


Dar wi nizm'in or ta ya at›l d› ¤› 19. yüz y› l›n en be lir gin özel li ¤i bi lim ve tek no lo ji dü -

ze yi nin son de re ce ge ri ol ma s›y d›. Bu du rum ise ev rim ta raf tar la r› n›n

"can l› l› ¤›n te mel de ba sit bir ya p› ya sa hip ol du ¤u" yö nün de ger çek d› fl› bir gö rü -

flü be nim se me le ri ne yol aç m›fl t›. Dar win'in en bü yük des tek çi le rin den bi ri olan Al -

man bi yo log Ernst Ha ec kel'in hüc re yi "jö le k› va m›n da ba sit bir ba lon cuk" ola rak ta -

n›m la ma s› o dö ne min bu il kel bi lim an la y› fl› n› göz ler önü ne ser mek tey di.

Bu ge ri kal m›fl bi lim dü ze yi ev rim ci le rin can l› hüc re si nin do ¤al flart lar la, ken di li -

¤in den, ko lay ca olu fla bi le ce ¤i flek lin de ki ak›l d› fl› id di ala r› n› çe kin me den sa vun ma la -

r› na im kan ta n› yor du: An cak ev rim ci ler bü yük bir ya n›l g› için dey di… 

Dar win'den gü nü mü ze ka dar ge çen, yüz y› l› afl k›n bir sü re için de, bi lim ve tek no -

lo ji de dev ad›m lar at›l d›. Bi lim adam la r›, Ha ec kel'in "jö le k› va m›n da ba sit bir ba lon -

cuk" de di ¤i hüc re nin ger çek te na s›l üs tün ve kar ma fl›k bir ya p› ya sa hip ol du ¤u nu

kefl fet ti ler. Ve hüc re nin hiç de ön ce den sa n›l d› ¤› gi bi ba sit bir ya p› ol ma d› ¤› n› hay -

ret le gör dü ler. Tam ak si ne, hüc re nin için de, Dar win za ma n›n da ha yal bi le edi le me -

ye cek ka dar komp leks bir sis tem ol du ¤u or ta ya ç›k t›.

Eli niz de ki bu ki tap ta, son de re ce komp leks ve mü kem mel sis tem le re sa hip, min -

ya tür bir tek no lo ji ha ri ka s› olan hüc re de ki ya ra t› l›fl mu ci ze le ri ni ta n› ya cak s› n›z. Hüc -

re için de ki or ga nel le rin, hüc re de üre ti len en zim le rin, hor mon la r›n ve di ¤er mo le kül -

le rin, ken di le rin den kay nak lan ma s› müm kün ol ma yan ola ¤a nüs tü bir bi linç le ger -

çek lefl tir dik le ri, ak›l c›, plan l› ve he sap l› ha re ket le ri görecek siniz. 

‹n san bedenin deki yak lafl›k yüz tril yon hüc renin her birin de ser gilenen bu üs tün

ak›l ve bilin cin ör nek lerini okuyacak s›n›z ve her zaman ol du¤u gibi can l›-can s›z tüm

var l›k lar›n bilinç siz tesadüf lerin de¤il, Alem lerin Rab bi olan Al lah'›n üs tün kud -

retinin, bil gisinin ve sanat›n›n bir eseri ol du¤una flahit lik edecek siniz.

YAZAR HAK KIN DA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan

Adnan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. 1980'li yıl lar dan

bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha -

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

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

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

bu lun mak ta dır.

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

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

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

mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser -

mek tir. Ni te kim ya za rın, bu gü ne ka dar 73 ay rı di le çev ri len 300’ü aşkın ese ri, dün ya ça -

pın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi -

len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola -

cak tır.









Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversi-

tesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe

Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilim-

sel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra,

yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve

Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya

koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı

toplam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı dile çev-

rilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden

iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için

Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından

kitapların kapağında Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış olma-

sının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür,

Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz

(sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da,

yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah

(sav)'in sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu suretle,

inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek

çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak

susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok

büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah

(sav)'in mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir

duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef,

Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle

insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel

imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek

ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sap-

kın uygulamalarını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri

Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den

Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e,

İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtal-

ya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve

Rusya'ya kadar dünyanın daha pek çok
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ülkesinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca,

Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yay-

gın olarak kullanılıyor), Dhivehi (Maldivlerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek

çok dile çevrilen eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

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

etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları okuyan, ince-

leyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi

yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edile-

mezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde

düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin

hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak

duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm

inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır. 

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır.

Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın hidayetine

vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmelerini

sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok önemli bir

hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

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

dana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi

olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına neden ola-

caktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik eser-

lerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun

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

bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaa-

tinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri ezi-

yetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise, dinsizli-

ğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının, insanla-

rın kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne daha fazla

içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate

alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir

biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalı-

nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan

Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle, 21. yüz-

yılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen

huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik

ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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Okuyucuya
● Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı -

nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya -

ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 140 yıl dır pek çok in sa -

nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu

te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir.

Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu -

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

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

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

tap la rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar

Allah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Al lah'ın ayet le ri ile

il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe -

kil de açık lan mak ta dır. 

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

mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım

sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di -

ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı -

lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

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

kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te -

yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür

ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

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

okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki -

tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te -

yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın

teş vik edil me si dir.

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

se bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta -

şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha

bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin

bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

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

la ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen

üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya -

maz sı nız. 
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Giriş
Ev rim te ori si, İn gi liz do ğa bi lim ci Char les Dar win ta ra fın dan 19. yüz yı -

lın or ta la rın da ile ri sü rül dü. O dö ne min bu gü ne kı yas la en be lir gin özel li ği

ise, bi lim ve tek no lo ji dü ze yi nin son de re ce ge ri ol ma sıy dı. 19. yüz yı lın bi lim

adam la rı ba sit la bo ra tu var lar da, ol duk ça il kel araç lar la ça lı şı yor du. Kul lan -

dık la rı araç lar la bak te ri le rin da hi var lı ğı nı gör me le ri müm kün de ğil di. Da ha -

sı, Or ta çağ'dan be ri sü re ge len pek çok ba tıl ina nış, bi lim adam la rı nı ha la et -

ki si al tın da tu tu yor du.

Bu ba tıl ina nış la rın bi ri, can lı lı ğın te mel de ba sit bir ya pı ya sa hip ol du -

ğu dü şün ce siy di. Es ki Yu nan dü şü nü rü Aris to'ya ka dar uza nan bu ina nı şa

gö re, can lı lık ba zı can sız mad de le rin ıs lak bir or tam da te sa dü fen yan ya na

gel me le riy le ken di li ğin den baş la ya bi li yor du. 

Dar win, te ori si ni ge liş ti rir ken bu ina nı şa, ya ni can lı lı ğın te mel de ba sit

bir ya pı ya sa hip ol du ğu dü şün ce si ne da yan dı. Dar win'in te ori si ni be nim se -

yen ve sa vu nan di ğer bi yo log lar da ay nı şe kil de dü şün dü. Ör ne ğin Dar wi -

nizm'in Al man ya'da ki en bü yük des tek çi si olan Earnst Ha ec kel, o dö ne min

mik ros kop la rın da sa de ce ko yu bir le ke gi bi gö rü nen can lı hüc re nin çok ba sit

bir ya pı ya sa hip ol du ğu nu dü şü nü yor du. Hat ta bir ya zı sın da hüc re için açık -

ça "jö le do lu ba sit bir ba lon cuk" de miş ti.

İş te ev rim te ori si, bu ve ben ze ri var sa yım lar üze ri ne ku rul du. Te ori yi

or ta ya atan Ha ec kel, Dar win ya da Hux ley gi bi isim ler, can lı lı ğın çok ba sit

bir ya pı ya sa hip ol du ğu nu ve do la yı sıy la bu ba sit ya pı nın te sa düf ler le ken di

ken di ne olu şa bi le ce ği ni dü şü nü yor lar dı. An cak, ya nı lı yor lar dı.

