ha ihtiyaç vard›r; enerjiye. Buraya kadar sayd›¤›m›z bütün sistemler ek-

siksiz var olsalar bile, enerji kayna¤› olmadan bunlar›n bir önemi yoktur.

Çünkü enerji olmadan büyüme faaliyetini gerçeklefltirmek imkans›zd›r.

Ancak insan vücudu o kadar kusursuz ve o kadar planl› yarat›lm›flt›r ki,

bu ihtiyaç da düflünülmüfltür. Büyüme hormonu bütün bu marifetlerinin

yan›nda çok önemli bir görev daha yapar. Ya¤ moleküllerinin serbest ka-

larak kana kar›flmas›n› sa¤lar. Böylece bu moleküller birer yak›t görevi

görecek ve ihtiyaç duyulan enerji temin edilmifl olacakt›r. 

Büyüme hormonunun vücut içindeki faaliyetlerini okurken, bunlar›

baflaran›n birkaç atomun bir araya gelmesiyle oluflmufl, cans›z, fluursuz,

eli, gözü, beyni olmayan bir molekül oldu¤unu unutmamak gerekir. Böy-

le cans›z bir maddenin, vücut içinde ne zaman nereye gidece¤ini, ne za-

man, nereyi, nas›l uyaraca¤›n› bilmesi ola¤anüstü bir durumdur. Ayr›ca,
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büyüme hormonunun mesaj tafl›d›¤›n› söylemek de gerçekleflen olay› ifa-

de etmek için kullan›lmaktad›r. Gerçekte, fluursuz atomlar›n birbirlerine

yaz›l› mesajlar gönderemeyecekleri aç›kt›r. Ancak, vücut içinde o kadar

mucizevi bir olay gerçekleflir ki, baz› moleküller birbirlerini gördüklerin-

de hemen ne yapmalar› gerekti¤ini anlar ve onu yaparlar. Örne¤in, baz›-

lar› büyüme hormonunu görünce hemen bölünmeye bafllar. Kimi bir an-

da daha fazla amino asit almaya karar verir. Ve bunun için sadece büyü-

me hormonunu görmesi yeter. Bu kadar fluurlu ve organize bir hareket

vücut içinde aral›ks›z olarak nas›l devam edebilmektedir? 

Bütün bu muazzam dengelerin zaman içinde, tesadüflerle olufltu¤u-

nu iddia etmek bilimsel gerçeklerle ve ak›lla çeliflmektedir. Çünkü denge-

deki tek bir eksiklik, bütün sistemin yok olmas› anlam›na gelir. Bir canl›-

n›n yaflam›n› devam ettirebilmesi için tüm sistem ve organlar›n ayn› anda

var olmalar› gerekmektedir. Büyüme hormonu hakk›nda buraya kadar
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anlat›lan bütün detaylar ve birbiri içine geçmifl bu hassas dengeler tek bir

gerçe¤i göstermektedir: ‹nsan tek bir seferde, kusursuz bir flekilde yarat›l-

m›flt›r. Allah, yarat›fl›ndaki üstünlük için Kuran'da flöyle buyurmaktad›r:

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

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

ve yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakim-

dir. (Haflr Suresi, 24)

Prolaktin Hormonu

Hipofiz bezinden salg›lanan bu hormon, kad›nlarda anne sütünün

üretilmesi için gö¤üste bulunan süt bezlerini uyar›r. Üretimi hipotalamus

bölgesinin kontrolü alt›ndad›r. Bu hormonun görevini nas›l yapt›¤› detay-

l› olarak "Anne Sütü Mucizesi" bölümünde aç›klanacakt›r.

Oksitosin Hormonu

Bu hormon hipotalamus taraf›ndan üretilir ve hipofizin arka bölü-

münde depolan›r. Gerekti¤i zaman hipotalamustan gelen sinirsel bir

emirle hipofiz taraf›ndan salg›lan›r. Görevi, süt kanallar›n›n kas›lmas›n›

sa¤lamakt›r. Oksitosin hormonunun anne sütü üretimindeki görevi de

"Anne Sütü Mucizesi" bölümünde detayl› olarak aç›klanacakt›r.

Oksitosin hormonunun anne sütü üretimi d›fl›ndaki bir baflka görevi

de do¤um yaklaflt›¤› zaman rahim kaslar›n›n kas›lmas›n› sa¤lamakt›r.

Böylece do¤umun kolay gerçekleflmesini sa¤lar. Do¤um yaklaflt›¤›nda ok-

sitosin üretimi h›zla artar. Çok ilginçtir ki, ayn› anda rahim kaslar›, oksi-

tosin hormonuna karfl› ola¤anüstü bir duyarl›l›k kazan›r.6 Do¤um s›ras›n-

da, baz› kad›nlara, a¤r›n›n dinmesi ve do¤umun daha kolay olmas› için

damardan oksitosin verilmektedir. 

Oksitosin hormonunun üretiminin hatas›z yap›labilmesi için hipota-

lamusu oluflturan hücreler, kendilerinden çok uzakta gerçekleflen do¤um

olay›n›n bütün detaylar›na hakim olmak zorundad›rlar. Do¤umun zor bir

olay oldu¤unu, do¤umun gerçekleflmesi için rahim kaslar›n›n kas›lmala-

r› ve bebe¤i d›flar› do¤ru itmeleri gerekti¤ini bilmek zorundad›rlar. Ayr›-
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ca rahim kaslar›n›n kas›lmalar› için bir kimyasal üretilmesinin gerekti¤ini

ve bunun da hangi formülde oldu¤unu bilmelidirler. Hipotalamus hücre-

lerinin genlerine oksitosin hormonunun üretim plan›n› yerlefltiren, dün-

yaya yeni gelecek olan bebe¤i, anneyi, anne rahmini ve hipotalamus hüc-

relerini yoktan var eden Allah't›r.

Allah'›n göklerde ve yerde gerçekleflen her olaya hakim oldu¤u ve

herfleyin O'nun kontrolünde gerçekleflti¤i Kuran'da flöyle bildirilmifltir;

Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden

boyun e¤mifl' bulunuyorlar. Yaratmay› bafllatan, sonra onu iade

edecek olan O'dur; bu O'na göre pek kolayd›r. Göklerde ve yerde

en yüce misal O'nundur. O, güçlü ve üstün oland›r, hüküm ve hik-

met sahibidir. (Rum Suresi, 26-27)

Anne Sütü Mucizesi: Prolaktin ve 

Oksitosin Hormonlar› Görevde

Yeni do¤mufl bir bebe¤in beslenme ihtiyaçlar› yetiflkin bir insan›n

beslenme ihtiyaçlar›ndan çok farkl›d›r. Ayr›ca bebe¤in savunma sistemi

yetiflkin bir insan›nkine göre zay›f oldu¤u için, savunma sisteminin d›flar-

dan takviye edilmesi gerekmektedir. Yeni do¤mufl bir bebe¤in bütün bu

ihtiyaçlar›na cevap verecek en ideal besin "anne sütü"dür. Yap›lan çal›fl-

malar anne sütü ile beslenen bebeklerin çok daha sa¤l›kl› olduklar›n› ve

vücutlar›n›n daha iyi geliflti¤ini göstermifltir.7

Anne sütünün bir baflka mucizevi özelli¤i, geliflme aflamalar›nda be-

be¤in de¤iflen ihtiyaçlar›na cevap verecek flekilde, içerdi¤i besinlerin de

de¤iflmesidir. Bebek mamas› üreten büyük flirketler milyonlarca dolar

harcayarak yapt›klar› araflt›rmalarda, bir bebe¤in sa¤l›kl› geliflimi için en

ideal kar›fl›m› tespit etmeye çal›flm›fllard›r. Ancak ulaflt›klar› son noktada

böyle bir kar›fl›m›n mevcut olmad›¤›n›, bebe¤in de¤iflen ihtiyaçlar›na gö-

re her aflamada özel bir kar›fl›m›n haz›rlanmas› gerekti¤ini tespit etmifller-

dir. Ard›ndan en ileri teknolojilere sahip laboratuvarlarda anne sütünün

benzeri yapay mamalar üretme yoluna gidilmifltir. Ancak hiçbir yapay be-

sin anne sütünün yerini tutmamaktad›r.
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Ortada gerçek bir mucize vard›r. Annenin gö¤sünde bulunan birta-

k›m hücreler, hiç görmedikleri ve hiç tan›mad›klar› d›fl dünyadaki bir var-

l›¤›n, yeni do¤mufl bir bebe¤in bütün ihtiyaçlar›n› hesaplamaktad›rlar.

Ard›ndan bilim adamlar›n›n laboratuvarlarda yapamad›¤›n› baflarmakta

ve en mükemmel besin kar›fl›m›na sahip olan anne sütünü üretmektedir-

ler. Oysa annenin gö¤sünde bulunan süt bezlerini oluflturan hücreler, t›p-

k› di¤er hücreler gibi fluursuz ve ak›ls›z varl›klard›r. Bu mükemmel kar›-

fl›m›n formülünü hesap etmeleri ve üretmeleri imkans›zd›r. 

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

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

üretiminde hormonal sistem ve sinir sistemi ortaklafla görev yaparlar. Ku-

sursuz bir bilgi ak›m› ve planlama sonucunda bu üretim gerçeklefltirilir.

Annenin gö¤sünde bulunan süt bezlerini harekete geçiren çok özel

bir hormon vard›r. Bu hormon –daha önceki sayfalarda da belirtildi¤i gi-

bi- prolaktin hormonudur. Prolaktin hormonu hipofiz bezinden salg›lan›r. 

Ancak hamilelik döneminin bafl›nda prolaktin hormonunun salg›-

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

bir araban›n fren pedal›na bas›lmas› gibi düflünebiliriz. Araba afla¤› do¤-
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ru hareket etme e¤ilimindedir, ancak frene bas›l› oldu¤u sürece hareket

edemez. Yani süt üretimi frenlenmifl olur.

Prolaktin hormonunun frenlenmesi çok yerinde bir karard›r. Çünkü

bebek daha do¤mad›¤› için annenin erken süt salg›lamas›n›n bir yarar›

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

mas› nas›l engellenmifltir? Bu sorunun cevab› bir yarat›l›fl harikas›n› bize

tan›tmaktad›r. Beynin hipotalamus bölgesi, prolaktin hormonunun üreti-

mini engelleyen bir hormon salg›lar. PIH (Prolaktin Inhibiting Hormon-

Prolaktin Engelleyici Hormon) olarak isimlendirilen bu hormon prolaktin

üretimini yavafllat›r, yani bir anlamda frene basar.

Peki frene bas›lmas›na karar veren kimdir? Hamilelik döneminde

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

PIH üretmesini sa¤lar. Bebe¤in do¤umuyla birlikte östrojen salg›s› azal›r.

Östrojenin azalmas› PIH'›n azalmas›n› sa¤lar. Bu ifllem aya¤›n frenden ya-

vafl yavafl kalkmas›na ve araban›n yokufl afla¤› hareket etmesine benzer.

Böylece prolaktin üretimi yavafl yavafl artar. Prolaktin hormonu da süt

bezlerini anne sütü üretmeleri için harekete geçirir. 

Ortada gerçek bir yarat›l›fl harikas› bulunmaktad›r. Hamileli¤in ilk
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aylar›nda süt üretimi bu tasar›m sayesinde engellenmifltir. fiimdi bütün bu

sistem üzerinde dikkatli bir flekilde düflünelim:

Prolaktin hormonunu üreten hipofiz hücreleri, süt bezlerini nereden

tan›maktad›rlar? Süt üretmekle görevli hücrelere "süt üret" talimat›n› hangi

ak›l ve fluurla vermektedirler?

Do¤um öncesinde prolaktin üretimini engelleyen hormonlar, sütün

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

den bilirler? 

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

gellemek için prolaktin hormonunun üretiminin engellenmesi gerekti¤ini

nas›l ö¤renmifllerdir?

Anne sütünün üretimini en do¤ru zamanda teflvik eden bir baflka sis-

tem daha vard›r ki, bu sistem de insan vücudunun ne kadar planl› bir flekil-

de yarat›ld›¤›n›n bir baflka delilidir.

Bebe¤in süt emmesi, annenin gö¤üs bölgesinde bulunan baz› sinir

hücrelerinin hipotalamusa bir sinir uyar›s› göndermelerine neden olur. Bu

uyar› hipotalamusu etkiler ve hipotalamusun prolaktin üzerinde uygulad›-

¤› freni kald›rmas›n› sa¤lar. Böylece prolaktin üretimi artar ve süt bezleri

süt üretmeleri için uyar›lm›fl olurlar.

Bu nokta üzerinde bir kez daha düflünelim;

Annenin gö¤sünün içine do¤ufltan baz› alg›lay›c›lar yerlefltirilmifltir. Bu

alg›lay›c›lar bebe¤in emme refleksini tan›yacak flekilde tasarlanm›fllard›r. Bu

alg›lay›c›lardan ç›kan elektrik kablolar›n›n (sinir uzant›lar›) bir ucu çok

uzakta bulunan bir baflka organa, beynin hipotalamus bölgesine ba¤lanm›fl-

t›r. Yani bebe¤in emme refleksinin bafllamas›n› hipotalamus bölgesine bildir-

mek için özel bir sistem var edilmifltir. Bu kablolar etten ve kemikten olufl-

mufl insan bedenindeki trilyonlarca ihtimal içinde en do¤ru yere ba¤lanm›fl-

lard›r. Kazayla beynin görme merkezine, mideye ya da ba¤›rsaklara de¤il,

tam olarak olmas› gereken yere, yani hipotalamusa ba¤lanm›fllard›r.

Hipotalamusu oluflturan hücreler de kendilerine bu elektrik sinyali

ulaflt›¤› anda, anne sütünün salg›lanmas› için gerekli olan ifllemi bafllat›rlar.

Ancak bu hücreler herhangi bir ak›l veya fluur sahibi de¤illerdir. Bu sinya-
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prolaktin

Bebe¤in süt emmesiyle birlikte annenin gö¤üs bölgesinde bulunan baz› sinir
hücreleri hipotalamusa uyar› gönderir. 2) Bu uyar› üzerine hipotalamus, hipofiz

bezine prolaktin üretme için emir verir. 3-4)Hipofiz bezinden salg›lanan prolaktin
hormonu da anne sütünün üretilmesi için gö¤üste bulunan süt bezlerini uyar›r.

süt bezleri

süt bezleri

hipofiz bezi

hipotalamus

1

2

3

4
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lin anne gö¤sünden geldi¤ini, bebe¤in emme refleksini kendilerine bildir-

di¤ini, bu yüzden anne sütünün salg›lanmas› gerekti¤ini, sütün salg›lan-

mas› için kendilerine önemli bir görev düfltü¤ünü, prolaktin üretimini ar-

t›rmalar› gerekti¤ini; çünkü prolaktinin süt bezlerini hareket geçirece¤ini,

kesinlikle bilemezler. Öyleyse fluursuz hücrelere bu fluurlu hareketleri

yapt›ran kimdir?

Kim anne gö¤sünün içine alg›lay›c›lar yerlefltirmifltir?

Kim bu alg›lay›c›lar›n ürettikleri sinyalleri iletecek kablolar› döfle-

mifltir?

Kim bu kablolar›n ucunu hipotalamusa ba¤lam›flt›r?

Kim hipotalamus hücrelerine bu sinyal geldi¤i zaman hipofiz bezini

etkilemeleri gerekti¤ini ö¤retmifltir?

Kim hipofiz bezini oluflturan hücrelerin içine, süt bezlerini harekete

geçirecek hormonun formülünü yazm›flt›r?

Kim, bu hormonun, kafatas›n›n içinde bulunan hipofiz bezinden, an-

ne gö¤süne ulaflmas›n› sa¤layacak damar sistemini var etmifltir?

Kim gö¤üs hücrelerini bu hormon geldi¤i zaman faaliyete geçecek

flekilde yaratm›flt›r?

Kim gö¤üs hücrelerine anne sütünün –bilim adamlar›n›n dahi taklit

edemedikleri- o benzersiz formülünü ö¤retmifltir?

Bütün bu sorular›n elbette tek bir cevab› vard›r: Alemlerin Rabbi

olan Yüce Allah. 

Bilim ve teknolojinin ilerlemesi sayesinde insan kendi vücudunu da-

ha yak›ndan inceleme imkan› bulmufltur. Bu imkan, insan bedeninde var

olan sistemlerin ne kadar büyük bir ak›l ve planlama ile var edildi¤ini

göstermifl ve Allah'›n yaratma sanat›n› bütün detaylar›yla gözler önüne

sermifltir.

Allah'›n varl›¤›n› kabul etmeyen insanlar›n bütün bu olaylar karfl›s›n-

da her zaman oldu¤u gibi s›¤›nd›klar› tek bir aldatmaca vard›r; tesadüf...

Bu insanlar, canl›lardaki ve evrendeki kusursuz planlama ve sanat›n

kökeni hakk›nda yaln›zca tesadüfü savunurlar. Ancak tek bafl›na yukar›-

da yüzeysel detaylar›n› aç›klad›¤›m›z "anne sütü mucizesi" dahi bu tesa-

düf iddias›n›n anlams›zl›¤›n› göstermeye yeterlidir. 
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Bu sistemde yer alan binlerce farkl› eleman›n tek bir tanesinin bile,

örne¤in tek bir gö¤üs, hipofiz, sinir ya da hipotalamus hücresinin veya

tek bir hormonun dahi tesadüfen oluflmas› bilimsel olarak imkans›zd›r.

Bu sistemin elemanlar›n›n her biri görevlerini yapacaklar› do¤ru noktada,

varl›klar›n› devam ettirmek için ihtiyaçlar› olan yan sistemlerle (dolafl›m,

solunum vs) birlikte, bir anda var olmak zorundad›rlar. Bunun ise tek bir

aç›klamas› vard›r; bu sistem Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r.

Anne sütü mucizesindeki bir baflka yarat›l›fl delili ise oksitosin isim-

li hormondur.

Yukar›daki sat›rlarda anne sütünün üretilmesi için var olan kusursuz

tasar›m anlat›ld›. Ancak ortada bir problem vard›r: Süt bezlerinde sütün

üretilmesi tek bafl›na yeterli de¤ildir. Bebek anne sütünü, meme ucundan,

biberondan oldu¤u gibi kolayca kendi gücüyle ememez. Sütün, süt bezle-

rinden gö¤üs ucuna ulaflt›r›lmas› gereklidir. Aksi takdirde flu ana kadar

detaylar›n› anlatt›¤›m›z sistemin hiçbir önemi olmayacak, anne sütü süt

bezlerinden gö¤üs ucuna ulaflamayacak ve yeni do¤mufl bebek besinsiz

kalacakt›r. Peki süt gö¤üs ucuna, dolay›s›yla bebe¤e nas›l ulaflt›r›l›r?

Tarih boyunca anne sütü emen trilyonlarca insan –ki buna siz de da-

hilsiniz- bunu oksitosin hormonuna borçludur. 

Oksitosin hormonu süt bezi kanallar›n›n etraf›nda bulunan kaslar›n

kas›lmalar›n› sa¤lar. Kas›lmalar sayesinde süt, süt bezlerinden gö¤üs ucu-

na do¤ru hareket eder ve bu bölgede haz›r bekler. Böylece emzirme iflle-

mi s›ras›nda süt kolayl›kla bebe¤e ulaflm›fl olur.

Peki oksitosin hormonunu üreten hücreler, sütün kullan›labilmesi

için anne gö¤sünün ucuna ulaflt›r›lmas› gerekti¤ini, aksi takdirde bebe¤in

süt ememeyece¤ini nereden bilirler? Bu bilgiye sahip olsalar dahi, süt ka-

nal›ndaki hücrelerin kas›lmalar›n› sa¤layacak formülü nas›l bilebilirler? 

Bu sorular bir insan›n mevcut sistemdeki mükemmelli¤i daha iyi

kavrayabilmesi için kendi kendine sormas› gereken sorulard›r. ‹nsan vü-

cudundaki her hücrenin üzerinde tecelli eden ak›l ve fluur, kendilerini

yoktan var eden Allah'›n sonsuz ilmini yans›tmaktad›r. Allah Kuran'da

gökte ve yerde olan her ifli kendisinin düzenledi¤ini flöyle bildirmifltir:

Gökten yere her ifli O evirip düzene koyar… (Secde Suresi, 5)
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Kan›n›zdaki Su Miktar›n› Ayarlayan 

Sistem: Antidiüretik Hormon

Vücudunuzda ne kadar su bulunmas› gerekti¤ini biliyor musunuz?

Her gün yedi¤iniz besinler ve içti¤iniz s›v›larla vücudunuza kaç gram su

ald›¤›n›z› ve bu suyun ne kadar›n› vücudunuzdan atman›z gerekti¤ini he-

saplayabilir misiniz? Günün her saniyesi kan›n›zda kaç gram su bulundu-

¤unu, kan bas›nc›n›z›, dokular›n›zdaki su oran›n› hesaplayabilir misiniz?

E¤er bu hesaplamalar› teker teker yapma görevi bir insana verilmifl

olsayd›, baflka hiçbir iflle ilgilenmeden bütün zaman›n› bu göreve ay›rmak

zorunda kal›rd›. Bu çok önemli bir görevdir; çünkü insan bedeni su kay-

betmemek zorundad›r. E¤er su kayb› mevcut suyun %10'u gibi bir raka-

ma ulafl›rsa bunun ard›ndan ölüm gelir.

Ancak insan›n, bedeninde bulunan su miktar›n› ölçmeye ihtiyac› ol-

maz. Çünkü her insan›n bedeninin derinliklerine, vücudunda bulunan su

miktar›n› ayarlayan ve düzenleyen çok özel bir sistem yerlefltirilmifltir.

E¤er bu sistemin detaylar›n› inceleyecek olursan›z flafl›rt›c› bir mühendis-

lik ve planlama harikas› ile karfl›lafl›rs›n›z.

E¤er terleme ya da su içmeme nedeniyle bir miktar su kayb›na u¤-

rarsak, kandaki su yo¤unlu¤u düflecektir. E¤er vücudunuza özel bir sis-
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Su, insan vücudunun en
çok ihtiyaç duydu¤u
maddedir. E¤er vücuttaki
su kayb› mevcut suyun
%10'u gibi bir rakama
ulafl›rsa, bu kay›p ölüm
ile sonuçlan›r. Ancak in-
san hiçbir zaman bede-
nindeki su miktar›n› öl-
çüp, buna göre tedbirler
almaz. Çünkü bu görevi
kendisinin yerine üstlen-
mifl, kusursuz bir sisteme
sahiptir. 



tem kurulmam›fl olsa, kan›n›zdaki su

yo¤unlu¤u ne kadar düflerse düflsün,

sizin bundan haberiniz olmayacak

ve bir süre sonra fark›nda olmadan

susuzluktan ölecektiniz. Peki kan›-

n›zdaki su miktar›n›n düfltü¤ü nas›l

anlafl›l›r ve gerekli tedbirler nas›l al›-

n›r?

Beynin hipotalamus bölgesine

çok özel alg›lay›c›lar yerlefltirilmifltir.

Bu alg›lay›c›lar her saniye, hatta siz

bu yaz›y› okurken dahi, kan›n›zda

bulunan su miktar›n› ölçerler. E¤er

kanda bulunan su miktar›n›n düfltü-

¤ünü tespit ederlerse hemen alarma

geçerler. 

Bir an için hipotalamusta bulu-

nan alg›lay›c› hücrelerden birinin ye-

rine yine bir insan koydu¤umuzu

varsayal›m. Bu insan›n görevi, 24 saat hiç yorulmadan, uyumadan kanda

bulunan su miktar›n› ölçmektir. Ölene kadar da baflka hiçbir iflle ilgilen-

meyecek, tek görevi yaln›zca bu ölçümü yapmak olacakt›r. Kuflkusuz

böyle bir görevi yerine getirmek insan için mümkün de¤ildir. Peki bir

hücre toplulu¤u, bütün yaflam›n›, niçin bir s›v›n›n içinde bulunan su mik-

tar›n› hesaplamaya adar? Elbette bu, söz konusu hücre toplulu¤unun

kendisine verilen bir görevi yerine getirdi¤ini göstermektedir. Hipotala-

mus Allah'›n ilham› ile ifllev görmektedir.

Bu konunun bir de farkl› bir yönünü düflünelim. Kanda bulunan su

miktar›n›n düfltü¤ünü varsayal›m. Bu durumda alg›lay›c› hücrelerin yeri-

ne konan insan›n yapmas› gereken ne olacakt›r? E¤er bu hücrelerin yerin-

de gerçekten bir insan, örne¤in siz bulunsayd›n›z, nas›l bir önlem alma

yoluna giderdiniz? Su içme imkan›n› göz önünde bulundurmadan, kan-

daki su miktar›n› nas›l art›r›rd›n›z?
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Su ve di¤er at›klar, vücuttan, böbrekler,
ba¤›rsaklar, ci¤erler ve deri yoluyla at›l›r. 

deri

akci¤erler

karaci¤er

böbrekler

kal›n ba¤›rsak
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Muhtemelen –e¤er bir biyoloji e¤itimi almad›ysan›z- akl›n›za idrar

s›v›s›nda bulunan su moleküllerini ar›tt›ktan sonra kana geri kazand›r-

mak gelmezdi. Böyle bir fikir akl›n›za gelse dahi uygulamaya koymak

için ne yapman›z gerekti¤ini bilemezdiniz.

Hipotalamusta bulunan alg›lay›c› hücreler, kandaki su miktar›n›n
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E¤er kanda bulunan su miktar›n› ölçme ve buna göre önlem alma görevi insan›n
kendisine verilseydi, bunun için insan›n çok geliflmifl bir laboratuvara ihtiyac› olur-
du. Ve gece gündüz hiç aral›k vermeden kan›ndaki geliflmeleri gözlemlemek zorun-
da kal›rd›. Ancak insanlar›n binbir güçlükle yapacaklar› (hatta büyük ihtimalle yapa-

mayacaklar›) bu görevi, küçücük hücreler büyük bir ustal›kla yerine getirirler.

arka hipofiz bezi

hipotalamus

toplardamar

ön hipofiz bezi

k›lcal damar

k›lcal damarlar

atar damar

atardamar

hipofiz
bezi



düfltü¤ünü tespit ettikleri anda, dahiyane bir yola baflvururlar. Hipofiz

bezinde sakl› tutulan antidiüretik hormon (ADH) çok özel bir mesajc› mo-

lekülü kullanmaya karar verir. Bu mesaj, böbrekteki milyonlarca mikro

kanalc›¤›n etraf›nda bulunan hücreler için yaz›lm›flt›r. Ve bu hücrelere "id-

rar s›v›s›nda bulunan su moleküllerini yakalay›n" emrini vermektedir. 

Bu noktada flu sorular akla gelmektedir: Hipotalamusta bulunan

hücreler kendilerinden çok uzakta bulunan ve hiçbir zaman görmedikle-

ri böbrek hücrelerine emir vermeyi nas›l akletmifllerdir? Böbrek hücrele-

rinin anlayacaklar› ve itaat edecekleri bir mesaj yazmay› nas›l baflarm›fl-

lard›r? Böbrek hücreleri bu emre niçin itaat ederler?

Bu haberleflme sistemi sayesinde idrarda bulunan su moleküllerinin

büyük bir bölümü ar›t›l›r ve tekrar kana kar›flt›r›l›r. Sonuçta idrar miktar›

azalt›lm›fl ve vücuda belli ölçüde su kazand›r›lm›fl olur.

E¤er gere¤inden fazla su içmiflsek bu sefer mekanizma tam tersine

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

ta bulunan alg›lay›c›lar, ADH hormonunun salg›lanmas› ifllemini yavafl-

lat›rlar. ADH hormonu azal›nca böbreklerde suyun geri emilimi de azal›r.

‹drar s›v›s› artar ve kandaki su miktar› dengede tutulmufl olur.

ADH hormonunun bir özelli¤i de kan damarlar›n› kasabilmesi ve

böylece kan bas›nc›n› art›rabilmesidir. Bu da çok özel tasarlanm›fl bir gü-

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

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

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

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

rilmifltir. Bu al›c›lardan ç›kan kablolar da –sinirler- hipofiz bezine ba¤lan-

m›fllard›r. Normal kan bas›nc› alt›nda bu al›c›lar sürekli olarak uyar›lmak-

ta ve hipofiz bezine durmaks›z›n bir elektrik ak›m› göndermektedirler. Bu

elektrik sinyallerinin hipofize ulaflmas›, ADH hormonunun salg›lanmas›-

n› engellemektedir.8

Bu sistemi, k›z›l ötesi ›fl›nlar kullanarak yap›lan alarm sistemlerine

benzetebiliriz. E¤er h›rs›z fark›nda olmadan bu ›fl›n demetlerinden birine

temas ederse ›fl›k kayna¤› ve al›c› aras›ndaki ba¤lant› kesilir ve alarm çal-

maya bafllar.
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ADH hormonu
hipotalamusta

üretilir.

ADH hormonu
hipofiz bezinde de-
polan›r ve gerek-
ti¤inde buradan

salg›lan›r.

hipotalamus

ön hipofiz

arka hipofiz

atardamar

ADH

ADH

böbrek
tübülleri

uyar›

duyular

hipotalamus

arka hipofiz

karfl›l›k

normal

yo¤unlu¤u azalm›fl
kan

Kandaki su miktar› düfltü¤ün-
de, hipotalamusa uyar› gelir.
Bunun sonucunda hipotala-
mustaki sinir hücreleri, ADH
salg›lanmas› için uyar›da bulu-
nurlar. ADH hormonu, gönder-
di¤i mesajla böbreklerden da-
ha fazla suyun geri emilmesini
sa¤lar. Kan yeteri kadar sulan-
d›ktan sonra ADH salg›lanmas›
sona erer. 

böbrek



T›pk› bu örnekte oldu¤u gibi; kalbin ve damarlar›n içine yerlefltirilen

al›c›lardan hipofize sinyal ulaflt›¤› sürece herfley normal ve yolunda gidi-

yor demektir. Peki alarm›n çal›flmas› nas›l gerçekleflir? 

Ciddi bir kanama durumunda insan çok kan kaybeder ve damarla-

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

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

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

septörlerin hipofize gönderdikleri sinyal de kesilir. Bu da hipofizin alarm

durumuna geçmesine ve ADH hormonu salg›lamas›na neden olur. ADH

hormonu derhal kan damarlar›n›n etraf›nda bulunan kaslar›n kas›lmas›-

na neden olur ve bu ifllem kan bas›nc›n›n yükselmesini sa¤lar. Bu çok

kompleks ve birbirine ba¤›ml› çal›flan ve birçok parçadan oluflan sistemin,

üzerinde düflünülmesi gereken birçok detay› vard›r. 

ADH hormonunu üreten hipotalamus hücreleri, kendilerinden çok

uzakta bulunan damarlar›n etraf›ndaki kas hücrelerinin yap›s›n› nereden
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Kalbin ve damarlar›n içine yerlefltirilen al›c›lardan hipofize sinyal ulaflt›¤› sü-
rece herfley yolunda gidiyor demektir. Ancak kan bas›nc› düfltü¤ünde sinyal
kesilir. Bu da hipofizin gerekli önlemleri almas›na neden olur. Bu sistemi, k›z›l
ötesi ›fl›nlar kullanarak yap›lan alarm sistemlerine benzetebiliriz. K›z›l ötesi
›fl›n devam etti¤i sürece sorun yoktur. Ancak herhangi bir sebeple (resimde
görüldü¤ü gibi) ›fl›n›n kesintiye u¤ramas›, alarm durumuna geçilmesini sa¤lar.
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Tesadüfen meydana ge-
len do¤a olaylar› bir arsa-
ya y›¤›lan çimento, tu¤la

ve elektrik kablosu gibi
malzemeleri geliflmifl bir

gökdelenler flehrine veya
ileri teknolojiye sahip bir

bilgisayar a¤›na dönüfl-
türemez. 

Vücuttaki çok daha kompleks yap›lar›n te-
sadüfen olufltu¤unu iddia etmek ise, bir
gökdelenler flehrinin tesadüfen meydana
geldi¤ini iddia etmek kadar mant›ks›zd›r. 



bilmektedirler? 

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

s›l tahmin etmifllerdir? 

Nas›l olur da bu hücrelerin kas›lmalar›n› sa¤layacak kimyasal for-

mülü üretebilirler?

Kalp ve hipofiz aras›ndaki iletiflim a¤›n›, kablolar› kim döfleyip böy-

le kusursuz bir alarm sistemi meydana getirmifltir? 

fiüphesiz ortada gerçek bir tasar›m vard›r. Ve bu tasar›m insan›n flu-

ursuz tesadüfler sonucunda de¤il, kusursuz bir yarat›l›fl ile var edildi¤ini

göstermektedir. Evrimcilerin, vücuttaki haberleflme ve alarm sisteminin

tesadüfen var oldu¤unu, hücrelerin kendi kendilerine bu sistemi aklettik-

lerini, tasarlad›klar›n› ve infla ettiklerini iddia etmeleri büyük bir mant›k

çöküntüsünün sonucudur. Böyle bir iddia, bir arsaya y›¤›lan çimento,

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

ce tesadüfen bir gökdelen meydana getirdiklerini, sonra ard›ndan ç›kan

ikinci bir f›rt›na ile bu gökdelenin içine elektrik sistemi döflediklerini,

üçüncü bir f›rt›nada ise, binan›n içine mükemmel bir güvenlik sistemi

kurduklar›n› iddia etmeye benzer. Ak›l ve sa¤duyu sahibi hiçbir insan

böyle mant›ks›z bir iddiay› kabul etmez. Ancak, evrimcilerin iddias› bun-

dan daha da mant›ks›zd›r. Allah'›n varl›¤›n› inkar etmek konusunda ke-

sin bir kararl›l›k içinde olan evrimciler, söylediklerinin ne kadar ak›ld›fl›

oldu¤unu göz önünde bulundurmaks›z›n evrim teorisini savunurlar. 

Oysa Allah'›n varl›¤› ve gökten yere herfleyi mükemmel bir tasar›m

ile yaratt›¤› çok aç›kt›r:

... Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gönülden

boyun e¤mifllerdir. Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yara-

tand›r. O, bir iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o

da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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HARUN YAHYA

Zaman Ayarlamas› ve Cinsiyet Ayr›m› Yapabilen Hormonlar

Belki ilk okundu¤u anda inanmas› güç gelecektir ancak, bedeninizin

içinde birçok saat bulunmaktad›r. Bilim adamlar›n›n biyolojik saat olarak

da tan›mlad›klar› bu kavram, bedenin farkl› bölgelerine yerlefltirilmifl ve

her biri kendi görevine göre zaman ayarl› olarak programlanm›fl birçok

mikro saatten oluflur. Bu mikro saatlerden biri de beynin hipotalamus böl-

gesine yerlefltirilmifltir.9

Herkes insanlar›n çocukluktan yetiflkinli¤e giden aflamada bir de¤i-

flim yaflad›klar›n›, ergenlik dönemi geçirdiklerini ve bu dönemde insan

vücudunda belirli de¤iflimlerin yafland›¤›n› bilir. Ergenlik ça¤›na geçifl ka-

d›nlarda 8-14, erkeklerde 10-16 yafllar› aras›nda yaflan›r. 

Peki bugüne kadar yarat›lm›fl milyarlarca insan›n bedenine yerleflti-

rilen ve hiç zaman› flafl›rmadan çal›-

flan bu saat nedir? Ve bir insan›n er-

genlik ça¤›na geldi¤ini nas›l olup da

hiç yan›lmadan anlayabilmektedir? 

Beynin hipotalamus bölgesi do-

¤umdan itibaren çok özel bir ifllemi

yerine getirmek için y›llarca bekler.

En do¤ru zaman, yani çocukluktan

ergenlik ça¤›na geçme zaman› geldi-

¤inde hipotalamusun içinde adeta

bir saat alarm› çalar. Bu, hipotalamu-

sun yeni bir göreve bafllama alarm›-

d›r. 

Asl›nda bu saat benzetmesi, bi-

lim adamlar›n›n mevcut bir olay›

aç›klamak ve anlafl›l›r bir hale getir-

mek için kulland›klar› bir aç›klama-

d›r. Hipotalamus içinde elbette bir

saat yoktur. Ancak bir et parças› y›l-

larca bekleyip, en do¤ru an geldi¤in-

de harekete geçiyorsa, bunun için en
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uygun benzetme hipotalamusun için-

de bir saat oldu¤udur. 

Peki hipotalamusu oluflturan hüc-

reler do¤ru zaman›n geldi¤ini nas›l an-

lamaktad›rlar? Bilim dünyas›, küçük

bir et parças›nda nas›l olup da böylesi-

ne fluurlu ve programl› bir hareketin

yap›labildi¤ini henüz aç›klayamam›fl-

t›r.10 Bu olay büyük bir mucizedir. Söz

konusu sistemin detaylar›n›n ilerleyen

y›llarda çözülmesi muhtemeldir. Elbet-

te bu detaylar›n anlafl›lmas› da

Allah'›n yaratmas›ndaki kusursuzlu-

¤un yeni bir delili olacakt›r.

Söz konusu alarm›n çal›flmas›yla

birlikte hipotalamus özel bir hormon

(GnRH) salg›lar. Bu hormon da hipofiz

bezine iki hormonun salg›lanmas› em-

rini verir. Çünkü hormonlar›n salg›lan-

mas› için en ideal zaman gelmifltir. Sal-

g›lanan hormonlar Folikül Uyar›c›

Hormon (FSH) ve Luteinlefltirici Hormon (LH)'dur.

Bu iki hormonun çok önemli görevleri ve mucizevi yetenekleri var-

d›r. Her ikisi de erkek ve kad›n bedeninin farkl›laflma ve fiziksel olgunlafl-

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

hormonlar› bu de¤iflimi sa¤layacak bölgelere uygun olarak tasarlanm›fl-

lard›r. Ve iki hormon da ne yapmalar› gerekti¤ini çok iyi bilircesine hare-

ket ederler.

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

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

revi de, bu bölgeden çok önemli bir baflka hormonun, östrojen hormonu-

nun salg›lanmas›n› sa¤lamakt›r.

FSH hormonu yine ayn› formülle erkek bedeninde de salg›lan›r. An-
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Beynin hipotalamus bölgesine yer-
lefltirilmifl olan "görünmez" saat sa-
yesinde, hipotalamus bir insan›n er-
genlik ça¤›na geldi¤ini anlar. Ve bu
saat her insanda hiç durmadan ve
bozulmadan çal›flmaktad›r. 
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cak bu sefer bambaflka etkilere yol açar. Testis hücrelerini uyar›r ve sperm

üretimini bafllat›r. 

LH hormonunun kad›n bedenindeki görevi, olgunlaflan yumurtan›n

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

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

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

de bulunan bir grup özel hücreyi (leyding hücreleri) uyar›r ve testosteron

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

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

meleri ve her cinste birbirlerinden tamamen farkl› etkilere sahip olmalar›

elbette çok düflündürücüdür. Erkek bedeni ve kad›n bedeni aras›ndaki

fark›, hormonlar nereden bilirler? Nas›l olur da ayn› formüle sahip bir

hormon, erkek bedeninde testosteron üretilmesini sa¤larken, kad›n bede-

ninde progesteron hormonu üretilmesini sa¤lar? Ayn› formülle üretilen

hormonlar erkek vücudunu tan›y›p sesini, kaslar›n› bir erke¤e uygun ola-
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H‹POF‹Z BEZ‹

Kad›nlarda Hormonal
Düzenleme:
Hipofiz bezinden salg›-
lanan LH yumurtan›n
serbest hale gelmesini
ve progesteron isimli
hormonun salg›lanma-
s›n› sa¤lar. 
FSH adl› hormon ise
kad›nlarda yumurtal›-
¤›n içinde bulunan yu-
murta hücrelerinin olu-
flumlar›n› ve geliflmele-
rini sa¤lar. 

LH

FSH

yumurtal›k



cak flekilde gelifltirirken, kad›n bedenindekiler nas›l olup da kad›n›n kim-

yas›n› ve özelliklerini bilip ona göre de¤ifliklikler yapabilmektedirler? Ay-

n› hormon ile farkl› etkilerin ve farkl› cinsiyetlerin oluflmas›n› sa¤layacak

bu mükemmel genetik program›, hücrelerin içine kim yerlefltirmifltir? 

Bu planlamay› yapan ak›l kime aittir? Tesadüflere mi, fluursuz hüc-

relere mi yoksa, hücreleri oluflturan atomlara m›?

Bu akl›n tesadüflere de, hücreye de, hücreleri oluflturan atomlara da

ait olmad›¤› son derece aç›kt›r. Erkek ve kad›na özgü olacak flekilde ayar-

lanm›fl bu düzenlemeler bir plan›n varl›¤›n› bize göstermektedir. Allah,

üstün güç sahibi Yarat›c›m›zd›r.
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Erkeklerde Hormonal 
Düzenleme:
Hipofizden salg›lanan LH
isimli hormon, testislerde
bulunan bir grup özel
hücreyi (leyding hücrele-
ri) uyar›r ve testosteron
isimli hormonun salg›lan-
mas›n› sa¤lar. 
Erkeklerde salg›lanan
FSH hormonu ise testis
hücrelerini uyar›r ve
sperm üretimini bafllat›r. 

LH

FSH

testis
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G
ünümüz fabrikalar›nda ve modern sanayi te-

sislerinde gündemde tutulan en önemli nokta

"verim"dir. Fabrikan›n her bölümünün ideal

bir h›zda çal›flmas› gerekir. Ancak birimlerin h›zl› çal›fl-

malar› tek bafl›na yeterli de¤ildir. Her birimin bir di¤eri

ile uyum içinde olmas› gerekir. Bir birimin di¤erlerinden

çok daha h›zl› çal›flmas› tek bafl›na de¤erlendirildi¤inde

bir avantaj gibi gözükse de, genel planlama düflünüldü-

¤ü zaman bu durum faydadan çok zarar getirebilir. Bu

yüzden fabrikalar ve tesislerde planlama ve verim sa¤la-

mak için endüstri mühendisleri, iflletmeciler ve bu konu-

da e¤itim görmüfl uzman personeller çal›fl›r. 

fiimdi bir kez daha hep birlikte dev bir fabrika ha-

yal edelim. Bu fabrikada milyonlarca farkl› ürün üretil-

sin. 24 saat hiç ara verilmeksizin fabrika çal›fls›n. Ve bu

fabrikada insan›n hayal gücünün ötesinde bir say›da ifl-

çi çal›fls›n; 100 trilyon iflçi.

fiüphesiz böyle bir fabrikan›n üretim plan›n› yap-

mak, hangi iflçi gruplar›n›n hangi h›zda en verimli flekil-

de çal›flacaklar›n› hesaplamak için bir mühendisler ve

iflletmeciler ordusu gereklidir. 