Dar win'den gü nü mü ze ka dar ge çen bir bu çuk yüz yıl için de, bi lim ve

tek no lo ji de dev adım lar atıl dı. Bi lim adam la rı, Ha ec kel'in "jö le do lu ba sit bir

ba lon cuk" de di ği hüc re nin ger çek te na sıl bir ya pı ya sa hip ol du ğu nu keş fet ti -

ler. Ve hüc re nin hiç de ön ce den sa nıl dı ğı gi bi ba sit ol ma dı ğı nı hay ret le gör -

dü ler. Hüc re nin için de, Dar win za ma nın da ha yal bi le edi le me ye cek ka dar

komp leks bir sis tem ol du ğu or ta ya çık tı.

Ün lü bir mo le kü ler bi yo log olan Pro fe sör Mic ha el Den ton, hüc re nin na -

sıl bir ya pı ya sa hip ol du ğu nu an lat mak için şöy le bir ben zet me ya par:

"Mo le kü ler bi yo lo ji ta ra fın dan or ta ya çı ka rı lan ya şam ger çe ği ni kav ra -

ya bil mek için, bir hüc re yi yak la şık bin mil yon kez bü yüt me miz ge re kir.

Bu du rum da hüc re, New York ya da Lond ra gi bi bü yük bir şeh ri kap la -

ya cak bo yut ta dev bir uzay ge mi si ne ben ze ye cek tir. Hüc re nin ya kı nı na

ge lip onu in ce le di ği miz de, üze rin de ki mil yon lar ca kü çük ka pıy la kar şı -
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la şı rız. Ve eğer bu ka pı la rın her han gi bi rin den içe ri gi rer sek, ola ğa nüs -

tü bir tek no lo ji ve bi zi şaş kın lı ğa dü şü re cek bir komp leks lik le yüz yü ze

ge li riz.." (Mic ha el Den ton, Evo lu ti on: A The ory in Cri sis. Lon don: Bur nett

Bo oks, 1985, s. 242)

Bu ki tap ta da dev bir uzay ge mi sin den çok da ha komp leks ve ha ri ka

sis tem le re sa hip, min ya tür bir şa ha ser olan hüc re de ki ya ra tı lış mu ci ze le ri ta -

nı tı la cak tır. Hüc re için de ki or ga nel le rin ve hüc re de üre ti len en zim le rin, pro -

te in le rin ve di ğer tüm mad de le rin, ken di le rin den bek len me ye cek şu ur lu ha -

re ket le ri göz ler önü ne se ri le cek tir. İn san be de nin de ki yak la şık yüz tril yon

hüc re nin her bi rin de ser gi le nen üs tün akıl ve bil giy le il gi li ör nek ler an la tı la -

cak; tüm bun la rın şu ur suz te sa düf le rin de ğil, Allah'ın ese ri ol du ğu bir kez

da ha ha tır la tı la cak tır.

Allah'ın ya ra tı şı nın de lil le ri, O'nun üs tün gü cü nün, ak lı nın ve sa na tı nın

yan sı ma la rı as lın da her yer de dir. İn san gö zü nü ne re ye çe vir se, Allah'ın ya -

ra tı şı ile kar şı la şır ve O'nu yü cel te rek tes bih eder. 

Bu ki tap ta özel lik le hüc re üze rin de du rul ma sı nın ne den le rin den bi ri

can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia ede rek, Allah'ı in kar eden le re ger çek -

le ri bir kez da ha gös ter mek tir. Can lı lık, te sa dü fen olu şa ma ya cak ka dar kom-

p leks ve de tay lı özel lik le re sa hip tir, üs tün bir Akıl ve Güç ta ra fın dan ya ra tıl -

dı ğı apa çık tır. Bu ki ta bın bir di ğer ama cı da Allah'ın ya ra tı şın da ki üs tün lü ğü

an la ta rak O'nun yü ce li ği ni tes bih et mek tir.  

AKIL LI TA SA RIM YA Nİ YA RA TI LIŞ

Allah'ın ya rat mak için ta sa rım yap ma ya ih ti ya cı yok tur

Ki tap bo yun ca yer yer kul la nı lan 'ta sa rım' ifa de si nin doğ ru an la şıl ma sı

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

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

ve gök le rin Rab bi olan Allah'ın ya rat mak için her han gi bir 'ta sa rım' yap ma -

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

tür ek sik lik ler den mü nez zeh tir. 

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

yal nız ca "Ol!" de me si ye ter li dir. Ayet ler de şöy le bu yu rul mak ta dır:

Bir şe yi di le di ği za man, O'nun em ri yal nız ca: "Ol" de me si dir; o da he -

men olu ve rir. (Ya sin Su re si, 82)

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra tan dır. O, bir işin ol ma -

sı na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "Ol" der, o da he men olu r. (Ba ka ra Su -

re si, 117)
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Darwinizm'e İnanmak Aklı 
ve Mantığı Terk Etmektir

Vücu du muz da ki her hüc re bö lü ne rek ço ğa lır. Bö lün me sı ra sın da hüc re

çe kir de ğin de ki DNA'nın da kop ya lan ma sı ge re kir. DNA'nın kop ya lan ma sı

iş le mi ise, in sa nı hay re te dü şü re cek ka dar ku sur suz bir or ga ni zas yon, di sip -

lin ve dü zen için de ger çek le şir. 

İçin de 3 mil yar harf ten olu şan bir bil gi ban ka sı nın bu lun du ğu DNA

mo le kü lü, he le zon şek lin de bir mer di ve ne ben zer. Kop ya la ma iş le mi baş la -

dı ğın da ilk ola rak "DNA he li kaz" adın da ki en zim olay ye ri ne ge lir ve

DNA'nın he le zon şek li ni bir fer mu ar açar gi bi aç ma ya baş lar. Bu nun so nu -

cun da DNA'nın he liks şek lin de bir bi ri ne do lan mış olan kol la rı ay rı lır. "DNA

he li kaz" her za man tam vak tin de gö rev ba şın da dır ve gö re vi ni ku sur suz ca,

şa şır ma dan, en ufak bir ha ta ya düş me den, DNA'ya hiç bir za rar ver me den

ye ri ne ge ti rir. 

Şim di sı ra "DNA po li me raz" en zi min de dir. Bu en zi min gö re vi ise,

DNA'nın iki ye ay rı lan kol la rı nı, ikin ci bir kol ile ta mam la mak tır. Bu nun için

DNA'nın bir ko lu nu oluş tu ran her bil gi nin kar şı sı na uy gun olan bil gi yi bu -

lup ge ti rir. Dik kat edin! Atom lar dan oluş muş, hiç bir bil gi si, şu uru ve ak lı ol -

ma sı bek len me yen bir en zim, DNA'nın ya rım ko lu nu ta mam la mak için ge re -

ken bil gi le ri tes pit ede bil mek te, on la rı da ha son ra hüc re için de ki il gi li yer ler -

den te min ede rek yer le ri ne yer leş tir mek te dir. Bu iş lem sı ra sın da  en kü çük

bir ha ta da hi yap ma mak ta, 3 mil yar har fi en doğ ru şe kil de tek tek tes pit ede -

rek ta mam la mak ta dır. Ay nı es na da baş ka bir po li me raz en zi mi de, DNA'nın

di ğer  ya rı sı nı ben zer şe kil de ta mam la mak ta dır. Bü tün bun lar olup bi ter ken,

DNA sar ma lı nın ay rı lan iki par ça sı nın bir bi ri ne tek rar do lan ma ma sı için "he -

liks-sta bi li zas yon" en zim le ri DNA'yı uç la rın dan sa bit tu tar lar. 