Gerçek hayatta böyle bir fabrika vard›r. Ancak bu

fabrikada iflletmeciler ve mühendisler görev yapmaz.

Bu görevi küçük bir et parças› ve bu küçük et parças›-

n›n salg›lad›¤› hormonlar yapar.

Söz konusu fabrika elbette insan vücududur. Bu

fabrikan›n veriminden sorumlu yöneticisi ise tiroid

bezidir. Tiroid bezi salg›lad›¤› tiroksin hormonu yar-

d›m›yla 100 trilyon hücrenin çal›flma ritmini teker

teker düzenler, h›zlar›n› ayarlar. Besinlerin hücreler

taraf›ndan enerjiye çevirim h›zlar›n› belirler. Bu

da yedi¤iniz besinlerden hangi verimle fayda-

land›¤›n›z› tespit eder. 



HARUN YAHYA

Örne¤in genç insanlar›n, özellikle yetiflme ça¤›ndaki insanlar›n ço¤u

oldukça yüksek bir metabolizma h›z›na sahiplerdir ve yedikleri besinleri

h›zla enerjiye çevirirler. Bir baflka deyiflle, yedikleri besinleri kolay yakar

ve kilo almazlar. ‹nsan›n yafl› ilerledikçe genellikle ifltah›nda bir farkl›l›k

olmaz; ancak ayn› miktarda besin yedi¤i halde gençlik dönemlerine göre

kilo al›r. Bunun sebebi, gençlik döneminde vücut hücrelerinin besinlerden

daha yüksek bir verimle enerji elde etmeleridir. Yafll›l›k dönemine girildi-

¤inde hücrelerin besin yakma ifllemindeki verimleri düfler ve yak›lama-

yan besinler ya¤ olarak vücutta depolan›r. 

Konunun bafl›nda verdi¤imiz fabrika örne¤ini tekrar ele alal›m. E¤er

bir fabrika sahibi olsayd›n›z, sizin için çal›flan iflçilerin en verimli flekilde

çal›flmalar›n›, bunu yaparken de kendi sa¤l›k ve güvenliklerine dikkat et-
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Özellikle çocuklar oldukça yüksek bir metabolizma h›z›na sahiptirler. Bunun ne-
deni, bu dönemde vücut hücrelerinin besinlerden daha yüksek bir verimle ener-
ji elde etmeleridir. Vücut hücrelerinin çal›flma h›zlar›n› denetleyen ve belirleyen
ise tiroksin isimli hormondur. 



melerini sa¤lamaya çal›fl›rd›n›z. E¤er fabrikan›zda çal›flan iflçilerin bir bö-

lümü hiçbir mazeretleri olmad›¤› halde yavafl çal›flsalard› bu, fabrikan›n

verimi aç›s›ndan elbette hiç iyi olmazd›. E¤er iflçilere hangi ifli hangi h›z-

da yapmalar› gerekti¤ini söyleyen bir idareci bulunmazsa, bir süre sonra

bu fabrikan›n üretiminde de aksamalar görülürdü.

Ayn› fley vücudumuz için de geçerlidir. E¤er hücrelerinize hangi h›z-

da çal›flmalar› gerekti¤ini söyleyen bir idareci bulunmazsa, sonuç bedeni-

niz için iyi olmaz. Bu durumda hücre faaliyeti yavafllar, yedi¤iniz besin-

ler h›zla ya¤a çevrilir, kolunuzu kald›racak haliniz kalmaz ve bütün vü-

cudunuz iflas noktas›na gelir. Hatta bu durum zeka gerili¤ine bile neden

olabilir. Nitekim tiroksin hormonu az salg›land›¤› zaman "miksödem"

isimli bir hastal›k ortaya ç›kar ve söz konusu belirtiler görülür.11

Ancak siz fark›nda bile de¤ilken sizin için çal›flan tiroid bezinizin sal-

g›lad›¤› tiroksin hormonu, 100 trilyon hücrenizin her birini teker teker bu-

lur ve tembellik etmelerini engeller. Böylece siz de günlük hayat›n›z› nor-

mal flartlar alt›nda sürdürebilirsiniz. 

Tiroksin hormonu yaln›zca hücrelerinizin tembellik etmelerini en-

gellemez, ayn› zamanda gere¤inden fazla çal›flmalar›n› da engeller. Tirok-

ADNAN OKTAR
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Bir fabrikada
üretimin en yük-

sek seviyeye
ulaflmas›, fabri-

ka çal›flanlar›n›n
çal›flma h›zlar›-
n›n kontrolüne

ve düzenlen-
mesine ba¤l›d›r.



HARUN YAHYA

sin hormonunun belirli bir miktarda salg›lanmas› sayesinde vücut hücre-

lerinin çal›flma h›zlar› hep dengede tutulur. E¤er vücut hücreleri olmas›

gerekenden daha h›zl› çal›fl›rsa ne olur? Bu durum, tiroksin hormonunun

fazla salg›land›¤› "toksik guatr" hastal›¤›nda görülür.12 Metabolitik aktivi-

te artar, vücut ›s›s› ve kan bas›nc› yükselir, kilo kayb› gerçekleflir, terleme

artar ve kifli genellikle sinirli davran›fllar gösterir. ‹nsan›n göz küresi d›fla-

r› do¤ru f›rlar. Bu durum ileri vakalarda körlü¤e ve hatta kalp yetersizli-

¤inden dolay› ölüme dahi neden olabilir.

‹nsan vücudunu oluflturan dokular sürekli yenilenir. Günde yaklafl›k

200 gram kas ve doku hücresi yenilenir.13 Bunu sa¤lamak için vücudu-

muzda her dakika 200 milyon hücre do¤ar ve ölmüfl hücrelerle yer de¤ifl-

tirir.14 ‹flte vücudumuzdaki bu restorasyon ve yenilenme faaliyetinin h›z›-

n› belirleyen de tiroksin hormonudur.

Peki bu hormonu üreten tiroid bezi, vücudumuzdaki hücrelerin han-

gi h›zlarda çal›flmalar› gerekti¤ini nereden bilmektedir? Vücut hücreleri-

nin yenilenme h›z›n› nas›l belirlemektedir? ‹nsan›n kendisi dahi vücut

hücrelerinin hangi h›zda çal›flmalar› gerekti¤ini bilmez. Hatta insanlar›n

ço¤u vücut hücrelerinin bir çal›flma h›z› oldu¤undan dahi haberdar de¤il-

dir. E¤er insan, kendi hücrelerinin çal›flma h›zlar›na müdahale etmek is-

tese, kendi iradesi ile hücrelerine kesinlikle söz geçiremez. Bunun için ya

t›bbi bir yard›m olmas› ya da herhangi bir ilaç kullan›lmas› gerekir. Çün-
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Tiroid bezinin çal›fl-
mas›ndaki düzensiz-

liklerin sebep oldu-
¤u hastal›klardan

biri Grave's hastal›-
¤›d›r. Bu hastal›kta
gözler d›flar› do¤ru

ç›kar. (yanda) Bir di-
¤er hastal›k ise gu-

atr olarak bilinen, ti-
roid bezinin büyü-

mesidir. (en sa¤da) 



kü hücrelerin çal›flma h›zlar› insan›n kendisinin de¤il, küçücük bir et par-

ças›n›n, tiroid bezinin kontrolü alt›ndad›r. 

Peki tiroid bezi ve tiroksin hormonu bu üstün akla nas›l sahip olmufl-

tur? Vücut hücrelerinin en ideal çal›flma h›z›n› tiroid bezi nas›l belirlemifl-

tir? Hücrenin içinde bulunan ve insano¤lunun halen nas›l çal›flt›¤›n› arafl-

t›rd›¤› yüzlerce farkl› sistemin hangi h›zda çal›flmas› gerekti¤ini nereden

bilmektedir? ‹nsano¤lu bu sistemlerin nas›l çal›flt›¤›n› daha anlamaya ça-

l›fladursun, tiroid hormonu bu sistemin bütün detaylar›n› ve hatta bu sis-

temin h›z›n› art›rmak için nas›l bir müdahalede bulunulmas› gerekti¤ini

dahi çok iyi bilmektedir. Buna uygun molekülü üretmekte ve hücrelerin

her birine teker teker göndermektedir. Bu durumda tiroid bezini olufltu-

ran ve tiroksin hormonunu üretmekle görevli hücrelerin insandan çok da-

ha üstün bir akla sahip oldu¤unu kabul etmemiz gerekir.

Ancak unutulmamas› gereken ve bu kitapta birçok kez tekrar edilen

önemli bir konu vard›r. Vücuttaki bütün hücreler gibi tiroid bezini olufl-

turan hücreler de herhangi bir ak›l veya fluur sahibi de¤ildirler. 
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Tiroid hormonlar›, metabolizmay›, büyü-
meyi, geliflmeyi ve sinir sisteminin akti-
vitelerini düzenlemekle görevlidir. 

tiroid bezinin
sol lobu
tiroid bezi
geçidi

nefes
borusu

tiroid 
k›k›rda¤›

g›rtlak 
ç›k›nt›s›
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Yandaki resimde görüldü¤ü gibi bir ti-

roid hormonu molekülü cans›z ve fluursuz

atomlardan oluflur. Hücreler ancak çekir-

deklerinde yaz›l› bulunan ve insan akl›n›n

s›n›rlar›n› aflan mükemmel bir genetik prog-

rama göre hareket ederler. Bu durumda ya-

rat›l›fl mucizesinin büyüklü¤ü daha da aç›k

bir flekilde ortaya ç›kar.

Sonsuz ak›l ve ilim sahibi olan Allah,

vücut hücrelerini, bu hücrelerin çal›flma sis-

temlerini belirleyen genetik program› ve bu

genetik program› okuyan ve de¤erlendiren

hücre içi sistemleri en mükemmel flekilde

yaratm›flt›r. Ayr›ca tiroid bezini oluflturan

hücrelerin genetik programlar›na da di¤er hücrelerin çal›flma sistemlerini

h›zland›racak hormonun moleküler formülünü yazm›flt›r. Bu durumda

ola¤anüstü uyumlu bir sistemin kuruldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Ve bu sis-

tem Allah'›n yaratmas›ndaki kusursuzlu¤u bir kez daha ispatlamaktad›r.

Allah Kuran ayetlerinde yeryüzünün her noktas›nda görülen bu uyum ve

kusursuzlu¤u flöyle bildirmifltir:

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yarat-

m›fl oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve

uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir;

herhangi bir çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun?

Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk

bulmaktan) umudunu kesmifl bir halde bitkin olarak sana döne-

cektir. (Mülk Suresi, 3-4)

Vücudumuzdaki Orant›

Tiroksin hormonunun bir baflka mucizevi özelli¤i daha vard›r: Tirok-

sin hormonu büyüme hormonu ile iflbirli¤i yapar. Bu çok ilginç bir nokta-

d›r. ‹ki molekül ortak bir amaç u¤runa ve birbirleri ile uyumlu bir flekilde
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hareket etmektedir. Bunun tek bir anlam› var-

d›r; bu iki molekül ortak bir amaç u¤runa ya-

rat›lm›fllard›r.

Önceki sayfalardan da hat›rlanaca¤› gi-

bi, büyüme hormonu, geliflme dönemindeki

bir çocu¤un hücrelerine bölünerek ço¤alma

ve büyüme emri veren moleküllerdir. Büyü-

me hormonu hücrelerin bölünme say›s›n› ve

miktar›n› belirler. Ancak planlanmas› gere-

ken çok önemli bir ayr›nt› daha vard›r; hücre-

lerin bölünme h›z›. Tiroksin hormonu büyü-

me ça¤›nda hücrelerin bölünme h›zlar›na da

etki ederek sa¤l›kl› bir flekilde geliflmenin ta-

mamlanmas›n› sa¤lar.

Tiroksin hormonunun önemini anlamak için aynaya bakman›z yeter-

lidir. Do¤ufltan  bir hastal›¤› olmad›¤› sürece her insan›n a¤z›, burnu, göz-

leri k›saca yüzünün ve vücudunun tamam› hemen her insanda birbirine

benzeyen bir orana sahiptir. ‹flte vücudunuzun bu orana sahip olmas›n›,

Allah'›n kusursuz bir ifllev ile yaratt›¤› tiroksin hormonuna borçlusunuz.

E¤er bundan y›llar önce –geliflme ça¤›nda bulunan bir okuyucu iseniz bu

sat›rlar› okudu¤unuz anda- vücudunuz henüz geliflmekte iken, tiroksin

molekülleri teker teker hücrelerinize gidip, hangi h›zda bölünmeleri ge-

rekti¤ini bu hücrelere bildirmeseydi, vücut organlar›n›z son derece oran-

t›s›z geliflirdi. Hatta bu durum zeka gerili¤ine bile neden olabilirdi. Nite-

kim do¤umdan hemen sonra tiroksin hormonunun az salg›lanmas› ile or-

taya ç›kan kretinizm hastal›¤›nda zeka gerili¤i görülür. Bu hastal›¤a yaka-

lanan insanlar geliflme ça¤› sonunda orant›s›z -genellikle çok k›sa bacakl›

ve büyük kafatas›na sahip- bir vücuda sahip olurlar. Ayr›ca tiroksin yok-

lu¤u cüceli¤e de neden olur.15

Günlük yaflamda gördü¤ünüz insanlar; okul arkadafllar›n›z, ifl arka-

dafllar›n›z, sokakta yürüyen insanlar, aileniz... Bütün bu insanlar vücut fle-

killerine Allah'›n mükemmel bir flekilde yaratt›¤› bu iki küçük molekül

–büyüme hormonu ve tiroksin hormonu- sayesinde sahip olmufllard›r. Bu
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hormonlar en do¤ru zamanda, en

do¤ru miktarda salg›lanm›fl, tril-

yonlarca hücreye teker teker hük-

metmifl, bu hücrelere ne kadar ve

hangi h›zda ço¤almalar› gerekti¤i-

ni bildirmifl ve sonuçta ortaya in-

san›n mükemmel yap›s› ç›km›flt›r.

Her insanda bu moleküllerin

üretim miktarlar› son derece özel

bir flekilde –ne az, ne fazla- ve her

insan›n bedenine en uygun flekilde ayarlanm›flt›r. E¤er bu hormonlar›n

üretim miktarlar›nda insandan insana ciddi de¤ifliklikler olsayd› ne olur-

du? O zaman insanlar›n fiziksel görünüflleri aras›nda çok ciddi de¤ifliklik-

ler olurdu. Milyarlarca insan 2.5-3 metre uzunlu¤unda, milyarlarca insan

yaln›zca 1 metre veya daha az uzunlukta, her biri orant›s›z vücut ve yüz

yap›lar›na sahip, hemen hemen tamam› zeka gerili¤ine sahip olarak ya-

flard›. Milyarlarca insan da henüz ergenlik ça¤›nda yaflam›n› yitirirdi. 

Sonuç olarak tekrar etmek gerekirse; insan nesli sahip oldu¤u d›fl gö-

rünüflünü ve fiziksel özelliklerini –Allah'›n kusursuz bir flekilde yaratt›¤›-

bu iki küçük moleküle, büyüme hormonu ve tiroksin hormonuna borçlu-

dur. Bu da insan›n yarat›l›fl›n›n Allah taraf›ndan nas›l hassas dengeler

üzerine bina edildi¤inin bir baflka delilidir:

Gökleri ve yeri hak olmak üzere yaratt› ve size düzenli bir biçim

(suret) verdi; suretlerinizi de güzel yapt›. Dönüfl O'nad›r. (Tegabün

Suresi, 3)

100 Trilyon Mikro Kalorifer

Bu yaz›y› okuyabilmeniz için beden ›s›n›z›n mutlak bir de¤erde ol-

mas› gerekir. Bu ›s›n›n afl›r› derecede düflmesi veya yükselmesinin sonu-

cu ölüm olur. Bu yüzden vücut ›s›n›z›n belirli bir seviyede olmas›n› dü-

zenleyen birçok sistem yarat›lm›fl ve do¤ufltan vücudunuza yerlefltiril-

mifltir. Bu ola¤anüstü sistemlerden biri de tiroksin hormonudur.
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Vücut hücrelerinin faaliyetleri

sonucunda belirli bir ›s› aç›¤a ç›kar.

100 trilyon hücrenin faaliyeti sonu-

cunda da vücut belirli bir ›s›ya ulafl-

m›fl olur. Bu durumda hücreleri, bede-

ninizi ›s›tan mikro kaloriferlere benze-

tebiliriz. ‹flte bu mikro kaloriferlerin

her birinin ne kadar ›s› vermesi gerek-

ti¤ini düzenleyen mucize molekül yi-

ne tiroksin hormonudur. 

Hücrenin çal›fl›rken belirli bir ›s›

yaymas›, 100 trilyon hücrenin yayd›¤›

toplam ›s›n›n insan yaflam› için tam

olarak gereken ›s›y› tam gerekti¤i ka-

dar sa¤lamas› bafll› bafl›na bir mucize-

dir. Üstelik tiroksin molekülleri hücre-

nin ne kadar ›s› yaymas› gerekti¤ini

de bilir. Bütün bunlar›n yan›s›ra, hücrenin çal›flma metabolizmas›na nas›l

etki edilece¤ini ve bu ›s›n›n nas›l art›r›laca¤›n› biliyor olmalar› da yarat›-

l›fl mucizelerindendir. 

Hassas Kontrol Mekanizmas›

Tiroksinin salg›lanma miktar›n› ve zaman›n› ayarlamak için çok ileri

teknoloji ve planlamaya sahip bir sistem kurulmufltur. Tiroksin hormonu-

nun salg›lanmas› yine bir emir-komuta zinciri sayesinde gerçekleflir. fiu-

ursuz hücrelerin biraraya gelmesiyle oluflmufl et parçalar›, kendi aralar›n-

da son derece disiplinli ve düzenli bir hiyerarfliye sahiptir.  

Tiroksin hormonuna ihtiyaç duyuldu¤u anda hormonal sistemin

beyni hipotalamus, hormonal sistemin orkestra flefi olan hipofiz bezine

bir emir (TRH- Tirotropin Salg›lat›c› Hormon) gönderir. Emri alan hipofiz

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

bezine bir emir (TSH- Tiroid Bezini Harekete Geçirici Hormon) gönderir.
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Emir-komuta zincirinin son halkas› olan tiroid bezi de kendisine ulaflan

bu emir do¤rultusunda hemen tiroksin hormonu üretir ve kan yoluyla

bunu bütün vücuda da¤›t›r.

Tiroksin hormonunun yaln›zca görevinin de¤il, salg›lanma miktar›-

n›n da son derece önemli oldu¤u yukar›daki sat›rlarda belirtilmiflti. Peki
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bu molekülün salg›lanma miktar› na-

s›l belirlenir? Nas›l olur da bu hor-

mon –hastal›k halleri d›fl›nda- ihti-

yaçtan fazla ya da az salg›lanmaz? 

Tiroksin hormonunun salg›lan-

ma miktar› da Allah'›n çok büyük bir

sanatla yaratm›fl oldu¤u özel bir sis-

tem sayesinde belirlenir. Bu sistem iki

ayr› ölçüm ve geri-besleme mekaniz-

mas›ndan oluflmufltur. Bu mekaniz-

malar›n her biri benzersiz birer mü-

hendislik tasar›m› örne¤idir.

Kanda bulunan tiroksin miktar›

normalin üzerine ç›kt›¤› zaman tirok-

sin hormonu hipofiz bezi ve bazen de

direkt hipotalamus üzerinde çok il-

ginç bir etki oluflturur: Hipofiz bezi-

nin TRH  hormonuna karfl› gösterdi¤i

duyarl›l›¤› azalt›r. 

E¤er biraz dikkatlice düflünüle-

cek olursa, ortada gerçek bir harika

oldu¤u görülecektir. Çünkü  TRH

hormonunun görevi, hipofiz bezini

harekete geçirmek ve tiroid bezine bir

emir (TSH-Tiroid Bezini Harekete

Geçirici Hormon) göndermesini

sa¤lamakt›r. Bu emir, tiroksin hormo-

nunun üretilmesi için kurulmufl bulu-

nan emir-komuta zincirinin ikinci

halkas›n› oluflturur. 

Sistem öyle detayl› bir flekilde

planlanm›flt›r ki, artan tiroksin kendi-
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Tiroksin hormonuna ihtiyaç
duyuldu¤unda hipotalamus,
hipofiz bezine bir emir gönde-
rir. Emri alan hipofiz bezi, tiro-
id bezinin harekete geçmesi
gerekti¤ini anlar. O da hemen
tiroid bezine bir emir gönderir.
Tiroid bezi de kendisine ula-
flan bu emir do¤rultusunda
hemen tiroksin hormonu üre-
tir ve kan yoluyla bütün vücu-
da da¤›t›r. 
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sini üreten kayna¤›n daha fazla üretim yapmamas› için son derece ak›lc›

bir tedbir almakta ve kendi üretimi için kurulmufl olan emir-komuta zin-

cirini kesintiye u¤ratmaktad›r. Böylece kanda bulunan tiroksinin norma-

lin üzerine ç›kmas›yla beraber tiroksin üretimi otomatik olarak yavafllaya-

bilmektedir. 

Bu durumu flu örnekle daha iyi anlayabiliriz: Hayali bir fabrikada

küçük ve ak›ll› makinelerin yap›ld›¤›n› düflünelim. Bu makinelerin yap›-

m› üç aflamal› flekilde gerçekleflmektedir. 

1- Birinci aflamada A bilgisayar› B bilgisayar›na üretim emri gönderir.

2- ‹kinci aflamada B bilgisayar› bu emri bir baflka dile çevirip, C bil-

gisayar›na gönderir. 

3- Üçüncü aflamada C bilgisayar› kendisine ba¤l› bir montaj robotu

sayesinde istenilen makineleri üretmeye bafllar. 

Derken gere¤inden fazla üretim gerçekleflir ve stoklarda ihtiyaç du-

yulandan fazla makine birikir. Bu durumda üretimin durmas› gerekir. ‹fl-

te bu aflamada çok mucizevi bir olay gerçekleflir. Stokta bekleyen makine-

lerin bir bölümü B bilgisayar›na gider ve bu bilgisayar ile A bilgisayar›

aras›nda bilgi ak›fl›n› sa¤layan kabloyu söker. Böylece B bilgisayar› A bil-

gisayar›ndan emir alamaz. Bu yüzden C bilgisayar›na makine yap›m em-

rini gönderemez ve üretim durur. Bu durum stokta bulunan makineler bi-

tene kadar sürer. Stoklar azald›¤› zaman A bilgisayar›n› B bilgisayar›na

ba¤layan kablo, makineler taraf›ndan tekrar yerine tak›l›r ve üretim de-

vam eder.

E¤er kendi üretimini ve kendisini üreten makineleri en ak›lc› ve en

verimli flekilde denetleyen böyle bir ürün yap›lsayd›, bu durum endüstri

ve teknoloji aç›s›ndan bir devrim olurdu. Ancak bugün insan için hayal

gibi gözüken bu üretim sistemi, insan›n kendi vücudunda her an gerçek-

leflmektedir.

Tiroksin hormonunun üretim miktar›n› belirleyen ikinci bir sistem

daha vard›r. Artan tiroksin, hipotalamus hücrelerini etkiler. Bu hücreler

de TRH üretimini azalt›rlar. Dolay›s›yla hipofizden salg›lanan TSH üreti-

mi de azal›r. Böylece tiroksin üretimi yavafllar.

Bu ikinci sistemi yukar›da verdi¤imiz fabrika örne¤ini ele alarak in-
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A

B

B

C

C

1) A bilgisayar›n-
dan B bilgisaya-
r›na üretim emri

gelir. 

3) C bilgisayar›
kendisine ba¤l›

bir montaj robo-
tu sayesinde is-

tenilen maki-
neleri üretmeye

bafllar.

2) B bilgisa-
yar› bu emri
anlafl›l›r bir
dile çevire-
rek, C bilgi-
sayar›na gön-
derir. 

Stokta gere¤inden fazla makine birikti¤inde,
bu makinelerden biri B bilgisayar›na gider
ve B ile A bilgisayar› aras›ndaki ba¤lant›y›
kopar›r. Böylece A bilgisayar› üretim emri
veremez ve bu durum stoklar tükeninceye
kadar devam eder. 
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celemek yerinde olacakt›r. Üretilen tiroksinin hipotalamusu etkilemesi ve

TSH üretimini yavafllatmas›, hayali fabrikada üretilen makinelerin A bil-

gisayar›na da giderek, bu bilgisayardan bilgi ç›k›fl›n› yavafllatmalar›na

benzer. Böylece yaln›zca A ve B bilgisayarlar› aras›ndaki iletiflim kesil-

mekle kalmaz, A bilgisayar›n›n çal›flmas› yavafllat›larak B bilgisayar›na

bir emir göndermesi de engellenmifl olur.

Kanda bulunan tiroksin miktar› azald›¤› zaman bu sistem tam ters

yönde çal›fl›r. A bilgisayar›ndan daha çok emir gönderilir, B bilgisayar›n›n

bu emirleri alma kapasitesi yükseltilir. Yani hipotalamus daha çok TSH

hormonu üretir, hipofiz bezinin kendisine gelen emre hassasl›¤› artar ve

TSH hormonu üretimi art›fl gösterir. Böylece daha çok tiroksin hormonu

üretilmifl olur.16

Bu durumda flu sorular› sormam›z gerekir; tiroksin hormonu üreti-

min durmas› için emir-komuta zincirinin durdurulmas› gerekti¤ini nere-

den bilmektedir? Hipotalamusta bulunan hücreler, tiroksin artt›¤› zaman

hormon salg›lamay› durdurmalar› gerekti¤ini, tiroksin azald›¤› zaman

hormon salg›lamay› art›rmalar› gerekti¤ini nereden bilmektedirler? Bu

kusursuz sistem nas›l var olmufltur?

Böylesine ince planlanm›fl bir sistemin tesadüfen meydana geldi¤ini

düflünmek, bir bilgisayar›n ya da televizyonun tesadüfen meydana geldi¤i-

ni düflünmekten çok daha ak›ld›fl› bir iddia olur. Çünkü bu sistemin çal›fla-

bilmesi için flu an burada detaylar› anlat›lmayan, ancak moleküler boyutta

gerçekleflen özel planlanm›fl yüzlerce ayr›nt› bulunmaktad›r. Bu sistemin

çok üstün bir ak›l, yani Allah taraf›ndan yarat›ld›¤› çok aç›k bir gerçektir.

On Bin Molekülden Dört Tanesi

Tiroksin hormonunun salg›lanma miktar›, yukar›da bahsetti¤imiz

hayranl›k uyand›r›c› sistemler sayesinde garanti alt›na al›nm›flt›r. Ancak

bütün bunlar›n yan› s›ra, herhangi bir kriz durumuna karfl› kanda bulu-

nan tiroksin miktar›n› sabit tutan ola¤anüstü bir sistem daha vard›r.

Tiroid bezi taraf›ndan kana salg›lanan tiroksin molekülleri s›rf bu ifl

için özel olarak tasarlanm›fl bir tafl›y›c› moleküle ba¤lan›r ve kanda bu fle-

74



kilde dolafl›rlar. Ve bu moleküle ba¤l› olduklar› sürece görevlerini yapa-

mazlar. Ancak ve ancak 10 bin tiroksin molekülünden sadece 4 tanesi kan-

da serbest bir flekilde bulunur. Hücrelerin metabolizma h›zlar›n› etkileyen

tiroksinler de iflte bu her 10.000 tiroksin molekülünden 4 tanesidir.17

Serbest tiroksin molekülleri hücrelerin içine girdikçe, onlar›n yerine

tafl›y›c›lar›ndan ayr›lan yeni tiroksin molekülleri geçer. Böylece tafl›y›c›la-

r›na ba¤l› olan tiroksin molekülleri bir depo olarak kullan›l›r ve gerekli ti-

roksin hep haz›r halde tutulmufl olur. 

Hücrelere etki etmesi gereken tiroksin miktar›n›n ne kadar hassas bir

denge ile ayarl› oldu¤u, e¤er hücrelere etki eden tiroksin miktar› artarsa

veya azal›rsa bunun sonucunda ne tip sak›ncalar›n ortaya ç›kaca¤› daha

önce ele al›nm›flt›. ‹flte bu hassas miktar›n içinde ayn› zamanda biraz ön-

ce de¤indi¤imiz 10.000'de 4'lük oran da vard›r. Bu durumda kaç›n›lmaz

olarak flu sorular› sormak gerekir:

Kim trilyonlarca molekülün say›s›n› saym›fl ve bu moleküllerin yal-

n›zca 10.000'de 4'lük bölümünün insan sa¤l›¤› için uygun oldu¤una karar

vermifltir? Kim geride kalan 9996 molekülün pasif durumda beklemesi

gerekti¤ini hesaplam›flt›r? Kan damarlar›n›n içinde 4 molekülde eksilme

oldu¤unu anlay›p, di¤er molekülleri serbest b›rakt›ran kimdir? Bu ak›l al-

maz matematiksel hesab› ve bu hesaba göre kurulmufl ve yeryüzünde gel-

mifl geçmifl bütün insanlarda var olan bu sistemi kim meydana getirmifl-

tir?

fiüphesiz bu örnek Allah'›n gözle görebildi¤imiz veya göremedi¤i-

miz her aleme hakim oldu¤unun, herfleyi sar›p kuflatt›¤›n›n ve yeryüzün-

deki herfleyi say› olarak tespit etti¤inin bir delilidir:

(Allah,) onlar›n nezdinde olanlar› sar›p-kuflatm›fl ve herfleyi say›

olarak da say›p-tesbit etmifltir. (Cin Suresi, 28)
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K
andaki kalsiyum miktar› insan›n hayatta kala-

bilmesi için son derece önemli bir faktördür. Bir

insan›n yaflam›n› sürdürebilmesi için nas›l ne-

fes almaya ve su içmeye ihtiyac› varsa, kan›nda belli bir

miktarda kalsiyum bulunmas›na da ihtiyac› vard›r. Kan-

daki kalsiyum miktar› olmas› gerekenin alt›na düfltü¤ün-

de, insan yaflam›n› yitirir. fiimdi flu hayali örnek üzerin-

de düflünelim: Önünüze özel bir flifle içinde 1 litre kan

konulmufl olsun. Ve bu kan›n ameliyatta bekleyen bir

hastaya nakledilece¤i, ancak bir problem oldu¤u söylen-

sin. Bu kan›n içinde kalsiyum eksikli¤i bulundu¤u, an-

cak ne kadar eksik oldu¤unun tespit edilemedi¤i belir-

tilsin. Sizden istenen, eksik miktar› tahmini olarak ta-

mamlaman›z. Ayr›ca size kullanman›z için büyükçe bir

kapta kalsiyum tozu da verilmifl olsun.

Acaba nas›l bir karar verirdiniz? 

Öncelikle yapman›z gereken, önünüzdeki kanda

ne kadar kalsiyum bulundu¤unu ölçmek olacakt›r. An-

cak bunun için çok geliflmifl teknolojik aletler gereklidir

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

oldukça çaresiz kal›rs›n›z. Önünüzdeki kanda bulunan

kalsiyum miktar›n› ölçemeyecek olman›z, bir insan›n

ölümüne neden olabilir.

Örne¤imizi biraz de¤ifltirelim. Bu kanda hiç kalsi-

yum olmas›n. Yapman›z gereken, en ideal miktarda

kalsiyum eklemesi yapman›z. Acaba bu sefer nas›l bir

karar verirdiniz? Önünüzdeki kalsiyum kab›ndan

kaç kafl›k al›p bu kana kar›flt›r›rd›n›z? Eksikli¤i

ölümle sonuçlanacak olan bir maddeden bir litre

kana kar›flt›r›lmas› gereken en ideal miktar acaba

nedir?
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Bu, hiçbir zaman karfl›laflmayaca¤›n›z örnek, yaln›zca kanda bulu-

nan kalsiyum miktar›n›n önemini daha iyi vurgulamak için verilmifltir.

E¤er önünüze içinde hiç kalsiyum bulunmayan 1 litre kan konulsa, bu ka-

na kar›flt›rman›z gereken kalsiyum miktar› yaln›zca bir gram›n onda biri-

dir. Vücuttaki 5 litre kanda bulunmas› gereken toplam kalsiyum miktar›

ise ancak yar›m gramd›r. Bunun daha fazlas› ya da daha az› oldukça cid-

di sa¤l›k problemlerine hatta ölüme yol açacakt›r. ‹flte insan vücudu böy-

lesine mükemmel ve hassas bir denge ile yarat›lm›flt›r. 80 kiloluk bir in-

san, kan›nda dolaflan yar›m graml›k kalsiyuma muhtaçt›r.

Kalsiyum, vücudumuzda birçok hayati fonksiyonun gerçekleflmesi-

ni sa¤lar. Kalsiyum olmadan kan›n›z p›ht›laflmaz, bu durumda küçük bir
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yara veya kesik dahi insan›n kan kayb›ndan ölmesine neden olabilir. Kal-

siyum sinir uyar›lar›n›n iletilmesinde de çok önemli bir rol al›r. E¤er sinir

uyar›lar›n›n iletimi kesilirse bu, o an ölüm anlam›na gelir. Kalsiyum ayn›

zamanda kaslar›n çal›flmas›n› ve kemiklerin sa¤laml›¤›n› da sa¤lar. Yetifl-

kin bir insan vücudunda yaklafl›k 2 kg kadar kalsiyum bulunur. Bu kalsi-

yumun yüzde 99'u kemiklerde depo edilmifltir. Geri kalan› ise metaboliz-

ma ile ilgili ifllevlerde kullan›l›r. Vücut fonksiyonlar›n›n devam etmesi

için de yaklafl›k olarak 0.5 graml›k kalsiyumun kanda dolaflmas› yeterli-

dir. Kan›n 100 ml'sinde 10 mg -bu, 1 litrede 0.1 grama karfl›l›k gelmekte-

dir- kalsiyum bulunmaktad›r.18

E¤er bu oran 10 mg'dan 6-7 mg'a düflerse, yani kanda bulunan top-

lam kalsiyum 0.2 gram azal›rsa tetani hastal›¤› ortaya ç›kar. Tetani hasta-

l›¤›nda oldukça a¤r› verici kas kas›lmalar› ve se¤irmeler görülür. Bu kas›l-

malar baflta kalp kaslar›nda ve solunum yolundaki kaslarda meydana ge-

lir. Bu kaslar›n düzensiz kas›lmas› hem kalbin at›fllar›n› düzensizlefltirir

hem de solunum yollar›n› t›kar. Gerekli tedavi uygulanmazsa hastan›n

kalbi durur veya düzenli nefes alamaz ve sonuçta ölebilir. Görüldü¤ü gi-

bi insan›n kalbinin atmas› veya nefes alabilmesi gibi son derece hayati

fonksiyonlar için dahi yar›m graml›k bir maddeye ihtiyaç duyulmaktad›r.

E¤er kanda bulunan kalsiyum miktar› 100 ml'de 12 mg'a ç›karsa, ya-

ni toplam kanda bulunan kalsiyum yaln›zca 1 gram›n onda biri kadar ar-

tarsa, bu durum böbrek tafllar›n›n oluflmas›na, sinir sisteminin refleks fa-

aliyetlerinin yavafllamas›na, kaslar›n zay›flamas›na ve güçlerini kaybet-

melerine neden olur. Kalsiyum miktar› 100 ml'de 17 mg'a ç›kt›¤› zaman

ise kalsiyum fosfat vücudun her yerine çöker ve vücudu zehirler.19 ‹nsan

vücudunun bir maddeye böylesine ba¤›ml› olmas› ve vücudunda gerçek-

leflen birçok ifllemde bu maddenin özel bir plan dahilinde kullan›l›yor ol-

mas› iki önemli noktay› tekrar ortaya ç›kar›r: ‹nsan›n yarat›l›fl›ndaki muh-

teflem plan ve kendisini yaratan Allah'›n karfl›s›ndaki acizli¤i.

Kandaki kalsiyum miktar›n›n öneminin ortaya ç›kmas›ndan sonra,

flu soru kaç›n›lmaz olarak akla gelecektir: Peki bu hayati miktar› belirle-

yen mekanizma nedir? Bu sorunun cevab› bir baflka yarat›l›fl mucizesini

ortaya koyar; tiroid bezi ve tiroid bezinin içerisine gömülmüfl bulunan bir
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baflka hormonal bez olan paratiroid bezleri, vücutta kalsiyum dengesinin

sa¤lanmas› için son derece ak›lc› bir plan uygulayarak, iflbirli¤i içinde ça-

l›fl›rlar. Özellikle paratiroid bezinin tek görevi, bütün ömrünüz boyunca,

gece-gündüz kan›n›zda ne kadar kalsiyum bulundu¤unu ölçmek ve kal-

siyum oran›n› en ideal ölçülerde tutmakt›r.

Paratiroid bezi üretti¤i son derece özel tasar›ma sahip parathormon

vas›tas›yla kanda bulunan kalsiyum oran›na müdahale eder. E¤er kanda

kalsiyum miktar› düflerse hemen parathormon salg›lar.20 Burada çok il-

ginç bir nokta ortaya ç›kmaktad›r. Bu bölümün hemen bafl›nda, önünüze

koyulan bir flifle kanda bulunan kalsiyum miktar›n› tespit edip edemeye-

ce¤inizi sormufl, e¤er elinizde bu ifl için özel olarak tasarlanarak üretilmifl

laboratuvar cihazlar› yoksa, bunu baflaramayaca¤›n›z› belirtmifltik. ‹flte

insano¤lunun ancak laboratuvar ortam›nda yapabildi¤i bir ölçümü, kü-

çücük paratiroid bezi yapabilmektedir. Paratiroid bezini oluflturan hücre-

ler sadece hormon üretmekle kalmay›p, ürettikleri hormonun kullan›laca-
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lar. Bir et parças›n›n
kalsiyumu tan›mas›,
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mas› ola¤anüstü bir

olayd›r. 



¤› alana ait ölçümler de yapmaktad›rlar. 

Bir hücre, önünden akan kan ›rma¤› içinde bulunan kalsiyum atom-

lar›n› nas›l tespit eder? Gözü, kula¤›, elleri olmayan hücreler, kanda bulu-

nan tuz, glikoz, ya¤, amino asitler, proteinler, hormonlar, enzimler, laktik

asit, karbondioksit, azotlu at›k, sodyum, potasyum, üre, ürik asit, demir,

bikarbonat gibi milyonlarca farkl› madde aras›ndan kalsiyum atomlar›n›

nas›l teflhis edebilir? Hücre kalsiyumu nas›l tan›r? Kalsiyumun kanda ne

kadar bulunmas› gerekti¤ini nereden bilir? Kalsiyum miktar›n› hangi flu-

ur ile ölçer? Hangi ak›l ile kalsiyumun az m› yoksa fazla m› oldu¤una ka-

rar verir? Bu noktada tekrar hat›rlatmak gerekir ki, bu hücreler ak›l ve flu-

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

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

biliyor olmalar›, bafll› bafl›na bir mucizedir.

Gerekli Önlemleri Alabilmek

Kendinizi bir an kalsiyum miktar›n› ölçen hücrelerin yerine koyun.

Gece gündüz hiç durmadan, hiç uyumadan, hiç dinlenmeden y›llar bo-

yunca tek iflinizin kanda bulunan kalsiyum miktar›n› hesaplamak oldu-

¤unu düflünün. Bu durumda hücrelerin yapt›klar› mucizevi ifllemin öne-

mi daha iyi ortaya ç›kmaktad›r.

Paratiroid hücreleri yapt›klar› ölçümler sonucunda kalsiyum mikta-

r›n›n düfltü¤üne karar verirlerse hemen parathormon salg›larlar. Bu afla-

mada hücreler bir baflka fluurlu hareket göstermektedirler. Hücreler;
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Bir insan›n önüne yanda gö-
rülen maddelerden konsa ve
bunlar›n ne olduklar› sorulsa,
e¤er bu konuda özel bir e¤i-
tim almam›flsa bu maddeleri
tan›yamaz. Ancak vücudu-
muzdaki hücreler, kandaki
yüzlerce maddenin içinden
kalsiyum atomlar›n› hemen
tan›rlar.
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- kalsiyum oran›n›n düfltü¤ünü anlamakta,

- eksik kalsiyumun nas›l telafi edilece¤ini bilmekte,

- ve buna göre gerekli hareketi yapmaktad›rlar.

fiimdi tekrar kendinizi paratiroid hücrelerinin yerine koyun ve düflü-

nün. E¤er kanda kalsiyum miktar›n›n azald›¤›n› fark etseydiniz, nas›l bir

önlem al›rd›n›z? Kalsiyum miktar›n›n artmas› için nas›l bir yola baflvurur-

dunuz? 

Bunun cevab›n› vermek için bir bilim adam› olman›z ve elinizde in-

san vücudunu inceleyecek her türlü imkan›n bulunmas› gerekirdi. ‹nsan

o¤lunun o ana kadar vücutta bulunan kalsiyum hakk›nda hiçbir bilgisi ol-

mad›¤›n› da varsayal›m. Bu durumda y›llar süren araflt›rmalar yapman›z

ve dünyan›n önde gelen biyokimyac›lar›ndan da yard›m alman›z gerekir-

di. Bütün bu çal›flmalar›n tek bir amac› olacakt›; vücutta kullan›labilecek

kalsiyum kaynaklar›n› bulmak.

Sonunda varaca¤›n›z sonuç flu olacakt›; kemiklerde bol miktarda kal-

siyum bulundu¤unu, bir miktar kalsiyumun da idrar yoluyla istemeden

de olsa vücuttan at›ld›¤›n› anlayacakt›n›z. Vücuda d›flar›dan kalsiyum al›-

m›n›n ise ince ba¤›rsakta gerçekleflti¤ini ö¤renecektiniz.

Bu durumda yapman›z gereken üç ifllem olacakt›r;

1- Kemiklerdeki kalsiyumun bir bölümünün ödünç al›nmas›n› sa¤-

lamak.

2- ‹drara kar›flt›r›lan kalsiyumun geri emilmesi için bir yol bulmak

3- Yedi¤imiz besinlerden daha fazla kalsiyum elde etmemizi sa¤lamak

Ancak bu ifllemlerin her biri ayr› birer uzmanl›k alan›na girmekte-

dir.