Gö rül dü ğü gi bi, DNA'nın kop ya lan ma sı sı ra sın da, bir çok en zim, as ke -

ri bir di sip lin için de, bil gi ve akıl kul lan ma yı ge rek ti ren iş lem le ri ye ri ne ge ti -

rir. Si zin eli ni ze 3 mil yar harf ten olu şan bir me tin ve ril se ve bu nu dak ti lo

ede rek kop ya la ma nız is ten se, bu kop ya la ma iş le mi ni  tek bir ha ta yap ma dan

ta mam la ma nız müm kün ol maz dı. Mut la ka bir yer de bir ha ta ya par, sa tır ya

da en azın dan harf at lar dı nız. An cak, bu en zim ler böy le bir ha ta ya düş me -

den iş lem le ri ni ta mam lar lar. 

Dar wi nist ler ise, tüm bu en zim le rin, DNA'da ki mil yar lar ca harf ten olu -

şan bil gi nin, DNA'nın kop ya lan ma sı iş le mi nin, bu ku sur suz or ga ni zas yo nun

te sa dü fen ger çek leş ti ği ni id dia eder ler. Ev rim ci le rin böy le ina nıl ma sı im kan -
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sız bir var sa yı ma inan ma la rı, üze rin de du rul ma sı ge re ken bü yük bir olay,

hat ta bir mu ci ze dir. Ev rim ci le rin, bu ka dar man tık sız id di ala ra kö rü kö rü ne

inan ma la rı nın tek ne de ni, ma ter ya liz me olan bağ lı lık la rı ve Allah'ın var lığını

red det me konusun daki karar lılık larıdır. 
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Hücre çekirdeğinde
bulunan DNA isimli
molekül vücudun bilgi
bankasıdır. Bu neden-
le hücre çoğalmak
için bölünmeden önce
mutlaka DNA'sını da
çoğaltmalıdır. 

Heliks şeklindeki
DNA'nın çoğaltıla-
bilmesi için, yine
DNA'daki bilgiler
doğrutusunda
üretilen pek çok
enzim son derece
akılcı ve organize
işlemler yaparlar. 
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DNA kop ya lan ma dan
ön ce DNA he li kaz
isim li en zim ler ge lir ler
ve DNA'nın he liks şek -
li ni bir fer mu arı açar
gi bi açar lar. Tu run cu
şe kil ler, bu en zi min
hareketini gös ter mek -
tedir. 

DNA'nın kol la rı bir bir -
le rin den ay rı lır ken,
tek rar  do lan ma la rı nı
en gel le mek için re -
sim de ye şil renk te
olan he liks sta bi li zas -
yon en zim le ri her iki
kolu sabit tutar lar. 
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Bu es na da DNA po li -
me raz en zim le ri, her
iki ko lun kar şı sı na uy -
gun bil gi le ri ek le me ye
baş lar lar. Böy le ce iki
adet DNA sar ma lı
oluş ma ya baş lar. 
Yan da ki re sim ler de

gö rü len sa rı şe kil ler,
kop ya la ma iş le mi ni
ya pan DNA polimeraz
en zim lerini sem bolize
et mek tedir ler.  

Bu şu ur suz var lık la -
rın ku sur suz bir iş -
bö lü mü ve di sip lin li
ve akıl cı ça lış ma la rı
so nu cun da, DNA ha -
ta sız ve ek sik siz
olarak kop yalan mış
olur. 



Vücudunuzda, 20 Dakikada 1 Milyon Sayfa
Dolusu Bilgiyi Kopyalama Yeteneğine Sahip

Bir Makine Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Bilin di ği gi bi hüc re ler bö lü ne rek ço ğa lır lar. Bu bö lün me sı ra sın da, hüc -

re nin çe kir de ğin de bu lu nan DNA'nın da ye ni hüc re için bir kop ya sı nın alın -

ma sı ge re kir. Bu kop ya lan ma sı ra sın da, üze rin de dü şü nül me si ge re ken son

de re ce çar pı cı bir olay ger çek le şir. 

DNA, 3 mil yar harf ten olu şan, can lı ile il gi li tüm bil gi le ri sak la yan mu -

az zam bü yük lük te bir bil gi ban ka sı dır. DNA'da ki bil gi le ri ya zı lı ha le ge ti rir -

sek, top lam 1 mil yon say fa dan olu şan yak la şık 1000 cilt lik bir an sik lo pe di se -

ri si el de ede riz. Öy le ise DNA'nın kop ya lan ma sı, 1 mil yon say fa lık ya zı nın

ve ya di ğer bir ifa dey le 1000 ciltlik  an sik lo pe di nin kop ya lan ma sı ile ay nı şey -

dir. 

Pe ki bu kop ya la ma iş le mi ne ka dar sü rer bi li yor mu su nuz? 

20 ile 80 da ki ka ara sın da. 

Dik kat edin, bu, 1 mil yon say fa do lu su ya zı nın 20 ila 80 da ki ka ara sın -

da ki bir sü re de, hiç bir ha ta ve ek sik lik ol ma dan kop ya sı nın alın ma sı de mek -

tir. Bu gün bi li nen hiç bir fo to ko pi ma ki ne si ve ya tek no lo jik ürün, bu ka dar kı -

sa sü re de bu ka dar ha ta sız ve ek sik siz bir kop ya la ma iş le mi ger çek leş ti re me -

mek te dir. Ve dik kat edin DNA'da ki bil gi le ri kop ya la yan tek no lo jik alet ler

de ğil, göz le da hi gö re me di ği miz hüc re le ri miz dir. Şim di dü şü ne lim:

Her hüc re bö lün dü ğün de DNA'nın bir kop ya sı nın alın ma sı ge rek ti ği ni

dü şü nen, DNA'nın en hız lı  ve en ku sur suz şe kil de kop ya lan ma sı iş le mi ni

yü rü ten, ha ta lı iş lem le rin der hal dü zel til me si için müt hiş bir or ga ni zas yon

ya pan güç, akıl, ira de ve ilim ki me ait tir?

Böy le si ne komp leks, ku sur suz ve ha ta sız bir dü ze nin te sa dü fen ge liş ti -

ği ni söy le mek ke sin lik le akıl ve man tık dı şı dır. Ev ren de ki tüm atom la rı ve

ge rek li tüm ko şul la rı bir ara ya ge tir se niz, DNA'nın kop ya lan ma sı nı ger çek -

leş ti ren sis te mi te sa dü fen oluş tu ra maz sı nız. 

Çok açık tır ki, bu ka dar ku sur suz bir sis te mi ya ra tan ve mil yon lar ca se -

ne dir ya rat ma ya de vam eden son suz ilim, akıl ve güç sahibi olan Allah'tır. 
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Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah,

herşeyi kuşatandır. (Nisa Suresi, 126)
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DNA'nın Mükemmelliği Evrim Teorisini
Yalanlamaktadır

İn sa nın tek bir DNA mo le kü lün de bir

mil yon an sik lo pe di say fa sı nı dol du ra cak bil gi

bu lun mak ta dır. Bu bil gi le rin ta ma mı çok

önem li bir sı ra la ma ya sa hip tir.  Şim di dü şü nün,

mil yon lar ca har fi rast ge le cad de ye serp sek, ser -

pi len bu harf le rin hep si bir ma ka le ha li ne dö nüş -

se, son ra bu mil yon lar ca harf ga ze te say fa sın da ki

ya zı lar gi bi ya zı lar oluş tur sa, bu nun kör bir te sa -

düf ese ri ol du ğu nu söy le mek müm kün mü dür?

Dar wi nist an la yı şa gö re bu ola ğa nüs tü ola yın te -

sa dü fen ger çek leş me si müm kün dür. 