Birinci seçene¤i de¤erlendirmeniz için öncelikle kemik hücrelerini,

depolad›klar› kalsiyumun bir miktar›n› ödünç vermeleri için ikna etme-

niz gerekir. Kemik hücreleri (osteositler) kendileri için çok önemli bir

madde olan kalsiyumu kaybetmek istemeyeceklerdir. Öyle bir kimyasal

formül bulmak zorundas›n›zd›r ki; bu molekül kemik hücrelerinin depo-

lad›klar› kalsiyumun bir miktar›n› kana b›rakmalar›na sebep olsun. Bu

formülü bulmak için de kemik hücrelerinin bütün kimyasal s›rlar›na va-

k›f olman›z, kalsiyumun hangi sistem sayesinde depo edildi¤ini en küçük
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detay›na kadar bilmeniz ve sistemi tersine çevirecek bir molekül formülü

tasarlaman›z gerekecektir. Üstelik insano¤lunun 100 y›ld›r s›rlar›n› çöz-

meye çal›flt›¤› hücrenin iç dünyas›na ait bütün bilgileri bir anda elde et-

mek zorundas›n›zd›r. Yapaca¤›n›z uzun araflt›rmalar sonucunda kemik

hücrelerini kalsiyum b›rakmaya ikna eden mucizevi bir formül elde eder-

siniz; parathormon formülü. (bkz. flekil 1)

Ancak daha yapman›z gerekenler bitmemifltir. ‹kinci ve üçüncü ifl-

lemlerin yap›lmas›n› sa¤layacak iki formül daha bulman›z gerekmektedir.

Birinci seçene¤i de¤erlendirmek için yapman›z gereken, böbrek hüc-

relerini idrarda bulunan kalsiyumu yakalamalar› ve tekrar kana kar›flt›r-

malar› için ikna etmek olacakt›r. Bu hücrelerin idrar içinde kalsiyum ara-

mak gibi bir mecburiyetleri yoktur. Bu sefer kemik hücresinden çok fark-

l› bir hücrenin, böbrek hücrelerinin iç yap›lar›ndaki bütün s›rlar› çözme-

niz gereklidir. Ard›ndan sonsuz farkl› moleküler kombinasyon içinde öy-

le bir molekül bulmal›s›n›z ki, bu molekül böbrek hücrelerini "idrar için-

de kalsiyum aramak için" harekete geçirsin. Sonuçta bu özel formülü üret-

meyi baflar›rs›n›z ve dünyan›n en büyük mucizelerinden birisine tan›k

olursunuz. Çünkü elde edece¤iniz formü, birinci seçenekte elde etti¤iniz

formül ile t›pat›p ayn›d›r. Ayn› formüle sahip moleküller, birbirlerinden

çok farkl› iki hücreye, birbirlerinden çok farkl› iki hareketi yapt›rabilmek-

tedir. fiüphesiz bu, hiçbir flekilde tesadüfle izah edilemeyecek kadar ola-

¤anüstü bir mucizedir.
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fiekil 1

PARATHORMONUN YAPISIKanda kalsiyum miktar›
azald›¤›nda al›nan tüm

önlemleri yerine getiren
tek bir molekül vard›r:

Yanda amino asit dizili-
mi görülen Parathor-

mon. Bu mucize mole-
kül, kemikleri, böbrekle-

ri ve ba¤›rsa¤› diledi¤i
gibi yönlendirme özel-

li¤ine sahip olarak
yarat›lm›flt›r.



Ca++ sindirim kanal›n-
dan, böbreklerden ve ke-

miklerden kana gider.
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fiimdi yapman›z gereken son bir ifllem kalm›flt›r: Vücudun, yedi¤iniz

besinlerden daha fazla kalsiyum elde etmesini sa¤lamak.

Yedi¤iniz besinlerdeki kalsiyumun kana kar›flmas› ince ba¤›rsakta

gerçekleflmektedir. Ancak kalsiyumun geri emilmesi için ba¤›rsak hücre-

lerinin aktif hale gelmifl D vitaminine ihtiyaçlar› vard›r. Bu noktada bü-

yük bir problem ortaya ç›kmaktad›r; çünkü yedi¤iniz besinler yoluyla el-

de etti¤iniz D vitamini aktif halde de¤ildir.21 Ba¤›rsaklar›n›z›n daha çok

kalsiyum emmesi, dolay›s›yla kandaki kalsiyum miktar›n› art›rman›z için

bu problemi ortadan kald›rman›z gerekmektedir. Yani aktiflenmemifl D

vitamininin kimyasal yap›s›n› de¤ifltirecek ve aktiflenmifl bir hale getire-

cek çok özel bir molekül bulmak zorundas›n›z. Yine uzun araflt›rmalar,

yüksek Ca++

kan seviyesi
alçak Ca++ kan

seviyesi
alçak Ca++

kan seviyesi

daha fazla kalsi-
tonin (CT)
salg›lan›r

daha az PTH
salg›lan›r

daha fazla PTH
salg›lan›r

Ca++ kandan kemiklere
gider.

yüksek Ca++

kan seviyesi

Kalsiyum oran› düfltü¤ünde, paratiroid hormonu kemiklerdeki kalsiyumun al›nmas›-
n›, üredeki kalsiyumun geri emilmesini ve besinlerdeki kalsiyumun emilmesini sa¤-
lar. Kalsiyum oran› yükseldi¤inde ise, kalsitonin arac›l›¤› ile kemiklerdeki kalsiyum
tutulur ve kemiklerin kalsiyumu emmeleri h›zland›r›l›r. 
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deneyler yapman›z ve D vitaminini de¤iflikli¤e u¤ratacak çok özel bir mo-

lekül tasarlaman›z gerekmektedir. Yap›lacak araflt›rma sonucunda karfl›-

n›za ç›kacak sonuç, insan› hayrete ve flaflk›nl›¤a u¤ratacak bir baflka mu-

cize olacakt›r. Çünkü D vitaminini aktif hale getirmek ve ba¤›rsak hücre-

lerinin kalsiyum emmelerini sa¤lamak için ihtiyaç duyulan molekülün

formülü de yine ayn› parathormon formülüdür. (bkz. flekil 1)

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

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

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

ya bafllamas›n› sa¤layan anahtar ayn›d›r. Bu anahtar üç sistemin de kon-

ta¤›n› çevirmektedir. Daha da hayret verici olan, birbirinden çok farkl› ya-

p›da bulunan ve çok farkl› çal›flma flekilleri bulunan bu sistemlerin kon-

taklar› çevrildi¤i zaman, elde edilen verimin ayn› olmas›d›r; "kanda bulu-

nan kalsiyum miktar›n› art›rmak."

Üç farkl› sistemin ayn› anahtarla, ayn› amaç için çal›flt›r›lmaya bafl-

lanmalar›, Allah'›n yaratmas›ndaki kusursuzlu¤un ve benzersiz uyumun

çok büyük bir delilidir.

Bütün bu detaylar› iyice göz önüne ç›kard›ktan sonra, flimdi daha

büyük bir mucizeyi inceleyebiliriz. Kanda bulunan kalsiyum miktar› düfl-

tü¤ü zaman, paratiroid hücreleri ak›l almaz bir fluur gösterirler. Ve her üç

sistemin de konta¤›n› çevirmek için gerekli olan anahtar› yaparlar; dahi-

yane bir flekilde tan›d›¤›n›z bir molekülü, yani parathormonu üretirler. 

Böylece kemik hücrelerinin kalsiyum salg›lamas›n›, böbrek hücrele-

Kandaki kalsiyum miktar›n› art›rmak için üç farkl› yöntem vard›r. Ve bu üç ayr› yöntem
için tek bir hormon yeterli olabilmektedir. Bu ayn› amaç için, tek bir anahtar›n üç ayr› ki-
lidi açabilmesi gibidir. 
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rinin idrar içinden kalsiyum ay›klamala-

r›n› ve D vitamininin aktifleflip sindirim

sisteminin kalsiyum elde etmesini sa¤-

larlar. Ve kandaki kalsiyum miktar›n›

yükseltirler.

Peki bu dahiyane formülü paratiro-

id hücreleri nas›l bulmufllard›r? Bu mole-

külün kemikleri, böbrekleri ve D vitami-

nini etkileyece¤ini nas›l bilmifllerdir? Na-

s›l olur da tarih boyu yaflam›fl milyarlar-

ca insan›n paratiroid bezi –hastal›k vaka-

lar› d›fl›nda- bu do¤ru formülü üretmeyi baflarm›flt›r? Kemiklerin kalsi-

yum depolad›klar›n›, idrar içinde ziyan olacak kalsiyum bulundu¤unu,

ince ba¤›rsak hücrelerinin kalsiyum emmek için aktif D vitaminine ihti-

yaçlar› oldu¤unu, paratiroid hücreleri nereden bilirler? Bu üç sistemi ça-

l›flt›racak formülü nas›l tasarlam›fllard›r? fiuursuz ve ak›ls›z hücreler insa-

n› dahi aciz b›rakan bu ak›l gösterisini nas›l yaparlar? 

Hücrelerin üzerinde tecelli eden bu ak›l ve planlama elbette hücrele-

ri de, kalsiyum molekülünü de, insan› da yoktan var eden, insan› kalsi-

yum molekülüne muhtaç bir flekilde yaratan, sonra bu ihtiyac›n karfl›lan-

mas› için kusursuz bir sistem var eden, göklerin, yerin ve ikisi aras›nda-

kilerin Rabbi olan Allah't›r. Allah'›n flan› çok yücedir:

Allah... O'ndan baflka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyukla-

ma ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur.

‹zni olmaks›z›n O'nun kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, ön-

lerindekini ve arkalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n

d›fl›nda, O'nun ilminden hiçbir fleyi kavray›p-kuflatamazlar. O'nun

kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n ko-

runmas› O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. (Bakara

Suresi, 255) 
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Sizin ilah›n›z

yaln›zca Allah't›r ki,

O'nun d›fl›nda ilah

yoktur. O, ilim

bak›m›ndan herfleyi

kuflatm›flt›r. 

(Taha Suresi, 98)



Kontrol Mekanizmas›

Önceki sayfalarda hormonal bezlerin büyük bir bölümünün çal›flma-

s›n›n hipofiz bezinin kontrolü alt›nda oldu¤unu incelemifltik. Ancak dik-

kat edilirse kalsiyum miktar›n›n düzenlenmesi için kurulan sistem ayr›

bir kontrol mekanizmas› ile çal›flmaktad›r. Paratiroid bezleri kanda bulu-

nan kalsiyum miktar›n› kendileri ölçüp, ne yapmalar› gerekti¤ine kendi-

leri karar verirler. E¤er kanda bulunan kalsiyum miktar› az ise parathor-

mon salg›larlar.

E¤er kanda bulunan kalsiyum miktar› ihtiyaç duyulandan fazla ise

parathormon salg›lanmas› azal›r. Bu sefer devreye bir baflka hormon gi-

rer. Tiroid bezi "kalsitonin" isimli bir hormon salg›lar. Bu hormon parat-

hormonun tam tersi yönde bir etki gösterir. Yani kemik hücrelerinin kal-

siyum salg›lamalar›n› engeller ve depo etmelerini sa¤lar. 

Paratiroid bezini oluflturan hücreler, kalsiyum miktar› azald›¤›nda

devreye girmeleri gerekti¤ini adeta bilmektedirler. Tiroid bezini olufltu-

ran hücreler de kalsiyum miktar› ço¤ald›¤›nda devreye girmeleri gerekti-

¤ini bilmektedirler. Peki bu planlamay› hücrelere yapt›ran kimdir?

E¤er paratiroid bezi yanl›fl bir anda devreye girse, kalsiyum miktar›

zaten fazla iken parathormon salg›lamaya bafllasa insan›n sa¤l›¤› önemli

ölçüde tehlikeye girer. Ya da parathormon ve kalsitonin hormonlar› ayn›

anda salg›lansa vücut hücreleri ne yapacaklar›n› flafl›r›rlar. ‹htiyaç duyul-

du¤unda bu bezleri oluflturan hücreler tembellik yapsalar veya kendileri-

ne ihtiyaç oldu¤unu fark etmeseler sonuç, insan  sa¤l›¤› için yine büyük

bir tehlikedir. Tiroid ve paratiroid bezlerinin çal›flmalar›ndaki uyum, bu

bezleri oluflturan hücrelerin hareketlerinde gözlemlenen fluur, insan vü-

cudunun yarat›lm›fl oldu¤unun aç›k birer delilidir.
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E
¤er ihtiyac›n›zdan biraz daha fazla flekerli bir g›-

da yerseniz, vücudunuzdaki bir sistem kandaki

fleker oran›n›n yükselmesini engellemek için

devreye girer:

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

bulunan milyonlarca molekül aras›ndan fleker molekül-

lerini bulur ve di¤erlerinden ay›rt eder. Dahas› bu mole-

küllerin say›lar›n›n fazla m›, yoksa az m› olduklar›na ka-

rar verir, adeta fleker moleküllerini sayar. Gözü, beyni,

elleri olmayan, gözle göremeyece¤imiz küçüklükteki

hücrelerin bir s›v›n›n içindeki fleker moleküllerinin oran›

hakk›nda fikir sahibi olmas›, üzerinde düflünülmesi ge-

reken bir konudur.

2- E¤er pankreas hücreleri kanda gere¤inden fazla

fleker oldu¤unu belirlerse, bu fazla flekerin depolanma-

s›na karar verir. Ancak bu depolama iflini kendileri yap-

maz, kendilerinden çok uzakta bulunan baflka hücrele-

re yapt›r›rlar. 

3- Uzaktaki bu hücreler kendilerine aksi bir emir

gelmedi¤i sürece fleker depolamak istemezler. Ancak

pankreas hücreleri, bu hücrelere "fleker depolamaya

bafllay›n" emrini tafl›yacak bir hormon yollarlar. "‹nsü-

lin" ad› verilen bu hormonun formülü, pankreas hücre-

leri ilk olufltuklar› andan itibaren DNA'lar›nda kay›tl›

bulunmaktad›r. 

4- Pankreas hücrelerindeki özel "enzimler" (iflçi

proteinler) bu formülü okurlar. Okunan formüle gö-

re de insülin üretirler. Bu üretimde her biri farkl› gö-

revlerde yüzlerce enzim çal›fl›r.

5- Üretilen insülin hormonu, en güvenli ve en

h›zl› ulafl›m a¤› olan kan yoluyla hedef hücrelere

ulaflt›r›l›r. 



6- ‹nsülin hormonunda yaz›l› olan "fleker depolay›n"

emrini okuyan di¤er hücreler ise bu emre kay›ts›z flarts›z

itaat ederler. fieker moleküllerinin hücrelerin içine geç-

mesini sa¤layacak kap›lar aç›l›r. 

7- Ancak bu kap›lar rastgele aç›lmaz. Depo hücrele-

ri kandaki yüzlerce farkl› molekül aras›ndan sadece fleker

moleküllerini ay›rt eder, yakalar ve kendi içlerine hapse-

derler. 

8- Hücreler, kendilerine ulaflan emre hiçbir zaman

itaatsizlik etmezler. Bu emri yanl›fl anlamaz, hatal› mad-

deleri yakalamaya, gere¤inden fazla fleker depolamaya

kalkmazlar. Büyük bir disiplin ve özveri ile çal›fl›rlar. 

Böylece siz fazla flekerli bir çay içti¤inizde, bu ola¤a-

nüstü sistem devreye girer ve fazla flekeri vücudunuzda

depolar. E¤er bu sistem çal›flmasayd›, o zaman kan›n›z-

daki fleker h›zla yükselir ve komaya girerek ölürdünüz.

Bu o kadar mükemmel bir sistemdir ki gerekti¤i zaman

tersine de çal›flabilir. E¤er kandaki fleker normalin alt›na

düflerse, bu sefer pankreas hücreleri bambaflka bir hor-

mon olan "glukagon"u üretirler. Glukagon daha önce fle-

ker depolayan hücrelere bu sefer "kana fleker kar›flt›r›n"

emrini tafl›r. Bu emre de itaat eden hücreler depolad›kla-

r› flekeri geri b›rak›rlar.

Nas›l olur da, bir beyne, sinir sistemine, göze, kula-

¤a sahip olmayan hücreler, bu denli büyük hesaplar› ve

iflleri kusursuzca baflar›rlar? Proteinlerin ve ya¤ molekül-

lerinin yan yana gelmesiyle oluflan bu fluursuz varl›klar,

nas›l olur da insanlar›n bile yapamayacaklar› kadar bü-

yük ifller yapabilirler? fiuursuz moleküllerin sergiledikle-

ri bu büyük fluurun kayna¤› nedir? Elbette bu olaylar,

bizlere tüm evrene ve tüm canl›lara hakim olan Allah'›n

varl›¤›n› ve kudretini göstermektedir.
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karaci¤er
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glikoz enerjiye
çevrilir

aktif tafl›y›c›

NORMAL B‹R ‹NSAN

D‹ABET‹K B‹R ‹NSAN

Karbonhidratlar ba¤›r-
saklarda glikoz haline
gelirler ve kanla birle-

flirler. Glikoz oran› çok
yükselirse, pankreas,

hücrelerin glikozu em-
mesine yard›m eden
insülin isimli bir hor-

mon salg›lar.

Hormon, glikoz tafl›y›c›s›n› aktif
hale getiren al›c›s› ile birleflir.
Glikoz hücrenin içine girer ve
enerjiye dönüflür. Kandaki gli-
koz oran› sabit kal›r. Diabetik

hastalar›nda ise, insülin al›c›s›-
na ba¤lanamaz ve tafl›y›c› inak-

tif (aktif olmayan) hale gelir. Gli-
koz kan dolafl›m› içinde kal›r. Ve

kandaki fleker oran› yükselir.





H
emen her insan bir çift böbre¤i oldu¤unu ve

böbreklerin hayati öneme sahip olduklar›n› bi-

lir. Ancak ço¤u insan böbreklerinin üzerinde 5-

6 graml›k küçük birer et parças› bulundu¤unu ve bu et

parçalar›n›n hayati bir önemi oldu¤unu bilmez. Oysa

böbreklerin hemen üzerinde bulunan böbrek üstü bezle-

ri yaflam›n›z› devam ettirmeniz için gereken çok önemli

fonksiyonlar› yerine getirirler.

Her bir böbrek üstü bezini inceledi¤imiz zaman

karfl›m›za birbiri üzerine infla edilmifl iki ayr› laboratu-

var ç›kar. Bunlardan birincisi 3 ayr› çeflit hormonun üre-

tildi¤i böbrek üstü bezinin d›fl bölgesi (adrenal korteks),

ikincisi 2 farkl› hormonun üretildi¤i iç bölgesidir (adre-

nal medula). Bu bezler o kadar önemli hormonlar üretir-

ler ki, bu hormonlar›n eksikli¤i ya da hatal› miktarda

salg›lanmas›n›n sonucu ölümdür.22

"Savafl ya da Kaç" Sistemi

Baz› insanlar yaflamlar›n› mucizevi bir s›v›ya borç-

ludurlar. Bu s›v› en çok ihtiyaç duyduklar› anda yanla-

r›nda olmufl ve mucizevi formülü sayesinde o insanla-

r›n hayatlar›n› kurtarm›flt›r. Bu s›v›, insanlar›n tehlike

alt›nda ve çok zor bir durumda olduklar› anda daha

güçlü, daha çevik, daha h›zl› ve daha dikkatli olmala-

r›n› sa¤lam›flt›r. Hatta onlar›n vücut kapasitelerini,

adeta çok güçlü bir kuvvet iksiri içmifller gibi iki ka-

t›na ç›karm›flt›r. Bu duruma bir örnek verelim: Örne-

¤in kulland›¤› uça¤› ar›za yapan bir pilotu ele ala-

l›m. Kimi zaman gazetelerde buna benzer haberler

ç›kar. Kahraman bir pilotun, ar›za yapan ve düfl-

me tehlikesi atlatan uça¤› baflar› ile hava alan›na
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indirdi¤i ve yüzlerce yolcunun hayat›n› kurtard›¤› yaz›l›r. Ancak gazete-

cilerin bilmedikleri ve atlad›klar› çok önemli bir nokta vard›r. O da yolcu-

lar›n ve pilotun hayat›n› kurtaran, yukar›da söz etti¤imiz mucize s›v›d›r. 

Bu s›v›, pilotun beyin hücrelerini alarma geçirmifl, beynine daha çok

kan ve fleker göndermifl ve pilotun daha dikkatli olabilmesini sa¤lam›flt›r.

Ayn› zamanda pilotun kalp at›fllar›n› ve kan bas›nc›n› art›rm›fl, daha atik

ve daha h›zl› olabilmesini sa¤lam›flt›r. Solunum yollar› aç›lm›fl, bu neden-

le daha fazla oksijen alm›fl, böylece kas ve beyin hücrelerine daha çok kan

gitmifltir. ‹skeleti ve kaslar› daha güçlü kas›lm›fl, kan›nda bulunan fleker

seviyesi artt›¤› için fazladan ihtiyaç duydu¤u enerjiyi alabilmifltir. 

Bu s›v›y› her insan ömür boyu yan›nda tafl›r. Siz de flu anda bu s›v›-

y› yan›n›zda tafl›yorsunuz. Asl›nda tam olarak yan›n›zda de¤il, vücudu-

nuzun içinde, çok derinlerde bir yerde; böbreklerinizin hemen üzerinde

bulunan böbrek üstü bezlerinin içinde. E¤er bir gün bu s›v›ya ihtiyac›n›z

olursa, böbrek üstü bezleriniz bu s›v›y› size kulland›racak. Böylece çok

daha güçlü, çok daha h›zl› ve çok daha atik olacaks›n›z. E¤er bir tehlike

ile karfl› karfl›ya kal›rsan›z, tehlikenin kayna¤› ile savaflmak veya oradan

kaç›p hayat›n›z› kurtarman›z için flu andaki gücünüzün yaklafl›k iki kat›

bir güce sahip olacaks›n›z. Böbrek üstü bezlerinin ürettikleri bu mucizevi

s›v›n›n ad›, "adrenalin"dir.
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Kulland›¤› uçak ar›za yapan bir pilotun vücudunda hemen adrenalin salg›lan›r. Bu s›v›
beyne daha çok fleker ve kan gönderir, böylece pilotun daha dikkatli olmas›n› sa¤lar.
Kan bas›nc›n› ve kalp at›fllar›n› art›rarak daha atak olmas›na yol açar. Bunlar adrenalinin
pilotta meydana getirdi¤i onlarca de¤ifliklikten sadece birkaç›d›r. 



Adrenalin hormonu, böbrek üstü bezlerinin iç bölgesinde bulunan

laboratuvarda üretilir ve sürekli burada depo edilir.

Peki bu kadar güçlü bir etkiye sahip bu s›v›dan kanda ne kadar bu-

lunmaktad›r? Yap›lan araflt›rmalar çok ilginç bir gerçe¤i ortaya koymufl-

tur. Bir insan›n kan›nda bulunan adrenalin hormonu miktar›, yaklafl›k

olarak flu örnekle ifade edilmektedir: E¤er vücudumuzda bulunan kan, 2

metre derinli¤inde 100 metre çap›nda bir gölle karfl›laflt›r›lacak olursa, ka-

n›m›zda bulunan adrenalin miktar› bu göle dökülecek bir çay kafl›¤› do-

lusu s›v› kadar olacakt›r.23
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Böbrek üstü bezleri bir laboratuvar gibi çal›fl›r ve birbirinden önemli hor-
monlar› üretirler. Böbrek üstü bezlerinde iki ayr› laboratuvar vard›r. Birin-
cisi adrenal korteks, di¤eri ise adrenal medullad›r. Bu laboratuvarlarda
üretilen hormonlar insan için hayati önemdedir.

kapsül

adrenal korteks

adrenal medulla

sol adrenal bezisa¤ adrenal bezi

kar›n aortu

sol böbrek atar damar›

sol böbrek toplar
damar›

alt ana toplar
damar›

sa¤ böbrek
toplar damar›

sa¤ böbrek
atar damar›

kar›n
gövdesi

böbrek

adrenal
bezleri



Adrenal korteks vücuttaki afl›r›
bask›y› azaltmada önemli rol oynar. Vücut

a¤›r bask› alt›ndayken, hipotalamus hipofiz bezine
ACTHhormonu salg›lamas› için emir gönderir. ACTH hor-

monu da adrenal korteksi uyararak kortikosteroid üretmesini
sa¤lar. Bu kortikosteroidler vücudun proteinler gibi karbon-
hidrat olmayan moleküllerden glikoz yapmas›n› sa¤lar. Böyle-
ce vücut ekstra enerji elde ederek, bask›y› azaltm›fl olur.

HARUN YAHYA

Hormon moleküllerinin kandaki miktarlar›, yapt›klar› iflle karfl›laflt›-

r›ld›¤›nda insan› flaflk›nl›¤a düflürecek kadar azd›r. Az miktardaki bu

maddenin insan vücudu üzerinde çok güçlü bir etkisi vard›r. Hormon

moleküllerinin sahip olduklar› bu güç, yarat›l›fllar›ndaki mükemmel tasa-

r›mdan kaynaklanmaktad›r. Adrenalin molekülünün çal›flma sistemi in-

celendi¤inde Allah'›n yaratmas›ndaki kusursuzluk daha iyi anlafl›l›r.

Normal bir insan›n bedensel ihtiyaçlar› ile tehlike alt›nda kalan bir

insan›n bedensel ihtiyaçlar› elbette ayn› olmayacakt›r. Bir tehlike ile karfl›

karfl›ya kalan insan›n ne gibi ihtiyaçlar› olabilece¤ini düflünelim: H›zl›

koflmas›, kaslar›n›n daha h›zl› çal›flmas›, kan bas›nc›n›n artmas›, kalbinin

daha h›zl› atmas› gereklidir. Böylece daha h›zl› koflabilecek, daha çabuk

kaçabilecek veya tehlike ile daha güçlü bir flekilde mücadele edebilecek-

tir. Peki bütün bunlar nas›l gerçekleflecektir?
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Tehlikenin ortaya ç›kmas› ile birlikte vücutta alarm dü¤mesine bas›-

l›r. Beyin, böbrek üstü bezlerine y›ld›r›m gibi bir emir gönderir. Böbrek

üstü bezinin iç bölgesinde bulunan hücreler alarm durumuna geçer ve

acil olarak adrenalin hormonu salg›lar. Adrenalin molekülleri kana kar›-

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

Salg›lanan adrenalin molekülleri damarlarda özel bir düzenleme ya-

par. Bu düzenleme, tehlike an›nda ihtiyaç duyulan hayati organlara daha

çok kan gitmesini sa¤lar. Bunun için kalbe, beyne ve kaslara giden kan da-

marlar›n› geniflletir. Damarlar›n etraf›nda bulunan hücreler adrenaline

itaat eder ve gerekli damarlar›n genifllemesini sa¤lar. Böylece beynin, kas-

lar›n ve kalbin ihtiyac› olan ekstra kan temin edilmifl olur.24

Adrenalin moleküllerinin yapt›¤› düzenleme

kalbe, beyne ve kaslara giden damarlar› açarken,

karaci¤ere ve deriye giden damarlar› daraltmakta-

d›r. Böylece beden için ihtiyaç duyulan ekstra des-

tek sa¤lanm›fl olur. Deriye az kan pompalanmas›-

n›n bir baflka nedeni daha vard›r: Bu sayede muh-

temel bir yaralanmada kan kaybetme riski

en aza indirilmifl olacakt›r. Afl›r› heyecan

karfl›s›nda deride gözlemlenen soluk-

laflman›n nedeni de, o anda deriye da-

ha az kan pompalan›yor olmas›d›r.25

Hiçbir zaman yanl›fll›kla kalbe ve-

ya beyne giden damarlar daral›p karaci-

¤ere veya deriye giden damarlar geniflletil-

mez. Adrenalin molekülü ne yapmas› ge-

rekti¤ini çok iyi bilir. Bedeninizde bulunan

yüzlerce damar›n çap› ve bu damarlar›n

nereye ne miktarda kan ilettikleri, gözle gö-

rülmeyen bir hormon taraf›ndan ayarlan-

maktad›r.

Adrenalin molekülleri her organ için
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Tehlike anlar›nda beyin ile böb-
rek üstü bezleri aras›ndaki zincir
ile vücut alarma geçirilir. 

hipotalamushipotalamus

kalp

flahdamar›
sinüsü

atardamarlar

adrenal bezi
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farkl› bir anlam tafl›r; 

Damara gitti¤i zaman damar› geniflleten adrenalin molekülü, kalbe

gitti¤i zaman da kalp hücrelerinin kas›lmalar›n› h›zland›r›r. Böylece kalp

daha h›zl› atar ve kaslara ekstra güç için ihtiyaçlar› olan kan sa¤lanm›fl

olur.

Adrenalin molekülü kas hücrelerine ulaflt›¤› zaman da kaslar›n daha

güçlü bir flekilde kas›labilmelerini sa¤lar. Karaci¤ere ulaflan adrenalin

molekülleri, burada bulunan hücrelere, kana daha çok fleker kar›flt›rmala-

r›n› emreder. Böylece kandaki fleker miktar› artar ve kaslar›n ihtiyac› ola-

cak ekstra yak›t sa¤lanm›fl olur.

sinir sinyali

ACTH

medulla

korteks

böbrek

epinefrin

glikokortikoidler

Artan kalp at›fl›,
solunum ve kan

flekeri
karaci¤er

glikoz salg›lar

Adrenal bezle-
rinde adrena-
lin üretilir.

Resimdeki görüldü¤ü gibi, kad›n, y›lan görüp korktu¤un-
da, vücudundaki alarm dü¤mesine bas›lm›fl olur. Beyni,
böbrek üstü bezlerine y›ld›r›m gibi bir emir gönderir. Böbrek
üstü bezinin iç bölgesinde bulunan hücreler alarm durumuna
geçer ve acil olarak adrenalin hormonu salg›larlar. Adrenalin mole-
külleri kana kar›fl›r ve vücudun çeflitli bölgelerine da¤›larak vücudun tehlike durumuna uygun
tepkiler vermesini sa¤lar. Örne¤in kad›n›n kalbi daha h›zl› atar, kan flekeri yükselir, böylece kas-
lara ekstra güç sa¤lanm›fl olur ve tehlikeden kaçabilir. 
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Adrenalin hormonunun vücut içindeki bu faaliyeti büyük bir ak›l, bil-

gi ve yetenek gerektirmektedir. Bu çok küçük molekül, herfleyden önce, ne

zaman ne yapmas› gerekti¤ini çok iyi bilmekte, insan ihtiyaç duymad›¤›

sürece vücudu asla alarm durumuna geçirmemektedir. Bunun d›fl›nda

hangi hücrelere gitmesi gerekti¤ini, hangilerine nas›l bir emir vermesi ge-

rekti¤ini de çok iyi bilmekte ve bunu hiç unutmamaktad›r. Ayr›ca bunlar

hücreleri, organlar› ve ifllevlerini çok iyi tan›d›¤›n› ve bildi¤ini de göster-

mektedir. Vücudun ne zaman bu durumdan ç›kart›lmas› gerekti¤i konu-

sunda da hiçbir zaman yan›lmamaktad›r. 

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

sarlar meydana gelebilir. Ancak, bu küçük moleküller büyük bir sorum-

luluk bilinciyle çal›flmaktad›rlar. Birkaç atomun, belirli bir düzen ile bir-

leflmesinden meydana gelen, fluursuz, cans›z, beyni, gözü, bilgisi olma-

yan bir s›v›n›n bu kadar ak›lc›, organize ve seri bir flekilde hareket etmesi

mümkün müdür? Peki tüm bunlar›, bu, gözle görülmeyecek kadar az

miktardaki s›v›n›n kendi akl› ve iradesi ile gerçeklefltirmesi mümkün ola-

bilir mi? Elbette ki hay›r. 

Tüm bu anlat›lanlar, vücudumuzdaki her molekülün Allah taraf›n-

dan yarat›ld›¤›n› ve hayat›m›z boyunca her an Allah'›n gücü, iradesi,

kontrolü ve emri ile faaliyet halinde oldu¤unu gösteren aç›k ve kesin de-

lillerdir. Ak›l ve vicdan sahibi hiçbir insan, bu bilgileri okuduktan sonra,

canl›lar›n, hücrelerin, hormonlar›n, moleküllerin veya atomlar›n tesadüf-

lerin eseri, bafl›bofl varl›klar olduklar›n› iddia edemez. Allah'›n gücü, kud-

reti, yarat›fl›ndaki üstün ilim ve ak›l her an, her yerde tecelli etmektedir.

Kuran'da bildirildi¤i gibi; "Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'›nd›r.

Allah, herfleyi kuflatand›r." (Nisa Suresi, 126)

10 Milyon ‹nsan – 1 Gram Hormon (Aldosteron)

Hayatta kalabilmeniz için vücudunuzda, her an, say›lamayacak ka-

dar çok dengenin sa¤lanmas› gerekir. ‹nsan, günlük yaflam›n› sürdürür-

ken bu dengelerin hiçbirinin fark›nda de¤ildir. Örne¤in, flu anda kan ba-

s›nc›n›z›n de¤eri birçok ayr› sistem taraf›ndan ayarlanmaktad›r. Böbrek
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üstü bezlerinin üretti¤i "aldosteron" isimli hormonun görevi de kan bas›n-

c›n›z›n düflmesini engellemek ve vücudunuzdaki sodyum dengesini dü-

zenlemektir.

Vücudumuzda 1 gram›n 10 milyonda biri kadar az bir miktarda al-

dosteron hormonu bulunmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalar 1 ton böbrek üs-

tü bezinden yaln›zca 10 mg aldosteron salg›land›¤›n› belirlemifltir.26 Bu da

çok önemli bir gerçe¤i ortaya koymaktad›r. 1 gram aldosteron hormonu

elde etmek için toplam 10 milyon insan›n böbrek üstü bezlerinin ürettik-

On milyon insan›n vücudundaki aldosteron hormonu bir araya getirildi¤inde, ancak
1 gram aldosteron elde edilebilmektedir. ‹nsan vücudunda bu kadar az oranda bu-
lunmas›na ra¤men bu hormonun görevi son derece önemlidir. 



leri aldosteronu biriktirmek gerekmektedir. ‹nsan vü-

cudu o kadar hassas bir denge ile yarat›lm›flt›r ki, bu

kadar az miktarda bulunan bir hormonun bile eksik-

li¤i ölüme neden olabilir.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, aldosteron hormo-

nunun iki amac› vard›r: Birincisi sodyum (Na+) mikta-

r›n› art›rmak, ikincisi kan bas›nc›n›z› yükseltmek. Bu

iki ihtiyaç birbirleri ile son derece ba¤lant›l›d›r ve al-

dosteron hormonu bu iki ihtiyac›n ayn› anda karfl›lan-

mas› için tasarlanm›fl mükemmel bir çözümdür. E¤er

kanda bulunan sodyum miktar› bir flekilde yükselirse,

artan sodyum beraberinde kandaki su miktar›n› da ar-

t›racakt›r. Çünkü su molekülleri sodyumun yo¤un ol-

du¤u ortama gitme e¤ilimindedir. 

‹flte aldosteron hormonunun tasar›m›n›n mü-

kemmelli¤i burada ortaya ç›kar. Çünkü aldosteron

hormonu bir taraftan sodyum miktar›n› art›r›rken, di-

¤er bir taraftan sodyumun suyu çekme özelli¤ini kul-

lan›r. Kandaki sodyum miktar› düfltü¤ü zaman, aldos-

teron hormonu böbrek kanalc›klar›ndaki hücreleri

uyar›r. Bu hücreler idrar›n içindeki sodyum iyonlar›n›

yakalar ve içlerine al›r. Sodyum iyonlar› böylece önce kanalc›klarda bulu-

nan hücrelerin içine geçer, buradan da kan dolafl›m›na geri verilirler. Elbet-

te sodyum iyonlar›n› arkalar›ndan su molekülleri takip eder.

Böylece hem sodyum miktar› art›r›larak iyon dengesi sa¤lanm›fl,

hem de kandaki su miktar› art›r›larak kan bas›nc› normal seviyesine ç›-

kart›lm›fl olur. Böbrek kanalc›klar›nda bulunan hücreler sodyum iyonunu

geri al›rken bir taraftan da potasyum iyonunu (K+) idrara verirler. Çünkü

sodyum ve potasyumun kanda çok özel bir oranda bulunmalar› gerek-

mektedir. Bu minerallerin oranlar› hücre içi ve d›fl› s›v›lar›n asit-baz den-

gesinin sa¤lanmas› ve sinir sisteminin çal›flmas› için son derece önemlidir.

Aldosteron, böbrek üstü bezinin d›fl bölgesinde üretilmektedir. Bu bölge-

deki hücreler, böbreklerin derinliklerinde bulunan hücreleri hiç görme-
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mifllerdir ve bu hücreleri tan›malar›na imkan yoktur. Öyleyse nas›l olur

da bu hücreler, sodyum almalar› ve potasyum vermeleri için gerekli olan

hormonu üretmeyi bilirler? Nas›l olur da böbrek üstü bezi insan vücu-

dunda bir elektrolit dengesi sa¤lanmas› gerekti¤ini, kan bas›nc›n›n düfl-

memesi gerekti¤ini bilebilir? ‹nsanlar›n ço¤unun kendileri dahi böyle bir

iyon dengesinin varl›¤›ndan haberdar olmad›klar› halde nas›l olur da

hücreler bu dengenin korunmas› için çaba harcarlar? Bu hücreler niçin

böyle bir hizmet yüklenmifllerdir?

Cevap her zaman oldu¤u gibi yine çok aç›kt›r. ‹nsan vücudundaki

her hücre özel bir görev için yarat›lm›fl, özel niteliklerle donat›lm›fl ve gö-

rev yapmas› gereken yere yine özel olarak yerlefltirilmifltir. K›sacas› insan

yarat›lm›flt›r ve bedenindeki her ayr›nt› da bu yarat›l›fl›n bir delilidir.

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

mülkünde ortak yoktur, herfleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl,

belli bir ölçüyle takdir etmifltir. (Furkan Suresi, 2)

Kusursuz Planlama

Birazdan hep birlikte muazzam bir planlama örne¤ine flahit olaca¤›z.

‹nceleyece¤imiz sistem, insan›n planlama ve tasar›m alan›nda ufkunu aça-

cak kadar kusursuz düzenlenmifltir. Bu yüzden sistemin detaylar› incele-
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hücrenin d›fl›

hücrenin içi

Böbrek kanalc›klar›nda bulunan hücreler sodyum iyonunu (Na+) geri al›rken bir taraftan da potas-
yum iyonunu (K+) idrara verirler. Çünkü sodyum ve potasyumun kanda çok özel bir oranda bulun-
malar› gerekmektedir. Aldosteron hormonu ise bu önemli dengenin sa¤lanmas›ndan sorumludur. 



nirken yine yap›lmas› gereken, Latince isimler üzerinde fazla durulmama-

s› ve bütün dikkatin sistemin planlamas› üzerinde yo¤unlaflt›r›lmas›d›r. Bu

sistemi incelerken insan›n yapmas› gereken bir baflka fley de, her aflama-

da çok önemli olan flu soruyu kendi kendisine sormas›d›r: "Bu sistem flu-

ursuz tesadüflerin sonucunda meydana gelmifl olabilir mi?"

Bu soru çok önemlidir. Çünkü s›rf Allah'›n varl›¤›n› inkar etmek için

ortaya at›lan ve tarihin en büyük aldatmacas› olan evrim teorisinin canl›-

lar›n nas›l var oldu¤u konusundaki tek iddias› "tesadüf"tür.

Evrim aldatmacas› insan›n ve insana ait olan herfleyin fluursuz tesa-

düflerle var oldu¤unu iddia eder. Oysa önümüzdeki sat›rlarda inceleye-

ce¤imiz sistem tek bafl›na, "tesadüf" masal›n›n, dolay›s›yla evrim aldat-

macas›n›n iç yüzünü ortaya koymaya yeter.

‹nceleyece¤imiz sistem kan bas›nc› düfltü¤ü anda devreye girmek

üzere infla edilmifltir. Bu yüzden en do¤ru zamanda, yani kan bas›nc› be-

lirli bir de¤erin alt›na düfltü¤ü anda devreye girer. T›pk› yang›n alarm› al-

g›lay›c›lar›n›n ateflin ç›kard›¤› duman› tespit edecek flekilde özel olarak

dizayn edilmeleri gibi.

Kan bas›nc› düfltü¤ü anda alarm devreye gi-

rer. Kan bas›nc›n›n düflük olmas› insan için çok

tehlikeli bir durum do¤urabilir. Bu yüzden alarm

çal›flt›¤› anda kan bas›nc›n› art›rmak için bir dizi

tedbirin al›nmas› gereklidir. Bu tedbirleri flöyle s›-

ralayabiliriz; 

1. Kan damarlar› daralt›lmal›d›r. (Bu daral-

ma, t›pk› uç k›sm› s›k›lan bahçe hortumunun daha

tazyikli su vermesi gibi kan bas›nc›n› art›racakt›r)

2. Böbreklerden daha çok su emilmeli ve ka-

na kar›flt›r›lmal›d›r.

3. En k›sa zamanda insan›n su içmesi sa¤lan-

mal›d›r.

Peki bütün bunlar nas›l sa¤lanacakt›r? Yine

eflsiz bir sistem her insan bedeninin derinlikleri-

ne do¤ufltan yerlefltirilmifltir.
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Kan bas›nc› oran›n›n insan
için hayati bir önemi vard›r. 



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

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

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

Bu hücreler "renin" isimli çok özel bir madde salg›lar.27

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

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

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

halkas›d›r.

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

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

"anjiotensinojen" proteinidir. Ak›l almaz bir planlaman›n ilk aflamas› bura-

da bafllar. Çünkü tek bafllar›na hiçbir ifle yaramayan "anjiotensinojen" ve "re-

nin" asl›nda birbirleri ile birleflmek için özel olarak tasarlanm›fllard›r. T›pk›

bir logonun parçalar›n›n içiçe geçebilmeleri için birbirlerine uygun olarak

imal edilmeleri gibi. 

Burada düflünmek gerekir: Böbrek hücreleri ve karaci¤er hücreleri vü-

cut içinde birbirlerinden uzaktad›r. Nas›l olur da birisi logonun bir parças›-

n› (renin) üretirken, di¤eri bu parçaya tam uyan di¤er parçay› (anjiotensino-

jen) üretir ve nas›l olur da bunlar birbirlerine tam olarak uygun olurlar?
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Karaci¤erde üretilen "anjiotensinojen" proteini
ile böbrek hücreleri taraf›ndan üretilen "re-

nin" ayn› amaç için bir araya gelirler.
‹ki farkl› organda üretilen bu iki

farkl› maddenin, ayn› bir logo-
nun parçalar› gibi birbirine

son derece uyumlu olmala-
r› vücuttaki kusursuz
tasar›m›n bir göster-

gesidir. 



Bu noktada flu soruyu sormam›z gerekir;

Bu olay fluursuz tesadüflerin sonucunda meydana gelmifl olabilir mi?

Cevap elbette "hay›r" olacakt›r. Çünkü böyle bir olay›n tesadüfen

gerçekleflmesi imkans›zd›r.

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

molekül "anjiotensin I" ortaya ç›kar: 

Renin + Anjiotensinojen -> Anjiotensin-I

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

zinciri henüz bitmemifltir. Devreye akci¤erde bulunan "ACE" ad›nda ve

sadece "anjiotensin-I" molekülünü parçalamaya yarayan bir enzim girer.

Bu enzim sayesinde "anjiotensin-I" daha farkl› bir molekül olan "anjioten-

sin-II" molekülüne dönüflür:

Anjiotensin-I + ACE Enzimi -> Anjiotensin-II

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

nin ürettikleri iki farkl› molekül etkileflmifl ve ortaya yeni bir molekül ç›k-

m›flt›r. Böbrek ve karaci¤er hücreleri ile hiçbir alakas› bulunmayan akci-

¤er hücreleri de bu yeni molekülün tam olarak birleflece¤i bir enzim üret-

mektedir. Üstelik bu enzimi, söz konusu moleküller birleflmeden çok ön-

ce üretmektedir. Nas›l olur da akci¤er hücreleri, daha gerçekleflmemifl

olan bir olay ve daha üretilmemifl bir maddeye en uygun enzimi üretebil-

mektedir? Bu maddeyi bir baflka maddeye çevirecek enzimin formülünü

nereden bilmektedir? Bu noktada sorulmas› gereken bir soru daha vard›r;

Bu olay fluursuz tesadüflerin sonucunda meydana gelmifl olabilir

mi?

Elbette cevap bir kez daha "hay›r, imkans›z"d›r. Çünkü ortada her

aflamas› ayr› ayr› tasarlanm›fl bir sistem vard›r. Bütün bu aflamalar sonu-

cunda ortaya ç›kan "anjiotensin-II" enzimi ise planlamadaki kusursuzlu-

¤unun delilidir. Çünkü bu enzimin var›lmak istenen sonuca do¤ru götü-

ren iki hayati görevi vard›r: Bunlardan birincisi kan damarlar›n›n daral-
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mas›n› sa¤lamakt›r ki bu, bölümün bafl›nda, 3 madde olarak s›ralad›¤›m›z

var›lmak istenilen sonuçlardan birincisidir. Anjiotensin II enzimi kan da-

marlar›n›n etraf›nda bulunan kaslar› uyar›r ve kas›lmalar›n› sa¤layan me-

kanizmay› –ki bu da bir tasar›m›n delilidir- harekete geçirir. Böylece kas-

lar kas›l›r, damar çap›n› daralt›r ve kan bas›nc› art›r›lm›fl olur. 

Peki, bu olay fluursuz tesadüflerin sonucunda meydana gelmifl ola-

bilir mi?

Cevap yine "imkans›z" olacakt›r. Çünkü anjiotensin-II molekülü kan

damarlar›n›n daralt›lmas› için özel olarak tasarlanm›fl bir moleküldür ve

bu kusursuz tasar›mda tesadüfe yer yoktur.

Anjiotensin-II maddesinin çok önemli bir görevi daha vard›r: O da

mucizevi bir hormon olan "aldosteron"u göreve ça¤›rmakt›r. Anjiotensin-

II maddesi böbrek üstü hücrelerine ulafl›r ve bu hücrelere "aldosteron" sal-

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

Çünkü aldosteron böbrekleri etkileyecek ve böbrekler idrardaki suyu ge-

ri emerek kana kar›flt›racakt›r. Böylece kan bas›nc› artacakt›r. Bu da var-

may› istedi¤imiz sonuçlardan ikincisidir. 

Böbreklerin, akci¤er ve karaci¤erin bir plan içinde, ortaklafla ürettik-

leri maddeler bir düzen içinde birleflmifl ve sonuçta kan bas›nc›n›n yük-

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

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

gelip bir koalisyon oluflturmalar› gerekir. 

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

ni araflt›rmak zorundad›r. Bu araflt›rma sonucunda da koalisyonun en ide-

al çözüme karar vermesi gerekir: Bu ideal çözüm "kan damarlar›n›n çapla-

r›n› daraltmak" ve "aldosteron hormonunun salg›lanmas›n› sa¤lamak"t›r. 

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

bezlerinin ve damar kas› hücrelerinin anatomilerini, çal›flma sistemlerini

analiz etmelidirler. Sonra bu damarlar›n kas›lmas› ve böbrek üstü bezleri-

nin aldosteron salg›lamas› için mucize bir formülü yani "anjiotensin-II"

maddesinin moleküler projesini tespit etmifl olmal›d›rlar.

106



ADNAN OKTAR

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

edilmesidir. Her organ bu molekülün üretim aflamas›nda bir sorumluluk

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

uygun görülmeli, her organa bir görev paylaflt›r›lmal›d›r. Böbrek hücrele-

ri "renin" üretmeye, karaci¤er hücreleri "anjiotensinojen" üretmeye, akci-

¤er hücreleri de "ACE" üretmeye karar vermeli ve görev da¤›l›m› tamam-

lanmal›d›r. Ard›ndan toplant› sona ermeli ve hücreler ait olduklar› yerle-

re geri dönmelidir. 
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E¤er bir insan, bu sistemin üstün bir güç taraf›ndan yarat›ld›¤›n›,

özel bir plan dahilinde var edildi¤ini kabul etmiyorsa, fluursuz hücrelerin

toplant› yapt›klar›n›, biraraya geldiklerini ve bir plan ortaya koyduklar›-

n› kabul ediyor demektir. Elbette ak›l sahibi bir insan›n bunu kabul etme-

si mümkün de¤ildir.

Evrimcilerin tesadüf iddialar› ise, bu ak›lalmaz senaryodan çok daha

inan›lmaz ve ak›l d›fl›d›r. Çünkü bu sistemin tesadüfen oluflmas› için böb-

rek, karaci¤er ve akci¤er hücrelerinin ayn› anda, tek bir tesadüfle bu siste-

min parçalar›n› oluflturmaya bafllamalar› gereklidir. Yine ayn› anda tesa-

düfen böbreklerde bas›nç ölçen hücreler oluflmal›, yine ayn› anda tesadü-

fen böbrek üstü bezinde aldosteron hormonu oluflmal›, yine ayn› anda te-

sadüfen böbrek kanal› hücreleri aldosterona itaat edecek yap›ya bürünme-

li, yine ayn› anda tesadüfen damar kas› hücreleri anjiotensin-II maddesin-

den etkilenecek yap›ya bürünmelidirler. Ve buna benzer yüzlerce ayr›nt›-

n›n, s›rf bu sistemin oluflmas› için AYNI ANDA var olmalar› gerekir; çün-

kü bu parçalardan tek bir tanesinin bulunmamas› bütün sistemi ifllemez

hale getirecektir.

Böyle bir sistem fluursuz tesadüflerin sonucunda meydana gelmifl

olabilir mi?

Elbette hay›r. Bu sistem sonsuz bir ak›l ve bilgi sahibi olan Allah ta-

raf›ndan yarat›lm›fl ve insan bedeninin içine yerlefltirilmifltir. Bu mucize-

vi sistem ilk insandan bu yana milyarlarca insan›n bedeninde kusursuz

olarak çal›flmaktad›r. ‹nsan bu sistemin varl›¤›n›n fark›na çok geliflmifl

teknolojik aletler yard›m›yla yap›lan araflt›rmalar sonucunda daha yeni

varabilmifltir ve sistemin detaylar›n› daha yeni yeni çözebilmektedir. Ve

yap›lan her araflt›rma insan bedeninde var olan sistemlerin varl›¤›n› tesa-

düf masal› ile aç›klamay› daha da imkans›z k›lmaktad›r. Çünkü insan ya-

rat›lm›flt›r ve yarat›l›fl›ndaki bu mükemmelli¤i hayali ve ak›l d›fl› senaryo-

larla gizlemek olanaks›zd›r.

Bu bölümün bafl›nda kan bas›nc›n›n art›r›lmas› için yap›lmas› gereken

3 madde s›ralanm›flt›. Bu üçüncü madde, insan›n su içmesinin sa¤lanmas›

gerekti¤iydi. Peki insan bedeninin içinde bulunan ve zaten insana ait olan

organlar, insan›n zihnine, psikolojisine nas›l etki edecektir? ‹nsan›n su iç-
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mesi için "can›n›n su içmeyi istemesi" sa¤lanmal›d›r. ‹nsan bedeninin derin-

liklerindeki fluursuz akci¤er, böbrek ve karaci¤er hücreleri, insan› psikolo-

jik etki alt›nda b›rakabilmek için bu sefer nas›l bir plan yapmal›d›rlar?

Gerekli olan plan yap›lm›flt›r. Ve Allah, yaratt›¤› kusursuz sistemde

hiçbir ayr›nt›y› eksik b›rakmam›flt›r.

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

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

özel bir bölgesine ulaflmak ve o bölgeyi harekete geçirmek. Bu bölge su-
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sama hissini uyand›ran "susama bölgesi"dir.

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

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

çici bir sistem vard›r ve buna "kan-beyin bariyeri" denir. Bu sistem beyin-

de 1-2 noktada bulunmamaktad›r ve bu noktalardan biri de "susama böl-

gesidir". Ancak anjiotensin-II, özel yarat›l›fl› sayesinde beynin susama böl-

gesini kolayca uyar›r ve böylece insanda su içme iste¤i meydana gelir.28

fiimdi son olarak ayn› soruyu bir kez daha soral›m;

Bu sistem fluursuz tesadüflerin sonucunda meydana gelmifl olabilir

mi?

Bu kadar aç›k delillerden sonra bu soruya "evet" diyen bir insana ar-

t›k söylenebilecek bir söz kalmam›flt›r. Çünkü bu insan›n vicdan› ve kalbi

art›k körelmifl ve gerçe¤i kabul etmemeye flartlanm›flt›r. Bu insana söyle-

necek söz Kuran'da Allah taraf›ndan flöyle bildirilmifltir:

Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düz-

gün (eli aya¤› tutan, gücü kuvveti yerinde) bir adam k›lan (Allah)›

inkar m› ettin? Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime

hiç kimseyi ortak koflmam. (Kehf Suresi, 38-39)

Mucize ‹laç (Kortizol Hormonu)

Birazdan çok önemli bir mucizenin daha detaylar›n› inceleyece¤iz.

‹nceleyece¤imiz mucizenin ismi, "kortizol hormo-

nu". Ancak bu hormonun insan vücudunda o ka-

dar çeflitli görevleri vard›r ki, bu hormonu in-

celemeye bafllamadan önce bir noktaya dik-

kat çekmek istiyoruz:

Bir hormonun bir hücreyi harekete ge-

çirmesi bafll› bafl›na bir mucizedir. Çünkü

bir hormonun bir hücreye etki etmesi için,

o hücrenin iç yap›s›nda bulunan sistemleri

harekete geçirmesi gereklidir. Bu da hormo-

nun ya o hücrenin zar›nda bulunan bir alg›-
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lay›c›ya ba¤lanmas› ya da hücrenin içine girerek hücre içinde bulunan bir

mekanizmaya do¤rudan etki etmesi ile gerçekleflir. Ancak her iki durum-

da da hormon molekülü, etkileyece¤i hücre için özel olarak tasarlanm›fl

olmak zorundad›r. Hormon molekülünün yap›s›ndaki en küçük bir

uyumsuzluk, hücreyi etkileyememesine neden olur. Bu yüzden elinizde-

ki kitab›n birçok bölümünde hormon ile etkiledi¤i hücrede bulunan re-

septör (alg›lay›c›) molekül aras›ndaki iliflki anahtar ve kilit aras›ndaki ilifl-

kiye benzetilmifltir. 

Kortizol hormonunun etkileri incelendi¤i zaman karfl›m›za çok

önemli bir gerçek ç›kmaktad›r. Allah insan vücudunda birçok güvenlik

sistemi yaratm›fl ve birbirinden farkl› bu güvenlik sistemlerinin her biri-

nin hücrelerinin içine, tek bir anahtar ile aç›lan kilitler koymufltur. Örne-

¤in bu kilit bir k›lcal damar hücresinin içinde olabildi¤i gibi, bir karaci¤er

hücresinin içinde de vard›r. Bu da farkl› hücrelerin ortak bir amaç için ay-

n› anda harekete geçirilebilmelerini sa¤lar. fiüphesiz bu, Allah'›n yaratma

sanat›n›n bir örne¤i oldu¤u gibi, ayn› zamanda da evrim aldatmacas›n›n

iç yüzünü gösteren bir delil oluflturur. Çünkü farkl› hücrelerin ortak bir

amaç u¤runa hareket etmek için programlanm›fl olmalar› ve bu program›

çal›flt›ran merkezi bir sistem bulunmas›, evrim teorisinin tesadüf masal›-

n›n geçersizli¤ini bir kez daha gösterir. 
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Kortizol hormonu; a¤r›, kaza, ac›, yaralanma, enfeksiyon, afl›r› s›cak,

afl›r› so¤uk, alerji, iltihap, oksijensiz kalmak, açl›k, atefl yükselten faktör-

ler gibi durumlara karfl› insan bedeni içinde birçok farkl› cephede insan

için bir savafl verir.

Kortizol hormonunun görevleri incelenirken unutulmamas› gereken

nokta fludur: Bu hormon fluursuz hücreler taraf›ndan üretilir ve üretimi

yapan hücreler bu hormonun nerede kullan›laca¤›n› asla bilemezler. Bu

hücreler kortizolun savaflt›¤› cephelerden hiçbir zaman fluurlu olarak ha-

berdar olamazlar.

fiimdi böbrek üstü bezleri taraf›ndan üretilen "kortizol" mucizesinin

insan vücudundaki görevlerini k›sa k›sa inceleyelim ve Allah'›n sanat›n›n

insan vücudunun detaylar›nda nas›l tecelli etti¤ini bir kez daha görelim.

Her aflamada kendi kendinize sorabilece¤iniz "bu sistem tesadüfen var

olabilir mi?" sorusu da, Allah'›n varl›¤›n› inkar eden evrim teorisinin iç

yüzünü size bir kez daha gösterecektir.

Kortizol Hormonunun Görevleri

❑ Yaralanmalara karfl› önceden önlem

al›r:

Adrenalin hormonu insan› tehlike an› için

haz›rlarken, kortizol hormonu insan vücudu-

nu tehlike sonras› muhtemel geliflmeler için

haz›rlar.29 Örne¤in muhtemel bir yaralanma

riskine karfl›, önceden bir tedbir al›r ve vücut-

taki amino asitleri seferber eder. Bu amino

asitler bir yaralanma oldu¤u anda, doku tami-

ri için kullan›lacak olan hammaddelerdir.

❑ Yaralanma esnas›nda ac› hissini 

azalt›r:

Baz› insanlar›n yaraland›klar› anda ve ya-

raland›ktan uzun bir süre sonras›na kadar ac›
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hissetmemelerinin nedeni budur.30 Böylece insan yaral› oldu¤u halde sa-

vaflacak, kendisini koruyacak veya kaçabilecek güç bulur. 

Ac› hissinin iletimi sinir hücreleri vas›tas›yla olur. Kortizol üreten

hücreler sinir hücrelerinin elektrik iletmelerini yavafllatan ve k›smen dur-

duran mekanizmay› nas›l bilmektedirler?

❑ Acil durumlarda ya¤ ve proteinleri flekere dönüfltürür:

Vücut hücrelerinin ve beyin hücrelerinin beslenmek için flekere ihti-

yaçlar› vard›r. Özellikle beyin hücrelerinin sürekli ve ne pahas›na olursa ol-

sun flekerle beslenmesi gereklidir. Aksi takdirde insan k›sa sürede ölebilir. 

Açl›k an›nda fleker elde edilecek besin bulunmad›¤› için kandaki fle-

ker miktar› düflecektir. Bu durumda devreye kortizol girer ve vücudun fle-

kersiz kalmas›na izin vermez. Depo edilen ya¤ ve proteinlerin flekere dö-

nüflmesini ve kan flekeri düzeyinin belirli s›n›rlar içinde kalmas›n› sa¤lar.31

fiimdi flu cümleyi bir düflünelim: "Ya¤›n flekere dönüfltürülmesi veya

proteinin flekere dönüfltürülmesi." Bu tip ifllemlerden bahsedilirken tek bir

cümle söylenir geçilir. Oysa yap›lan ifllem son derece zor ve karmafl›k bir

ifllemdir. Bir madde baflka bir maddeye dönüfltürülmekte, moleküler ya-

p›s› tamamen de¤iflmektedir. E¤er insan›n önüne trilyonlarca kez büyü-

tülmüfl ve bir masa büyüklü¤üne getirilmifl bir ya¤ molekülü veya prote-

in molekülü konulsa ve kendisinden bu molekülü fleker molekülüne çe-

virmesi istense yapabilece¤i bir fley yoktur. Hangi atomun yerini hangisi

ile de¤ifltirmesi gerekti¤ini bilemez. Oysa hücrelerin içinde bu de¤iflimi

gerçeklefltiren rafineriler vard›r ve söz konusu de¤iflim çok karmafl›k ifl-

lemler sonucunda gerçeklefltirilir. Kortizol hormonu iflte bu ifllemlerin

seyrinin nas›l de¤ifltirilece¤ini bilmektedir. Daha do¤rusu kortizol hormo-

nu bu de¤iflimin bafllamas›n› sa¤layacak kilidi açacak tasar›ma sahiptir.

Kortizol üreten hücreler, ya¤-fleker veya protein-fleker dönüflümünü ya-

pan sistemi çal›flt›racak anahtar›n fleklini nereden bilmektedirler? 

CH3-(CH2)n-COOH (ya¤ molekülünün formülü) formülünü hangi ifl-

lemler sonucunda, CH2OH (fleker molekülünün formülü) formülüne nas›l

dönüfltürebilece¤ini nereden bilmektedir?

❑ Acil durumlarda beyin ve kalbin beslenmesine öncelik verir:
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Kortizol molekülleri acil durumda devreye girer ve vücut hücreleri-

nin fleker kullan›mlar›n› azalt›r. Ancak yine bir mucize görülür ve bu et-

kiyi beyin ve kalp gibi hayati organlarda göstermez. Adeta savafl an›nda

seferberlik ilan edip, ekonomik kaynaklar›n belirli bölgelere kayd›r›lmas›

gibi, kortizol molekülleri beyin ve kalbin beslenmesine öncelik verir ve di-

¤er doku hücrelerinin beslenmelerinde tasarrufa neden olurlar.32

Kortizol molekülleri hangi hücrelerin daha hayati öneme sahip oldu-

¤unu nereden bilmektedirler? Bu önlemi hangi fluur ile almaktad›rlar?

❑ Damarlar›n kas›l›p büzülmelerini düzenler:

Kan damarlar›n›n sabit ve cans›z borular olmad›klar›n›, bu damarla-

r›n etraflar›ndaki kaslar›n kas›labilmeleri ve gevfleyebilmeleri sayesinde

damar çaplar›n›n ihtiyaç do¤rultusunda de¤iflebildi¤ini önceki sayfalarda

incelemifltik. Bu daralma emrinin çeflitli hormonlar vas›tas› ile damarlara

ulaflt›r›ld›¤›n› da biliyoruz. Kortizol, damarlar› kas›c› büzücü faktörlere

Küçücük hücrenin içinde ya¤› flekere dönüfltüren son derece baflar›l› rafineriler vard›r.
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karfl› damar cevaplar›n› düzenler ve acil

durumlarda insana bir baflka destek gö-

revi görmüfl olur.33

Kortizol hormonu damar etraf›nda

bulunan kaslar›n kas›lma sistemlerini

nereden bilmektedir ki, bu sistemin kas›-

c›-büzücü faktörlere karfl› cevap verme

eylemlerini düzenleyebilmektedir?

❑ Suyun hareketini kontrol eder:

Suyun –gereksiz durumlarda- hüc-

re içine girmesini engeller. Bu da kan

hacminin korunmas› anlam›na gelir. Bir

kortizol molekülü suyun hücrelerin içine

girme e¤iliminde oldu¤unu nereden bi-

lir? Bu suyu hücre d›fl›nda tutmak gerek-

ti¤ine nas›l karar verir? Ve suyu d›flar›da

tutma yöntemlerini nereden bilebilir?

Daha da önemlisi, suyun hücrenin d›fl›nda tutulmas› gerekti¤i zamanlar›

nas›l tespit eder? Nas›l olur da her zaman de¤il de sadece gerekti¤inde su-

yun hücreye girmesini engelleyecek bir anlay›fl ve fluura sahiptir? 

❑ Tehlike olufltu¤unda, yüksek atefli önlemek için ilgili hormonun

üretilmesini durdurur:

Atefl yükselmesi insan bedeninin hastal›kla savaflma belirtisidir. Ate-

flin yükselmesi insan› dinlenmeye ve yatmaya zorlar. Böylece vücudun ih-

tiyac› olan enerji yürümek, gezmek, çal›flmak vs. gibi günlük ifllere har-

canmam›fl olur. Atefl yükselmesi hastal›¤›n sebep oldu¤u bir yan etki de-

¤ildir. Atefl, hastal›kla savaflta insan› dinlenmeye zorlamak için özel ola-

rak ayarlanm›fl bir güvenlik önlemidir. Ateflin yükseltilmesi beynin "atefl

merkezi" taraf›ndan sa¤lan›r. Beynin atefl merkezi de 'IL-1' isimli bir mad-

de taraf›ndan harekete geçirilir.

Kortizol hormonunun bir baflka mucizevi etkisi tehlikeli atefl duru-
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De ki: "O, herfleyin Rab-

bi iken, ben Allah'tan

baflka bir Rab mi araya-

y›m? Hiçbir nefis, kendi-

sinden baflkas›n›n aleyhi-

ne (günah) kazanmaz.

Günahkar olan bir baflka-

s›n›n günah yükünü tafl›-

maz. Sonunda dönüflü-

nüz Rabbinizedir. O, size

hakk›nda anlaflmazl›¤a

düfltü¤ünüz fleyleri haber

verecektir." 

(Enam Suresi, 174)
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munda ortaya ç›kar. Kortizol hormonu di¤er bütün ifllevlerinin yan› s›ra,

tehlikeli ateflin durmas› için de tasarlanm›flt›r. ‹nsan›n yüksek ateflten ölme

tehlikesi ile karfl›laflt›¤› durumlarda kortizol devreye girer ve atefl merke-

zini aktive eden IL-1 maddesinin üretimini durdurarak atefli düflürür.34

Peki kortizol IL-1 maddesinin insan›n ateflini yükseltti¤ini ve yüksek

ateflin insan için bir tehlike oluflturdu¤unu nas›l bilebilir? IL-1 maddesi-

nin nerede üretildi¤ini nas›l haber alm›fl ve IL-1 maddesinin üretimini

durdurmaya nas›l karar vermifltir?

❑ ‹nsan hayat› için çok önemli olan baz› proteinlerin üretimini 

düzenler:

Kortizol hormonlar› zor durumda kald›¤›n›z zaman bütün ihtiyaçla-

r›n›z› ayr› ayr› düflünürler. Kemik ili¤inde hemoglobin, akyuvar, trombo-

sit yap›m›n› art›r›p, kan düzeylerini yükseltirler.35
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Ateflin yükselmesi beynin atefl
merkezi taraf›ndan sa¤lan›r. Bu
merkez de, IL-1 isimli bir madde
taraf›ndan harekete geçirilir. Tehli-
ke helinde kortizol hormonu bu
maddenin salg›lanmas›n› durdurur.



Görüldü¤ü gibi, gözle görülemeyecek kadar küçük tek bir molekül,

birçok özelli¤e, yetene¤e ve sorumlulu¤a sahiptir. Bu molekülün bunlar›

yerine getirebilmesi için tüm bu özelliklerle özel olarak tasarlanm›fl olma-

s› gerekir. Kortizol hormonunun tesadüfen bu niteliklerle olufltu¤unu id-

dia etmek, büyük bir cehalet ve ak›ls›zl›k örne¤idir. Bu hormon, Allah'›n

yaratmas›ndaki uyumun ve kusursuz tasar›m›n bir baflka delilidir.  

… Rabbim, ilim bak›m›ndan herfleyi kuflatm›flt›r. Yine de ö¤üt

al›p-düflünmeyecek misiniz? (Enam Suresi, 80)
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K
›z ve erkek çocuklar›n bedenleri do¤duklar› an-

dan itibaren belirli bir süre birbirine benzer.

Ancak aradan y›llar geçtikten sonra her iki be-

dende de farkl›l›klar ortaya ç›kmaya bafllar. Erkeklerin

sakallar› ç›kar, sesleri kal›nlafl›r, omuzlar› genifller ve ti-

pik erkek bedeni görüntüsüne sahip olurlar. K›zlar da ti-

pik kad›n bedeni flekline sahip olmaya bafllarlar. Cinsel

bölgeler hariç birbirine oldukça benzeyen iki beden, er-

genlik ça¤›nda bu hormonlar›n salg›lanmas›ndan sonra

çok farkl› görünümlere sahip olur. 

Kad›n ve erkek bedenleri aras›ndaki fark› olufltu-

ran, Allah'›n büyük bir düzen içinde yaratt›¤› cinsiyet

hormonlar›d›r.  

Cinsiyet hormonlar› erkekte testosteron, kad›nda

östrojen ve progesterondur. Bu hormonlar›n salg›lanma

mekanizmalar›n› inceledi¤imiz zaman yine birçok yara-

t›l›fl mucizesine flahit oluruz.

Cinsiyet hormonlar› erkekte testislerden kad›nda

yumurtal›klardan salg›lan›r. Ancak bu hormonlar›n sal-

g›lanmas›n› sa¤layan sistem, bu organlardan çok daha

uzakta bulunur. Daha önce de inceledi¤imiz gibi cinsi-

yet hormonlar›n›n salg›lanmas› hipofiz bezi ve hipota-

lamus bölgesi taraf›ndan kontrol edilir. 

Cinsiyet hormonlar›n›n harekete geçirilmesi için

do¤umdan itibaren uzun y›llar beklenir. Bu çok büyük

bir mucizedir. Çünkü beynin hipotalamus bölgesi,

do¤umdan itibaren y›llar boyunca, cinsiyet hormon-

lar›n›n salg›lanma emrini vermez. Ancak en do¤ru

zaman geldi¤i anda, yani çocuk art›k ergenlik ça¤›-

na ulaflt›¤› anda, hipotalamus hipofiz bezine bir

emir gönderir. Bu emir GnRH hormonudur. Hi-

potalamusun, milyarlarca insanda bu zaman›
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flafl›rmamas› çok ola¤anüstü bir olayd›r. Küçücük bir et parças› günleri,

aylar›, y›llar› hesaplayarak, bir takvime sahip olmadan, daha do¤rusu bir

takvimden anlayacak akla ve fluura dahi sahip olmadan bu kusursuz za-

manlamay› nas›l yapabilmektedir? Bu gerçek, hipotalamusun, Allah tara-

f›ndan bu zamanlamay› yapacak flekilde tasarland›¤›n›n büyük bir delili-

dir. 

Bu emri alan hipofiz bezi iki hormon (LH ve FSH) salg›lar. Bu hor-

monlar›n hedefleri kad›nlarda yumurtal›k, erkeklerde testislerdir. Hor-

monlar y›llard›r at›l duran bu organlara "harekete geçin" emri verirler. 

Testisler ve yumurtal›klar da hem erkek ve kad›na özgü cinsiyet hüc-

relerini üretmeye, hem de cinsiyet hormonlar› salg›lamaya bafllar.

Burada çok dikkat çekici bir nokta vard›r. LH ve FSH hormonlar›

hem kad›nda hem de erkekte ayn› moleküler yap›ya sahiptir. Ancak her

ikisi de kad›n ve erkek bedeninde farkl› olaylara neden olur. 

Bu hormonlar›n farkl› etkilere sahip olmalar› ve salg›lanmak için

uzun y›llar beklemelerinin ne kadar büyük bir mucize oldu¤u konusunu

"Zaman Ayarlamas› ve Cinsiyet Ayr›m› Yapabilen Hormonlar (FSH ve

LH)" bafll›kl› bölümde incelemifltik. 

fiimdi erkek ve  kad›n üreme sistemlerinin nas›l gelifltiklerini incele-

yelim ve Allah'›n yeni bir insan›n dünyaya gelmesi için nas›l bir sistem

var etmifl oldu¤unu görelim.

Kad›n Üreme Sistemi

Kad›n üreme sisteminin en önemli organ› her biri 10-20 gram a¤›rl›-

¤›nda olan yumurtal›klard›r. Yumurtal›klar, do¤acak bir insan›n yar›s›

olarak kabul edilen yumurta hücresini yaparlar. Do¤acak insan›n di¤er

yar›s› ise erkek bedeninden gelecek olan sperm hücresidir.

Yumurtal›klar›n bir di¤er görevi ise cinsiyet hormonlar›n› üretmek-

tir. Bu çok önemli bir görevdir, çünkü cinsiyet hormonlar› çocuk bedenini

bir kad›n bedeni haline getirir. Bu ifllem adeta bir heykeltrafl›n bir heykel

yapmas›na benzer. Ancak hormonlar bu heykeli heykeltrafl gibi d›flardan

de¤il, heykelin yani bedenin içinden flekillendirir. 
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Örne¤in, kad›nda üretilen

cinsiyet hormonlar›n›n salg›lan-

mas›yla, le¤en kemikleri genifl-

ler. Bu çok özel bir tasar›md›r ve

gebelik durumunda anne rah-

mindeki bebe¤e yer sa¤lamak

amac›yla yap›lm›flt›r.36

Bu durumda tekrar düflün-

mek gerekir. Kad›n hormonlar›-

n› üreten hücreler, ileride kad›-

n›n hamile kalabilece¤ini ve be-

be¤in daha genifl bir alana ihti-

yac› olaca¤›n› nas›l bilirler? Bu

bilgiye sahip olduklar›n› varsa-

yal›m. Peki le¤en kemi¤ini olufl-

turan hücrelere, ne kadar bölün-

meleri ve le¤en kemi¤ini ne ka-

dar geniflletmeleri gerekti¤ini söylemeyi nas›l baflar›rlar? Le¤en kemi¤i-

nin ne büyüklükte olmas› gerekti¤ini nas›l bilirler? 

Ayr›ca kad›nlarda fiziki olarak ya¤lar›n kalça ve uyluklarda toplan-

mas› da yine östrojen etkisi nedeniyledir. Erkek çocukta ise geliflme evre-

sinde ya¤ de¤il, çizgili kas kitlesi artar. Kad›nlarda ya¤ kitlesi art›fl› ileri-

de gebelik ve süt verme döneminin gerektirece¤i enerjinin depolanmas›

için özel olarak ayarlanm›flt›r.37

Cinsiyet hormonlar› kad›nda ince ses geliflimine neden olurken, er-

kekte kal›n ses geliflimine neden olurlar.38 Nas›l olur da hormon molekül-

leri erkek sesi ve kad›n sesi aras›ndaki fark› bilirler? Nas›l olur da erkek

sesinin kal›n ve kad›n sesinin ince olmas› gerekti¤ine karar verebilirler?

Ve ayn› formüle sahip hormonlar nas›l olur da kad›nda ince, erkekte ka-

l›n bir ses oluflturmay› baflarabilirler? 

Kad›nl›k hormonlar›n›n belirli bir yafla kadar salg›lanmamalar›n›n

da çok önemli bir hikmeti vard›r. Çünkü diflinin vücudu aklen ve beden

olarak yeterli olgunlu¤a geldi¤inde, yani vücudu bir bebe¤i tafl›yacak ol-
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Cinsiyet hormonlar› bir heykeltrafl us-
tal›¤› ile kad›n ve erkek bedenini flekil-
lendirirler.
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gunlu¤a, akl› da onu büyütüp yetifltirecek olgunlu¤a geldi¤i yafllarda ka-

d›nl›k hormonlar› devreye girmeye bafllar.39 fiüphesiz bu düzenleme, in-

san›n belirli bir plan dahilinde yarat›lm›fl oldu¤unun bir baflka delilidir. 

Dört Haftal›k Yaflam Periyodu

Sa¤l›kl› bir kad›n›n bünyesi, her dört haftada bir kapsaml› bir haz›rl›k

yapar. Bu haz›rl›k, yeni bir insan›n dünyaya gelmesini sa¤lamak için, kad›n

bedeninde bulunan hücreler taraf›ndan gerçeklefltirilir.

Nas›l bir anne çocu¤unun her türlü ihtiyac›n› düflünür, onun sa¤l›¤›-

na, geliflimine özen gösterir ve çocu¤u için uzun vadeli planlar yaparsa;

annenin üreme organlar›n› oluflturan hücreler de yumurta hücresine ayn›

hassasiyeti gösterirler. Yumurta hücresinin döllenmesi için kendilerine

ö¤retilmifl uzun vadeli bir plana uyarlar. Bu plan›n uygulanmas›nda bafl-

l›ca faktör elbette hormonlard›r.

Dört haftal›k bölümün hemen bafl›nda hipofiz bezi LH hormonu üre-

tir. Bu hormon kafatas›ndan yola ç›kt›ktan sonra, uzun bir yol katederek

kan yoluyla yumurtal›klara ulafl›r. Art›k yumurtal›klar›n faaliyete geçme

zaman› gelmifltir.

Yumurtal›¤›n içinde binlerce olgunlaflmam›fl (çekirdek) yumurta

hücresi bulunmaktad›r. Hipofizden gelen LH hormonunun etkisiyle bu

çekirdek hücrelerden bir bölümü olgunlaflmaya bafllar. Geliflen hücreler-

den yaln›zca bir tanesi tam olarak olgunlaflacak ve yumurta hücresi ola-

rak yumurtal›ktan d›flar› salg›lanacakt›r. (‹ki hücrenin salg›land›¤› ve her

ikisinin de döllendi¤i durumlarda "ikiz" bebekler dünyaya gelir)

Geliflmekte olan yumurta hücresine ve etraf›nda bulunan besleyici

tabakaya folikül denir. Hipofiz bezinden gönderilen FSH hormonu folikül

üzerinde çok ilginç bir hareket yapar ve folikül birden özel bir molekül

üretmeye bafllar. Bu molekül "östrojen" isimli hormondur. 

Daha kendisi tam olarak geliflmemifl olan folikül, nas›l olup da bir

hormon üretmeye bafllam›flt›r? Bu üretimin amac› nedir? Bu sorular›n ce-

vaplar› bizi bir baflka yarat›l›fl deliline götürecektir.

Folikülün üretti¤i moleküller, yani östrojenin kad›n vücudunda üst-
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lendi¤i görevler ise, yarat›l›fltaki mu-

cizeyi bir kez daha göstermektedir.

fiimdi bu görevleri k›saca görelim:

1. "Östrojen" hormonunun he-

deflerinden biri "döl yata¤›"d›r. Döl

yata¤›, döllenmifl yumurtan›n gömü-

lece¤i ve bölünerek büyüyece¤i yu-

vas›d›r. Östrojen hormonunun etki-

siyle birlikte döl yata¤›nda bir haz›r-

l›k bafllar. Döl yata¤›n›n duvarlar›n›n

kal›nl›¤› 3-5 kat artar ve k›lcal da-

marlar taraf›ndan sar›l›r. E¤er döl-

lenme gerçekleflirse, yumurtan›n ih-

tiyac› olan besin bu damarlardan

karfl›lanacakt›r.

Bu gerçek bir mucizedir. Çünkü

henüz geliflmekte olan folikül, içinde

bulunan yumurta hücresinin gelece¤ini adeta düflünmekte ve yumurta-

n›n ilerde beslenmesi için gerekli tedbirleri almaktad›r. Yumurtan›n gele-

cekte bar›naca¤› döl yata¤›n›n haz›rl›k yapmas›n› sa¤lamaktad›r. 

Bu noktada baz› sorular sormak gerekir;

Folikül, yumurta hücresinin salg›land›ktan sonra döl yata¤›na ulafla-

ca¤›n› ve burada konaklayaca¤›n› nas›l haber alm›flt›r? Döl yata¤›ndaki k›l-

cal damar›n yumurta hücresine besin sa¤layaca¤›n› nas›l bilmektedir? Bu

k›lcal damarlar›n ço¤almas›n› sa¤layacak formülü kimden ö¤renmifltir?

2. Östrojen etkisi ile döl yata¤› kaslar› da geliflmeye bafllar ve kas gü-

cü artar. Bu da olas› bir döllenme halinde yumurtan›n yerleflece¤i yata¤›

korumak için al›nm›fl bir önlemdir.40

3. Kad›nlarda geliflme döneminde, gö¤üs bölgesinde görülen büyü-

me de do¤rudan östrojen hormonunun etkisine ba¤l›d›r. Östrojen gö¤üs-

lerde ya¤ toplanmas›n› art›r›r, ayn› zamanda gö¤sün içinde süt bezlerinin

de ço¤almas›n› sa¤lar.41 Bütün bu haz›rl›klar ileride do¤acak bebe¤in an-

ne taraf›ndan emzirilmesini sa¤lamak içindir.
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4. Kad›na özgü vücut yap›s›n›n di¤er k›s›mlar›n›n infla edilmesi de

östrojen sayesinde gerçekleflir. Bu da çok ilginç bir durum oluflturur. Ör-

ne¤in östrojen kad›nda gö¤üs bölgesinin genifllemesini sa¤lar. Hiçbir za-

man bu hormon gidip omuz kemiklerinin genifllemesini ve erkeksi bir gö-

rünüme sahip olmalar›n› sa¤lamaz.

Kad›nda ince sesin geliflimini sa¤layan da östrojendir. Östrojen ka-

d›nda erkek sesi yapmaz. Her zaman nas›l bir ses yapmas› gerekti¤ini, ya-

ni kad›n sesi yapabilmeyi çok iyi bilir. Kad›n bedeninin kendisine özgü

özelliklerini infla eden heykeltrafl "östrojen" hormonudur.

5. Östrojen ayn› zamanda döllenmenin kolaylaflmas›n› da sa¤lar.

‹kinci haftan›n sonunda yumurta hücresi döllenmek için en uygun duru-

ma geldi¤inde kandaki östrojen miktar› da oldukça artm›fl olur. Bu da döl

yata¤›ndan vajinaya do¤ru özel bir s›v›n›n salg›lanmas›na neden olur. Bu

s›v› erkek üreme hücresi olan spermi kendi içinde hapseder ve yukar›

do¤ru tafl›r. Bu s›v› spermin hareketlili¤ini art›r›r ve spermi yukar› do¤ru,

yani yumurta hücresine do¤ru tafl›m›fl olur. 

6. Anne rahmi –e¤er özel bir önlem al›nmazsa- son derece mikrobik

bir ortamd›r. Bu, annenin ve do¤acak bebe¤in sa¤l›¤› için ciddi bir tehdit

oluflturur. Peki bu tehlikeyi ortadan

kald›rmak için nas›l bir önlem al-

mak gerekir? Östrojen hormonu

mucizevi bir flekilde bu tehlikenin

bertaraf edilmesini sa¤lar. Östrojen

molekülleri anne rahmindeki epitel

hücrelere ulaflt›¤›nda bu hücreler

asit salg›lamaya bafllarlar. Bu asidik

ortam, yararl› mikroplar›n (döder-

lein basilleri) ço¤almas› için uygun

bir ortam sa¤lar ve ayn› zamanda

vajinay› enfeksiyonlara karfl› ko-

rur.42

Küçücük bir folikülün üretti¤i

kimyasal molekül, bir insan›n bede-
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nini bafltan afla¤› flekillendirmekte, ayn› zamanda gelecekte yeni bir insa-

n›n do¤mas› için gerekli düzenlemeleri yapt›rmaktad›r. Oysa östrojen

hormonu, atomlar›n yanyana dizilmesi ile meydana gelmifl fluursuz bir

maddedir. fiuursuz hücreler taraf›ndan üretilmekte ve fluursuz hücreler

üzerinde etkili olmaktad›r. Ancak bütün bu olaylar büyük bir plan içinde

gerçekleflmekte ve bu plan›n sonunda insan cinsiyetlerinden biri eksiksiz

olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Bu durumda flu gerçek tekrar görülür:

Östrojen hormonu üzerinde tecelli eden ak›l ne fluursuz atomlara, ne

fluursuz hücrelere ne de tesadüflere ait olamaz. Bu ak›l insan› bir erkek ve

difli olarak yaratan ve insan› benzersiz bir flekilde yoktan var eden Allah'a

aittir.

Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eflini yaratan ve her

ikisinden birçok erkek ve kad›n türetip-yayan Rabbinizden kor-

kup-sak›n›n. Ve (yine) kendisiyle, birbirinizle dilekleflti¤iniz

Allah'tan ve akrabal›k (ba¤lar›n› koparmak)tan sak›n›n. fiüphesiz

Allah, sizin üzerinizde gözeticidir. (Nisa Suresi, 1)

Yumurta Hücresini Karfl›lamak ‹çin Yap›lan Haz›rl›k

Dört haftal›k yaflam periyodunun ikinci bölümüne, yani yaklafl›k

olarak 14. güne gelindi¤inde olgunlaflan yumurta, yumurtal›ktan d›flar›

b›rak›l›r. Art›k yumurta hücresinin anne rahmine do¤ru yolculu¤u baflla-

m›flt›r. Bu yolculuk s›ras›nda döllenirse yeni bir yaflam bafllayacak, dölle-

nemezse ölecek ve vücuttan d›flar› at›lacakt›r. 

Yumurta hücresi yumurtal›¤› terk etmifl ve bir yolculu¤a ç›km›flt›r.

Ancak geride b›rakt›¤› yumurtal›¤›n içinden ve çok uzaklarda bulunan

hipofiz bezinden kendisine büyük bir destek gelir.