Dar wi nizm bü tün dün ya mil let le riy le alay

eden, on la rı ade ta ço cuk kan dı rır gi bi kan dır dı ğı nı

sa nan bir ide olo ji dir. Te sa dü fün ila hi bir akıl gi bi

su nul du ğu bu dü şün ce de, te sa düf dün ya da ki bü -

tün in san la rın ak lın dan da ha çok ak la sa hip mu az -

zam bir de ha ola rak gös te ril mek te dir. Ev rim ci le re

gö re, bin ler ce yıl dır ge lip geç miş ne ka dar in san

var sa, hep si nin bey ni ni, ak lı nı, dü şün me ka bi li ye -

ti ni, mu ha ke me si ni, ha fı za gü cü nü,  da ha yüz ler ce

ve bin ler ce mad di ma ne vi özel li ği ni şe kil len di ren "te -

sa düf" isim li bu "de ha"nın sa de ce za ma na ih ti ya cı var -

dır. Eğer te sa dü fe mad de ve za man ve ri lir se in san la rı,

ka rın ca la rı, at la rı, zü ra fa la rı, ta vus kuş la rı nı, ke le bek le -

ri, in ci ri, zey ti ni, por ta ka lı, şef ta li yi, na rı, kar pu zu, ka -

vu nu, do ma te si, mu zu, la le yi, me nek şe yi, çi le ği, or ki de -

yi, gü lü ve ak lı nı za ge len gel me yen yüz ler ce bin ler ce hay va nı, bit ki yi ve her

tür lü can lı yı ya pa bi le cek bir gü ce sa hip tir. El bet te bu id di ala rın ta ma mı bir

saf sa ta dan iba ret tir. Her şe yin Ya ra tı cı sı Allah'tır.
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Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler.

Şüphesiz Allah, güç sahibidir, Azizdir. (Hac Suresi, 74)



Hücre Şekillerindeki Tasarım 
Evrim Teorisinin Geçersizliği İçin 

Yeterli Bir Delildir

Vücu du nuz da ki yak la şık 200 fark lı tip te ki hüc re, sa de ce bir kaç açı dan

bir bir le rin den fark lı dır. Bu fark lı lık la rın en önem li le rin den bi ri de şe kil le ri -

dir. Si nir hüc re le ri, kas hüc re le ri, kan hüc re le ri... Bun la rın hep si te mel de ay -

nı me ka niz ma la ra sa hip ol ma la rı na rağ men, şe kil le rin de ki mü kem mel ta sa -

rım sa ye sin de gö rev yap tık la rı böl ge de en yük sek ve ri mi ala cak şe kil de fa ali -

yet gös te rir ler. 

Fark lı şe kil le re sa hip hüc re ler den iki ör nek si nir ve kan hüc re le ri dir. Si -

nir hüc re le ri nin omu ri lik ten aya ğa ka dar uza nan yak la şık 1 met re lik uzan tı -

la rı var dır. Bu sa ye de uya rı lar bir hüc re den di ğe ri ne at la ya rak hiç va kit kay -

bı ol ma dan tek bir hat üze rin den hız la gi de cek le ri böl ge ye ula şır lar. Kan hüc -

re le ri ise si nir hüc re le ri nin ak si ne sa de ce 7 mik ro met re  bo yun da dır. Böy le si -

ne mi nik bir bo yu ta sa hip ol ma la rı on la rın mik ros ko bik bo yut ta ki kıl cal da -

mar lar dan sı kış ma dan ge çe bil me le ri ni sağ lar. Ay rı ca kü çük bi rer dis ki an dı -

ran bu hüc re le rin her iki yü zü nün de içe doğ ru çu kur ol ma sı on la rın ok si jen

ve kar bon di ok sit alış ve ri şi için mak si mum ala na sa hip ol ma la rı nı sağ lar. Bu

hüc re le rin mil yon lar ca sı nın her mi li met re küp

kan da ol du ğu nu dü şü nür se niz, gaz alış ve ri şi nin

ya pıl dı ğı yü zey ala nın bü yük lü ğü nü tah min et -

me niz hiç de  zor ol ma ya cak tır. 

Göz ve ku lak la rı nız da ki hüc re ler de şe kil le -

ri iti ba rıy la özel leş miş ler dir. İç ku lak ta ki kok le -

ada kü çük tüy cük ler den olu şan hüc re ler var dır.

Bun lar ses dal ga la rı nın et ki siy le tit re şir ler ve ku -

la ğın için de ki sı vı nın dal ga lan ma ba sın cı nı si nir

uya rı sı na dö nüş tü ren bir me ka niz ma ola rak gö -

rev ya par lar. Göz de ki ışı ğa du yar lı re ti na hüc re -

le ri de gö rev le ri ni en iyi ya pa bi le cek bir şe kil de

di zayn edil miş ler dir. Re ti na da ki ko ni hüc re le rin -

de ışı ğa du yar lı pig men tle ri ve  si nir bağ lan tı sı nı

ta şı yan çok sa yı da zar var dır. Bu dü zen her bir

ko ni hüc re si ne ışı ğa kar şı yük sek de re ce de bir

has sa si yet ka zan dı rır.  
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İn ce ba ğır sak ta da gö re vi ne uy gun şek le sa hip, be sin le ri emi ci hüc re ler

var dır. Her hüc re nin üst kıs mı mik ro vil li adın da ki mik ro bo yut ta yüz ler ce

tüy cük le kap lı dır. Bu tüy cük le rin üze rin de ki ta şı yı cı mo le kül ler be sin ler de ki

işe ya rar kı sım la rı alıp, ya ra ma yan la rı ge ri çe vi rir ler. Böy le ce be sin le rin sin -

di ril me si nin bir aşa ma sı da ha ger çek le şir.

Unu tul ma ma lı dır ki in sa nın tüm hüc re le ri tek bir hüc re nin bö lü ne rek

ço ğal ma sın dan mey da na gel miş ler dir. Hüc re le rin fa ali yet le ri için en uy gun

şek li ken di le ri seç tik ten son ra, he nüz be den olu şur ken bu şek le gir dik le ri ni

dü şün mek ta ma men man tık dı şı dır. Tüm bun lar bi ze hüc re le ri, fonk si yon la -

rı nı en ve rim li ya pa bi le cek le ri şe kil de, son suz akıl sa hi bi Allah'ın ya rat tı ğı nı

açık ça gös ter mek te dir.

Hücreler Birbirlerini 
Nasıl Tanıyabiliyor?

Hepi miz li se ya da üni ver si te yıl la rın da in sa nın olu şu muy la il gi li bil gi -

ler öğ ren mi şiz dir. Bu na gö re ilk baş lar da bir et par ça sı ha lin de ki emb ri yo za -

man için de şe kil len mek te, hüc re le rin bir bö lü mü kol la rı, bir bö lü mü iç or gan -

la rı, bir bö lü mü ise göz le ri oluş tur mak üze re ay rıl mak ta dır. Her hüc re gi de -

ce ği ye ri, han gi or ga nı oluş tu ra ca ğı nı, ne ka dar ço ğa la ca ğı nı, ne za man du ra -

ca ğı nı bil mek te dir. Fa kat aşa ğı da ki alın tı da an la tı lan lar, bi ze emb ri yo nun şe -

kil len me si sı ra sın da ki bir baş ka hay ran lık uyan dı rı cı bil gi yi ver mek te dir:

Bir emb ri yo nun çe şit li or gan la rı na ait hüc re le ri -or tam da ki kal si yum

mik ta rı nı azal ta rak- ayır sak, da ha son ra çe şit li or gan la ra ait bu hüc re le -

ri el ve riş li bir or tam da iyi ce ka rış tır sak, bu hüc re ler tek rar bir bir le ri ile

te mas et tik le rin de ay nı or ga na ait hüc re ler bir bir le ri ni TA NIR LAR ve

her or ga na ait hüc re ler ay rı kü me ler teş kil eder ler. (Prof. Dr. Ah met No -

yan, Ya şam da ve He kim lik te Fiz yo lo ji, Me tek san Ya yın la rı, An ka ra, 1998, 10.

bas kı, s. 40)

Ya ni hüc re le ri ilk ön ce bir bi rin den ayı rıp, son ra tek rar bir leş tir sek, ay nı

or ga nı oluş tu ra cak olan hüc re ler bir bir le ri ni ta nı ya cak, tek rar bir le şe cek ler -

dir.