Hipofiz bezi, salg›lanan yumurtan›n yard›ma ihtiyac› oldu¤unu ade-

ta bilir ve LTH isimli özel bir hormon salg›lar. Bu hormon kan yoluyla yu-

murtal›klara gelir ve yumurtal›¤›n içinde bulunan "korpus luteum"a etki

eder. Korpus luteum da progesteron hormonu salg›lar.

Progesteron hormonu da özel bir tasar›m ürünüdür ve çok özel
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amaçlar için üretilmifltir. Yumurtal›ktan hiç d›flar› ç›kmayan ve d›fl ortam›

hiç göremeyen korpus luteum hücrelerinin üretti¤i bu hormon, çok uzak-

larda bulunan birçok hücreyi etkilemektedir. Bu hücrelerin belirli bir plan

dahilinde hareket etmelerini sa¤lamaktad›r. Bu olay insan bedenindeki

yarat›l›fl mucizesinin bir baflka örne¤idir.

Progesteron molekülleri döl yata¤›na ulaflt›klar› zaman, t›pk› östro-

jen gibi yumurta hücresinin karfl›lanmas› için bir haz›rl›k yap›lmas›n› sa¤-

larlar, bir anlamda östrojenin gücüne güç katarlar.

Progesteron hormonu ayn› zamanda içinden salg›land›¤› yumurtal›-

¤›n kendisine de etki eder. Yumurtal›ktan yeni bir yumurta hücresinin

serbest b›rak›lmas›n› engeller. Aksi takdirde anne karn›nda bir embriyo

geliflirken, ikinci bir yumurta hücresi de döllenecek ve hem geliflmekte

olan embriyo hem de anne aç›s›ndan çok tehlikeli bir durum oluflacakt›r.

Progesteron molekülleri döllenme gerçeklefltikten sonra, ikinci bir

döllenmenin gerçekleflmemesi gerekti¤ini, bunun için yumurtal›¤›n faali-
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yetinin durdurulmas› gerekti¤ini nereden bilirler? Yaln›zca bir molekül

olan progesterona bu özellikleri kim kazand›rm›flt›r? Kuflkusuz bunlar,

üzerinde düflünülmesi gereken son derece önemli konulard›r.

Progesteronun bir baflka özelli¤i de hipofizden salg›lanan oksitosin

hormonunun etkisini azaltmakt›r. Bu da bir baflka planlama harikas›d›r.

Oksitosin hormonu daha önce de inceledi¤imiz gibi do¤um yaklaflt›¤› za-

man devreye giren ve rahim kaslar›n›n kas›lmas›n› sa¤layan bir hormon-

dur. Bu kas›lmalar sayesinde bebe¤in anne karn›ndan ç›kmas› kolaylaflt›-

r›l›r.

E¤er döllenmenin ilk günlerinde oksitosin hormonu rahim kaslar›

üzerinde etkili olursa, bu kas›lmalar anne rahmine tutunmaya çal›flan

döllenmifl yumurtay› d›flar› atacak ve gebelik hiçbir zaman gerçeklefleme-

yecektir. Bu aflamada devreye giren progesteron hormonu oksitosin hor-

monunun etkisini ortadan kald›r›r ve döllenen yumurtan›n vücuttan at›l-

mas›n› engeller. Progesteron hormonu flafl›rt›c› bir flekilde oksitosin hor-

monunun etkisini ortadan kald›racak bir tasar›ma sahiptir.

fiimdi tekrar düflünelim. Progesteron yumurtal›¤›n içinde bulunan

hücreler taraf›ndan üretilmifltir. Oksitosin hormonu ise yumurtal›¤a çok

uzak bir yerde, kafatas›n›n içinde bulunan hipofiz bezinden salg›lanmak-

tad›r. 

Progesteronu üreten hücreler, oksitosin hormonunun varl›¤›n› nere-

den bilirler? Oksitosin hormonunun, rahmin kas›lmas›na neden olaca¤›n›

ve bu durumda döllenmifl yumurtan›n d›flar› at›laca¤›n› kimden ö¤ren-

mifllerdir? Hangi ak›l ile bu olaya engel olmak için progesteron molekü-

lünü tasarlam›fllard›r?

fiüphesiz bu olayda görülen planlama, bu planlamay› yapan bir ak-

l›n varl›¤›n› gösterir. Ve bu planlaman›n yap›labilmesi için insan vücudu-

na ait bütün detaylara ve bilgilere hakim olunmas› gerekmektedir. ‹nsan›

bütün özellikleri ile yaratan Allah, progesteron-oksitosin mekanizmas›n-

daki uyumu da en ideal flekilde yaratm›flt›r.

Progesteron hormonunun bir baflka özelli¤i daha vard›r ki, bu özellik

insan›n kendisini yaratan Allah'a karfl› olan acizli¤inin bir baflka delilidir.

Döllenmifl bulunan yumurta hücresi, rahim duvar›na ulaflt›¤› ve bu-
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rada büyümeye bafllad›¤› anda anne vücudu için bir yabanc› konumun-

dad›r. Anne vücuduna ait savunma hücrelerinin, bölünmekte ve büyü-

mekte bulunan hücre toplulu¤una sald›rmalar› kaç›n›lmazd›r. Bu sald›r›

insan hayat›n› daha bafllamadan bitirecek ve gebelik hiçbir zaman gerçek-

leflemeyecektir.

Ancak progesteron hormonu savunma sistemi hücrelerinin rahim

duvar›nda bulunan zigota sald›rmalar›n› engeller. Bu da çok flafl›rt›c› bir

olayd›r. Progesteron birçok görevinin yan›nda, bir de geliflmekte bulunan

hücre toplulu¤unu sald›r›lardan korumaktad›r. fiüphesiz bu olay, proges-

teronun çok üstün bir ak›l, yani Allah taraf›ndan  yarat›lm›fl oldu¤unu bir

kez daha gösterir.

Progesteronun salg›lanmas› daha önce de belirtildi¤i gibi dört hafta-

l›k dönemin ikinci bölümünde gerçekleflir. Bu zaman diliminde e¤er döl-

lenme gerçekleflmezse, kanda bulunan progesteron ve östrojen miktar›
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h›zla düfler. Yeni bir insana hayat vermek için yap›lan haz›rl›klara flimdi-

lik gerek kalmam›flt›r. Bu haz›rl›klar (döllenecek yumurtay› beslemek için

rahim duvar›nda ço¤alan k›lcal damarlar) vücuttan at›l›r ve bu kad›nlar-

da aybafl› olarak bilinen durumu meydana getirir. 

Dört hafta sonra hipofiz bezinin FSH hormonunu salg›lamas› ile yu-

murtal›¤›n içinde yeni bir yumurta hücresi olgunlaflmaya bafllar. Böylece

dört haftal›k yeni bir haz›rl›k dönemi bafllam›fl olur. 

Erkek Üreme Sistemi

Erkek üreme sisteminde de hormonlar baflrolü oynar. Do¤umdan

yaklafl›k 10 y›l sonra, geliflme ça¤›n›n bafllamas›yla birlikte erkek hormon-

lar› tam olarak devreye girer. Bu hormonlar›n devreye girmesi, yine vü-

cutta kurulu bir emir komuta zincirinin harekete geçmesiyle gerçekleflir.

Bu emir komuta zincirinin en üst düzey yöneticisi hipotalamustur.

Hipotalamus do¤umdan sonraki y›llarda her 3-4 saatte bir LHRH

isimli bir hormon salg›lar. Ancak bu hormonun salg›lanma miktar› olduk-

ça azd›r. Yaklafl›k on y›l sonra hipotalamus erkek bedeninin flekillenmesi

için do¤ru zaman›n geldi¤ini adeta anlar ve LHRH hormonunu daha k›-

sa aral›klarla salg›lamaya bafllar.43 LHRH hormonu emir-komuta zinciri-

nin ikinci halkas› olan hipofiz bezine ulafl›r. Hipofiz bezi bu emri al›r al-

maz LH isimli baflka bir hormon salg›lar. Bu hormon da erkek efley bezle-

rine, yani testislere üretime bafllama emrini verir.

Bütün bu ifllemlerin bafllamas› niçin y›llar sürmektedir ve bu meka-

nizman›n çal›flma zaman› nas›l belirlenmektedir? ‹flte bu sorular›n cevap-

lar› bilim dünyas› için halen bir s›rd›r. Ne var ki insan›n henüz s›rlar›n› çö-

zemedi¤i bu sistem insanl›k tarihinin bafl›ndan beri insanlar›n bedenlerin-

de çal›flmaktad›r.

LH hormonu kan yoluyla testislere ulafl›nca burada bulunan hücre-

ler testosteron isimli hormonu üretmeye bafllarlar. Testosteron üreten hüc-

reler adeta ait olduklar› bedenin, çocukluktan erkekli¤e geçme zaman›

geldi¤ini bilmektedirler. Çünkü ürettikleri testosteronun kimyasal formü-

lü, geliflmekte olan bir çocu¤u yetiflkin bir erkek yapacakt›r. 
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Testosteron molekülleri vücuda da¤›l›r ve belirli bölgelerde bulunan

hücrelere ne yapmalar› gerekti¤ini bildirir. Testosteronun, erkek bedenini

oluflturan görevlerinden baz›lar› flöyledir:

1. Testosteron molekülleri kas hücrelerinin ço¤almalar›na neden

olurlar. Bu yüzden erkek bedeni kad›n bedenine göre daha kasl› ve daha

güçlüdür. Kas kitlesindeki art›fl tipik erkek bedeni görüntüsünü ortaya ç›-

kar›r. 

2. Testosteron molekülleri ayn› zamanda k›l kökü hücrelerine etki

eder, sakal ve b›y›k ç›kmas›na da neden olurlar. Al›n saç çizgisi daha ge-

riye çekilir.

3. Testosteron molekülleri ses tellerine dahi etki ederler. Erkeklerin

seslerinin kad›nlara göre daha kal›n olmas› bu etkiden kaynaklan›r. Tes-

tosteron molekülü ayr›ca erkek bedenine difli yumurtas›n› dölleyebilme

özelli¤ini kazand›r›r.

fiüphesiz bütün bunlar› fluursuz bir molekülün yap›yor olmas› ol-

dukça flafl›rt›c›d›r. Bu molekül adeta, bir erkek bedeninin özelliklerini bil-

mekte ve trilyonlarca hücreyi bir erkek bedeni oluflturmalar› için yönet-

mektedir. 

Testosteron hormonunun yarat›l›fl›ndaki plan bunlarla s›n›rl› de¤il-

dir. Bu hormonun etki mekanizmas›nda da aç›k bir tasar›m görülür. Tes-

tosteron yukar›da s›ralad›¤›m›z etkileri gerçeklefltirmek için hedef doku-

ya (erkek genital organlar›) ulafl›nca hücrelerin içine girer. Hücrenin için-

de yine özel olarak testosteron için yarat›lm›fl bir enzimle birleflir ve böy-

lece testosteron çok daha etkili bir hale getirilir. 

Tasar›m ve planlama halen bitmemifltir. Bu yeni oluflan hormon da

yine kendisi için özel olarak tasarlanm›fl bulunan özel bir al›c›yla birleflir.

Ortaya ç›kan moleküler kombinasyon hücrenin DNA's›na ba¤lan›r ve

DNA'dan al›nan bilgiler do¤rultusunda yeni bir protein sentezi ortaya ç›-

kar›r. Bu olay erkek ve kad›n bedeni aras›ndaki fark›n belirmesini ve cin-

sel fonksiyonlar›n devam›n› sa¤lar.

Ortada o kadar kusursuz yarat›lm›fl bir sistem vard›r ki, testosteron-

enzim-al›c› üçlüsünden oluflan mekanizma, DNA'daki milyarlarca bilgi
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içinden, kendileri için yaz›l› bölgeyi bulur ve buradaki bilgiler do¤rultu-

sunda üretim yap›lmas›n› sa¤lar. Örne¤in sakal ç›kmas› için sakal kökü

hücrelerinin DNA'lar›nda hangi bölgeye etki etmeleri gerekti¤ini bilirler.

Sesin kal›nlaflmas› için ses telleri hücrelerinin DNA'lar›nda hangi bölgeye

etki etmeleri gerekiyorsa o bölgeye etki ederler. 

Burada verilen bilgi son derece önemlidir. Testosteron (C19H28O2),

karbon, hidrojen ve oksijen atomlar›n›n farkl› say›larda birleflmesinden

meydana gelmifl bir moleküldür. Bu cans›z, fluursuz varl›k, DNA'da ken-

di ifline yarayacak bilginin bulundu¤unu nereden bilebilir? Daha da

önemlisi, 3 milyar harften oluflan, binlerce ciltlik ansiklopediyi doldura-

cak kadar çok bilginin içinden, kendi arad›¤› bir kaç harfi nas›l flafl›rma-

dan ve büyük bir h›zla bulabilmektedir? Bugün, ‹nsan Genomu Projesi

dahilinde, 10 y›ld›r çal›flan yüzlerce bilim adam›, dünyan›n en geliflmifl

teknolojisini kullanarak, DNA'y› sadece okumay› baflarabilmifllerdir. An-

cak, DNA'n›n hangi bölgesinin insan bedeninin hangi organ›, proteini ve-

ya hormonu ile ilgili oldu¤unu henüz bilmemektedirler. Ancak, C18H24O2

formülüne sahip östrojen ve C19H28O2 formülüne sahip testosteron hor-

monlar›, bunu çok iyi bilmekte, milyonlarca y›ld›r, milyarlarca insan be-

deninde flaflmadan bildiklerini uygulamaktad›r. 

fiüphesiz yaln›zca bu sistem dahi Allah'›n sanat›n›n gözler önüne se-

rildi¤i bir yarat›l›fl harikas›d›r.



Testosteron hormonu, hipofiz bezinden salg›lanan LH hormonu sa-

yesinde üretilir. Ancak testosteron LH hormonunun kontrolü alt›nda ol-

du¤u kadar, LH hormonu da testosteronun kontrolü alt›ndad›r. Kanda

testosteron miktar› artt›¤› zaman, testosteron molekülleri hipofiz bezine

daha fazla LH hormonu üretmemeleri için bask› yapar. Ne zaman testos-

teron miktar› azal›r, o zaman LH hormonunun üretimi tekrar bafllar. Üre-

tilen LH hormonu testisleri harekete geçirir ve azalan testosteron miktar›-

n›n art›r›lmas› için ek üretim yap›lmas›n› emreder. 

Buradan aç›kça flu sonuç ortaya ç›kar; hipofiz bezi ve testisler aras›n-

da karfl›l›kl› bir bilgi al›flverifli yap›lmaktad›r. fiuursuz iki et parças› birbir-

lerinin üretimlerini kontrol etmekte ve elbirli¤i içinde insan için en ideal

miktarda testosteron salg›lanmas›n› sa¤lamakta, testosteronun az ya da

fazla salg›lanmas›ndan do¤acak zararlar› engellemektedirler. Daha do¤ru

bir ifade ile her iki et parças›n›n içine birbirleri ile uyumlu bir flekilde ça-

l›flmalar›n› sa¤layan moleküler alt sistemler yerlefltirilmifltir. Bu kusursuz

tasar›m elbette bu sistemlerin belirli bir amaç do¤rultusunda varedildik-

lerini, yani Allah taraf›ndan yarat›ld›klar›n› gösterir.

Ayn› dönemde hipofiz bezinin salg›lad›¤› FSH hormonu da testisler-

de sperm üretimini bafllat›r. Spermler yumurta hücresini döllemek için

özel olarak tasarlanm›fl hücrelerdir. Geliflme döneminin bafllamas›yla bir-

likte, en do¤ru zamanda FSH hormonunun salg›lanmas› ve sperm üreti-

minin bafllat›lmas› bir baflka tasar›m örne¤idir. 

Ayn› Hammaddeden Farkl› Cinsiyetler

Erkek ve kad›n cinsiyet hormonlar›n›n ortak bir özelli¤i vard›r. Er-

kek hormonu olan testosteron ve kad›n hormonlar› olan östrojen ve pro-

gesteron ayn› hammaddeden yap›l›r. Bu hormonlar› üreten hücreler ham-

madde olarak kolesterol moleküllerini kullan›rlar. 

Nas›l olur da hücreler ayn› hammaddeyi kullanarak farkl› cinsiyetle-

rin oluflmas›n› sa¤larlar? Bir testis hücresi kendisine verilen hammaddeyi

erkek özelliklerini belirleyecek flekilde biçimlendirirken, bir yumurtal›k

ayn› hammadde ile kad›n özelliklerini oluflturan östrojen ve progesteron
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hormonlar› yapmaktad›r. Ayn› madde yaln›zca bir hücrenin kendisine

verdi¤i flekil sayesinde erke¤in sakallar›n› ç›kart›p, omuzlar›n› geniflletip,

sesini kal›nlaflt›r›p, sperm üretmesini sa¤lamaktad›r. Yine ayn› madde bir

baflka hücrenin kendisine verdi¤i farkl› bir flekil sayesinde kad›n›n le¤en

kemi¤ini geniflletip, gö¤üslerini büyütüp, sesini inceltip, çocuk do¤urma-

s›n› sa¤layacak haz›rl›klar› yapmas›n› sa¤lamaktad›r. 

Hiçbir akl› olmayan hücreler, ayn› hammaddeyi kullanarak çok fark-

l› amaçlar için kullan›lan ve her biri kusursuz birer tasar›ma sahip mole-

küller üretmektedirler. Yaln›zca bu örnek bile, gözle görülemeyecek kadar

küçük hücrelerin üzerlerinde tecelli eden akl›n büyüklü¤ünü göstermeye

yeter.

Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bun-

lar›n aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n herfleye güç

yetirdi¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle herfleyi kuflatt›¤›n› bilme-

niz, ö¤renmeniz için. (Talak Suresi, 12)
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B
u bölüme kadar hücrelerin birbirleri ile nas›l ha-

berlefltiklerini ve bir hücrenin bir di¤er hücreye

istedi¤i mesaj› ulaflt›rmas› için nas›l bir yol iz-

lendi¤ini inceledik. Bu mesajlar›n -hormonlar›n- görevle-

rine ve hücreler üzerinde meydana getirdikleri etkilere

de¤indik. Bu bölümde ise hücreye ulaflan hormonun tafl›-

d›¤› mesaj›n, hücrenin zar›ndan hücrenin çekirde¤ine na-

s›l iletildi¤ini, yani hücrenin içinde kurulu olan haberlefl-

me sistemini inceleyece¤iz. 

Hücredeki Haberleflme 

Santralleri ve ‹stasyonlar›

Birço¤umuz yüksek haberleflme kuleleri ile karfl›-

laflm›fl›zd›r ya da haberleri seyrederken yeni aç›lan ben-

zer bir tesisin görüntüleri gözümüze çarpm›flt›r. Bunla-

r›n bizlerde b›rakt›¤› ilk izlenim, muhtemelen, çeflitli ge-

liflmifl antenler ve karmafl›k elektronik cihazlarla dolu

yap›lar olduklar› fleklindedir. Asl›nda böyle bir görüfl

hatal› da say›lmaz, çünkü bu tesislerdeki teknolojik

aletleri iyice tan›mak için elektronik ve haberleflme ala-

n›nda belirli bir uzmanl›k veya mühendislik bilgisine

sahip olmak gerekir. Bunun yan›nda hemen hemen he-

pimizin ortak bir kanaati daha vard›r: Dünyan›n dört

bir yan›ndaki insanlarla iletiflim kurmam›za olanak

sa¤layan bu tesisler art›k insanl›k için "olmazsa olmaz"

bir konumdad›r. fiöyle bir düflünelim: Tüm dünyada-

ki haberleflme kuleleri, santralleri ve istasyonlar› k›sa

bir süre için devre d›fl› kalsa neler olurdu? Aç›kt›r ki

böyle bir durum büyük bir kaos ve kargaflaya yol

açard›. Ancak meydana gelen zarar maddi olarak

ne denli büyük olursa olsun yine de telafisi müm-

kün olurdu. 
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Oysa 100 trilyon hücremizin kendi aralar›ndaki ve her bir hücrenin

kendi içindeki haberleflmenin, saniyelerle ölçülecek kadar k›sa bir zaman

zarf›nda bile devre d›fl› kalmas› ve hücresel mesajlar›n yerine ulaflamama-

s› ölümle sonuçlanmaktad›r. Günümüzdeki haberleflme sistemleri en ileri

teknolojiye sahip elektronik ve mekanik ayg›tlar kullan›larak kurulmufl-

tur. Oysa insan›n s›rlar›n› çözemeyece¤i kadar ileri teknolojiye sahip hüc-

re içi haberleflme sistemleri, protein yap›l› ayg›tlar kullan›larak kurulmufl-

tur. Proteinlerin içinde ise modern ayg›tlarda oldu¤u gibi elektronik dev-

reler, yar› iletkenler de¤il; bunlar›n yerine karbon, hidrojen, oksijen ve

azot atomlar› bulunmaktad›r. Hemen belirtelim, vücudumuzda 30

bin civar›nda farkl› protein oldu¤u tahmin edilmektedir ve henüz

mesaj gönderen hücre

al›c› hücre

mesajc› moleküller

al›c› antenler

sinyal yollar›
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bunlar›n sadece %2'sinin vücuttaki görevi tam anlam›yla çözülebilmifltir.44

Birçok proteinin yapt›¤› görev insano¤lu için halen bir bilinmeyendir.

Hücreler aras›nda kurulu haberleflme sistemi birçok aç›dan insanla-

r›n kulland›klar› haberleflme sistemlerine benzer. Örne¤in hücrelerin zar-

lar› üzerinde kendilerine ulaflan mesajlar› alg›lamalar›n› sa¤layan "anten-

ler" bulunmaktad›r. Bu antenlerin hemen alt›nda hücreye ulaflan mesaj›n

kodunu çözen "santraller" bulunur.

aktifleflen gen

çekirdekte 
DNA

salg›lanan  
protein

Hücre içindeki iletiflim, hormonlar gibi mesaj tafl›yan moleküllerin hücreye yanaflmalar›yla bafl-
lar. Hücre zar›ndaki al›c›lar mesaj› alarak, hücre içindeki di¤er haberleflmeden sorumlu molekül-
lere iletir. Bu ise, DNA'daki baz› genlerin aktifleflmesine ve bunun sonucunda mesajda iletilen
proteinin üretilmesine yol açar.



Sözü edilen antenler, kal›nl›¤› milimetrenin yüz binde biri kadar olan

ve hücreyi çepeçevre saran hücre zar›nda yer al›rlar. "Tirozin kinaz" resep-

törü olarak isimlendirilen bu al›c›; anten, gövde ve kuyruk olmak üzere

üç temel bölümden meydana gelir. Antenin hücre zar›n›n d›fl›nda kalan

parças›n›n flekli, uydu yay›nlar›n› toplamakta kullan›lan çanak antene

benzer. Her çanak antenin belirli bir uydunun yay›n›n› almaya yönelik ol-

Günümüzde, haberleflme
araçlar› insanl›k için çok
büyük bir önem tafl›mak-
tad›r. Vücudumuzda ise,
ilk insandan bu yana sü-
regelen kusursuz bir ha-
berleflme a¤› her an gö-
rev bafl›ndad›r. 
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mas› gibi, de¤iflik hormon moleküllerinin tafl›d›¤› mesajlar›n dilinden an-

layan farkl› antenler vard›r. 

Di¤er hücrelerden gelen mesajlar –hormonlar-, hücre zar›ndaki an-

tenlere temas eder. Ancak her anten yaln›zca tek bir mesaj› alg›layacak fle-

kilde tasarlanm›flt›r. Bu, çok özel bir tasar›m›n eseridir. Böylece gönderi-

len mesaj yanl›fll›kla bir baflka hücreyi harekete geçirmez. 

Hormon ve anten birbirlerine öylesine uygun yarat›lm›fllard›r ki, bu

benzerlik hemen hemen bütün biyoloji kaynaklar›nda anahtar-kilit uyu-

muna benzetilir. Yaln›zca do¤ru anahtar kilidi açabilir, yani yaln›zca do¤-

ru hücre gönderilen mesajla muhatap olur, di¤er hücreler için bu mesajlar

hiçbir fley ifade etmez. 

Hormon, hücreye ulaflt›¤› andan itibaren hücre içinde ak›lalmaz bir

sistem devreye girer. Hücreye gelen mesaj çok özel haberleflme sistemleri

taraf›ndan hücrenin DNA's›na ulaflt›r›l›r ve hücrenin bu mesaj do¤rultu-

sunda hareket etmesi sa¤lan›r. 

fiimdi genel olarak tasvir edilen bu olay›n asl›nda ne büyük bir mu-

cize oldu¤unu anlamak için önce günlük yaflamda herkesin karfl›laflabile-

ce¤i s›radan bir örnek üzerinde düflünelim.

ADNAN OKTAR
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anten (tirozin kinaz)

gövde

kuyruk

Hücre zar›n›n üzerinde ge-
len mesajlar› almas›n› sa¤-
layan antenler bulunur Bu
antenler "tirozin kinaz"
olarak adland›r›l›r. Tirozin
kinaz, anten, gövde ve
kuyruk olmak üzere üç bö-
lümden oluflur. Antenin
d›flta kalan k›sm›, uydu
yay›nlar›n› toplamada kul-
lan›lan çanak antenlerin
fleklindedir. 

hücre zar›

Tirozin kinaz al›c›s›n›n yap›s›
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Bir bilgisayar a¤›na ba¤l› kiflisel bir bilgisayara internet arac›l›¤›yla

bir dizi bilgi gönderilir. Bilgisayar kendisine gönderilen bilgileri bir baflka

üniteye, örne¤in bilgisayar yaz›c›s›na iletir ve yaz›c› bilgiyi ka¤›t üzerine

döker. Bu, hemen her ofiste rastlanabilecek türden ve insanlar için s›ra-

dan görülen bir olayd›r. Çünkü insanlar 80'li y›llardan itibaren bilgisayar

kullanmaya bafllam›fl, bilgisayar evlere, iflyerlerine girmifl, 90'l› y›llar›n

ikinci yar›s›ndan itibaren de internet insan yaflam›n›n bir parças› olmufl-

tur. Bu yüzden yukar›daki paragrafta insan› flafl›rtacak bir yön yoktur. 

E¤er bir gün gazetede gözle görülemeyecek kadar küçük bir bilgisa-

yar yap›ld›¤›, bu bilgisayar›n di¤er bilgisayarlarla haberleflti¤i yolunda

bir haber okursan›z flüphesiz tepkiniz çok daha farkl› olur. Belki de bu

teknolojinin bu kadar küçük bir boyuta s›¤d›r›ld›¤›na inanamazs›n›z.
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Bir bilgisayar a¤›na ba¤l› kiflisel bir bilgisayara internet arac›l›-
¤›yla bir dizi bilgi gönderilir. Bilgisayar kendisine gönderilen bil-
gileri yaz›c›ya iletir ve yaz›c› bilgiyi ka¤›t üzerine döker. ‹nsano¤-
lunun günümüzde kulland›¤› bu ileri teknolojinin benzeri milyon-
larca y›ld›r hücreler içindeki haberleflme sisteminde kusursuzca
ifllemektedir. 

internet



Oysa gerçek hayatta bundan çok daha ileri teknolojiye sahip bir ha-

berleflme sistemi, gözle göremeyece¤iniz kadar küçük bir bölgenin içinde

her an çal›flmaktad›r. 

Hücrenin antenlerine gelen bir mesaj›n, büyük bir h›zla hücrenin çe-

kirde¤ine iletilmesi, üstelik bu haberleflme s›ras›nda çok üstün bir teknolo-

ji kullan›lm›fl olmas›, gözle görülmeyen bir bilgisayar›n yap›lm›fl olmas›n-

dan çok daha büyük bir mucizedir. Çünkü hücre bir et parças›d›r ve sizin

bu yaz›y› okudu¤unuz gözlerinizden bu kitab› tuttu¤unuz elinize kadar

bütün vücudunuz hücrelerin biraraya gelmeleri ile oluflmufltur. Vücudu-

muzda herbirinin içinde çok ileri bir haberleflme sistemine sahip olan 100

trilyon küçük canl› bulunmaktad›r. fiüphesiz bu çok büyük bir mucizedir.

fiimdi hücreye ulaflan mesaj›n nas›l bir sistemle hücrenin içinde ile-

tildi¤ini inceleyelim ve milimetrenin yüzde biri kadar küçük bir et parça-

s›n›n içinde tecelli eden yarat›l›fl mucizelerini görelim.

Mesaj Tafl›yan Hormonun Hücre ‹çindeki Yolculu¤u 

Haberci bir molekül hücreye ulaflt›¤› zaman hücre zar›nda bulunan

antene ba¤lan›r. Bu ba¤lanma s›ras›nda tafl›d›¤› mesaj› antene aktar›r. An-

ten de ald›¤› mesaj› hücrenin iç bölümünde bulunan kuyru¤una iletir.

Mikroskobik haberleflme anteninin gövdesi, hücre çekirde¤i ile hücre za-

r› aras›ndaki sitoplazma olarak adland›r›lan k›sm›n içine girer. Hormon

ile anten aras›nda oluflan ba¤ kimyasal bir reaksiyon bafllat›r. Bu reaksi-

yon, bafllang›çta yaln›z olan antenlerin ikili gruplar halinde biraraya gel-

melerine ve kuyruk bölümlerinin flekil de¤ifltirmelerine neden olur. Bu ifl-

leme "fosforilasyon" ad› verilir; gövde bölümündeki enzimlerin, kuyruk

bölümüne fosfat eklemeleriyle de¤iflim gerçekleflir. 

Bu sisteme birçok molekül ve protein de teknik destek sa¤lar. Örne-

¤in GTP isimli moleküllerin ve k›saca "G" olarak adland›r›lan proteinlerin

de bu aflamada önemli etkisi bulunur. Sistemin çal›flmas› için birçok fak-

törün en do¤ru anda devreye girmesi gerekmektedir.

ADNAN OKTAR
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haberci molekül

Enzim, an-
tene fosfat

ekler 

fosfat

HORMON ANTENLER‹ HAREKETE GEÇ‹R‹R HABERLEfiME YOLLARI AÇILIR

aktif enzimatik
modül

di¤er haberleflme
moleküllerine
yay›lan sinyal

Haberci bir molekül hücreye ulaflt›¤›
zaman hücre zar›nda bulunan ante-
ne ba¤lan›r. Bu ba¤lanma s›ras›nda
tafl›d›¤› mesaj› antene aktar›r. Anten
de ald›¤› mesaj› hücrenin iç bölü-
münde bulunan kuyru¤una iletir.
Bunun üzerine, bafllang›çta tek
bafl›na duran antenler ikili gruplar
halinde biraraya gelirler. Gövde bö-
lümündeki enzimlerin kuyruk bölü-
müne fosfat eklemeleriyle kuyruk
bölümünün flekli de¤iflir. Bu ifllem-
ler, hücre içinde bulunan
haberleflme modüllerine bir ça¤r›
niteli¤indedir. 

reseptör tirozin kinaz

iç haberleflme molekülü

tirozin
enzimatik modül

sitoplazma

hücre zar›

SH2 modülüaktif olmayan
enzimatik

modül

HORMON

HABERLEfiME BAfiLAMADAN ÖNCE
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Enzimlerce gerçeklefltirilen bu ifllemin, haber ak›fl›nda önemli bir ye-

ri vard›r. Bu ifllem hücre içinde, sitoplazmada bulunan haberleflme  mo-

dülü olarak bilinen proteinlere yap›lan bir ça¤r› niteli¤indedir. Bir tak›m

karmafl›k ifllemlerin sonucunda, SH2 haberleflme modülü harekete geçe-

rek tirozin kinaz anteni ile ba¤lant› kurar ve mesaj›n

hücre içindeki iletimi de bu flekilde bafllar.

K›sa bir zaman öncesine kadar, hormonlar›n tafl›-

d›¤› mesajlar›n nas›l böylesine süratle ve kusursuz ola-

rak hücre çekirde¤ine ulaflt›r›ld›¤› hakk›nda kimsenin

bir fikri yoktu. Nas›l oluyordu da haberlerin aktar›m›

s›ras›nda herhangi bir hata yap›lm›yordu? Öyle ya, ha-

berin iletilmesi s›ras›nda yap›lacak çok ufak bir hata,

örne¤in, hücrenin yanl›fl bir protein üretmesine ve vü-

cuttaki muhteflem sistemin bozulmas›na yol açabilirdi.

Yap›lan son araflt›rmalar, hücrelerin içindeki haberlefl-

me modüllerinin varl›¤›n› ortaya ç›kard›. Yukar›daki

paragrafta ad› geçen SH2 modülü yüzlerce de¤iflik tü-

rü oldu¤u tahmin edilen haberleflme modüllerinden

yaln›zca birisidir.
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Büyüme hormo-
nu ile al›c› ara-
s›ndaki birlefl-
meyi gösteren
bilgisayar
simülasyonu.

Resimde baz istasyo-
nu görülmektedir
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Bu modüller hücrenin içinde adeta haberleflme istasyonlar› gibi görev ya-

parlar. Bunlar›n oluflturdu¤u muhteflem sistem sayesinde haberler, hücre zar›n-

dan hücre çekirde¤ine tafl›n›r. Bir bak›ma bu harika modüller, cep telefonlar›yla

iletiflim kurmam›z› sa¤layan baz istasyonlar›n› and›rmaktad›r. Böylece hücrenin

derinliklerinde bulunan hücre çekirde¤inde düzenli olarak çal›flan iflçi enzimler,

"ideal standartlara" uygun üretim yapmalar›n› sa¤layan talimatlar› al›rlar.

Modüler Haberleflme ‹stasyonlar›

Söz konusu haberleflme istasyonlar›n›n yap›lar› üzerinde yap›lan araflt›r-

malar bilim adamlar›n› flaflk›na çevirmifltir. Modüllerin, herbiri 100 amino asit-

ten oluflan protein yap›lard›r. Her birinin kendine özgü üç boyutlu bir yap›s›

vard›r. ‹flte bu harika tasar›m sayesinde, her protein sadece belirli bir modül ile

ba¤lant› kurabilir. Yani her radyo kanal›n›n farkl› bir frekans üzerinden yay›n

Modüllerin oluflturdu¤u muhteflem sistem sayesinde haberler, hücre zar›ndan hücre çekirde-
¤ine tafl›n›r. Bu harika modüller bir bak›ma, cep telefonlar›yla iletiflim kurmam›z› sa¤layan
baz istasyonlar›n› and›rmaktad›r.
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Bu resimde hücre zar›nda yer a-
lan geçifl kanallar› görülmekte-

dir. Proteinden oluflan bu kanal-
lar, hücre içine girifl ç›k›fl› son

derece titiz biçimde denetler. 
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yapmas› gibi, farkl› haberler de¤iflik hücresel haberleflme modülleri tara-

f›ndan aktar›l›r.

fiunu da belirtmek gerekir ki, hücredeki haberleflme kanallar›n› olufl-

turan protein parçac›klar› için kullan›lan "modül" tabiri oldukça hafif bir

benzetmedir. Böyle bir benzetmenin amac›, üç boyutlu olan bu molekül-

lerin, adeta prefabrik bir evin ayr› ayr› üretilmifl parçalar› gibi birbirlerine

uyumlu oldu¤unu aç›klamakt›r. Bilim adamlar›n› flafl›rtan nokta da bu-

dur: Al›c›lara fosfat yüklenmesiyle ortaya ç›kan yap›, SH2 modülünün

tam olarak birleflebilece¤i bir flekil oluflturmaktad›r. ‹flte bu sayede, SH2

modülü ve al›c› sanki birbirine uygun üretilmifl farkl› parçalar gibi kenet-

lenebilmektedir.

Bir milyon defa büyütebilen elektron mikroskoplar›n›n da yard›m›y-

la, mikroskobik haberleflme istasyonlar›n› anlama yolunda baz› aflamalar

kaydedilmifltir. Ancak bilim adamlar›, halen yap›lar› çözülemeyen yüzler-

ce haberleflme modülünün daha oldu¤unu belirtmektedir.45 Bunlar birbir-

lerine s›k› s›k›ya ba¤lanarak hücre içinde flaflmaz bir sinyal iletiflim siste-

mi kurmaktad›r. Modüllerden birisinin bile olmamas› ya da hatal› çal›fl-

mas›, hücre içinde iletiflimin tamamen felç olmas› anlam›na gelir ki, bu da
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Hücredeki haberleflme kanallar›-
n› oluflturan protein parçac›klar›

için "modül" tabirinin kullan›l-
mas›n›n nedeni, üç boyutlu olan
bu moleküllerin, adeta prefabrik

bir evin ayr› ayr› üretilmifl parça-
lar› gibi birbirlerine uyumlu ol-

du¤unu aç›klamakt›r. 
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söz konusu sistemin ne denli ola¤anüstü oldu¤unun bir delilidir.

Hücredeki harika haberleflme sisteminin baz› uzman modülleri de

vard›r. Bu modüller, hücre zar›ndaki al›c› santralinden ald›klar› mesaj›

do¤rudan do¤ruya hücre çekirde¤indeki ilgili gene götürmektedir. Yani

bu modüller öylesine kusursuz bir tasar›ma sahiptirler ki, DNA molekü-

lündeki bir milyon ansiklopedi sayfas›n› dolduracak bilgi aras›ndan tafl›-

d›klar› habere iliflkin bölümü bulur; böylece hücrenin kendinden istenilen

proteini hatas›z üretmesini sa¤larlar. Elbette milimetreden 1 milyon kat

daha küçük bir protein parçac›¤›n›n bu derece bilgili ve becerikli olmas›

bir mucizedir.

Tüm bu çal›flmalar hücrenin içindeki s›v›n›n çeflitli organeller ve pro-

teinler ile dopdolu oldu¤unu, hücrenin evrendeki en kompleks yap› oldu-

¤unu bir kere daha göstermifltir. Günümüzde kaba hatlar›yla anlafl›lm›fl

hücre içi iletiflim sistemi de buna bir örnektir. fiüphesiz hücreler alemin-

deki görkemli düzen, "Alemlerin Rabbi" olan Allah'›n düzenidir.

Hücredeki ‹letiflim Kontrol Mekanizmas›

Farkl› hormonlar hedef hücreler üzerinde kendilerine özgü etkiler

meydana getirirler ki, bu durum insan bedeninin düzenli çal›flmas› için bir

zorunluluktur. Örne¤in, kandaki fleker oran›n› düzenleyici insülin ve glu-

kagon hormonlar›n›n tafl›d›klar› mesajlar tamamen birbirlerine z›t yap›da-
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SH3 modülünün bilgisayar
simülasyonu

SH2 modülünün bilgisayar
simülasyonu
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d›r; bu nedenle sözü edilen iki hormon hücre

içerisinde farkl› iletiflim kanallar›n› harekete

geçirir. Haberleflme santrali gibi çal›flan al›c›-

lar, haber aktaracaklar› haberleflme modülle-

rini hatas›z olarak bulurlar.

Bu aflamada yap›lacak yanl›fl bir seçim,

haberleflme flebekesinin bozulmas›na ve insa-

n›n ölümüne neden olacakt›r. Fakat hücre za-

r›ndaki al›c›lar›n tam anlam›yla birer uzman

gibi davranmalar› iletiflimin kusursuz bir fle-

kilde devam›n› sa¤lar.

Bu durum bizleri cevapland›r›lmas› ge-

reken önemli sorularla karfl› karfl›ya getirir:

Farkl› hormonlar taraf›ndan uyar›lan al›c›lar, birleflmeleri gereken haber-

ci proteinleri hiç hata yapmadan nas›l seçmektedir? Al›c›lar, ölümcül bir

hataya sebebiyet vermeden görevlerini nas›l baflar›yla sürdürmektedir?

Son bilimsel araflt›rmalar yukar›daki sorular›n cevaplar›n› bulmam›za

yard›mc› olmufltur. Öyle anlafl›lmaktad›r ki, hücredeki kusursuz iletiflim,

hücrenin mükemmel tasar›m›ndan kaynaklanmaktad›r.

Modüller aras›nda hakk›nda en çok bilgi sahibi oldu¤umuz SH2'yi

ele alal›m. Bu protein parçac›¤› iki ana bölümden meydana gelir. SH2'nin

bir bölümü, al›c›n›n kuyru¤una s›k› s›k›ya kenetlenen k›sm›d›r. SH2 par-

çac›klar›na as›l karakteristik özelli¤ini veren ise ikinci bölümdür ki, bu

bölüm flifre okuyucu bir cihaz gibi çal›fl›r. 

Reseptörün (al›c›n›n) kuyru¤undaki amino asitlerin say›s› ve dizilimi

de hücreye getirilen mesaj›n flifre kodunu oluflturur; iflte bu flifreyi sadece

bir tür SH2 modülü çözerek birleflmeyi gerçeklefltirir. Bu modülün di¤er

bölümü de farkl› bir modülle birleflir. Böylece hücre zar› ile çekirde¤i ara-

s›nda özel bir haberleflme hatt› kurulmufl olur. K›sacas›,  tüm bu karmafl›k

ifllemler gelifligüzel de¤il, belirli bir kod sistemine göre düzenlenmektedir.

Bu muhteflem düzen, herfleyin ölçüyle ve birbirine uyumlu olarak yarat›l-

d›¤›n›n baflka bir göstergesidir.

fiimdi bu uyumun bir örne¤ini görmek için insan›n eli kesildi¤inde,
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kesik bölgenin tamiri için devreye giren haberleflme mekanizmas›n› ince-

leyelim. Bu durumda, PDGF denilen haberci molekül, hasar gören damar-

daki düz kas hücresinin al›c›s›yla birleflir. Kenetlenme sonucunda al›c›s›-

n›n hücre içindeki aya¤›, Grb2 isimli proteini kendine çeker. Grb2 prote-

ini SH2 ve SH3 parçac›klar›n›n birlefliminden meydana gelen bir haberci-

dir; proteinler aras›nda iletiflim kurmak için adaptör görevini üstlenmek-

tedir. Bunun ard›ndan Grb2, sitoplazmada (hücrenin içindeki s›v›da) bu-

lunan ve enzim içeren "sos" isimli bir haberci proteini kendine çeker. Sos

da "ras" olarak tan›mlanan baflka bir proteini harekete geçirir. Böylece bir

GDP
aktif olmayan Ras

tirozin (al›c›)

aktif olan Ras

MESAJ

Sos SH3

Grb2

Sos SH3

Grb2

Hormonun al›c›ya ba¤lanmas›yla meydana gelen ifllemler

Haberci hormon tiro-
zin kinazla (hücrenin
al›c›s›yla) birleflir. 