Pe ki ne bey ne, ne si nir sis te mi ne, ne de gö ze, ku la ğa sa hip ol ma yan bu

hüc re ler bir bir le ri ni na sıl ta nı mak ta dır lar? Çe şit li mo le kül le rin bi ra ra ya gel -

me siy le olu şan bu akıl, bi linç sa hi bi ol ma yan var lık lar di ğer hüc re ler ara sın -

dan ken di tü rün den olan hüc re yi na sıl se çe bil mek te dir? Da ha son ra dan bir -

lik olup bir or ga nı oluş tu ra cak la rı nı ne re den bil mek te dir ler? Şu ur suz mo le -

kül le rin ser gi le dik le ri bü yük şu urun kay na ğı ne dir?…

Bu şu urun kay na ğı tüm ka ina tı yok tan var eden, alem lerin Rab bi olan

Allah'tır. 
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Bir emb ri yo nun
çe şit li or gan la -
rı na ait hüc re ler
uy gun or tam da 
ka rış tı rıl dık la -
rın da, ay nı or -
ga na ait hüc re -
ler tek rar bir bir -
le ri ni bu la rak
ay rı kü me ler
oluş tu rur lar. 

kan hücresi kemik hücresikas hücresi

kıkırdak hücresi yağ hücresi

dalak hücresi

areol hücresi
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Allah'ın Varlığının Delillerini Anlatarak,
İnsanları Dinsiz Felsefelerin Batağından

Kurtarabilirsiniz

Dar wi nist lerin id di ası na gö re tüm can lı lık ba şı boş te sa düf le rin so nu -

cun da oluş muş tur. An cak vü cu du muz da ki bin ler ce komp leks sis tem bu te -

sa düf saf sa ta sı nı ya lan la mak ta dır. Bun lar dan bir ta ne si, tek gö re vi hüc re yi

ha re ket et tir mek olan tüy cük le rin ya pı sın da ki  bin ler ce ay rın tı dır. 

Ba zı hüc re ler kir pik le re ben ze yen tüy cük ler sa ye sin de ha re ket eder ler.

Ör ne ğin so lu num yol la rın da ki sa bit hüc re le rin her bi ri yü zer ta ne tüy cü ğe

sa hip tir. Tüy cük ler tıp kı ge mi kü rek çi le ri gi bi ay nı an da ha re ket ede rek, hüc -

re nin iler le me si ni sağ lar lar

● Bir tüy cük dik le me si ne ke sil di ğin de, bu nun do kuz ay rı çu buk (mik ro -

tüp) şek lin de ya pı dan oluş tu ğu gö rü lür.

● Mik ro tüp de nen çu buk lar bir bi ri ne geç miş iki ay rı hal ka dan olu şur lar. 

● Bu hal ka la rın bi ri on üç, di ğe ri on ay rı tel den olu şur.  

● Mik ro tüp ler tu bu lin adı ve ri len pro te in ler den mey da na ge lir ler. 

● Mik ro tüpte, "dine in" isim li bir pro te ine sa hip dış kol ve iç kol de nen iki

uzan tı  bulunur. Dine in pro te ini nin gö re vi hüc re ler ara sın da mo tor gö -

re vi ni yap mak ve me ka nik bir güç oluş tur mak tır.

● Tu bu lin pro te ini ni oluş tu ran mo le kül ler, ade ta bi rer tuğ la gi bi di zi lip,

hüc re de si lin dir şek lin de bir dü zen mey da na ge ti rir ler. An cak tu bu lin

mo le kül le ri nin di zi li mi tuğ la lar dan çok da ha komp leks tir. 

● Tüy cük le rin or ta sın da iki mik ro tüp da ha bu lu nur. Bun lar ken di ba şı na

bu lu nur  ve onüç tu bu lin şe ri din den olu şur lar.

● Her bir tu bu li nin üst ta ra fın da on ta ne kı sa çı kın tı, alt ta ra fın da da on

ta ne gi rin ti var dır. Bu gi rin ti ve çı kın tı lar bir bi ri nin içi ne ge çe bi le cek şe -

kil de uyum lu ya ra tıl mış tır. Böy le ce çok sağ lam bir ya pı oluş tu rur lar.

Çok özel bir ta sa rı ma sa hip olan bu gi rin ti ve çı kın tı lar da ki en ufak bir

bo zuk luk hüc re nin ya pı sı na za rar ve re cek tir. 

Yu ka rı da çok kı sa ca ve ba sit ke li me ler le özet le di ği miz bu par ça cık lar

tek bir tüy cü ğü mey da na ge tir mek te dir ve tek he def le ri vü cu du nuz da ki tril -

yon lar ca hüc re den bir ta ne si ni ha re ket et tir mek tir. Bu gü ne ka dar ya şa mış

olan ve ha len ya şa yan tüm in san la rın so lu num hüc re le ri nin her bi rin de böy -

le kap sam lı bir sis tem var dır. Üs te lik bu komp leks ve bir çok par ça dan olu -

şan sis tem, göz le da hi gö re me ye ce ği miz ka dar kü çük hüc re nin için de ki bir

tüy cü ğün da ha da alt ya pı la rı dır. Şöy le bir kı yas la ne ka dar kü çük bir alan -

dan bah se dil di ği ni da ha iyi an la ya bi lir si niz: yu ka rı da sı ra la nan de tay la rın
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tek bir saç te li ne da hi sığ dı rıl ma sı in san ak lı nın al ma ya ca ğı ka dar komp leks

bir iş lem olur du. An cak, sö zü edi len ler tek bir saç te li ile kı yas la na ma ya cak

ka dar kü çük ya pı lar dır. Allah, bi zim göz le gö re me ye ce ği miz ka dar kü çük

bir ye re, son de re ce sis tem li ve komp leks bir me ka niz ma yer leş tir miş tir. Te -

sa düf le rin, bir hüc re yi ha re ket et tir me yi dü şü nüp, böy le bir sis te mi kur ma -

la rı ve bu ka dar kü çük bir ala na sığ dır ma la rı ke sin lik le im kan sız dır. 
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Bazı hüc re le rin ha re -
ke ti ni sağ la yan kir -

pik le re ben ze yen tüy -
cük ler son de re ce
komp leks ya pı la ra
sa hip tir ler. Yan da:

her tüy cü ğü oluş tu -
ran mik ro tüp ler gö -

rül mek te dir. Alt ta:
tüy cük ler den alı nan

ke sit te iç içe geç miş
çift hal ka yapısı

görül mek tedir. 

Hücre

Tüycükler

Tüycüklerin
yakından
görünüşü

Tüycüklerin enine
kesiti

Mikrotüpler

Dinein kolu



Vücudumuzdaki Petrol Rafinerisi

Bu lun du ğu nuz yer den kal kıp yü rü me niz, ayak ta dur ma nız, ne fes al -

ma nız, göz le ri ni zi açıp ka pa ma nız kı sa ca sı ha yat ta ol ma nız için ge re ken

ener ji, hüc re le ri niz de ki mi to kond ri de ni len sant ral ler de ya pı lır. Bu ra da ki

sant ral ben zet me si nin abar tı lı ol ma dı ğı mi to kond ri de ger çek le şen iş lem ler

in ce len di ğin de açık ça gö rü le cek tir.

Hüc re de ener ji üre til me sin de baş ro lü ok si jen oy nar. Ok si je nin pek çok

yar dım cı sı var dır. Ener ji üre ti mi nin he men her ba sa ma ğın da bir çok fark lı en -

zim dev re ye gi rer. Bir ba sa mak ta gö re vi ni ta mam la yan en zim ler son de re ce

bi linç li bir ha re ket le, bir son ra ki ba sa mak ta yer le ri ni baş ka la rı na dev re der -

ler. Böy le ce, on lar ca ara iş lem, bu iş lem ler de dev re ye gi ren yüz ler ce fark lı

en zim ve sa yı sız kim ya sal re ak si yon sa ye sin de be sin ler de de po la nan ener ji

hüc re nin işi ne ya ra ya cak ha le ge ti ri lir. Bu en zim de ği şik lik le ri sı ra sın da hiç

ka rı şık lık çık maz, sı ra la ma da hiç bir şaş ma ol maz; tüm ele man lar çok di sip -

lin li bir ekip şek lin de ça lış ma la rı nı sür dü rür ler.

Bu ha liy le, mi li met re nin 100'de bi ri ka dar olan hüc re le ri mi zin için de ki

"ener ji sant ra li"nin, bir pet rol ra fi ne ri sin den ya da bir hid ro elekt rik sant ra lin -

den da ha komp leks ol du ğu nu söy le ye bi li riz. 

Bir pet rol ra fi ne ri si, pet ro lün ne ol du ğu nu bi len, ham pet ro lü la bo ra tu -

var şart la rın da ana liz et miş ve bu tek nik bil gi ler ışı ğın da ha re ket eden mü -

hen dis ler ta ra fın dan in şa edi lir ve iş le ti lir.  Pet ro lün ne ol du ğu nu bil me yen

in san la rın bir pet rol ra fi ne ri si in şa ede bi le cek le ri ni dü şün mek ise im kan sız -

dır.

Pet rol üre ti min den çok da ha komp leks olan can lı hüc re sin de ki ener ji

üre ti mi de ay nı şe kil de bil gi ge rek ti rir.

Ama bir hüc re nin öğ ren me ka bi li ye ti -

nin ol du ğu nu öne sür mek el bet te ki

gü lünç tür. O hal de böy le bir üre ti mi

hüc re na sıl ger çek leş tir mek te dir?

İşin doğ ru su, hiç bir hüc re bi yo lo -

jik bir iş le vi, söz cü ğün ger çek an la -

mın da "öğ ren me" fır sa tı na sa hip de ğil -

dir. Eğer hüc re ilk or ta ya çık tı ğı an da

böy le bir iş le vi ye ri ne ge ti re mi yor sa

da ha son ra bu nun üs te sin den ge le bi le -

cek be ce ri yi el de et mek gi bi bir imkanı

yok tur. Çün kü ener ji üre ti min de baş -

24

Hücredeki Bilinç

Hüc re nin için de pro te in ler den olu şan mi to -
kon do ri, ay nı bir elekt rik sant ra li gi bi ça lı şır
ve hüc re nin ih ti ya cı olan ener jiyi üretir. 



rol oy na yan "ok si jen"in hüc re üze rin de tah rip edi ci et ki si var dır. Hüc re bu

özel lik ler le bir lik te or ta ya çık mak zo run da dır. Bu du rum, hüc re le rin te sa dü -

fen or ta ya çık mış ola ma ya cak la rı nın, Yü ce Allah'ın on la rı bir an da ya rat tı ğı -

nın de lil le rin den yal nız ca bir ta ne si dir.

Allah mi li met re nin 100'de bi ri ka dar kü çük bir ala na sığ dır dı ğı bu sa nat

ile bi ze gü cü nün sı nır sız lı ğı nı gös ter mek tedir.
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Mili met re nin 100'de bi ri bü -
yük lü ğün de olan hüc re le ri -

mi zin için de ki ener ji sant ra -
li, bir pet rol ra fi ne ri sin den

ya da bir hid ro elekt rik sant -
ra lin den da ha komp leks tir.

Bin ler ce mü hen di sin, tek nik
uz ma nın, iş çi nin, ta sa rım cı -

nın bir ara ya ge le rek, en
yük sek tek no lo ji yi kul la na -

rak sağ la dık la rı ener ji yi, be -
lir li sa yı da ato mun bir leş me -
sin den olu şan, şu ur ve bil gi
sa hi bi ol ma yan hüc re le ri miz
çok da ha eko no mik ve pra -
tik bir yön tem le el de eder -

ler. Hüc re le ri miz de ki ener ji
sant ra lin de, ener ji ta sar ru -

fun dan ar tık mad de le rin de -
ğer len di ril me si ne ka dar her

tür lü de tay plan lan mış ve
ku sur suz ca ya ra tıl mış tır. 



Hücrelerinizdeki Hayat Enerjisi: 
ATP Molekülü

Besin ler den el de edi len ener ji, hüc re nin ya şa mı nı de vam et tir me si için

ge re ken iş lem le ri yap ma da doğ ru dan kul la nı la maz. Bu ener ji ön ce ATP

(Ade no zint ri fos fat) ad lı özel bir mo le kü lün için de pa ket le nir. Son ra da hüc -

re nin için de ger çek le şen bü tün üre tim ler de ve ta şı ma iş lem le rin de kul la nı lır. 

Din len me ha lin de ki bir in sa nın gün de or ta la ma 45 kg ATP mo le kü lü ne

ih ti ya cı var dır. An cak ne il ginç tir ki, gü nün her han gi bir anın da ba kıl dı ğın -

da vü cut ta ki ATP mik ta rı 1 gra mı geç mez. Bu nun ne de ni ATP mo le kü lü nün

de po lan ma ma sı, an lık ola rak kul la nı ma özel pa ket ler ha lin de ha zır lan ma sı -

dır. An cak unu tul ma ma lı dır ki hüc re de ki ya şam bu ener ji ye bağ lı dır. Bu

yüz den ATP olu şu mu çok hız lı ger çek leş me li dir. Ni te kim her sa ni ye vü cu -

du nuz da ki yak la şık 100 tril yon hüc re nin her bi rin de, 10 mil yon ATP mo le -

kü lü hiç dur mak sı zın üre ti lir. 

Pe ki bu hız na sıl sağ la nır?

Hüc re için de ener ji ye ih ti yaç ol du ğu za man, ATP, bün ye sin de ki 3 fos -

fat mo le kü lün den son da ola nı ko pa rır; ya ni ener ji pa ke ti nin ka pa ğı nı açar.

So nun cu fos fa tın bı ra kıl ma sıy la ser best ka lan ener ji hüc re için de ki iş lem le rin

ko lay ca ya pıl ma sı nı sağ lar. Ve bu iş lem her an şa şır tı cı bir hız la, hiç bir ak sa -

ma ol ma dan de vam eder.

Şüp he siz sa de ce atom lar dan olu şan bir mo le kü lün, hüc re için de ki iş -

lem ler için ih ti yaç du yu lan ener ji mik ta rı nı tes pit et me si ve ona uy gun üre -

tim yap ma sı müm kün de ğil dir. Bu üre ti min se ri bir şe kil de ger çek le şe bil me -

si için en uy gun pa ket le -

me sis te mi ne sa hip ol ma -

sı da te sa düf le rin ese ri

ola maz. Hüc re yi de, hüc -

re için de ki her mo le kü -

lün ha re ke ti ni ve üre ti mi -

ni de ya ra tan Allah, ATP

mo le kü lü nü de en mü -

kem mel şek liy le can lı la -

rın hiz me ti ne ver miş tir.
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ELEKTRİK

SALGILAMA

HÜCREDEKİ
FİZİKSEL 
OLAYLAR

IŞIK

HAREKET

ATP

ISI

KİMYASAL OLAYLAR
ATP'nin kullanıldığı olaylar

ve dönüştüğü enerji çeşitleri
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ATP hüc re için de oluş tu ru lan bir
ener ji pa ke ti dir. Üç bo yut lu ola rak

can lan dı rı lan ATP mo le kü lü nün
ya pı sı yan da ay rın tı lı ola rak gö rül -
mek te dir.  Ya pı sın da üç ta ne fos -
fat bu lun du rur. ATP mo le kü lü nün

bu fos fat  atomla rı arasın da yük sek
ener jili fos fat bağ ları bulunur.