Kenetlenme sonucun-
da, al›c›n›n hücre için-
deki ucu proteinler
aras› iletiflimden so-
rumlu Grb2 isimli pro-
teini kendine çeker. 
Bunun ard›ndan Grb2
SOS isimli haberci
proteini kendine çeker. 

Sos da Ras olarak ta-
n›mlanan baflka bir
proteini harekete geçi-
rir. Bu ifllemler sonun-
da DNA'daki ilgili gen-
lere mesaj iletilir.



dizi ifllem sonunda, hücre çekirde¤indeki ilgili genlere talimat iletilir; hüc-

reler yaran›n iyileflmesi için bölünmeye bafllar.

Bilim adamlar›, araflt›rmalar›n sonuçlar›na dayanarak flu yorumu yap-

maktad›rlar: Hücredeki haberleflme sisteminde muhtemel ar›zalar› otoma-

tik olarak ortadan kald›ran mekanizmalar bulunmaktad›r.46 Öyle ki üstün

tasar›m ürünü bu mekanizmalar, günümüzün ileri teknolojisinde kullan›-

lan kontrol sistemlerinden çok daha ileridir. Böylelikle hormonlar, reseptör-

ler, adaptörler, proteinler ve mikroskobik parçac›klar insan›n yarat›l›fl›ndan

bu yana kusursuz bir uyum ve iflbirli¤i içinde hareket etmektedirler.

Bu kadar kompleks bir düzenin, tesadüfen olufltu¤unu söylemek ke-

sinlikle imkans›zd›r. Bu sistemdeki komplekslik, uluslararas› bir flirketin,

dünyan›n dört bir yan›ndaki flubeleri, üretim ve pazarlama merkezleri ile

kurdu¤u iletiflim a¤›ndan çok daha ileri ve ola¤anüstüdür. Herfleyden ön-

ce bu birbirine geçmifl parçalardan oluflan muhteflem a¤da görev alanlar, bi-

linçli, bilgili, e¤itimli, zeki insanlar de¤il, gözle görülmeyecek kadar küçük

moleküllerdir. Moleküllerin birbiri aras›nda böyle bir sistem kurmalar› el-

bette ki beklenemez. Bu sistemi kuran ve idare eden Alemlerin Rabbi olan

Allah't›r. 
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Hücredeki haberleflme sistemi, uluslararas› bir flirketin dünyan›n dört bir yan›ndaki
flubeleri, üretim ve pazarlama merkezleri aras›nda kurdu¤u iletiflim a¤›ndan çok da-
ha ileri ve ola¤anüstüdür. 

merkez

B ülkesi

A ülkesi

C ülkesi



Hücrelerdeki Özel Haberciler

Çevrenizdeki insanlara içinde bulundu¤umuz ça¤›n en önemli ileti-

flim olay›n›n ne oldu¤unu sorsan›z, verilen yan›tlar aras›nda ilk s›ray›

kuvvetli bir ihtimalle "internet" al›rd›. Bu yan›t› verenlere neden böyle dü-

flündüklerine dair ikinci bir soru yöneltin: Size internet teknolojisinin, kü-

çük bir zaman diliminde büyük oranlarda bilgiyi dünyan›n bir ucundan

di¤er ucuna transfer etmeye olanak sa¤lad›¤›n› söyleyeceklerdir. Kimileri

bunun haberleflmede bir devrim oldu¤unu, kimileri de hayret verici bir

geliflme oldu¤unu belirtecektir. Elbette internet teknolojisi insanl›k tarihi-

nin en önemli geliflmelerinden birisidir. Ancak fluras› da bir gerçektir ki,

internet vas›tas› ile sa¤lanan bilgi transferinin h›z ve kapasitesi, hücreler

aras›ndaki bilgi transferi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça düflük kal›r.
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‹nternet teknolojisi
insanl›k tarihinin

en önemli geliflme-
lerinden birisidir.

Ancak, internet va-
s›tas› ile sa¤lanan

bilgi transferinin
h›z ve kapasitesi,

hücreler aras›ndaki
bilgi transferi ile

karfl›laflt›r›ld›¤›nda
oldukça basit kal›r.



Özellikle beyindeki nöronlar yani sinir hücreleri veya göz hücreleri

gerek sürat gerek kapasite aç›s›ndan insano¤lunun bildi¤i en h›zl› bilgi

transferi kapasitesine sahiptir. 

Söz konusu hücrelerde, h›zl› ve kusursuz veri transferini mümkün

k›lan sistemler her an ifller durumdad›r. Sinir hücrelerinin haberleflme a¤›

üzerine yap›lan son bilimsel araflt›rmalar göstermifltir ki, baz› proteinler

"inan›lmayacak kadar çok say›da ba¤lant› modülüne" sahiptir.47 Bu prote-

inler bu sayede, haberci protein gruplar›n› sürekli olarak bir arada tutabil-

mektedir. Sinir hücrelerindeki son derece h›zl› iletiflim de, iflte bu özel ta-

sar›mdan kaynaklanmaktad›r.

Hücreler dünyas›n›n iletiflim mekanizmas›nda yer alan özel proteinler-

den birine, PSD-95'i örnek olarak verebiliriz. Bu haberci proteinin, özellikle

ö¤renme ifllemiyle ilgili nöronlarda faal oldu¤u düflünülmektedir. 

PSD-95 proteininin ba¤lant› modüllerinin üç tanesi PDZ modülüdür.

Bunlardan birincisi reseptörün sitoplazma içindeki kuyru¤una ba¤lan›r,

ikincisi hücre zar›n›n iyon kanal›n› kontrol eder, üçüncüsü de sitoplazma-

daki haberci proteinleri yakalar. Di¤er bir ifadeyle, PSD-95 proteininin ya-

p›s›ndaki ba¤lant› modülleri ona birçok haberleflme unsurunu ayn› anda

koordine etme imkan› sa¤lar. 

PSD-95 proteininin farkl› ba¤lant› modüllerinden biri PDZ modülüdür. Re-
simde PDZ modülünün yap›s› görülmektedir. Sa¤daki resimde, k›rm›z›
olarak görülen PSD-95 proteinidir. 
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Bu harika haberleflme sistemleri sadece sinir hücreleriyle s›n›rl› de-

¤ildir. Gözlerimizde de benzer sistemler bulunur. Hemen hat›rlatal›m ki

elinizdeki bu kitab› okuman›z, önemli ölçüde, göz hücrelerinizdeki h›zl›

haberleflme sisteminden kaynaklanmaktad›r. Böylesi bir sürat olmasayd›,

belki de bu sat›rlara bakt›¤›n›z anda birkaç sayfa önce okuduklar›n›z› al-

g›l›yor olacakt›n›z. 

Sözü edilen muhteflem mekanizmalar hayvanlar›n gözlerinde de bu-

lunmaktad›r. Meyve sine¤i üzerinde yap›lan çal›flmalar, bu canl›n›n çok sa-

y›daki küçük gözden oluflan göz modelinde de özel haberleflme modülleri-

nin varl›¤›n› ortaya ç›karm›flt›r. Meyve sine¤inde, gözden beyne bilgi trans-

ferini sa¤layan "INAD" isimli özel haberleflme proteinin çal›flma modeli

afla¤›da basitlefltirilerek gösterilmifltir. 
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Meyve sine¤i üzerinde yap›lan çal›flmalar, bu canl›n›n çok say›daki küçük göz-
den oluflan göz modelinde de özel haberleflme modüllerinin varl›¤›n› ortaya ç›-
karm›flt›r. Meyve sine¤inde, gözden beyne bilgi transferini sa¤layan "INAD" isim-
li özel haberleflme proteininin çal›flma modeli yukar›daki flekilde baflitlefltirilmifl
olarak gösterilmektedir. 
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Sonuç olarak, buraya kadar anlat›lan gerçekleri göz önüne alal›m ve

kendi kendimize flu sorular› soral›m: Nas›l olmufl da proteinler böylesine

ak›lc› ve özel iletiflim sistemlerini kurmufllard›r? Nas›l olmufl da protein-

ler 100 trilyon hücrenin farkl› ihtiyaçlar›na an›nda cevap verecek haber-

leflme a¤lar›n› infla etmifllerdir? Ve yine nas›l olmufl da tasar›m harikas›

modüler sistemleri kendi aralar›nda anlaflarak dizayn etmifllerdir?…

Hücreler dünyas›ndaki modüler sistemlere en yak›n örnek olarak

halen yap›m› devam eden Uluslararas› Uzay ‹stasyonu'nu verebiliriz. Bu

istasyon, insanl›k tarihinin en büyük mühendislik baflar›lar›ndan birisi
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Hücreler dünyas›ndaki modüler sistemlere en yak›n örnek olarak, halen
yap›m› devam eden ve modüler sisteme göre infla edilen Uluslararas›
Uzay ‹stasyonu verilebilir.
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olarak kabul edilmektedir ve modüler sisteme göre yap›lmaktad›r. Hiç

kimse bu uzay istasyonunun atomlar›n, moleküllerin, rüzgarlar›n, y›ld›-

r›mlar›n, günefl enerjisinin bir araya gelmesiyle tesadüfen ortaya ç›kt›¤›n›

iddia edemez. Gerçek olan fludur ki bu uzay arac›, dünyan›n de¤iflik ül-

kelerinden birçok bilim adam›n›n uzun y›llara dayanan bilgi birikiminin

ve çok detayl› mühendislik hesaplar›n›n sonucunda infla edilmektedir.

Bu durumda hücrenin içinde görev yapan ve bilim adamlar›n›n tam

olarak s›rlar›n› çözemedikleri kadar ileri bir teknolojiye sahip olan haber-

leflme modülleri kimin eseridir? 

Haberci proteinler ve bunlardan oluflan harika iletiflim sistemleri de

"herfleyi yaratan" (Enam Suresi, 101) ve "her ifli evirip düzene koyan"

(Secde Suresi, 5) Allah taraf›ndan yarat›lm›fl ve düzenlenmifltir.

Bilim Dünyas› ve Hücresel Haberleflme

Hücresel iletiflim alan›nda, 20. yüzy›l›n son dönemi büyük bilimsel

ilerlemelere flahit olmufltur. Vücudumuzun derinliklerindeki haberleflme

a¤lar›n› anlamak konusunda büyük ad›mlar at›lm›flt›r. Örne¤in, Nobel

ödüllerini bir kriter olarak al›rsak, t›p alan›nda son 10 y›l içinde da¤›t›lan

ödüllerin alt›s› hücresel haberleflme alan›ndaki araflt›rmalara verilmifltir.

Buraya kadar anlat›lan sistemler de bu çal›flmalar sonucunda ortaya ç›ka-

r›lm›fl harikalar›n bir bölümüdür. Peki içinde bu-

lundu¤umuz 2001 y›l›nda gelinen nokta nedir?

Bilim dünyas›n›n katetmesi gereken daha ne ka-

dar mesafe vard›r?

Bu sorular›n yan›tlar› oldukça önemlidir.

Zira cevaplar, hücredeki haberleflme sisteminin

ne denli muazzam bir yarat›l›fl harikas› oldu¤u-

nu kavramam›zda yard›mc› olacakt›r.

Halen dünyan›n çeflitli ülkelerinde toplam

bütçeleri milyarlarca dolar› bulan, birçok kurul

bu konuyu araflt›rmaktad›r. Bunlardan sonuncu-

su 2000 y›l›n›n sonlar›nda oluflturulan AFCS (Al-
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liance for Cellular Signaling- Hücresel

Haberleflme Birli¤i)'dir. Baflkanl›¤›n›,

hücresel haberleflme konusundaki ça-

l›flmalar› nedeniyle 1994 Nobel T›p

Ödülü'nü alan Alfred Gilman'›n yürüt-

tü¤ü bu organizasyona 20 üniversite ve

yüzlerce bilim adam› kat›lmaktad›r.

Profesör Gilman konuyla ilgili olarak

flunlar› söylemektedir:

E¤er beyin flekere ihtiyaç duyarsa,

karaci¤er onu aç›¤a ç›karmak zo-

rundad›r. E¤er kaslar daha fazla

kana ihtiyaç duyarsa, kalp daha

h›zl› atmak zorundad›r. Bir hücre-

den b›rak›larak di¤er hücrelerin

faaliyetlerini düzenleyen yüzlerce

de¤iflik kimyasal haberci vücudumuzda dolaflmaktad›r. Hücreler,

çok say›da kimyasal haberci taraf›ndan sürekli olarak bombard›man

edilmekte; kendilerine ne yapacaklar› ve nas›l yapacaklar› bildiril-

mektedir… Büyük problem, hatta anlafl›lmas› en zor olan tüm bu

modüllerin nas›l birbirleriyle iletiflim kurduklar›d›r.48

‹flte bu amaç do¤rultusunda çal›flmalara bafllayan AFCS kurulu, ya-

pacaklar›n› da flöyle bir benzetmeyle anlatmaktad›r: (‹talik cümleler tara-

f›m›zdan eklenmifltir.)

Kurul, hedeflenen iki k›tada keflif yolculuklar›n› bafllatacakt›r. (Bura-
da, çal›flman›n kardiyak miyosit ve B-lenfosit hücreleri olmak üzere iki tür
hücre üzerinde gerçeklefltirilece¤i anlat›lmaktad›r.) Bu k›talar›n sahil fleri-

di hakk›nda az bilgimiz var; birkaç liman ve sahilin yak›nlar›ndaki

da¤ silsilesinden ibaret. (Burada, bilinenlerin az say›daki reseptör, haber-
ci molekül ve kaba hatlar›yla çizilen haberleflme yollar›ndan ibaret oldu¤u
anlat›lmaktad›r.) Bu nedenle ilk olarak sahili adamak›ll› araflt›rmaya

konsantre olaca¤›z; bafllang›çta en iyi bildi¤imiz limanlara a¤›rl›k ve-
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oland›r, haberdar oland›r.

(Enam Suresi, 73)



rece¤iz. (örne¤in, G proteinleri) Fakat daha az bildiklerimizi de ihmal

etmeyece¤iz. (tirozin kinaz reseptörleri, stokin reseptörleri vb.) K›tan›n

içlerinin haritas›n›n ç›kar›lmas›, k›y›ya en yak›n bölgelere yap›lacak

keflif gezileriyle (sitozol), nehirler ve ticaret yollar› takip edilerek (ha-
len bilinen haberleflme kanallar›n›n kritik noktalar›) gerçeklefltirilecektir.

Daha ilerilere yap›lacak keflifler buralardan yay›lacakt›r ve sonraki

geziler daha da ötelere do¤ru (sitoplazmadan hücre çekirde¤ine do¤ru)
devam edecektir…49

fiuras› bir gerçek ki yukar›daki paragrafta verilmek istenen mesaj,

hücresel iletiflime iliflkin elimizdeki bilgilerin oldukça k›s›tl› oldu¤u ve

önümüzdeki senelerde mikroorganizmalar dünyas›ndaki sistemlere dair

bilgimizin artaca¤›d›r. 

Bu konuda üstü kapal› ifadeler kullanmadan, daha samimi itiraflar-

da bulunan bilim adamlar› da vard›r. Bunlardan birisi, "hücredeki posta

kodu" sistemi üzerine yapt›¤› araflt›rmalarla tan›nan ve 1999 Nobel T›p

Ödülü'nü alan Günter Blobel'dir. Dünyaca ünlü bu profesör, bir röportaj

s›ras›nda konuyla ilgili düflüncelerini flöyle dile getirmifltir:

Hücre çekirde¤inin içinde astronomik say›da, trilyonlarca ifllem ger-

çeklefliyor ve kimse ne oldu¤unu bilmiyor… Gidecek uzun, çok

uzun yolumuz var50. 

Öyle anlafl›lmaktad›r ki 21. yüzy›l, bilimdeki geliflmelerle birlikte

hücrelerimizdeki benzersiz iletiflim harikalar›na da tan›k olaca¤›m›z bir

dönemdir. Keflfedilen her sistem düflünen insanlar için, Allah'›n sonsuz il-

mini ve kudretini gösteren, övülmeye lay›k olan›n yaln›z ve yaln›z Allah

oldu¤unu hat›rlatan iflaretlerdir.
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H
ücre, kusursuz bir uyum ve mükemmel bir dü-

zen içinde hareket eden tüm organelleriyle

hayranl›k uyand›ran niteliklere sahiptir. (Hüc-

redeki yarat›l›fl harikalar› hakk›nda detayl› bilgi edinmek

isteyen okuyucular, Harun Yahya, Hücredeki Mucize, Vural

Yay›nc›l›k, 2. Bask›, ‹stanbul, Temmuz 2000 ve Harun Yah-

ya, Hücredeki Bilinç, Vural Yay›nc›l›k, ‹stanbul, Ocak 2001

adl› kitaplara baflvurabilirler.) ‹sveç Karolinska Enstitüsü

profesörleri, hücredeki muazzam düzeni, "bir hücrenin

organizasyonu, New York gibi büyük bir flehrin organi-

zasyonuna benzetilebilir"51 fleklinde ifade etmifllerdir.

Hücredeki düzenin yap›tafllar› olan proteinleri ince-

ledi¤imizde ise, önemli baz› gerçeklerle karfl›lafl›r›z: Her

hücre binlerce farkl› türde, bir milyardan fazla protein

molekülü içerir.52 Bunun ne kadar büyük bir rakam ol-

du¤unu gözünüzde canland›rmak için flöyle bir örnek

verebiliriz: Bir milyar proteini, bir saniyede bir tane say-

mak kayd›yla, gece gündüz durmaks›z›n ve hata yap-

maks›z›n saymak tam 32 senenizi al›r. Uyumak, yemek

gibi zaruri ihtiyaçlar›n›z› hesaba katarsan›z, tek bir hüc-

renizin içindeki proteinleri saymaya ömrünüz muhte-

melen yetmez. Bunun yan›nda bir de, dünya üzerinde

flu anda yaklafl›k 7 milyar insan oldu¤unu ve her bir in-

san›n vücudunda 100 trilyon hücre oldu¤unu düflüne-

lim. O zaman, flu anda yeryüzünde mevcut protein

moleküllerinin say›s›n›n kavrayabilece¤imizin çok

üstünde oldu¤unu görürüz. Üstelik bu proteinler,

her insanda sürekli olarak yenilenir; ayda bir kere

kendilerini oluflturan amino asitlere ayr›flt›r›larak,

hücrenin ihtiyaçlar› do¤rultusunda tekrar üretilir-

ler;53 "protein sentezi" ismi alt›nda toplanan kar-

mafl›k ifllemler sonucunda yeniden biraraya ge-



tirilirler. Baz›lar› enzimler fleklinde düzenlenir ve hücredeki kompleks re-

aksiyonlar›n neredeyse her aflamas›nda yer al›rlar; bir k›sm› haber tafl›yan

hormonlar› oluflturur; baz›lar› da dokulara oksijen tafl›nmas›, hücrelerin

hareket ettirilmesi, vücudun fleker oran›n›n düzenlenmesi gibi hayati

fonksiyonlar› organize etmeye yönelik özel görevler üstlenirler. (Protein

sentezindeki mucizelerin detaylar› için Bkz. Harun Yahya, Protein Mucize-

si, Vural Yay›nc›l›k, ‹stanbul, Nisan 2001)

Burada üzerinde durmak istedi¤imiz nokta ise, yeni üretilen protein-

lerin hücre içindeki yer de¤ifltirmeleriyle meydana gelen protein trafi¤i-

nin ak›fl›d›r. Çünkü bu proteinlerin bir k›sm› derhal hücre içinde kullan›l-

maya bafllayaca¤› için, kullan›laca¤› yere tafl›nmalar› gerekir. Bir k›sm› ise

ileride kullan›lmak üzere hücrenin protein deposuna gönderilir. Hücre d›-

fl›nda kullan›lacak olan proteinler ise hücre zar›n›n denetiminde hücrenin

d›fl›na ç›kar›l›rlar. Bu arada, d›flar›dan yine hücre zar›n›n denetiminde

hücrenin içine girifl yapan proteinler de bu yo¤un protein trafi¤inin

önemli bir parças›n› olufltururlar. K›sacas›, hücrenin minicik boyutlar›n›n

içinde inan›lmaz bir hareketlilik vard›r. Öyle ki milyonlarca insan›n yafla-

d›¤› büyük bir flehirdeki trafi¤in en yo¤un oldu¤u saatler bile hücrenin di-

sentriol

ribozom

endoplazmik
retikulum

golgi 
kompleksi

çekirdekçik

çekirdek
çekirdek k›l›f›

granüler 
endoplazmik retikulum

lizozom

çekirdek zar›

mitokondri

hücre  zar›
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Hücrenin yap›s›
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namik yap›s› karfl›s›nda oldukça dura¤an kal›r. Üstelik bu hareketlilik ve

kalabal›k, milimetrenin yüzde biri kadar küçük hücrelerimizin içinde ya-

flayan, milimetrenin milyonda biri kadar küçük proteinlerimiz taraf›ndan

meydana getirilir. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir yerin içine, bu

kadar küçük maddeden milyarlarcas›n›n s›¤d›r›lmas› ve bunlar›n her bi-

rinin önemli görevler için büyük bir düzen ve uyum içinde sa¤a sola kofl-

turmas› ola¤anüstü bir mucizedir. Hücredeki trafi¤in kusursuz ak›fl› can-

l›l›¤›n devam› aç›s›ndan bir zorunluluktur. Çünkü "ribozom" denilen fab-

rikada üretilen her proteinin veya di¤er hücrelerden gelen her proteinin

kullan›laca¤› yer bellidir. Bir organelin, örne¤in mitokondrinin gereksi-

nim duydu¤u proteinler di¤erlerinden farkl›d›r. Büyük bir flehirdeki or-

ganizasyonu göz önüne getirirsek, bu durum, flehirdeki de¤iflik üretim te-

sislerinin ihtiyaçlar›n›n farkl› olmas›na benzetilebilir.

Milimetrenin yüzde biri kadar küçük olan hücrenin içindeki bir mil-

yar proteinin her an hareket halinde olmas› da flu sorular› akla getirir: Üre-

tilen proteinler nereye gitmeleri gerekti¤ini nas›l bilirler? ‹stihdam edile-

cekleri organellere veya sentezlendikleri hücrenin d›fl›ndaki hedef hücre-

lere, yollar›n› kaybetmeden nas›l ulafl›rlar? Organellerin etraf›n› s›k›ca sa-

ran ve ya¤ tabakas›ndan oluflan zar›n içinden nas›l geçerler? Hücrenin
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Hücre içindeki trafik, insanlar›n oluflturduklar› trafikten çok daha ifllektir.
Buna ra¤men hücre içinde yukar›dakine benzer bir kargaflaya asla rastla-
yamazs›n›z. Çünkü hücre, kusursuz bir sistem ile yarat›lm›flt›r.



hayranl›k uyand›ran yo¤unluktaki trafi¤i kazas›z bir biçimde nas›l ifller?

Bir anl›¤›na, yeni üretilmifl bir proteinin yerine yeni do¤mufl bir in-

san› yerlefltirerek, konuyu tekrar gözden geçirelim. Bir milyar insan›n ya-

flad›¤› hayali bir flehirde dünyaya gelmifl bir bebe¤e yiyece¤ini ve giyece-

¤ini nerede bulaca¤›n›, ihtiyaçlar›n› nas›l karfl›layaca¤›n›, nerede çal›flaca-

¤›n› yaz›l› ve sözlü olarak bildirelim. fiüphesiz bebek dünyaya gözlerini

ilk defa açt›¤› ortam› tan›maz; kendi bafl›na böylesine ola¤anüstü kalaba-

l›k bir flehirde, arad›¤› yerleri bulmas› mümkün de¤ildir. Yolunu kaybet-

meden bulabilmesi için o flehirde seneler geçirmesi, çevreyi tan›mas›, be-

lirli bir e¤itim almas› zorunludur. ‹nsan›n böyle bir iflin üstesinden gele-

bilmesi için uzun zaman gerekirken, ak›l ve bilinçten yoksun bir proteinin

iflini kusursuz yapmas› elbette hayret vericidir.

Proteinlerin karfl›lar›na ç›kan engelleri aflarak do¤ru adreslere ulafl-

malar›n›n s›rr›, hücrenin üstün tasar›m›nda gizlidir. Hücre bilimindeki

son araflt›rmalar, yukar›daki sorular›n cevaplar›yla birlikte mikro alemde-

ki baz› harika mekanizmalar› da gün ›fl›¤›na ç›karm›flt›r.

ribozom

sentezlen-
mifl protein

tafl›y›c› vezikül

salg›lay›c› vezikül

hücre zar›

protein paketleme

endoplazmik
retikulum ekzositoz

yoluyla
hücreden
protein
ç›k›yor

lizozom

Protein üretildikten sonra da hücre içindeki yo¤un faaliyet devam eder. Protein ya
özel tafl›y›c›larla hücre d›fl›na ç›kar›l›r, veya vücutta kullan›laca¤› yere götürülür ya da
ihtiyaç duyulana kadar depolanmak ve paketlenmek üzere golgi cisimci¤ine b›rak›l›r.
Bu ise hücre içinde aral›ks›z bir protein trafi¤i oluflmas›na neden olur. 
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Hücredeki Protein Trafi¤i Nas›l Düzenlenir?

Herkes bilir ki posta kodu

sistemi, mektuplar›n do¤ru ad-

reslere, en az hatayla, en k›sa za-

manda gitmesini sa¤lamak ve

böylece insanlar aras›ndaki ha-

berleflmenin verimlili¤ini art›r-

mak amac›yla uygulan›r. As›l ilgi

çekici olan nokta ise yap›lan arafl-

t›rmalar›n, hücre içinde benzer

bir mekanizman›n varl›¤›n› orta-

ya ç›karmas›d›r.54 Bilindi¤i gibi

proteinler, yüzlerce amino asidin

belirli bir plana göre birleflmesiy-

le sentezlenir. 10 ile 30 aras›nda

amino asitten oluflan zincir fleklindeki özel bir bölüm de proteinin posta

kodunu meydana getirir. Di¤er bir ifadeyle, zarf›n üzerine yaz›lan posta

kodu rakamlardan, proteindeki posta kodu ise de¤iflik amino asitlerden

oluflur. Bu kod, proteininin uçlar›ndan birinde veya içinde yer al›r. ‹flte bu

sayede, sentezlenen her yeni protein, hücre içinde nereye ve nas›l gidece-

¤ine dair talimatlar› al›r. fiimdi proteinin hücre içindeki yolculu¤unu son

derece geliflmifl bir mikroskop alt›nda inceleyelim.

ADNAN OKTAR

165

Hücredeki baz› organellerin gösterildi¤i bu
flemada, proteinlerin posta kodu sistemiyle
nas›l yönlendirildikleri tasvir edilmifltir.
(Kloroplast sadece bitki hücrelerinde bulu-
nan bir organeldir.) Yeni sentezlenen her
proteinde, amino asit zincirinden oluflan
özel bir posta kodu bölümü bulunur. Bu
zincir, genellikle proteinin bir ucunda yer-
al›r ve proteinin hücre içindeki hedefine
ulaflmas› için rehberlik yapar. 

salg›lama
golgi kompleksi

hücre zar›

proteinler

proteinler

mitokondri

endoplazmik retikulum

kloroplast

çekirdek

sinyal zinciri

sinyal zinciri

sinyal zinciri

Bir mektubun do¤ru adrese ulaflmas› için
belirli bir adres ve posta kodunun yaz›l› ol-
mas› gerekir. Benzer bir flekilde, üretilen her
yeni protein de nereye gidece¤ini gösteren
özel bir posta kodu zincirine sahiptir.
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Yeni sentezlenmifl bir proteinin, örne¤in, endoplazmik retikulum bö-

lümüne nas›l geçti¤ine bakt›¤›m›zda flunlar› görürüz: Öncelikle posta ko-

du, SRP ad› verilen moleküler bir parçac›k taraf›ndan okunur. SRP, posta

kodunu okumak ve proteinin geçifl kanal›n› bulmas›na yard›mc› olmak

için dizayn edilmifl bir parçac›kt›r. Proteindeki özel kodu çözer ve onunla

birleflerek adeta bir rehber gibi yol gösterir. SRP parçac›¤› ile protein, da-

ha sonra endoplazmik retikulum zar› üzerinde bulunan, kendilerine özel

bir reseptör ve protein geçifl kanal›na kenetlenir. Reseptörün bu flekilde

uyar›lmas›yla birlikte de zardaki kanal aç›l›r. Bu aflamada SRP parçac›¤›

reseptörden ayr›l›r. Tüm bu ifllemler kusursuz bir zamanlama ve uyum

içinde gerçeklefltirilir.

Bu noktada protein bir problemle daha karfl› karfl›yad›r. Bilindi¤i gi-

bi proteinler, amino asit zincirlerinin k›vr›l›p bükülerek üç boyutlu flekil

salg›lanm›fl protein

zar proteini

kesecik

mesajc› RNA

ribozom

golgi 
kompleksi sinyal peptid

sinyal peptid

ribozom al›c›s›

sinyal peptid

protein

boflluk

boflluk

boflluk
mitokondri

yer de¤ifltiren 
protein

SRP al›c›s›

endoplazmik 
retikulum

plazma zar›

SRP

çekirdek zar›

protein

Hücre içinde üretilen proteinler sürekli bir hareket halindedir. Resimde de hücre için-
deki bu hareketlilik gösterilmektedir. Resmin sol alt köflesinde ise proteinleri gide-
cekleri yere ulaflt›ran rehber molekül SRP görülmektedir. 



almalar›yla oluflurlar. Bu durum-

da protein moleküllerinin endop-

lazmik retikulumun zar›ndan geç-

mesi imkans›zd›r. Zira endoplaz-

mik retikulum zar›n›n üzerindeki

geçifl kanal› 0.000000002 metre ça-

p›ndad›r. Ancak, burada önceden

tasarlanm›fl kusursuz bir plan›n

varl›¤› karfl›m›za ç›kar, çünkü  bu

sorun daha üretim aflamas›nda çö-

zülmüfltür. Proteini üreten ribo-

zom, proteini k›vr›lmam›fl bir zin-

cir fleklinde üretir. Zincir yap›,

proteinin kanaldan geçebilmesine

imkan sa¤lar. Geçifl ifllemi tamam-

land›ktan sonra, bir dahaki geçifle

kadar kanal kapan›r. Endoplazmik retikulum bölümüne giren proteinde-

ki kod bölümünün görevi sona erer. Bu nedenle bu bölüm belirli enzim-

ler taraf›ndan proteinden ayr›l›r; bunun ard›ndan protein, bükülerek üç

boyutlu son halini al›r. Söz konusu durum, mektubun al›c›s›na ulaflt›ktan

sonra, üzerinde posta kodu yaz›l› zarf›n görevinin bitmesine benzer. Söz

konusu enzimlerin proteinin üzerindeki yüzlerce, bazen binlerce amino

asitten hangisini kopartacaklar›n› bilmeleri ve bu fluurla hareket etmeleri

de ayr› bir mucizedir. Çünkü kodu oluflturan amino asitler yerine, prote-

ini oluflturan amino asitlerden herhangi birini kopard›klar› takdirde pro-

tein ifle yaramaz hale gelecektir. Görüldü¤ü gibi her aflamada, birçok par-

ça kusursuz bir fluur ve sorumlulukla hareket etmektedir. Bu fluur ve so-

rumluluk hissinin bu küçücük moleküllere ait olamayaca¤› ise aç›k bir

gerçektir. 

Gerçek flu ki protein, SRP parçac›¤›, protein posta kodu, ribozom, re-

septör, protein geçifl kanal›, enzimler, organel zar› ve burada de¤inilme-

yen di¤er karmafl›k ifllemler s›ras›nda görev alan moleküllerin tümü ara-

s›ndaki iflbirli¤i kusursuzdur. Tek bafl›na hücredeki posta kodu sistemi bi-
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Yeni üretilen proteinin nereye nas›l ulafla-
ca¤› problemi, insanlar›n kulland›¤› posta
kodu sistemi ile çözülmüfltür. 
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le muazzam bir yarat›l›fl delilidir. ‹nsanl›¤›n son 40 senedir kulland›¤› bir

sistem, ilk insan olan Hz. Adem'in yarat›l›fl›ndan bu yana, milyarlarca in-

san›n vücudunun derinliklerindeki trilyonlarca hücrenin içinde çal›fl›r

durumdad›r.

Howard Hughes T›p Enstitüsü, hücresel haberleflme alan›ndaki arafl-

t›rmalar›yla tan›nan merkezi bir kurulufltur. Enstitü Baflkan› P.W. Chop-

pin, hücredeki kodlama sisteminin ortaya ç›kar›lmas›n›n modern biyolo-

jinin en önemli kefliflerinden biri oldu¤unu belirtmifl ve bir noktaya dik-

kat çekmifltir. Choppin'e göre, proteindeki kodlama, moleküler bir barkod

gibi hizmet vermekte, böylece hücre içi haberleflme ve ulafl›m›n baz› un-

surlar› düzenlenmektedir.55

Barkod sistemi asl›nda bize yabanc› olmayan, günlük hayatta s›k s›k

karfl›laflt›¤›m›z bir uygulamad›r. Elinizdeki kitab›n arka kapa¤›nda bunun

bir örne¤ini görebilirsiniz. Buzdolab›n›zdaki veya mutfak dolaplar›n›zda-

ki ürünlerin hemen hepsinde barkod iflaretleri bulunur. Barkod sistemi

pek çok sektör için vazgeçilmez bir önem tafl›r. Bu sistem yan yana dizil-

mifl paralel dikey çizgilerden oluflan kodlaman›n bir lazer taray›c› taraf›n-
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Bilim adamlar›na göre, proteindeki
kodlama, moleküler bir barkod gibi

hizmet vermektedir.



dan okunmas› esas›na dayan›r. Lazer taray›c›n›n bilgisayar ortam›na ak-

tard›¤› bilgiler, karmafl›k birçok ifllemi kolayl›kla halletmemize olanak

sa¤lar. Sonuç olarak barkod sistemi, hayat›m›z› kolaylaflt›rmaya yönelik

gelifltirilen bir tasar›m ürünüdür.

fiüphe yok ki barkod, lazer taray›c› ve bilgisayar özel tasar›m ve

programlama sonucunda gelifltirilmifltir. Bu sistem, sistemi oluflturan ci-

hazlar ve bu cihazlar›n aralar›ndaki uyumlu çal›flma mühendislik bir pla-

na dayan›r. Ak›l ve sa¤duyu sahibi hiç kimse bunun aksini iddia edemez.

Durum böyle iken hücredeki posta kodu veya barkod sistemi gibi ola¤a-

nüstü kompleks yap›lar›n oluflumunu tesadüflerle aç›klamaya kalk›flanla-

r›n konumlar› vahim bir gaflet içinde olmaktan baflka bir fley de¤ildir. Ku-

ran'da da "Yoksa onlar, hiçbir fley olmaks›z›n m› yarat›ld›lar? Yoksa ya-

rat›c›lar kendileri mi?" (Tur Suresi, 35) fleklinde sorularak, böyle bir du-

rumun imkans›zl›¤› vurgulanmaktad›r. De¤il tek bir hücredeki bir milyar

protein, tek bir proteinin bile kendili¤inden veya tesadüfen oluflmas› ihti-

mali s›f›rd›r. Dahas›, bu proteinlerin tesadüfen oluflmalar› imkans›z oldu-

¤u gibi, aralar›nda tesadüfen kusursuz bir koordinasyon, iflbirli¤i ve

uyum oluflmas› ve bu sayede koskoca bir bedenin y›llarca hayatta kalma-

s›n› sa¤lamalar› çok daha imkans›zd›r. 

fiüphesiz, atomlardan moleküllere, proteinlerden hücrelere kadar

herfley sonsuz flefkat ve merhamet sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›lm›fl

ve hizmetimize verilmifltir. O halde bizlere düflen, Rabbimiz'in s›n›rs›z lü-

tuflar›n› derin derin düflünerek Allah'a gere¤i gibi flükretmektir.

Hücredeki Rehber: SRP Parçac›¤› 

Konuflulan dili hiç bilmedi¤iniz yabanc› bir ülkede seyahat etti¤inizi

ve vaktinizin oldukça k›s›tl› oldu¤unu düflünün. Böyle bir durumda acil

olarak bir rehbere ihtiyac›n›z vard›r. Rehber, hem ülke insanlar›yla ileti-

flim kurman›z› sa¤layacak; hem de hayat›n›zda ilk defa gördü¤ünüz yer-

lerde kaybolmadan gezinizi sürdürmenize yard›mc› olacakt›r. 

Ayn› flekilde, hücrelerde de yeni üretilen proteinlere rehberlik yapan

bir parçac›k bulunur. Daha önce de söz etti¤imiz SRP ismindeki bu rehbe-
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rin, protein ile RNA molekülünden oluflan kompleks bir yap›s› vard›r. D›fl

görünüflü bowling oyunlar›nda kullan›lan lobuta benzer ve sadece

0.000000024 metre uzunlu¤undad›r.  

SRP, hem proteinlerin hem de endoplazmik retikulum zar› üzerinde-

ki reseptör-girifl kanal› kompleksinin dilinden anlar. Bu rehberin karma-

fl›k yap›s› henüz tam anlam›yla çözülememifltir. Söz gelimi, SRP'deki

RNA molekülünün önemli bir rolü oldu¤unu tahmin eden araflt›rmac›lar

henüz bu molekülün görevini anlayamam›fllard›r. Ayr›ca rehber SRP ile

reseptör-girifl kanal› aras›ndaki iliflkilerin detaylar› da halen bilinmemek-

tedir.56

Bu alandaki araflt›rmalar›yla tan›nan moleküler biyokimya profesö-

rü J.A. Doudna, SRP'yi oluflturan RNA ile protein aras›ndaki iliflkinin "bü-

yüleyici"57 ve "gerçek bir moleküler anlaflma"58 oldu¤unu dile getirmekte-

dir. Gerçekten de söz konusu yap›n›n büyüleyici oldu¤u do¤rudur. Çün-

kü RNA ve protein birbirlerine en uygun ve en kusursuz flekilde yarat›l-

m›fllar ve özel bir görev için biraraya getirilmifllerdir. Bu tasar›m›n tesadü-

fen gerçekleflti¤ini öne sürmekle, atom ve moleküllerin kendi aralar›nda

ittifak kurarak bir cep telefonu meydana getirdiklerini öne sürmek aras›n-

da hiçbir fark yoktur.

170

Konuflulan dili hiç
bilmedi¤iniz ya-
banc› bir ülkede
seyahat etti¤inizi
ve vaktinizin ol-
dukça k›s›tl› oldu-
¤unu düflünün.
Böyle bir durumda
acil olarak bir reh-
bere ihtiyac›n›z
vard›r. ‹flte
SRP'nin görevi de
yeni üretilen pro-
teinlere rehberlik
yapmakt›r.



Nitekim bu proteinin kristal yap›s› ancak 2000 y›l› içinde çözümlen-

mifltir. Bu yap› hiç flüphesiz üstün bir tasar›m ürünüdür. Herfleyin yarat›-

c›s› olan Allah'›n gücünü ve ilmini gösteren sonsuz iflaretten biridir.

Hücre Çekirde¤indeki Haberleflme ve Ulafl›m

Bilindi¤i gibi, hücre çekirde¤i, tüm fiziki özelliklerimizin en ince ay-

r›nt›s›na kadar kodlu oldu¤u bilgi bankas›n› yani DNA molekülünü ba-

r›nd›r›r. Hücre içindeki pek çok ifllem de DNA'daki bilgilere göre yürütü-

lür. Dolay›s›yla hücre çekirde¤i ile sitoplazma ve di¤er organeller aras›n-

da her an yo¤un bir protein trafi¤i söz konusudur. ‹flte bu trafik ve haber-

leflme de harika bir flekilde, tam olarak hücrenin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak

flekilde düzenlenmifltir.

Hücre çekirde¤i di¤er organellerden farkl› olarak, çift tarafl› bir zar-

la sar›l›d›r. Bu zar üzerinde proteinlerin girifl ç›k›fl yapt›klar› geçifl komp-

leksleri bulunur. Bunlara geçifl kanal› de¤il de geçifl kompleksi denmesi-

nin nedeni, sahip olduklar› özel yap›dan kaynaklan›r. ‹flte bu özel sistem

sayesinde, RNA ve DNA gibi nispeten büyük molekül gruplar› geçifl ya-

pabilir; transfer s›ras›nda, protein ve moleküllerin hassas yap›lar› da her-

hangi bir zarar görmez. Geçifl kompleksi tam aç›ld›¤›nda, di¤er organel-

lerdeki kanallar›n 10 kat› büyüklü¤üne ulafl›r. Araflt›rmalar her geçifl
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Yeni üretilen proteinlere rehberlik yapan SRP molekülünün (ortada)
flekli bowling oyunundaki lobutlara benzer.
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kompleksinden saniyede 10 girifl ve 10 ç›k›fl

yap›ld›¤›n› göstermektedir.59 Bilimsel çal›fl-

malar›n ortaya koydu¤u di¤er bir gerçek de

proteinlerin hücre çekirde¤ine girifl ç›k›fllar›-

n›n "karyopherin" denilen bir rehberin arac›-

l›¤›yla gerçeklefltirildi¤idir. Farkl› türleri olan

bu özel rehber, proteinlere ba¤lanarak onlar›

geçifl kompleksine yönlendirir. Ayr›ca de¤iflik

protein ve enzimler de transfer operasyonun-

da görev al›rlar.

Protein transferindeki içiçe geçmifl ola-

¤anüstü karmafl›k sistem evrimci bilim adam-

lar›n› bir kere daha çaresizli¤e düflürmektedir.

Öyle ki Prof. Günter Blobel bu yap›daki kompleksli¤i, "geçifl kompleksin-

deki transfer mekanizmalar›n›n detaylar› hala bilinmiyor"60 fleklinde itiraf

etmektedir. Örnek olarak iletiflimi kuran ve geçifli yönlendiren karyophe-

rini ele alal›m; sadece bu parçac›¤›n anlafl›lan fonksiyonlar› üzerine yaz›l-

m›fl bilimsel makaleler binlerce sayfad›r. Tek bir parçac›ktaki ola¤anüstü

tasar›m, yarat›l›fl›n apaç›k bir göstergesidir. Farkl› özellikler ve yap›lara sa-

hip birçok rehber parçac›¤›n var oldu¤u da dikkate al›n›rsa, Allah'›n son-

suz ilmiyle herfleyi kuflatt›¤› daha iyi anlafl›l›r.