1. ATP molekülünün 3 fosfat
grubu vardır. ATP'den her fosfat
ayrıldığında enerji açığa çıkar. 

ATP'NİN PARÇALANMASIYLA

AÇIĞA ÇIKAN ENERJİ:

2. ATP'den bir fosfat ayrılırsa
ADP, iki fosfat ayrılırsa AMP
oluşur. 

3. AMP'nin fos fat ba ğı nın da çö -
zül me si ile ATP molekül ün deki
tüm enerji ilgili moleküllere
aktarılır.



Hücredeki Yoğun Trafiği 
Kim Düzenliyor?

Gol gi ci sim ci ği bü tün hüc re ler de bu lu nur ve ye ni sen tez le nen pro te in le -

rin ha zır lan ma sın da ve tür le ri nin se çi mi ve ay rıl ma sın da önem li rol oy nar. 

Hüc re nin çe şit li bö lüm le rin de bu lu nan çok çe şit li pro te in ler hüc re nin

baş ka bir bö lü mü olan en dop laz mik re ti ku lum da (ER) sen tez le nir ler. Pro te in -

ler sen tez len me le rin den son ra ki da ki ka lar için de ER'dan ay rı lıp Gol gi ci sim ci -

ği ne gi der ler. Pro te in le rin üre til dik ten son ra bu iş lem ler den geç me le ri nin çok

önem li ne den le ri var dır. Gol gi ci sim ci ğin de pro te in ler çe şit li de ği şik lik le re uğ -

rar lar. Ör ne ğin ba zı la rı na kar bon hid rat, ba zı la rı na ise sül fat, fos fat ya da yağ

asit le ri ek le nir. Bu de ği şik lik ler pro te in le rin tü rü ne ve gi de cek le ri ye re gö re

de ği şir. Gol gi ci sim ci ği bu pro te in le ri arın dı rır, tür le ri ne ve gi de cek le ri or ga na

gö re ayı rır ve pa ket ler. Bu pa ket le ri de ken di si hüc re nin tü rü ne gö re imal eder.

An cak ER'da sen tez le nen bin ler ce pro te inin bi yo kim ya sal ak ti vi te le ri nin bir bi -

ri ne ka rış ma ma sı için bu iş lem le rin çok has sas bi çim de ya pıl ma sı ve pro te in -

le rin gi de cek le ri ye re gö re yön len di ril me le ri ge re kir. İş te hüc re de ki bu tra fi ği

dü zen le yen Gol gi ci sim ci ği dir. Bu kü çü cük or ga nel yap tı ğı her iş lem de çok

bü yük bir şu ur gös ter mek te dir. Ken di si ne ge len pro te in le ri ta nı mak ta, ayır -

mak ta, ih ti yaç la rı nı be lir le mek te, ih ti yaç la rı na gö re üre tim yap mak ta, gö rev le -

ri ni tes pit et mek te, on la rı pa ket le mek te ve bu ka dar yo ğun tra -

fi ği hiç ka rı şık lık ol ma dan dü zen le mek te dir.

Hüc re ye ve hüc re yi oluş tu ran tüm par ça la ra bu

ak lı, ka rar ver me ve uy gu la ma ye -

te ne ği ni il ham eden alem le rin

Rab bi olan Allah'tır. 
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Hüc re için de ki or ga ni zas yon, in -
san la rın or ga ni zas yon la rın dan da ha komp leks ve
da ha ba şa rı lı dır. Bir ürü nün fab ri ka dan çı kıp kul la -
nı la ca ğı ye re ula şa na ka dar ge çir di ği aşa ma la rın
ben zer le ri ni hüc re de üre ti len bir pro te in de yaşar.
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Gli koz, ba ğır sak ta emi -
le rek ka ra ci ğere gelir.

Artan
kısım gliko-

jene çevrilir.

İhtiyaç olduğunda
glikojen tekrar glikoza
çevrilir.

GLİKOZ

GLİKOJEN

Gli ko jen de po su dol du -
ğun da gli koz, gli se rin ve
yağ asi dine çev rilir.

yağ asidi

Karaciğerin Dev Bir Laboratuvar
Olduğunu Biliyor musunuz?

Tam te şek kül lü, son tek no lo ji ile do na tıl mış bir la bo ra tu va rın ken di ken -

di ne olu şa bi le ce ği ni kim se id dia et mez. Ama ev rim ci ler ka ra ci ğer de yer alan

eş siz la bo ra tu var komp lek si nin ken di ken di ne oluş tu ğu na ina nır ve bu nu de -

lil ol ma dan sa vu nur lar. Çün kü Dar wi nizm in san la rın akıl la rı nı ör ten bir bü -

yü, ba tıl bir din dir.

Ka ra ci ğe ri ni zin tek bir hüc re sin de 500 fark lı kim ya sal iş lem ger çek leş ti -

ri lir.  Mi li sa ni ye ler (sa ni ye nin bin de bi ri) için de ku sur suz aşa ma lar la ger çek -

le şen bu iş lem le rin ço ğu la bo ra tu var ko şul la rın da ha la tak lit edi le me mek te -

dir. Ka ra ci ğer hüc re si, ye di ği miz be sin le rin hep si ni hüc re le ri mi zin kul la na bi -

le ce ği ener ji olan şe ke re, ya ni glu ko za çe vi rir. Kul la nıl ma yan şe ke ri ya ğa çe -

vi rip de po lar. Şe ke rin yok lu ğun da ise pro te in le ri ve yağ la rı şe ke re çe vi rip

hüc re le re su nar.

Kı sa ca sı biz, ca nı mı zın is te di ği her tür de yi ye ce ği yer ken, ka ra ci ğer bü -

tün bu yi ye cek le ri vü cu du mu zun ge rek si ni mi ne gö re har car, dö nüş tü rür ve -

ya de po lar. Ve ilk in san dan bu ya na tril yon lar ca ka ra ci ğer hüc re si ay nı şu ur

ve ilim le hiç şa şır madan hareket et mek tedir.



Vücuda Zarar Vermemek İçin 
İntihar Eden Hücreler

Can lı vü cu dun da ki ge rek siz, ha ta lı ve ya has ta lık lı hüc re ler ken di ken -

di le ri ni öl dü rür ler. Pek çok hüc re ken di ken di ni yok et mek için bir di zi pro -

te in üre tir. An cak, hüc re vü cu da ya rar lı ol du ğu sü re ce bu pro te ini, ya ni ken -

di ölüm ma ki ne si ni dur du rur. Hüc re has ta la nır, kö tü huy lu ha le dö nü şür ve -

ya or ga niz ma nın sağ lı ğı nı teh dit et me ye baş lar sa öl dü rü cü pro te in ler çö zü -

lür ler, et kin ha le ge lir ler ve hüc re yi öl dü rür ler. 

Hüc re nin tam za ma nın da ve ye rin de ka rar ver me si çok önem li dir. Ak -

si tak dir de, ya ni ölüm pro te in le ri, hüc re sağ lık lı iken ha re ke te ge çi ril di ğin de,

vü cut ta ki sağ lık lı hüc re ler sü rek li öle cek ler ve bu da, can lı nın ölü mü ile so -

nuç la na cak tır. Za rar lı ve has ta lık lı hüc re le rin ya şa ma ya de vam et me le ri ise

yi ne can lı nın ölü mü ile so nuç la na bi le cek tir. 

İn ti har et me ye ka rar ve ren ve ölüm pro te ini ni et kin ha le ge ti ren hüc re

ön ce bü zü lür ve ken di si ni çev re sin den ge ri çe ker. Son ra yü ze yin de ka bar cık -

lar olu şur ve bu hüc re kay nı yor muş gi bi bir gö rün tü oluş tu rur. Ar dın dan çe -

kir de ği ve da ha son ra da hüc re nin ta ma mı par ça la ra ay rı lır.