Henüz S›rr› Çözülemeyen Eflsiz Sistemler

Bilimsel araflt›rmalar her geçen gün, hücredeki posta kodu sistemi-

nin de¤iflik uygulamalar›n› gün ›fl›¤›na ç›karmaktad›r. Bundan k›sa bir za-

man önce, savunma sisteminde benzer bir sistemin var oldu¤u ve bu yön-

temle antikor üretildi¤i anlafl›lm›flt›r. Ayr›ca kan hücrelerinin, dolafl›m sis-

teminden ayr›larak ilgili dokulara yönelmesini sa¤layan özel bir grup

molekülün bulundu¤u belirlenmifltir.

Aç›kt›r ki halen hücredeki eflsiz sistemler üzerine bildiklerimiz, bil-

mediklerimizin yan›nda oldukça azd›r. "Hücredeki posta kodu" sistemini

bulan Günter Blobel, genellikle birkaç bilim adam› aras›nda paylaflt›r›lan

HARUN YAHYA
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Çekirdek zar›Çekirdek zar›Çekirdek zar›Çekirdek zar›

Hücre çekirde¤i zar›ndaki
geçifl kompleksi. fieklin alt
k›sm›nda, RNA ve DNA
moleküllerinin geçifl yapa-
bilmesi için aç›lan kanal
rahatl›kla görülebilir.
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Nobel T›p Ödülü'nü 1999 y›l›nda tek ba-

fl›na alm›flt›r. Profesör Blobel'in bu ödü-

lün ard›ndan kendisiyle yap›lan bir rö-

portajda, konuya iliflkin söyledikleri ol-

dukça manidard›r:

fiu anda öyle bir düzeydeyiz ki hüc-

redeki protein trafi¤inin birçok te-

mel mekanizmas›n› anl›yoruz, fakat

henüz tümünü anlam›fl de¤iliz. Ör-

ne¤in, hücre çekirde¤i ile sitoplaz-

ma aras›ndaki trafik üzerine çal›fl›-

yoruz; buradaki trafi¤in nas›l dü-

zenlendi¤ini ve nas›l çal›flt›¤›n›

anlamaktan uza¤›z.61

Durum apaç›k ortadad›r. Nereye gi-

dersek gidelim; uzay›n, denizlerin, or-

manlar›n, vücudumuzun derinliklerin-

deki her nokta Allah'›n ilminin, sanat›n›n

ve kudretinin iflaretleriyle dopdoludur.

Geçmifl yüzy›llarda yaflayan insanlar›n

haberdar olmad›klar› hücredeki yarat›l›fl mucizeleri de günümüz insanla-

r› için önemli birer tefekkür vesilesidir. Hücre bilimindeki her yeni gelifl-

me, evrimci iddialar›n birer aldatmaca ve safsata oldu¤unu belgelemekte-

dir. Ayn› zamanda hücredeki harika düzenin, Allah'›n tek bir "ol" emri ile

yarat›ld›¤›n› ve her an O'nun kontrolü alt›nda oldu¤unu bir kere daha

gözler önüne sermektedir. Hücre ile ilgili olarak tespit edilen her detay,

Allah'›n flan›n›, yüceli¤ini ve kudretini bir kez daha yüceltmemize, Rabbi-

mizi daha çok tesbih etmemize vesile olmaktad›r

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

hemen oluverir. Herfleyin melekutu (hükümranl›k ve mülkü) elin-

de bulunan (Allah) ne yücedir. Siz O'na döndürüleceksiniz. (Yasin

Suresi, 82-83).
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M
utfa¤›n›zda yal›n ayak dolafl›rken, ayak par-

ma¤›n›za bir cam parças›n›n batt›¤›n› varsa-

yal›m. Cam›n batmas› ile beyninizin ac›y› al-

g›lamas› aras›nda sadece saniyenin binde birkaç› kadar

bir zaman fark› vard›r. Bu süre o kadar küçüktür ki, far-

k›na varman›z mümkün de¤ildir. Fark etmedi¤iniz bu sü-

re içinde, ayak parma¤›n›zdan beyninize mesaj iletilmifl

olur. ‹flte bu h›zl› ve kusursuz iletiflim, sinir hücreleri ya

da biyolojide kullan›lan adlar›yla "nöronlar" taraf›ndan

gerçeklefltirilir. 

Etraf›m›za flöyle bir bakal›m: Gözümüze çarpan her

ürünün belirli bir amaç do¤rultusunda dizayn edildi¤i

aç›kt›r. Mesela telefonu ele alal›m; plastik ve elektronik

aksam›, tufllar›, hatt› ve di¤er parçalar›yla birlikte di¤er

insanlarla iletiflim kurmam›z için tasarlanm›flt›r. Ayn› fle-

kilde, nöronlar›n yarat›l›fl nedeni de daha ilk bak›flta

kendini belli eder. (Elbette burada kastedilen, gelifltiril-

mifl bir mikroskobun alt›nda yap›lacak bir gözlemdir.)

Bu durumda nöronlar›n, akson ve dendrit olarak adlan-

d›r›lan ve bir gövdeden ç›kan kollar› and›ran özel uzan-

t›lar› ve di¤er hücrelerde de bulunan organelleri hemen

dikkati çeker. Bir nöron gövdesini ileri teknolojiye sahip

bir telefon santraline benzetmek mümkündür; ancak bu

hücresel telefon santrali 0.004 ile 0.1 milimetre aras›nda

de¤iflen boyutlar›yla ve iletiflim mekanizmalar›yla gü-

nümüz dünyas›nda efli olmayan bir tesistir. Akson ve

dendritler de sözü edilen muazzam tesisin di¤erle-

riyle iletiflimini sa¤layan haberleflme hatlar›n› mey-

dana getirirler. 

Basit bir hesap yapal›m: Bir nöronun ortalama

geniflli¤i 10 mikrondur. (Bir mikron milimetrenin

binde birine eflittir) Bir insan beyni içindeki 100
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milyar nöronu tek bir çizgi halinde yanyana getirebilseydik; 10 mikron

geniflli¤indeki ç›plak gözle görülmeyen bu çizginin uzunlu¤u tam 1000

kilometre olurdu. Sadece 1400 gram a¤›rl›¤›ndaki insan beyninde, böyle-

sine uzun bir iletiflim a¤›n›n varl›¤› flüphesiz harikulade bir mucizedir.

Bu noktada, sözü edilen ölçülerin üzerinde biraz daha durmak ye-

rinde olacakt›r. Nöronlar o denli ufakt›rlar ki, ortalama boyutlardaki 50

tanesi bu cümlenin sonundaki nokta iflaretinin içine s›¤abilir.62 Hatta bu

nedenle, sinir hücrelerimiz hakk›nda bildiklerimiz büyük oranda dolayl›

yoldan elde edilmifltir. 

Sinir hücrelerindeki

haberleflme uzant›lar›n›

inceledi¤imizde, ilk ola-

rak flunlarla karfl›lafl›r›z:

Genellikle her nöronda

beyin
omurilik

Ranvier
bo¤umu

miyelin k›l›f

kol sinir a¤›

gö¤üs sinirleri

bel sinir a¤›

uyluk sinirleri

kalça siniri

tibyal sinir
temel perone sinirleri

bacak ve kalça sinir a¤›

Vücudu bir a¤ gibi saran
sinir hücreleri sayesinde,
vücudun en uzak köflesin-
den dahi beyne mesajlar
büyük bir h›zla iletilir. Bu
h›z, sinir sisteminin ku-
sursuz tasar›m› sayesinde
gerçekleflir. 



çok say›da dendrit vard›r ki bunlar di¤er nöronlardan gelen haberleri

hücre gövdesine iletirler. Ço¤unlukla bir tane olan aksonun görevi ise

hücre gövdesinden ald›¤› mesaj›, uzant›s› ve terminalleri boyunca tafl›-

makt›r. 

Bu noktada, aksondaki özel tasar›ma iflaret etmek gerekir. Akson,

"miyelin k›l›f" olarak adland›r›lan özel bir tabaka ile kapl›d›r. Bu k›l›f, ak-

sonun çevresinde bir yal›t›m oluflturur. Miyelin k›l›f üzerinde düzenli ara-

l›klarda, "Ranvier dü¤ümleri" fleklinde isimlendirilen noktalar bulunur.

Yap›lan araflt›rmalar elektrik sinyalinin dü¤ümden dü¤üme "atlad›¤›n›",

böylece yüzlerce kez daha h›zl› iletiflim kuruldu¤unu göstermifltir.63 Tek

bir cümleyle özetlemek gerekirse, akson üzerindeki k›l›f ve dü¤ümler,

sinyali en ideal ve en h›zl› flekilde iletmeye imkan vermektedir.

Nöronlar vücudumuzdaki haberleflmeyi kendilerine özgü bir yön-

temle gerçeklefltirir. Bu yöntem ola¤anüstü karmafl›k elektriksel ve kimya-

sal ifllemleri kapsar. Gerek beyindeki gerekse beyin ile organlar aras›ndaki

kusursuz koordinasyon, iflte bu flekilde sa¤lan›r. S›radan tabir edilen hare-

ketleri yaparken, söz gelifli flu an elinizdeki kitab› tutarken, sayfalar›n› çe-

virirken veya sat›rlar› aras›nda göz gezdirirken, vücudunuzun derinlikle-

rindeki sinir hücrelerinde son derece karmafl›k bir haber trafi¤i yaflan›r. Bu

ola¤anüstü haberleflme a¤›n› meydana getiren nöronlar yak›ndan incele-

nirse, ne denli önemli bir yarat›l›fl mucizesi olduklar› daha iyi anlafl›l›r.

hücre gövdesi
çekirdek

çekirdekçik

nissl cisimci¤i

snaps

akson

dendrit

akson tümse¤i

mitokondri

Schwann 
hücresi

MOTOR S‹N‹R HÜCRES‹N‹N KES‹T‹
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Sinapstaki Tasar›m

‹ki nöron aras›ndaki iletiflim, "sinaps" denilen ba¤lant› noktalar›nda

kurulur. Bunlar akson terminallerinin uçlar›nda yer al›rlar. Nas›l bir tele-

fon santrali sayesinde ayn› anda, çok say›da insan birbirleriyle konuflabi-

lirse; benzer bir flekilde bir nöron da sinapslar› kanal›yla çok say›da nö-

ronla efl zamanl› olarak haberleflebilir. Burada küçük bir k›yas yapal›m.

Dünyada ayn› anda yüz milyonlarca telefon görüflmesi yap›labilir. Buna

karfl›n tek bir insan beyninin içindeki sinapslar›n say›s›n›n bir katrilyon

oldu¤u tahmin edilmektedir ki bu, 1.000.000.000.000.000 haberleflme anla-

m›na gelir.64 Bilim adamlar›n›n, beyni, "evrendeki en büyük gizemlerden

biri" olarak tan›mlanmas›na neden olan önemli bir faktör iflte bu ola¤a-

nüstü iletiflimdir.65

Söz konusu gerçe¤i bir baflka aç›dan flöyle vurgulayabiliriz: Her bir

nöronda 10 bin civar›nda sinaps vard›r.66 Bu, bir nöron ayn› anda 10 bin ay-

r› sinir hücresi ile ba¤lant› kurabilir demektir.  ‹ki telefon ile ayn› anda ko-

nuflurken nas›l güçlük çekti¤inizi gözünüzün önüne getirin. Böylece tek

bir sinir hücresinin 10 bin ba¤lant›y› efl zamanl› gerçeklefltirmesinin ne de-
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Dünyada ayn› anda yüz
milyonlarca telefon görüfl-
mesi yap›labilir. Buna kar-
fl›n tek bir insan beyninin
içinde ayn› anda 1 katril-
yon (1.000.000.000.000.000)
haberleflme yap›lmaktad›r. 



rece muhteflem bir yarat›l›fl örne¤i ol-

du¤u hemen fark edilir.

Nöronlar aras›nda iletiflimin ku-

ruldu¤u noktalar›n yak›n bir zamana

kadar sabit oldu¤u zannediliyordu.

Sinaps›n fleklinin, kimyasal habercile-

rin yap›s›na göre de¤iflti¤inin ortaya

ç›kar›lmas›, bilim adamlar›n› bir kez

daha flaflk›na çevirdi. Profesör Eric

Kandel de bu bulufluyla 2000 Nobel

T›p Ödülü'nü ald›. Söz konusu üstün

tasar›m flöyle özetlenebilir: Sinapsta,

ald›¤› uyar›n›n gücüne göre sinaps›n

formunu düzenleyen bir mekanizma mevcuttur. Örnek olarak, kuvvetli

bir uyar› durumunda sinaps büyür ve bu uyar›n›n di¤er hücrelere kay›p

olmaks›z›n, en verimli flekilde iletilmesine olanak sa¤lar. Önemli bir nok-

tay› daha vurgulamak gerekir ki bu sistem, deniz kabuklu böceklerinde

yap›lan deneyler sonunda anlafl›lm›flt›r. Profesör Kandel'in bizzat kendisi

dahi, insanlardaki ve memeli canl›lardaki sinir sisteminin araflt›rmalara

olanak vermeyecek kadar kompleks oldu¤unu itiraf etmektedir.67

Nöronlardaki Kimyasal ‹letiflim

Ço¤u kimse nöronlar aras›ndaki ba¤lant›n›n sadece elektrik sinyalle-

ri arac›l›¤›yla kuruldu¤unu zanneder. Bu do¤ru de¤ildir; çünkü kimyasal

iletiflim, söz konusu haberleflmenin önemli bir bölümünü oluflturur. ‹ki

nöron aras›ndaki haberleflme incelendikçe, kimyasal iletiflimin harika un-

surlar› da daha iyi anlafl›l›r.

Kimyasal iletiflimin belkemi¤ini "nörotransmitter" olarak adland›r›-

lan haberci moleküller oluflturur. Bunlar, sinir hücresinin gövdesinde üre-

tilir, akson boyunca tafl›n›r ve akson terminallerinde minik kabarc›klar

içinde depolan›rlar. Her kabarc›k içinde yaklafl›k olarak 5 bin haberci mo-

lekül bulunur.68 Son zamanlardaki araflt›rmalar her nöronun de¤iflik kim-
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yasal haberciler üretti¤ini göstermektedir.69 Di¤er bir deyiflle her nöron,

iletiflimde kullanaca¤› habercileri üreten kimyasal bir tesis gibidir.

Sinyali ileten nöronu "verici", alan nöronu ise "al›c›" nöron olarak ifa-

de edebiliriz. Verici ile al›c› nöron, sinaps noktalar›nda karfl› karfl›ya gelir.

Aralar›ndaki mesafe ortalama olarak 0.00003 milimetredir.70 Belirli bir

elektrik sinyali, verici sinir hücresinin akson terminalindeki habercileri

harekete geçirir. Kimyasal habercilerle dolu kabarc›klar hücre zar› ile kay-

nafl›r ve içindeki molekülleri sinaps bofllu¤una b›rak›r. Haberciler tafl›d›k-

lar› mesaj›, al›c› nöronun zar›n›n üzerinde yer alan reseptörlere iletirler.

Farkl› haberci moleküllerin ba¤lant› kurdu¤u reseptörler de farkl›d›r.

Kimyasal haberci moleküllerin tafl›d›¤› mesaj, böylece al›c› nöron taraf›n-

dan alg›lanm›fl olur. 
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sinaps uçlar›

akson

dendrit

hücre 
gövdesi

mitokondri

sinaptik 
kesecikler

sinaptik kesecikler

sinaps bofllu¤u

sinaps bofllu¤u

uyar› iletici

iyon 
kanal›

al›c›

presinaptik 
zar

presinaptik zar

postsinap-
tik zar

postsinaptik zar

Resimde iki nöron aras›ndaki haberleflme görülmektedir. Bu iletiflimin en önemli un-
surlar› "nörotransmitter" olarak adland›r›lan haberci moleküllerdir.  



fiunu da belirtmek gerekir ki burada en kaba hatlar›yla tasvir edilen

iletiflimin her aflamas› tam olarak çözülemeyen ifllemlerle doludur. Nite-

kim bilim adamlar› da söz konusu iletiflime iliflkin bilgilerinin bulan›k ol-

du¤unu dile getirmektedirler.71

Örne¤in, kabarc›klar›n hücre zar›yla kaynaflmas›n› ele alal›m. Kay-

naflma kelimesiyle tabir edilen olay gerçekte son derece özel bir birleflme-

yi tarif etmektedir. Bu, çok geliflmifl bir bilgisayara ek bir ünite ba¤lama-

ya benzer. 

Bu noktada akl›m›za flunlar gelir: Bir bilgisayara bir parçan›n eklen-

mesi karmafl›k mühendislik hesaplar›na dayan›r. Aksi takdirde parçan›n

bilgisayara uyum sa¤layamamas›, hatta bilgisayar› bozmas› kaç›n›lmazd›r.

Elbette bir bilgisayardan daha kompleks olan hücre zar›na uyum sa¤laya-

cak bir kaynaflma da gelifligüzel de¤ildir. Her an gerçekleflen tüm bu kar-

mafl›k ifllemler onlar› yaratan ve düzenleyen Allah'›n kontrolü alt›ndad›r.
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Bir bilgisayara bir parçan›n eklenmesi karmafl›k mühendislik hesaplar›na da-
yan›r. Aksi takdirde bilgisayar›n bozulmas› kaç›n›lmazd›r. Elbette bir bilgisa-
yardan daha kompleks olan hücre zar›na uyum sa¤layacak bir kaynaflma da
rastgele gerçekleflmez. Bu ifllem Allah'›n yaratmas›yla gerçekleflir.
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ac› uyar›s›

ac› iletici
nöron

mitokondri

al›c› 
bölgeler

P maddesi içeren
kesecikendorfinler

snaps

endorfin
içeren
nöron

omurilikte al›c› nöron

Bir yerimiz yaraland›¤›nda, ac›
uyar›s› mesaj olarak beyne iletilir.

Bu mesaja karfl›l›k olarak beyinde-
ki ve omurilikteki özel bir nöron da

endorfin salg›layarak ac›y› azalt›r. 



Haberci Moleküllerdeki Planlama ve Zamanlama

Kimyasal habercilerin sinaps bofllu¤unda kal›fl süresi ve yo¤unlu¤u

iki nöron aras›ndaki iletiflimi do¤rudan do¤ruya etkiler. Her kimyasal ha-

berci için farkl› mekanizmalar söz konusudur. Baz› haberciler, tafl›d›klar›

mesajlar› ilettikten sonra çevreye da¤›l›rlar. Baz›lar› da görevlerini ta-

mamlad›ktan sonra özel enzimler taraf›ndan ayr›flt›r›l›rlar. Örnek olarak,

"asetilkolin" isimli haberci molekül özel bir enzim arac›l›¤›yla kolin ve

asetata dönüfltürülür.

Bunlara ek olarak sinir hücrelerinde bir harika mekanizma daha var-

d›r. Al›c› hücreye mesaj› ileten haberciler, tekrar verici hücreye geri topla-

n›r; bir sonraki haberleflme için kullan›lmak üzere burada depolan›rlar.

Bu ifllem baz› özel moleküller taraf›ndan gerçeklefltirilir. Mesela, dopamin

ve seratonin moleküllerinin faaliyetleri bu yöntemle düzenlenir. Günü-

müzde kullan›lm›fl ürünleri yeniden iflleyip kullan›fll› hale getirmek için

ne kadar çaba harcand›¤›n› düflünürsek; sinir hücrelerindeki yeniden de-

¤erlendirme mekanizmas›n›n ne kadar verimli bir sistem oldu¤u daha iyi

anlafl›l›r. 

Bu noktada, özellikle dikkate al›nmas› gereken bir gerçek vard›r.

Kimyasal haberleflmenin her safhas› inan›lmaz derecede hassas dengeler

üzerine kuruludur. Her iletiflim için kullan›lacak haberci moleküller, bu

iletiflimin de¤iflik safhalar›nda görev alan protein ve enzimler belirlidir.

Haberci moleküllerin depolanma say›lar›, al›c› hücreyi uyar›fl süreleri, bö-

lünme veya geri toplanma zamanlar› iletiflim için zorunlu olan dengeler-

den bir k›sm›d›r. Kald› ki iletiflimdeki dengelere ait detaylar›n önemli bir

bölümü halen bilinmemektedir. 

Parkinson kaslar aras›ndaki koordinasyonu bozan, hareket etmeyi

güçlefltiren ve titremeye neden olan bir hastal›kt›r. ‹flte bu hastal›¤›n sebe-

bi, dopamin ve asetilkolin haberci molekülleri aras›ndaki dengenin bozul-

mas›d›r. Beyindeki baz› sinir hücrelerinin gerekenden daha az dopamin

üretmesi, kaslar üzerindeki kontrolün kaybolmas›na yol açmaktad›r. Bu

gerçe¤in gün ›fl›¤›na ç›kar›lmas› da oldukça yenidir ve Profesör Arvid

Carlsson'a 2000 Nobel T›p Ödülü'nü kazand›rm›flt›r.

ADNAN OKTAR

183



HARUN YAHYA

Sinir hücrelerindeki iletiflim sistemi apaç›k bir gerçe¤i bir kere daha

do¤rulamaktad›r. Söz konusu hassas dengeler ve karmafl›k mekanizmalar

rastgele olaylar›n birbiri ard›na gelmesiyle oluflamaz. Bunlar› yaratan,

kudreti alt›nda tutan, insan›n hizmetine veren ve diledi¤i zaman geri alan

sonsuz güç ve ilim sahibi Allah't›r.
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Sinirsel mesajlar bir
nörondan di¤erine ak-
son yoluyla elektrik-
sel uyar› fleklinde iler-
lerler. Aksonun ucun-
dan da di¤er hücreye
sinir ucunda bulunan
uyar› ileticilerle geçer-
ler. Dopamin de  sinir
ucunda bulunan bu
uyar› iletici hormon-
lardan bir tanesidir.  
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NÖRON ALICISI

al›c›lar



Nöronlardaki Elektriksel ‹letiflim

Her bir sinir hücresinde her an çok kompleks bir dönüflüm yaflan›r.

Nöronlardaki iletiflim, elektrokimyasal yani kimyasal habercilerin, elekt-

rik sinyalini aç›¤a ç›kard›¤› bir ifllemdir.

Elektriksel iletiflimi anlayabilmek için öncelikle di¤er bir denge me-

kanizmas›na de¤inmek gerekir. Sözü edilen, sinir hücresi içindeki elektrik

yüklü kimyasallar›n, yani iyonlar›n oluflturdu¤u harika dengedir. Nöron-

larda önemli görevler üstlenen iyonlar; 1 art› yüke sahip olan sodyum ve

potasyum, 2 art› yüklü kalsiyum ve 1 eksi yüklü klorid iyonlar›d›r. Bun-

lara ek olarak baz› eksi yüklü protein molekülleri bulunmaktad›r.

Nöron "dinlenme" konumundayken negatif yüklüdür. Bu durumda

sinir hücresi içinde, eksi yüklü proteinler ve de¤iflik iyonlar bulunur. Nö-

ron içindeki potasyum iyonu d›fl ortama oranla daha fazla, klorid ve sod-

yum iyonu ise daha azd›r. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bunla-

r›n rastgele dizilmifl olmay›p belirli bir dengeyi korumak için bu oranla-

r›n özel olarak belirlenmifl olmas› ve korunmas›d›r.72

Al›c› sinir hücresinin zar›ndaki reseptörlere b›rak›lan mesaj, hücre

içinde adeta domino tafllar›n›n hareketini and›ran bir dizi ifllem bafllat›r.

Henüz detaylar› tam olarak bilinmeyen bu ifllemler s›ras›nda yüzlerce
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Yandaki resim-
de bir parkin-
son hastas›
doktoruyla bir-
likte çal›fl›rken
görülmektedir.
Günümüzde bi-
lim adamlar›n›n
çare bulmak
için sürekli üze-
rinde çal›flt›klar›
hastal›klardan
biri Parkin-
sondur. 
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proteinin görev ald›¤› düflünülmek-

tedir. Kusursuz bir düzen içinde bir-

biri ard›na gerçekleflen bu ifllemler,

hücre zar›ndaki belirli iyon kanallar›-

n›n aç›lmas›na yol açar. Böylece hüc-

re içine al›nan sodyum iyonlar›, bafl-

lang›çta negatif elektrik yüklü (-70

milivolt) olan hücrenin nötr duruma

geçmesine neden olurlar. Hücre içi

ile d›fl› aras›ndaki iyon transferi de

bir elektrik sinyalini aç›¤a ç›kar›r.

Hemen hat›rlatal›m ki, burada olabil-

di¤ince basitlefltirerek anlatt›¤›m›z

bu ifllemler, bir saniyenin binde birin-

den daha küçük zaman aral›klar›nda

olup biter.

Oluflan sinyal, akson uzant›s›

boyunca h›zl› bir yolculuk yapar ve

terminallerin ucundaki sinaps noktalar›nda di¤er hücrelere haber ulaflt›ra-

cak kimyasal ifllemleri bafllat›r. Sinyalin akson boyunca ortalama h›z› sani-

yede 120 metredir.73 Bunun nas›l bir sürat oldu¤unu anlayabilmek için ba-

sit bir hesaplama yaparsak, karfl›m›za saatte 432 kilometrelik bir h›z ç›kar.

Mesaj› ileten ve görevini tamamlayan sinir hücresi tekrar dinlenme

konumuna geçer. Bu geçifl, sodyum ve potasyum kanallar›n›n saniyenin

binde birinden küçük sürelerde aç›l›p kapanmas›yla gerçekleflir. Gerçek-

ten de ortada ola¤anüstü bir durum vard›r. ‹leri teknolojiyle yap›lm›fl bir

saat olmaks›z›n saniyenin binde birini kontrol edemezsiniz. Böyle bir sa-

ate sahip oldu¤unuzu varsayal›m, yine de tek bir sinir hücrenizin üzerin-

deki iyon kanallar›n›n aç›l›p kapanmas›n› koordine edemezsiniz. Düflü-

nün ki her an cereyan eden milyonlarca ifllemi siz yürütmeye kalksayd›-

n›z, saniyenin sadece binde biri gibi bir zamanlama hatas›, iflleri içinden

ç›k›lmaz bir duruma getirirdi.
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Sinir hücresinin zar›ndaki al›c›lara
b›rak›lan mesaj, hücre içinde adeta
domino tafllar›n›n hareketini and›-
ran bir dizi ifllem bafllat›r. 



Apaç›k Gerçek

Nöronlar› di¤er hücrelerimizden ay›ran önemli bir özellik daha var-

d›r. Vücuttaki di¤er hücreler sürekli olarak yenilenirken, nöronlar de¤ifl-

mezler. Yafllanmayla birlikte say›lar› azal›r ancak yine de bir insan›n yafl-

l›l›¤›ndaki mevcut sinir hücreleri gençlik y›llar›ndakinin ayn›d›r. Buraya

kadar anlat›lanlar da, bir insan ömrü boyunca çal›flan nöronlardaki ileti-

flim sistemlerinin oldukça basitlefltirilmifl bir anlat›m›d›r. Ak›l ve bilgi sa-

hibi bir insan bile bunlar› anlamakta güçlük çekerken, hücreler ve hor-

monlar ilk insandan bu yana yaflam›fl olan milyarlarca insanda bu ifllem-

leri büyük bir beceri ile hiç aksatmadan yerine getirmektedirler. 

Peki sahip oldu¤umuz sinir hücrelerinin her birindeki son derece

kompleks sistemler nas›l ortaya ç›kt›? Vücudumuzdaki 100 milyarlarca si-

nir hücresinin inan›lmaz uyumu nas›l var oldu?  Hiçbir kar›fl›kl›¤a mey-

dan vermeden böylesine mükemmel bir iletiflim nas›l sa¤lan›yor? Ola¤a-

nüstü hassas dengeler ve zamanlamalar üzerine kurulu bir sistem, nas›l

bir an olsun hata yapmaks›z›n çal›fl›yor? 
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sitoplazmasitoplazma

hücre d›fl› s›v›s›
hücre d›fl› s›v›s›

potasyum
kanal› 

sodyum
kanal› 

Nöronlarda önemli görevler üstlenen iyonlar; 1 art› yüke sahip olan sodyum ve po-
tasyum, 2 art› yüklü kalsiyum ve 1 eksi yüklü klorid iyonlar›d›r. Nöron içindeki potas-
yum iyonu d›fl ortama oranla daha fazla, klorid ve sodyum iyonu ise daha azd›r. Bu-
rada dikkat edilmesi gereken nokta, bunlar›n rastgele dizilmifl olmay›p bu oranlar›n
belirli bir dengeyi korumak için özel olarak belirlenmifl olmas› ve korunmas›d›r. 
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‹nsan›n akl›na "nas›l"larla dolu yüzlerce sorunun gelmesi oldukça

do¤ald›r. Burada as›l garipsenecek olan, tüm bu gerçeklere ra¤men bu ku-

sursuz sistemlerin tamam›n›n kör tesadüfler sonucu olufltu¤unu iddia

eden evrimi savunmak için bofl yere u¤raflan baz› bilim adamlar›n›n du-

rumlar›d›r. Hayat›n kökenini rastgele oluflan hayali bir "ilk hücre"ye ve

imkans›z kelimesinin yetersiz kald›¤› tesadüflere ba¤lamaya çal›flan ev-

rimcilerin yukar›daki sorulara verebilecek cevaplar› yoktur. 
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Aralar›nda binlerce ba¤lant› kuran nöronlar



Genellikle bu konudaki evrim-

ci makalelerde göze çarpan bir nok-

ta vard›r: Dikkat edilirse, iddia edi-

len evrimleflmenin nas›l oldu¤una

dair hiçbir bilimsel aç›klaman›n yer

almad›¤› görülecektir. Bunun yeri-

ne, iletiflimde görev alan molekül ve

proteinlerin sözde evrimin bir saf-

has›nda ortaya ç›kt›¤› ve o zaman-

dan bugüne yap›lar› de¤iflmeden

geldi¤i ileri sürülür. fiüphesiz en

ufak bir delile bile dayanmayan

böyle bir iddia, büyük bir aldatma-

cad›r. Bilimsellik k›l›f› alt›nda, yara-

t›l›fl› inkar etmeye yönelik sinsi bir laf oyunudur.

Hiç flüphesiz böylesine mükemmel mekanizmalar›n varoluflunun

tek bir aç›klamas› vard›r: Hücreleri yoktan var eden, alemlerin Rabbi olan

Allah't›r. Hücrelerin içindeki ve aralar›ndaki inan›lmaz derecedeki kar-

mafl›k iletiflim sistemlerini en ince ayr›nt›s›na kadar düzenleyen de hepi-

mizin yarat›c›s› olan Rabbimiz'dir. Durmaks›z›n çal›flan atomlar›, protein-

leri ve molekülleri hizmetimize veren, yüceltilmeye ve övülmeye lay›k

olan da yaln›zca Allah't›r.
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fiu halde hamd, gök-

lerin Rabbi, yerin Rabbi

ve alemlerin Rabbi

Allah'›nd›r. Göklerde ve

yerde büyüklük

O'nundur. O, üstün ve

güçlüdür, hüküm ve 

hikmet sahibidir. 

(Casiye Suresi, 36-37)





H
ava kirlili¤i, Nobel Ödülü ve hormonun ortak

yönü nedir? ‹lk bak›flta bu soru garip karfl›lana-

bilir veya say›lanlar aras›nda herhangi bir ilifl-

kinin varl›¤› oldukça güç görünebilir. Fakat söz konusu

soru yan›ts›z da de¤ildir. "Nitrik oksit" cevab›n› verenleri

bu soruyu do¤ru yan›tlam›fl olarak kabul edebiliriz.

Kimya kitaplar›nda nitrik oksit, nitrojenin oksitlen-

mesiyle elde edilen, renksiz zehirli bir gaz olarak tan›m-

lan›r. Kimyasal formülü NO fleklinde belirtilir; bir nitro-

jen ile bir oksijen atomunun bilefliminden meydana gelen

"basit" bir moleküldür. Gerek nitrojen gerekse oksijen ya-

k›ndan tan›d›¤›m›z elementlerdir. Orta ö¤retim döne-

minde edindi¤imiz ilk bilgilerden biri, soludu¤umuz ha-

van›n %78'ini nitrojen veya di¤er ad›yla azotun, %21'ini

ise oksijenin oluflturdu¤udur.

Ancak öncelikle önemli bir noktay› hat›rlatmak is-

teriz. Nitrik oksit için kullan›lan "basit" ifadesi, sadece

kimyasal bileflimindeki sadeli¤i anlatmaktad›r. NO'nun

insan hayat›ndaki önemi aç›s›ndan ise bunun tam tersi

bir durum söz konusudur. Son yirmi y›ldaki yo¤un

araflt›rmalar bu molekülün, hücreler aras› haberleflmede

temel bir görev üstlendi¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Bu alan-

daki bilimsel çal›flmalar›n sonuçlar› göstermifltir ki nit-

rik oksit, insan vücudunda do¤al olarak üretilen bir

hormon, yani kimyasal bir habercidir; sinir, dolafl›m,

savunma, solunum ve üreme sistemlerinin hayati

fonksiyonlar›n›n düzenlenmesinde stratejik bir rol

oynamaktad›r.

Konumuzun bafl›nda sordu¤umuz soruya geri

dönersek, o halde NO'nun hava kirlili¤i ile iliflkisi

nedir? Öyle ya insan vücudu için "olmazsa olmaz"

bu molekülün hava kirlili¤i ile ne gibi bir ba¤›
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olabilir? ‹flte bu nokta oldukça il-

gi çekicidir. Çünkü zehirli olan

nitrik oksit hava kirlili¤i ve asit

ya¤muruna neden olan, ozon ta-

bakas› ve ekolojik ortam› tahrip

eden bir gazd›r. Nitrojenin yan-

mas›yla oluflan bu gaz, arabala-

r›n egzoz gaz›nda yo¤un olarak

bulunmaktad›r. K›sa bir süre ön-

cesine kadar, NO sadece bu yö-

nüyle tan›n›yor; insan sa¤l›¤›n›

tehdit etmesinin d›fl›nda bir

fonksiyonu olmad›¤›na inan›l›-

yordu. Hatta araflt›rmac›lar›n NO'nun bir hormon oldu¤una dair ilk yap-

t›klar› aç›klamalar, bilim çevrelerinde itibar görmemiflti. Genellikle ilk

tepkiler sözü edilen bulgulara "inan›lmas›n›n zor" oldu¤u fleklindeydi.

Ancak araflt›rma sonuçlar›n›n k›sa bir zaman içinde do¤rulanmas›

t›p dünyas›nda büyük yank› uyand›rd›. Öyle ki, tan›nm›fl bilim dergisi

Science, 1992 y›l›n›n Aral›k ay› say›s›nda, nitrik oksidi "Y›l›n Molekülü"

ilan etti.74 Bu alandaki bilimsel çal›flmalar›n artmas›yla nitrik oksit de bü-

yük bir "ün" kazand›; "sihirli gaz", "harika molekül", "gizemli haberci" gi-

bi tabirlerle an›lmaya baflland›.

Nitrik oksidin hücresel haberleflmedeki rolünü ortaya ç›karan Robert

Furchgott, Louis Ignarro ve Ferid Murad 1998 Nobel T›p Ödülü'nü alm›fl-

lard›r. Nobel Vakf› Bas›n Bildirisi'nde, ödülün bu profesörlere NO'nun ha-

berci molekül oldu¤una iliflkin bulufllar› nedeniyle verildi¤i belirtilmifl;

söz konusu buluflun dünyan›n birçok laboratuvar›nda ç›¤ gibi büyüyen

araflt›rmalar› bafllatt›¤›na dikkat çekilmifltir.75 Hücresel haberleflme ala-

n›ndaki "özgün çal›flmalar›", ayn› araflt›rmac›lara Nobel'den baflka birçok

ödül daha getirmifltir.

Gerçekten de geçti¤imiz on y›l içinde "NO araflt›rmalar› patlamas›"

yaflanm›fl; "Nitrik Oksit" ad› alt›nda dernekler kurulmufl, dergiler yay›n-

lanm›flt›r. Nitrik Oksit Derne¤i'nin kay›tlar›na göre, bu ola¤anüstü mole-
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Nitrik oksit hava kirlili¤ine ve asit ya¤-
muruna neden olan, ozon tabakas›n› ve
ekolojik dengeyi bozan bir gazd›r.



kül hakk›nda yaz›lan bilimsel makaleler 32 bin sayfadan fazlad›r.76

Nitrik oksit üzerine yapt›¤› çal›flmalarla tan›nan Dr. Salvador Mon-

cada NO'nun, hücreler aras› iletiflime dair geçerli olan düflünceleri de¤ifl-

tirdi¤ini, hatta bu konudaki baz› kavramlar› alt üst etti¤ini dile getirmek-

tedir.77 Stanford Üniversitesi'nden Dr. John Cooke, bu araflt›rmay› "büyük

bir keflif ve dünyan›n her yerindeki t›p çal›flmalar›nda muazzam geliflme-

lere yol açacak bir olay" fleklinde tan›mlamaktad›r.78

Elbette burada as›l üzerinde durulmas› gereken, söz konusu geliflme-

lerin evrimcileri nas›l köfleye s›k›flt›rd›¤›d›r. Her bilimsel geliflmede oldu-

¤u gibi, nitrik oksit hakk›nda elde edilen yeni bulgular da evrim savunu-

cular›n›n adeta kabusu olmaktad›r. Zira 0.000000001 metre (metrenin mil-

yarda biri) boyutundaki, bilinç ve akla sahip olmayan bu molekülün in-

san vücudunda gerçeklefltirdi¤i karmafl›k ve harika ifllerin tesadüfle aç›k-

lanabilecek bir durumu yoktur. fiüphesiz nitrik oksit, Allah'›n kusursuz

yarat›fl›n› gözler önüne seren say›s›z iflaretten birisidir.

Evrimci çevreler ise, Allah'› ve atomlardan galaksilere her noktadaki

muhteflem yarat›l›fl delillerini inkar etmek konusunda körü körüne bir ka-

rarl›l›k içindedir. Bu vas›flar› ço¤u kez kendilerini gülünç durumlara dü-

flürmektedir. Örnek olarak, bu çevrelerin yay›n organlar›n›n NO'ya iliflkin

yorumlar›n› ele alal›m: Bilimsellik iddias›yla kaleme al›nan bu makaleler-
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Nitrik oksidin hücresel haberleflmedeki rolünü ortaya ç›karan (soldan
sa¤a) Ferid Murad, Louis J. Ignarro ve Robert Furchgott 1998 Nobel
T›p Ödülü'nü alm›fllard›r. 
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de, nitrik oksit göklere ç›kar›lmakta, adeta bir kahraman, hatta bir "super-

man" gibi lanse edilmektedir. Asl›nda bunda flafl›lacak bir yan yoktur.

Çünkü gerçekten ortada hücre gibi mükemmel bir sistem içerisinde her

an baflar›yla çal›flan, henüz daha pek çok fonksiyonu çözülememifl nitrik

oksit molekülü vard›r ve bu molekül oldukça küçük olmas›na ra¤men de-

vasa ifller gerçeklefltirmektedir. Ancak evrimciler, nitrik oksiti yaratan› in-

kar ettikleri için, bu molekülün kendisini adeta ilahlaflt›r›r, sanki tüm mu-

cizevi ifllemleri kendi irade ve akl›yla yap›yormufl gibi ondan söz ederler. 

‹flte bu noktada evrimciler kendi kurduklar› tuzaklara kendileri düfl-

mektedirler. Zira sözü edilen çarp›k bak›fl aç›s›n›n bal verdi¤i için ar›y›,

meyve verdi¤i için a¤ac› veya dünyan›n ›fl›k kayna¤› oldu¤u için Günefl'i

ilahlaflt›rmaktan hiçbir fark› yoktur. Veya, ressam›ndan hiç söz etmeden

veya ressam›na övgüler ya¤d›rmadan,  çok güzel bir tabloyu övüp tebrik

etmekle ayn› mant›kt›r. Her insan iki yoldan birini seçmek zorundad›r: Ya

Kuran'da "‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baflka ilah yoktur.

Herfleyin yarat›c›s›d›r…" (Enam Suresi, 102) ayeti gere¤i Allah'a iman

edecek ya da atomlar›, molekülleri, hücreleri, canl› cans›z say›s›z varl›¤›

ilahlaflt›racakt›r.

Hiç flüphesiz haberci nitrik oksit molekülü, sonsuz merhamet sahibi

Allah'›n yaratt›¤› ve bizim hizmetimize verdi¤i say›s›z nimetten yaln›zca

biridir. ‹çinde yaflad›¤›m›z yüzy›lda, mikro alemde ortaya ç›kar›lan pek

çok yarat›l›fl harikas›ndan biridir. Okuyaca¤›n›z bölüm boyunca, vücudu-

nuzdaki 100 trilyon (100.000.000.000.000) hücrenin önemli bir bölümünde

bizim ad›m›za faaliyet gösteren bu moleküldeki üstün tasar›m gözler

önüne serilecektir. 

Damarlar›m›zdaki Tasar›m

Nitrik oksit hakk›ndaki araflt›rmam›za ilk keflfedildi¤i yer olan da-

marlardan bafllayal›m. Bilindi¤i gibi, damarlar kalp ve kan ile birlikte, do-

lafl›m sistemini oluflturur. Toplam 100 bin kilometreden fazla uzunlu¤uy-

la vücudumuzun her taraf›na da¤›lan damarlar›m›z muazzam bir kara

yolu a¤›na benzetilebilir. Ufak bir hesap yaparsak bu say›n›n önemini da-
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ha iyi anlayabiliriz: Bir insan›n sahip oldu¤u

damarlar uç uca eklendi¤inde, dünyan›n

çevresini iki buçuk defa dolanacak bir uzun-

lu¤a eriflir.79

fiunu da hat›rlatal›m ki, vücudumuzda-

ki damar sistemi, geliflmifl bir ülkenin, örne-

¤in Amerika'n›n sahip oldu¤u kara yolu

a¤›yla k›yaslanmayacak kadar karmafl›kt›r.

Kara yollar› belirli bir genifllikte yap›l›r; gü-

Vücudumuzdaki damar sistemi, geliflmifl bir ülkenin ör-
ne¤in Amerika'n›n sahip oldu¤u kara yolu a¤›yla k›yas-
lanamayacak kadar komplekstir. 
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nün farkl› saatlerindeki de¤iflen trafik yo¤unlu-

¤una göre flerit say›s› artmaz veya azalmaz. Oysa

damarlar›m›z›n iç geniflli¤i sabit de¤ildir; yani

damarlar›m›z bizim faaliyetlerimize uyumlu ola-

rak daral›r veya genifller, böylece kan bas›nc›n›n

düzenlenmesinde önemli rol oynarlar. ‹flte bu

mükemmel sistem sayesinde, vücudun farkl› or-

tamlara göre de¤iflen ihtiyaçlar› otomatik olarak

sa¤lan›r. Kan damarlar›n›n, spor yaparken genifl-

leyerek artan kan ihtiyac›n› temin etmesi veya ya-

ralanma sonras›nda daralarak kanamay› azalt-

mas› sözü edilen kusursuz sistemin bir sonucu-

dur.

Peki damarlar nas›l oluyor da ne zaman ge-

nifllemeleri ya da ne zaman daralmalar› gerekti¤i-

ni anl›yorlar? Bu sorunun cevab›n›n insan hayat›

aç›s›ndan çok önemli oldu¤u ortadad›r. 100 bin

kilometrelik damar flebekesinin herhangi bir nok-

tas›nda meydana gelebilecek ufak bir hatan›n, te-

lafisi mümkün olmayan olumsuzluklar do¤ura-

ca¤› aç›kt›r.

Bilim adamlar› on y›l öncesine kadar, dama-

r›n içinde çok karmafl›k birtak›m ifllemler oldu¤u-

nu tahmin ediyorlar; fakat yukar›daki sorunun

cevab›n› veremiyorlard›. Yap›lan araflt›rmalar›n

sonuçlar› kimyasal bir habercinin varl›¤›n› ortaya

ç›kard›. Bu haberci nitrik oksit molekülüydü. Da-

marlara genifllemeleri "talimat›n› veren" iflte bu

iki atomlu moleküldü.

fiimdi damarlar›m›z›n derinliklerinde nitrik

oksit üreten muhteflem tesisleri daha yak›ndan

inceleyelim. 

Elektron mikroskobuyla incelendi¤inde, da-

HARUN YAHYA

196

Kan damarlar›n›n
spor yaparken ge-
niflleyerek artan
kan ihtiyac›n› te-
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sar›m›n›n bir so-
nucudur.



marlar›n, küçüklükleriyle ters orant›l› olarak son derece muazzam yap›lar

olduklar› görülecektir. Örne¤in, yan yana dizilen 10 k›lcal damar, ancak

insan saç›n›n bir teli kal›nl›¤›ndad›r. ‹flte bu kadar dar olan damarlar›m›-

z›n iç duvarlar›, düz kas hücrelerinin oluflturdu¤u bir dokuyla kapl›d›r;

damarlar›n geniflleyip daralmas› da bu dokunun faaliyetleri sonucunda

gerçekleflmektedir. Kas hücreleri kan ile do¤rudan temas etmezler; zira

endotel hücreleri kas hücreleri ile kan aras›nda zar›ms› bir tabaka olufltu-

rur. 

Endotel hücreleri bir zincirin halkalar› gibi yan yana gelerek endotel

tabakay› meydana getirir. 1980'li y›llara kadar bu hücrelerin, kan›n da-

mardaki ak›fl›n› kolaylaflt›rmak d›fl›nda kayda de¤er bir etkinli¤inin ol-

mad›¤›na inan›l›yordu. Oysa gerçe¤in çok farkl› oldu¤u daha sonra orta-

ya ç›kt›. Endotel hücrelerinin sorumluluklar›ndan birisinin NO habercisi-

ni üretmek oldu¤u anlafl›ld›.

Endotel hücresini bir fabrika gibi düflünecek olursak, nitrik oksit mo-

lekülleri de bu fabrikan›n ürünlerine benzetilebilir. Tabi fabrika deyince

do¤al olarak ilk akla gelen büyük sanayi kurulufllar› olabilir. Oysa bura-

da söz konusu olan, damar›n içinde yer alan metrenin sadece milyonda

biri küçüklü¤ünde bir fabrikad›r. Bu mikroskobik fabrikan›n kimyasal
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simlerde de gö-
rüldü¤ü gibi
uyar›lar sonu-
cunda genifl-
leyip büzülürler. 
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ürünleri de metrenin milyarda biri kadar olan haberci nitrik oksit mole-

külleridir. Bu ölçüyü gözümüzde canland›rabilmek için flöyle bir örnek

verebiliriz: NO molekülünü ç›plak gözle bir üzüm tanesi boyutunda gö-

rebilmek için bir tenis topunun dünya büyüklü¤ünde olmas› gerekirdi.80

Haberci NO'nun K›sa Süren Hayat Hikayesi

Her bir nitrik oksit molekülünün ömrü yaklafl›k 10 saniye kadard›r.

Nitrik oksit k›sa say›lacak bu süre içinde tafl›d›¤› mesaj› ilgili birimlere

iletmek üzere tasarlanm›flt›r ve bunu da en mükemmel flekilde gerçeklefl-

tirir. Endotel hücrelerinden salg›lanan haberci NO molekülleri büyük bir

h›zla her yönde yay›lmaya bafllarlar. Düz kas hücrelerine do¤ru ilerleyen-
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Damar duvarlar› kas›l›p gevfleyebi-
len düzgün kaslarla çevrilidir. Kalp
damarlar›nda bir tabaka olufltu¤un-
da kan ak›fl› azal›r. T›kanan kalp da-
mar› aniden kas›l›r, kalbe giden kan
miktar› azal›r ve gö¤üste a¤r› olur.
Böyle bir durumda nitrik oksit oran›-
yükselerek, kalp kaslar›n› besleyen
damarlar›n gevflemesine neden olur.



ler, bu hücrelerin zarlar›ndan içeri girer-

ler. Seçici davranan düz kas hücresi zar›-

n›n NO'yu tan›d›¤› ve hücre içine girme-

sine izin verdi¤i anlafl›lmaktad›r. Düz

kas hücrelerinin içine giren NO molekül-

leri vakit kaybetmeden GC isimli özel

bir enzim bulur ve bizim için hayati öne-

mi olan mesaj› iletirler. Böylece hücre

içinde bir dizi karmafl›k kimyasal reaksi-

yon bafllar.

Haberci olarak adland›rd›¤›m›z

0.000000001 metre büyüklü¤ünde iki

atomlu moleküllerdir. ‹flte bu küçük mo-

leküller bir postac› gibi çal›fl›r; tafl›d›¤›

haberin sahibi olan GC enzimini bulur-

lar. Hemen hat›rlatal›m, hücrenin içinde

farkl› görevleri olan binlerce de¤iflik en-

zim bulunmaktad›r. Buna ra¤men haber

her zaman do¤ru adrese, yani do¤ru en-

zime iletilir. Ayr›ca haberci moleküllerin

çok k›s›tl› süreleri vard›r, ancak herhangi bir zamanlama hatas› da yap-

mazlar. Haber tafl›yan moleküllerin pusula veya benzeri yön tespit araç-

lar› da yoktur; ama asla yollar›n› kaybetmezler. 

Nitrik oksit molekülünün bu ifllem s›ras›ndaki sürati, günümüzün

internet teknolojisiyle veya "e-mail" yoluyla iletiflim kurmay› ça¤r›flt›r-

maktad›r. Gerçekten de NO, adeta elektronik posta sistemi gibi hareket et-

mekte; büyük bir süratle çok say›da mesaj› yerlerine iletmektedir.

NO'nun getirdi¤i haberleri alan düz kas hücrelerindeki GC enzimi

harekete geçer. Bu iflçi enzimin görevi, enerji tafl›yan moleküller olan

GTP'yi cGMP'ye dönüfltürmektir. Bu aflamalar›n aras›nda meydana gelen

daha pek çok reaksiyon da henüz çözülememifl durumdad›r. 

Olabildi¤ince basitlefltirerek anlat›rsak, enzimlerin faaliyetleri sonu-

cunda kas hücreleri içinde kalsiyum konsantrasyonu azal›r ki bu, liflerin

199

Nitrik oksit molekülünün haber
iletme sürati, elektronik posta sis-
temini ça¤r›flt›rmaktad›r. 
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Mesaj getiren hormon, atardamar üzerinde bulunan al›c›lara ba¤lan›r. Bu ba¤lanman›n ar-
d›ndan NO aç›¤a ç›kar. NO molekülleri düz kaslara do¤ru ilerler ve burada GC enzimini
harekete geçirir. Bu iflçi enzim, enerji tafl›yan moleküller olan GTP'yi cGMP'ye dönüfltü-

rür. cGMP, kalsiyum iyonlar›n›n hücredeki depo alanlar›na gitmesine neden olur. Bu ifllemlerin so-
nucunda düz kas hücreleri gevfler ve kan damarlar› genifller. 



ayr›lmas›na ve kas hücrelerinin gevflemesine yol açar. Böylece damarlar

genifller. K›sacas› damarlar›m›zdaki bas›nc›n düzenlenmesinde nitrik ok-

sit molekülünün tafl›d›¤› haberlerin hayati önemi vard›r. Unutmamak ge-

rekir ki burada anlat›lanlar, vücudumuz içerisinde her an devam eden

milyarlarca karmafl›k haberleflme iflleminden sadece biridir.

Bu noktada cevapland›r›lmas› gereken baz› sorularla karfl›lafl›r›z.

Nas›l olur da ak›ls›z ve fluursuz NO molekülleri, dünyaca ünlü profesör-

lerin henüz çözemedikleri sistemleri mükemmel bir flekilde tan›rlar? Na-

s›l olur da harekete geçmeleri gereken zaman› ya da durmalar› gereken

zaman› saniyesine kadar bilirler? Nas›l olur da, üretilir üretilmez, sanki

bir yerden bir emir alm›fl gibi, son sürat mesajlar›n› do¤ru adreslere tam

zaman›nda eksiksiz ulaflt›rabilirler? 

Kuflkusuz NO tüm bu harika iflleri kendili¤inden yapamaz. Bu mo-

lekül, do¤adaki di¤er milyonlarca molekül gibi kusursuz bir yarat›l›fl ese-

ridir; düflünen insanlar için, Allah'›n s›n›rs›z kudret ve ilminin bir göster-

gesidir.

NO Üretim Tesisi: Endotel Hücresi

L-arjinin isimli amino asit, nitrik oksit sentez enzimi, nikotinamid

adenin dinükleotid fosfat, kalmodulin, oksijen, flavin mononükleotid, fla-

vin adenin dinükleotid, tetrahidrobiyopterin… 

Bu kelimelerin büyük bir ço¤unlu¤unu hayat›n›zda ilk defa duyuyor

olabilirsiniz. Ancak endotel hücresi bu mikroskobik maddeleri çok iyi ta-

n›r ve bunlar› nitrik oksit molekülünü üretmek için kullan›r. 

Günümüzün ileri teknolojisini kullanarak kimyasal ürünler üreten

fabrikalar endotel hücrelerinden trilyon kere trilyon defa daha büyüktür.

Buna ra¤men endotel isimli mikroskobik fabrikan›n teknolojisi, gördü¤ü-

müz dev sanayi tesislerinin teknolojisinden çok daha üstündür. NO üre-

tim yeri olan endotel hücresi incelendikçe kastetti¤imiz belirgin farklar da

anlafl›lacakt›r. Peki 20. yüzy›l›n son on y›l› içinde çözülen karmafl›k ifllem-

leri, ilk insan›n yarat›ld›¤› günden beri zorlanmadan yapan endotel hüc-

resinin üstün nitelikleri nelerdir?
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Endotel hücresi NO molekülünü üretmek için hangi kimyasal mad-

deden ne oranda kullanmas› gerekti¤ini çok iyi bilir. Yanl›fl veya hatal› bir

üretim söz konusu de¤ildir. Örne¤in, nitrik oksit (NO) yerine güldürücü

gaz olarak bilinen nitröz oksit (N2O) üretmez. Endotel hücresindeki üre-

tim asla tesadüflere dayal› de¤ildir. Üretimde çok hassas dengeler mev-

cuttur. Bu noktada tekrar hat›rlatal›m: Endotel hücreleri gerekenden az

haberci üretseydi damarlar›m›z daral›r, kan bas›nc›m›z h›zla yükselir, bu

da kalp krizine yol açard›. Fazla üretim yapmas› durumundaysa, damar-

lar›m›z afl›r› genifller, kan bas›nc›m›z düfler, bu da flok durumuna neden

olurdu. Ancak endotel hücreleri ölümümüze neden olabilecek böyle oran

hatalar›n› hiçbir zaman yapmazlar.

Sözü edilen hücreler hayat›m›z›n her an›nda üretim için haz›r du-

rumdad›r; ihtiyaç bafl gösterdi¤inde hemen devreye girerek üretime bafl-

larlar. Bu minik fabrika oldukça da verimli çal›fl›r. Üretti¤i NO haberci

moleküllerini depolamaz. Bu flekilde stoklaman›n beraberinde getirdi¤i

sorunlar ortadan kald›r›l›r.

Damarlar›m›z›n derinliklerindeki bu ola¤anüstü fabrikalar›n isten-

meyen zararl› yan ürünleri yoktur. Küresel ›s›nma, asit ya¤murlar›, çevre

kirlili¤i gibi dünya gündemindeki pek çok sorunun kimyasal at›klardan

kaynakland›¤› düflünülürse, endotel hücrelerinin ne kadar baflar›l› oldu-

¤u daha iyi anlafl›l›r. Çünkü nitrik oksit molekülleri 10 saniye gibi k›sa bir

süre içinde görevlerini tamamlayarak "parçalan›rlar". Böylece vücutta bi-

rikerek zararl› yan etkiler meydana getirmezler. Tüm bunlar flu anlama

gelir ki, endotel hücreleri kimyasal mamullerin üretiminde, olabilecek en

ideal yöntemi kullan›rlar. 

Endüstriyel bir fabrika mühendislerin ve iflçilerin eseridir. Bu fabri-

kadaki sistemler de tasar›mc›lar›n›n ne derece geliflmifl bir teknolojiye sa-

hip olduklar›n› gösterir. Kimsenin bundan flüphesi olamaz.  Endotel isim-

li fabrika da üstün bir Yarat›c›'n›n eseridir; bu mikroskobik fabrika, vücu-

dumuzdaki di¤er 100 trilyon fabrikayla birlikte Allah'›n sonsuz ilmini

aç›kça gösterir.
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Spermdeki Haberci

Buraya kadar NO'nun damarlar›m›zdaki stratejik görevinden bah-

settik. fiimdi de bu molekülün hayat›m›z›n ilk an›nda, bizim ad›m›za üst-

lendi¤i çok önemli bir görevden söz edelim. Öncelikle bir noktaya dikkat

çekelim: "Hayat›m›z›n ilk an›" ifadesiyle do¤du¤umuz veya hayata gözle-

rimizi açt›¤›m›z an› kastetmiyoruz. Hayat›m›z›n ilk an›, bizi meydana ge-

tiren ilk hücrenin, yani sperm ve yumurtan›n birleflmesiyle oluflan ilk

hücrenin ilk an›d›r.

Sperm ve yumurta buluflmas›n›n ola¤anüstü düzeyde karmafl›k bir

tak›m kimyasal ifllemleri bafllatt›¤›, bu ifllemler sonucunda da embriyo-

nun ortaya ç›kt›¤› biliniyordu. Ancak karanl›kta kalan birçok detay ara-

s›nda oldukça önemli bir nokta vard›. ‹flte bu nokta biyoloji profesörü Da-

vid Epel'in "Yüzy›l›n bafl›ndan bu yana, insanlar sperm-yumurta birlefl-

mesinin tam olarak geliflimi nas›l bafllatt›¤›n› merak ediyorlard›" ifadesiy-

le özetlenebilir.81

Bu sorular›n cevab›n› bulmak için yap›lan bilimsel araflt›rmalar gös-

termifltir ki, anne karn›ndaki mucize geliflimi NO'nun tafl›d›¤› mesajlar

bafllatmaktad›r. Spermin içinde nitrik oksit sentaz (NOS) olarak adland›-

r›lan bir enzim vard›r. Bu enzim mükemmel bir zamanlamayla, döllenme-

den birkaç saniye önce NO üretimine bafllamaktad›r. Birleflmeyle birlikte

spermdeki haberci nitrik oksit molekülleri yumurta içine yay›lmakta;

bundan 30 saniye sonra da yumurtadaki kalsiyum aktif hale gelmekte ve

ilk hücrenin bölünerek ço¤alma mekanizmas› faaliyete geçmektedir. He-

nüz bu ilk hücrenin içindeki mükemmel düzen tam anlam›yla anlafl›labil-

mifl de¤ildir. Konumuz aç›s›ndan burada dikkat çekici olan, nitrik oksit

molekülünün eksikli¤inde sperm ile yumurtan›n iletiflim kuramamas›d›r.

‹nsan bilgisinin 2000 y›l›nda ulaflt›¤› bu gerçek göstermektedir ki, herfley

gibi nitrik oksit de Allah taraf›ndan yarat›lm›fl ve bu flekilde görevlendi-

rilmifltir.
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Bakteri ve Virüslerle Karfl› Karfl›ya

Bundan önceki sat›rlarda, nitrik oksidin hayati mesajlar tafl›yan bir

haberci olmakla birlikte zehirli bir molekül oldu¤undan da bahsetmifltik.

‹flte NO'nun savunma sistemimizdeki rolü de zehirli özellikleriyle ilgili-

dir. Bu molekül, vücudun savunma sisteminin önemli kuvvetlerinden

olan makrofajlar taraf›ndan salg›lanmaktad›r. K›sa bir hat›rlatma yapmak

gerekirse, makrofajlar 0.01 milimetrelik mikroorganizmalard›r; fagositoz

(yutma) yöntemini kullanarak bakteri ve vücudumuz için zararl› mole-

külleri ortadan kald›r›rlar. Bir makrofaj, hastal›¤a sebebiyet veren bakteri

veya mikroplarla karfl›laflt›¤›nda onlar› kuflat›r. Bundan sonra makrofaj

her taraftan sard›¤› bakterileri yo¤un bir nitrik oksit bombard›man›na tu-

tar. Bu flekilde nitrik oksit molekülleri bakterileri yok edecek reaksiyonla-

r› bafllat›rlar. Elbette nitrik oksit ile makrofaj aras›ndaki iflbirli¤i, herfleyin
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Spermin içindeki nitrik oksit sentaz (NOS) isimli enzim, döllenmeden bir-
kaç saniye önce NO üretimine bafllar. Birleflmeyle birlikte spermdeki ha-
berci NO molekülleri yumurta içine yay›l›r. Bundan 30 saniye sonra yumur-
tadaki kalsiyum aktif hale gelir ve ilk hücrenin bölünerek ço¤alma meka-
nizmas› faaliyete geçer.



uyum içerisinde yarat›l›fl›n›n say›s›z

delillerinden biridir.

NO moleküllerinin savunma

sisteminde dikkat çekici bir görevi

daha vard›r. Araflt›rmalar NO'nun,

baz› virüslerdeki "protease" isimli

enzimi etkisiz duruma getirdi¤ini

göstermifltir. Bu enzim büyük prote-

inleri, yeni virüslerin yap›m›nda kul-

lan›lan küçük parçalara ay›rmakta-

d›r. NO'nun bu enzimi devre d›fl› b›-

rakmas›yla da virüsün ço¤almas› en-

gellenmektedir. 

Bu, okunup geçilemeyecek ka-

dar önemli bir bilgidir. Küçücük mo-

leküller hiç tan›mad›klar› baflka mo-

lekülleri vücut içinde bulmakta ve

onlar› nas›l etkisiz hale getirebilecek-

lerini çok iyi bilmektedirler. Böylece,

insan fark›nda dahi de¤ilken çok bü-

yük tehlikelerden korunabilmekte-

dir. Tüm bu düzenin, moleküller ara-

s›ndaki ba¤lant›n›n tesadüfler sonu-

cunda meydana gelemeyece¤i çok

aç›kt›r. NO moleküllerine, bu görev-

leri veren ve onlar› bu özelliklerle ya-

ratan alemlerin Rabbi olan Allah't›r. 

fiunu da eklemek gerekir ki bu

alandaki araflt›rmalar devam etmek-

tedir. Bilim adamlar› yak›n bir gele-

cekte, nitrik oksidi kanser ve tümörlerle mücadelede kullanabileceklerini

düflünmektedirler. Bunun gerçekleflmesi için de öncelikle bu molekül

hakk›ndaki bilinmeyenlerin ayd›nlat›lmas›n› beklemek gerekecektir. El-
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makrofaj

arjinmakrofaj

aktivasyon
sinyal›i

hücre 
al›c›lar›

parazitlerin
bölünüp

ço¤almas›

parazitlerin
hücre bölün-

mesinin bloke
edilmesi

demir
oksijen

Parazit ve bakteriler bölünüp ço¤al-
ma aflamas›ndayken makrofajlarla
(a) iliflki kurar, bunlar›n NOS üretme-
sini sa¤larlar. Bu enzim arjinin ve ok-
sijenden azot monoksit üretir. (Bu da
kendi demir atomuna yap›fl›r). Aç›¤a
ç›kan NO, parazitlerin ço¤almas›n›
bloke eder. 

a

b
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bette gün ›fl›¤›na ç›kan her bilgi, bu molekülün son derece üstün bir tasa-

r›m ürünü oldu¤unu bir kez daha gösterecektir.

Nitrik oksit molekülü her geçen gün, yeni araflt›rmalar›n konusu ol-

maktad›r. Bu araflt›rmalardan elde edilen sonuçlar bilim adamlar›n› dahi

hayretler içinde b›rakmaktad›r. fiu anda bilinen, bu haberci molekülün ba-

fl›m›zdan ayaklar›m›za kadar vücudumuzun hücrelerinde üretilmekte ol-

du¤u ve pek çok karmafl›k ifllemde önemli görevler üstlendi¤idir. Bu mo-

lekülün icraatlar›n›n ak›llara durgunluk verecek düzeyde oldu¤unu flöy-

le bir örnekle tasvir edebiliriz: Bir an için kendinizi NO'nun yerine koyun

ve onun görevlerini sizin üstlendi¤inizi zihninizde canland›r›n. 

1. ‹lk olarak bu haberci molekülün kan damarlar›ndaki düzenleyici

rolünü sizin devrald›¤›n›z› gözünüzün önüne getirin. Baflar›l› olabilmeniz

için öncelikle kalp, kan ve damarlardan oluflan dolafl›m sistemini çok iyi

tan›man›z gerekiyor. 

2. Gün içerisindeki uyumak, yemek, spor yapmak gibi birbirinden

farkl› aktiviteler s›ras›ndaki kan bas›nc›n› düzenleyen haberleri ilgili or-

ganlara iletmeniz gerekiyor. Bunu yaparken de en ufak bir ihmaliniz ve-

ya hatan›z olmamal›; aksi takdirde kan bas›nc›n›z normal de¤erlerin alt›-

na düflebilir ya da üstüne ç›kabilir ki bu durum felç, flok, kalp krizi gibi

ölümle sonuçlanacak olumsuz geliflmelere neden olabilir. Ayr›ca, vücudu-

muzdaki atardamar, toplardamar ve k›lcal damarlar›n toplam uzunlu¤u-

nun 100 bin kilometreden fazla oldu¤unu hat›rlatal›m. Böyle bir durum-

da, söz konusu görevin alt›ndan kalkman›z›n imkans›z oldu¤unu rahat-

l›kla tahmin edebilirsiniz.

3. Günümüzde NO'nun ö¤renme ifllemleri s›ras›nda beyinde haberci

olarak kullan›ld›¤› bilinmektedir. Bu ifllemler de o derece karmafl›kt›r ki,

henüz büyük bir bölümü anlafl›lamam›flt›r. Dolay›s›yla de¤il siz, dünya-

daki tüm bilim adamlar› biraraya gelse bu habercilik görevini baflarmala-

r› mümkün de¤ildir.

4. Nitrik oksidin, savunma sistemimizin virüs ve bakterilere karfl›

yürüttü¤ü baflar›l› mücadeledeki pay›n› unutmay›n. 

5. Ayr›ca bu habercinin okudu¤unuz bu bölümde, akci¤er, karaci¤er,

böbrek, mide ve üreme organlar›n›n düzenli çal›flmalar›ndaki rolüne de-
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¤inilmemifltir. Siz NO'nun insan vücudundaki pozisyonunda yer ald›¤›-

n›zda, tüm bu organlar›n dilinden anlaman›z, baflka bir ifadeyle bu or-

ganlar›n uzman› olman›z gerekmektedir. Tabi bu da yeterli de¤ildir. Zira

insan vücudu, uyum içinde çal›flan tüm organlar›yla ve inan›lmaz derece-

de karmafl›k ifllemler yapan trilyonlarca hücresiyle benzeri olmayan bir

sistemdir. 

6. Son olarak, bu habercinin ideal bir oranda, tam zaman›nda ve tam

yerinde kullan›lmad›¤› takdirde zararl› ve tahrip edici özellikleri oldu¤u-

nu da göz önünde bulundurmal›s›n›z. Sözü edilen durum, 60-70 y›l bo-

yunca her an dinamit veya benzeri bir patlay›c› madde kullanarak, olduk-

ça karmafl›k ifllemler yapan bir insan›n tek bir saniye bile hata yapmama-

s›na benzetilebilir.

fiunu itiraf etmek zorundas›n›z ki, ne kadar uzman olursan›z olun,

en geliflmifl bilgisayarlar ve laboratuvarlar›n yard›m›yla dahi bu molekü-

lün yapt›klar›n› yapamazs›n›z.

fiüphesiz haberci nitrik oksit molekülünü, "herfleyi yaratm›fl, ona bir

düzen vermifl, belli bir ölçüyle takdir etmifl" (Furkan Suresi, 2) olan

Allah yaratm›flt›r. Bu molekülün duyu organlar›, akl›, fluuru, e¤itimi veya

teknik donan›m› olmad›¤› halde trilyonlarca hücrenin ifllevlerini düzenle-

mesi, kendi inisiyatifiyle vücut için gerekli hassas kararlar› alarak uygu-

lamas› Allah'›n üstün ve benzersiz tasar›m›ndan kaynaklanmaktad›r.

Burada üzerinde durulmas› gereken son bir nokta daha vard›r: Tüm

bu bilgilere 20. yüzy›l›n son on y›ll›k zaman diliminde, konular›nda oto-

rite kabul edilen bilim adamlar›n›n yo¤un araflt›rmalar› sonucunda ulafl›l-

m›flt›r. Tabi NO hakk›ndaki bilinmeyenlerin ayd›nlat›lmas› sadece araflt›r-

mac›lar›n çabalar›yla aç›klanamaz; göz önünde bulundurulmas› gereken

baflka faktörler de vard›r. Devletler ve uluslararas› kurulufllar bu alanda-

ki bilimsel çal›flmalar için büyük ödenekler ve geliflmifl teknoloji ürünü ci-

hazlarla dolu laboratuvarlar tahsis etmifllerdir. 

Elbette, bu haberci moleküldeki yarat›l›fl harikalar›n›n bunca emek

ve çaba sonunda ayd›nlanmas›, Allah'›n ilminin ne derece üstün oldu¤u-

nu gösteren yeni bir delil olmufltur.
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B
u kitap boyunca 100 trilyon hücrenin, küçücük,

fluursuz moleküller taraf›ndan nas›l teker teker

kontrol edildiklerini, nas›l yönlendirildiklerini,

hormon ismini verdi¤imiz bu moleküllerin hücreler üze-

rinde nas›l hakimiyet kurduklar›n› ö¤rendik. Hücreler

aras›nda kurulu iletiflim a¤›n›, birbirinden çok uzakta bu-

lunan, gözü, kula¤› olmayan iki hücrenin birbirleri ile na-

s›l haberlefltiklerini inceledik. Böylece insan vücudunun

derinliklerinde kurulu sistemin mucizevi özelliklerine ve

Allah'›n yaratma sanat›n›n çarp›c› örneklerinden birisine

daha flahit olduk.

Siz bu sat›rlar› okurken ve bu mucizelerin detayla-

r›n› incelerken, okudu¤unuz mucizeler sizin bedeninizin

derinliklerinde gerçekleflmeye devam etti. Kitab› oku-

du¤unuz süre boyunca vücudunuzdaki fluursuz hücre-

ler son derece ak›lc› davran›fllar sergilediler. Örne¤in;

Baz› hücreler kan›n›zda bulunan su miktar›n› ölç-

tüler.

Baz› hücreler kan›n›zda bulunan fleker miktar›n›

defalarca hesaplad›lar. fieker miktar›n›n dengelenmesi

için binlerce hücreniz ayr› ayr› çal›flt›.

Bazen kemiklerinizden kana kalsiyum verilmesi

sa¤land›. Bazen de tam tersi yap›ld› ve kan›n›zda bulu-

nan fazla kalsiyum, kemiklerinizden kana geri kar›flt›-

r›ld›. 

Ölen deri hücrelerinizin yerlerine yeni hücrele-

rin infla edilmesi sa¤land›. Bunun için baz› hücrelerin

bölünerek ço¤almalar› teflvik edildi.

Beden ›s›n›z›n ayarlanmas› için trilyonlarca

hücre birer mikro kalorifer gibi çal›flt›. 

Her hücrenin çal›flma h›zlar› tek tek denet-

lendi ve kontrol alt›na al›nd›.



HARUN YAHYA

Kan›n›zda ne kadar sodyum bulundu¤u da  hücreler taraf›ndan de-

netlendi ve bulunmas› gereken sodyum miktar› özel mekanizmalar saye-

sinde ayarland›. 

Kan bas›nc›n›z›n tehlikeli bir flekilde yükselmesini veya düflmesini

engellemek için hücreler bas›nç ölçümleri yapt›lar ve gerekli önlemleri al-

mak için gece gündüz çal›flt›lar.

Damarlar›n›z›n etraf›nda bulunan kas hücreleri kimi zaman kas›la-

rak damarlar› daraltt›lar, kimi zaman gevfleyerek damarlar› genifllettiler.

Böbreklerinizde bulunan baz› hücreler idrar s›v›s›n›n içinden bazen

su, bazen de sodyum moleküllerini al›p kana kar›flt›rd›lar... 

Ve bunlara benzer binlerce ifllem hormonlar›n›z vas›tas›yla gerçek-

lefltirildi. 

K›sacas› vücudunuzun her noktas› -sizin yaflam›n›z› devam ettirmek

için- teker teker kontrol edildi, eksikler giderildi ve düzen sa¤land›. Siz

hormon hakk›nda bir kitap okurken, hormon molekülleri kendi vücudu-

nuzun içindeki bütün bu mucizevi olaylar›n gerçekleflmesini sa¤lad›lar.

‹flte bu noktada insan›n üzerine düflen önemli bir görev vard›r: Dü-

flünmek.

Çünkü göklerde ve yerde var olan herfley Allah'›n varl›¤›n›n bir de-

lilidir. Ve bu delilleri hakk›yla görebilmenin tek yolu düflünmektir. 

Yarat›lan varl›klar üzerinde düflünmek, ak›l sahiplerinin Allah'a olan

yak›nl›klar›n› art›r›r, Allah'›n gücünü daha iyi takdir etmelerini sa¤lar ve

Allah korkular›n›n artmas›na vesile olur. Göklerde ve yerde Allah'›n ayet-

lerinin (mucizelerinin) bulundu¤u ve imanl› insanlar›n bu ayetler karfl›-

s›ndaki tav›rlar›, Kur'an'da flöyle bildirilmifltir;

fiüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile gündüzün ardar-

da geliflinde temiz ak›l sahipleri için gerçekten ayetler vard›r.

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve

göklerin ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:)

"Rabbimiz, sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, bizi

ateflin azab›ndan koru." (Al-i ‹mran Suresi, 190-191)

‹nsan›n hiçbir fleyden haberi yokken bedeninin derinliklerinde çal›-

flan hormon sistemi de Allah'›n sergiledi¤i muhteflem ayetlerinden biridir.
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Bu yüzden bu kitapta incelenen konulara yaln›zca birer biyolojik ayr›nt›

olarak bakmak, flüphesiz büyük bir gaflet olacakt›r. 

‹nsan›n kendi bedeninde gerçekleflen bu mucizevi olaylar üzerinde

düflünmesi, bu olaylar›n nas›l meydana geldi¤i ve mevcut sistemlerin na-

s›l var oldu¤u üzerinde tefekkür etmesi flüphesiz insan›n Allah'a olan ya-

k›nl›¤›n› daha da artacakt›r. 

Hormon sistemi üzerinde düflünmenin bir baflka önemli sonucu da-

ha vard›r. Bu sistem üzerine düflünmek, Allah'›n varl›¤›na karfl› at›lan bü-

yük bir iftira olan "evrim teorisine" karfl› insan› daha da bilinçlendirecek-

tir. Birbiri içine geçmifl ve tek bir tanesi olmadan ifllemeyen alt sistemler-

den kurulu muhteflem hormonal sistem, evrim teorisinin iddias› olan te-

sadüf masal›n›n geçersizli¤ini de gözler önüne serecektir. 

Bu kitab› okuyan insana düflen bir baflka görev ise flüphesiz flahit ol-

du¤u yarat›l›fl mucizelerini elinden geldi¤i kadar di¤er insanlarla paylafl-

mas›, çevresindeki her insana Allah'›n sergiledi¤i bu sanat› samimi, can-

dan ve flevkli bir üslupla anlatmas›d›r. Ancak bu durumda elinizdeki ki-

tap gerçek amac›na ulaflacak, yani Allah'›n yaratma sanat›n›n detaylar›

olabildi¤i kadar çok insana ulaflt›r›lm›fl olacakt›r.
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D
arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe-

¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›fl, an-

cak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsata-

dan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z madde-

lerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, ev-

rende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bulundu-

¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfl-

tür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl

oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r.

Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya ça-

p›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçek-

lerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim

görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sah-

tekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememekte-

dir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük ya-

n›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda gide-

rek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist id-

dialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve

bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getiril-

mifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleon-

toloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim

adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›-

lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamak-

tad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n de-

lillerini di¤er pek çok çal›flmam›zda bütün bilim-

sel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyo-

ruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nede-

niyle, burada da özetlemekte yarar vard›r.



Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a

kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na kar-

fl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda orta-

ya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n

gündemine sokan en önemli geliflme,

Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›n-

lanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›.

Darwin bu kitapta dünya üzerindeki

farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr›

yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu.

Darwin'e göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlard› ve zaman içinde

küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bi-

limsel bulguya dayanm›yordu; kendi-

sinin de kabul etti¤i gibi sadece bir

"mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in

kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafl-

l›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda

aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›-

laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu.

Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umut-

lar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rak-

m›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incele-

nebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›kla-

yamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrim-

lefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

HARUN YAHYA
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3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l ön-

ce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia et-

mektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türü-

nü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden

bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤›

sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin

ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l or-

taya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul

etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olma-

dan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia

eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl›

bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunla-

r›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir ya-

p›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane

jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böcekle-

rin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir dü-

flünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir pa-

çavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›-

fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine

bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki
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kurtlar kendiliklerinden oluflmu-

yorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar›

gözle görülmeyen larvalardan ç›k›-

yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl›

kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bak-

terilerin cans›z maddeden oluflabil-

dikleri inanc›, bilim dünyas›nda

yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n ya-

y›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evri-

me temel oluflturan bu inanc› kesin

olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun

çal›flma ve deneyler sonucunda var-

d›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: 

Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak

tarihe gömülmüfltür.82 

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun sü-

re direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› or-

taya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli-

¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› bir-

tak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat et-

meye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin

flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en ka-

ranl›k noktay› oluflturmaktad›r.83

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözü-

me kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü,
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Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953

y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosfe-

rinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney dü-

zene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekle-

yerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç or-

ganik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gi-

bi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deney-

de kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflulla-

r›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya

ç›kacakt›.84 

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in

kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçek-

çi olmad›¤›n› itiraf etti.85 

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20.

yüzy›l boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar

hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü je-

okimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan

bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde

sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z:

Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›.86

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki

bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler bi-

raraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla

aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan prote-
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inlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama

bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük ola-

s›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve

genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›-

d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa,

500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplan-

maktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.

Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için iki-

sinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden

olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üni-
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versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergi-

sinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asit-

lerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak

oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olma-

dan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, ya-

flam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤›

sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.87

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise,

bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek ge-

rekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini

aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir ev-

rimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. Darwin, ortaya

att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤la-

m›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anla-

fl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücade-

lesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› dü-

flüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir

geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böyle-

ce geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu

mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne-

¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici güce

sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir

fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.88
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Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog La-

marck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklik-

leri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonu-

cunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için ça-

balarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› ki-

tab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara

dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.89

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle

kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere ak-

tar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›-

na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Dar-

winizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "fay-

dal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde

radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bo-

zulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan  model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organ-

lar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonu-

cunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir

bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her

zaman için canl›lara zarar verirler.
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Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak mey-

dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutas-

yonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir.

Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebi-

lecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol

saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirme-

yecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle et-

kisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir. 90

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u gö-

rüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak göster-

di¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan ge-

netik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanser-

dir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do-
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¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley ya-

pamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›-

n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen

hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun en

aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Ön-

ceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün

türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz mil-

yonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe

ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-

dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen

canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yan-

dan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olma-

l›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu

canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu

teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›la-

r›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu

ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çe-

flitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n

kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. 91

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda



hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastla-

namam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgu-

lar, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire,

eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

mas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de¤iflimlerle birbirlerinden ev-
rimlefltiklerini iddia  eder. Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça ya-
lanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon y›l önce bafllayan Kambriyen
devrinde, birbirinden çok farkl› olan onlarca canl› türü bir anda or-
taya ç›km›flt›r. Bu çizimde tasvir edilen bu canl›lar çok kompleks
yap›lara sahiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak ta-
n›mlanan bu gerçek, yarat›l›fl›n aç›k bir delilidir.



türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle

karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde olu-

flan gruplar görürüz.92

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Dar-

win'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›kla-

r›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden

evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›k-

mas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü ev-

rimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek

yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mü-

kemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle ol-

mam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendi-

lerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana

gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde or-

taya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yara-

t›lm›fl olmalar› gerekir.93 

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in

sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, in-

san›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan

modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-

5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atala-

r› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle

hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
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Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar ger-

çekte soyu tükenmifl bir maymun türünden  baflka bir fley de¤ildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dün-

yaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar›

çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir

maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›k-

lar›n› göstermifltir.94

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani in-

san olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Austra-

lopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fo-

silleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema

hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki

oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli

savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir

gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.95

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sa-
piens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas›

oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgele-

rinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.96

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulun-

mufllard›r.97

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleonto-

loglar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n,

Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-

n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,

bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler. 98
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K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m

"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilim-

sel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim

adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, orta-

da maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤›

sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na

kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bi-

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpa-

zede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yel-

pazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama"  kavramlar› ve bir de

"insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsa-
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y›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tari-

hinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir

kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine

kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda ka-

bul etmeleri bile mümkündür.99

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birta-

k›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlama-

lar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz

evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bi-

le anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-

lay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er

canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n

yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya ge-

tirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse

geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile

getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu ka-

r›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varille-

re eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri

kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein

doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bun-

lar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dün-

yan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤u-

la, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca se-

ne sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi
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flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest ol-

sun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›-

kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa-

¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muz-

lar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›,

incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk

renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini olufl-

turamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunla-

r›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka

kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n›

bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak

Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim

teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤›

iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu

gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›sa-

ca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak dü-

fler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltü-

rülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir nok-

taya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu

merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bu-

lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k,

›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir

yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyret-

mektesiniz.

ADNAN OKTAR

229



Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tekno-

lojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu

anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kal-

d›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu gö-

rüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size

dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televiz-

yon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflma-

ya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›r-

malar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ek-

ran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük

bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki

boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspekti-

fi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televiz-

yon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu gör-

mek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bu-

lan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü-

¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda

da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n

tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda du-

ran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu

görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce

kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet te-

sadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadü-

fen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl

kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a ile-

tir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç

kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönde-

rir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma mer-

kezinde gerçekleflir. 
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Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de

kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›la-

n›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz,

kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir

cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli-

¤in hakim oldu¤u görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle

teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdü-

rülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi

alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm tek-

nolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men

kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. 

En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini

düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da

olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik

bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki tek-

nolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan ku-

la¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›la-

maz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yara-

t›ld›¤› günden bu yana böyledir. fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiç-

bir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›-

lay›c› olamam›flt›r. Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesin-

de, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuflla-

r›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

r›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursu-

nuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-

mazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

rak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duyma-
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dan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücre-

lerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememek-

tedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntü-

yü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunla-

r›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n köke-

ni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

r›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara

formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim te-

orisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nite-

kim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bi-

limin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gün-

deminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bili-

me sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getiri-

lebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir

genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin,

"önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edil-

mifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir
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aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de-

¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dün-

yaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kav-

ramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre

de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.100

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yafla-

t›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka

hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz madde-

nin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in

kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçek-

lerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle,

yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤u-

nu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür.

Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye gir-

memesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve ak-

la sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillen-

diren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bi-

lim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisi-

nin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n

kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörle-

rin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylan-

lar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik,
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bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itim-

li insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve

en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya ta-

rihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflün-

melerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok

aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia da-

ha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e

tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz.

Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha

vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da

iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca-

¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde

bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühür-

lemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onla-

rad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insan-

lar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün

bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir du-

rumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k

ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünya-

n›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir ka-

rarla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur
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gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her

türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle

donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka

bir aç›klamas› yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Fi-

ravun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira-

vun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücü-

leri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa,

büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergile-

melerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini

büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifller-

dir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u de-

lil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani

etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›ve-

rince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparla-

y›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta ol-

duklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfl-

ler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile,

söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün et-

kisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bun-

lar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezler-

se gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" kü-

çük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi sa-

vunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Mal-

colm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöy-
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Geçmifl zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›fllar› ne derece garip ve ak›l
almazsa günümüzde Darwinistlerin inan›fllar› da ayn› derecede ak›l almazd›r.
Darwinistler tesadüfleri ve cans›z fluursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul
ederler hatta bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.

le aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gele-

ce¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri ola-

ca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hi-

potezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacak-

t›r.101

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya

tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlana-

cakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insan-

lar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤re-

nen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla dü-

flünmektedir.
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... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden
baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hüküm
ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)