İn ti har eden hüc re le rin ar tık la rı ise der hal çev re de ki di ğer hüc re ler ta -

ra fın dan yok edi lir. Da ha da il ginç olan ise, ölü hüc re le rin hep si nin di ğer

hüc re ler ta ra fın dan te miz len me me si dir. Ba zı ölü hüc re ler özel lik le bı ra kı lır,

çün kü bun la rın vü cut ta ki gö rev le ri ha la bit me miş tir. Ör ne ğin, gö zün len si,

de ri, tır nak gi bi do ku lar da ölü hüc re ler den olu şur ama bun lar be den için ge -

rek li ol du ğu için yok edil mez ler. Hüc re le rin, han gi ölü hüc re le ri yok ede rek

han gi le ri ni bı ra ka cak la rı na ka rar ver me le ri ve bu ka ra ra vü cut ta ki tril yon lar -

ca hüc re nin uyum gös ter me si üze rin de dü şü nül me si ge re ken çok önem li bir

ko nu dur.

Bir hüc re ye böy le si ne ha ya ti bir ka ra rı ve re cek ve uy gu la ya cak şu uru

ka zan dı ran ne dir? Han gi du rum da için de bu lun du ğu or ga niz ma ya za rar ve -

re ce ği ni öğ re ten kim dir? Ve bu za ra rı ön le me yi bu mik ros ko bik can lı ya il -

ham eden güç ki me ait tir?

Bu ra da an la tı lan lar dan gö rül dü ğü gi bi, tüm hüc re ler, can lı nın ya şa mı -

nı sür dü re bil me si için en ide al şe kil de prog ram lan mış lar dır. O hal de bu pro-

g ra mın sa hi bi kim dir?

Ev rim ci ler bu ola ğa nüs tü prog ra mın sa hi bi nin şu ur suz, kör te sa düf ler

ol du ğu na ina na cak ka dar kör leş miş ler dir. Can lı lı ğın her de ta yın da Allah'ın

eş siz ya ra tı şı nın ve son suz il minin bir yan sıması açık ça görül mek tedir. 
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1.
Hüc re nin in ti ha rı, hüc re nin için den ve ya
dı şın dan ge len bir uya rı sin ya li ile baş -
lar. Bu me saj hüc re ye "ÖL ME VAK -
Tİ"nin gel di ği ni bil di rir.

2.
Hüc re için de me -
sa jı alan ve de ğer -
len di ren ise, hüc -
re yi yo ket mek ten
so rum lu olan pro -
te in ler dir. 

3.
Ge len sin yal le ak tif
ha le ge çen bu pro te -
in ler hüc re yi fark lı şe -
kil ler de yokeder ler.  

4.
Hüc re nin ya pı is ke le ti ne sal dı ran pro te in -
le rin ha re ke te geç me siy le za rar lı ve has ta
hüc re ler ken di ken di le ri ni yok eder ve
böy le ce vücudu korumuş olur lar.

Mesajı alan
yok edici
protein
aktif hale
geçer.



Karaciğere Yerleştirilmiş 
"Bakteri İmha Makineleri"

Yedi ği miz be sin ler le, so lu du ğu muz ha vay la ve da ha bir çok yol dan vü -

cu du mu za göz le gö rü le me yen bir çok bak te ri gi rer. Vü cu dun ça lış ma sis te -

mi ni boz ma ma la rı için bun lar dan za rar lı olan la rın et ki siz ha le ge ti ril me le ri

ge rek mek te dir. Bu nun için vü cu du muz da gö re vi sa de ce "sa vun ma yap mak"

olan mü kem mel bir ha fı zay la do na tıl mış hüc re ler var dır. An cak vü cu du mu -

zun ku sur suz ta sa rı mı nın bir ör ne ği ola rak sa vun ma için çe şit li ek ted bir ler

de alın mış tır. Bun lar dan bi ri de do la şım sis te mi için de stra te jik bir du rak ola -

rak ni te len di ri le bi le cek ka ra ci ğer de bu lu nan sa vun ma hüc re le ri dir. 

Kupffer hüc re le ri ola rak ad lan dı rı lan bu hüc re ler, kan do la şı mıy la ba -

ğır sak lar dan ka ra ci ğe re ge len kan da ki za rar lı bak te ri le ri 0,01 sa ni ye den da -

ha kı sa bir sü re içe ri sin de sin di re rek, et ki siz ha le ge ti rir ler. Bu şu ur suz hüc -

re ler vü cu da gi ren çok sa yı da ki bak te ri ara sın dan, in sa na fay da lı olan lar la

za rar lı olan la rı na sıl bir bi rin den ayırt ede bil mek te dir? Han gi özel lik le re sa -

hip ol duk la rı nı ve vü cut ta ye ri ne ge ti re cek le ri gö rev le ri bil me den, na sıl

olup ta ba zı bak te ri le ri im ha eder ken, di ğer le ri ne hiç za rar ver me mek te dir?  

Bu ra da üze rin de du ru lup, dik kat li ce dü şü nül me si ge re ken önem li bir

nok ta da ha var dır; Kupffer hüc re le ri nin ka ra ci ğe re yer leş miş ol ma sı. Ne den

vü cu dun baş ka bir or ga nı de ğil de ka ra ci ğer? İş te bu ra da bir kez da ha vü cu -

du muz da ki ku sur suz ya ra tı lış de lil le rin den bi ri kar şı mı za çık mak ta dır. Eğer

bu hüc re ler, ka ra ci ğe re de ğil de baş ka bir or ga na yer leş ti ril miş ol sa lar dı ka -

nın, bak te ri ler den arın dı rıl ma sın da bu de re ce et ki li ola maz lar dı. Çün kü bak -

te ri do lu kan, ka ra ci ğer de te miz len dik ten son ra vü cu dun ta ma mı nı do laş -

mak için ge nel kan do la şı mı na gir mek te dir. Bu ne den le ge nel kan do la şı mı -

na ulaş ma yı ba şa ran bak te ri sa yı sı yüz de bir den az dır.

Siz ce han gi kör te sa düf vü cut ta da ha bir çok or gan var ken, Kupffer hüc -

re le ri nin ka ra ci ğe re yer leş me si ni sağ la ya bi lir? Yak la şık yüz tril yon hüc re den

olu şan bir be den için de, her han gi bir hüc re nin ken di si için özel bir yer tespit

ede rek ora ya yer le şe cek bir şu ura sa hip ol ma sı müm kün de ğil dir. Böy le ku -

sur suz bir plan için, çok üs tün bir ak lın var lı ğı na ih ti yaç var dır. Bu akıl, vü -

cu du muz da ki her nok ta yı en iyi bi len ve bu na uy gun şekilde bi zi yok tan ya -

ra tan Allah'a ait tir. 
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sinüs

karaciğer

karaciğer toplardamarı

hepatositler
Kupffer hücresi

karaciğer atardamarı

karaciğer atardamarı

karaciğer toplardamarı

Kupffer hücresi

Özel ola rak ka ra ci ğe re yer leş ti -
ril miş olan Kupffer hüc re le ri,

ba ğır sak lar dan ka ra ci ğe re ge -
len bak te ri le ri çok kı sa bir sü -

rede et kisiz hale getirir ler. 

Kupffer hücresi



Nefes Alıp Verme Düzeninizi 
Hiçbir Zaman Kontrol Etmiyorsunuz 
Çünkü Bazı Hücreleriniz Bu Kontrolü

Sizin Yerinize Yapıyor

Eğer ne fes al ma dü ze ni bi zim kont rol ve dik ka ti mi ze bı ra kıl mış ol sa,

ne fes al ma yı unut tu ğu muz da, uy ku ya dal dı ğı mız da ya da baş ka bir iş le

meş gul ol du ğu muz da ne fes siz lik ten öle bi lir dik. 

Her in san için ha ya ti bir öne me sa hip olan ne fes al ma iş le mi, so lu num

mer ke zi ta ra fın dan dü zen le nir. Bu mer kez bir mer ci mek ta ne si bü yük lü ğün -

de olup bey ni mi zin bir uzan tı sı olan "be yin sa pı" de nen yer de dir  ve baş lı ca

üç grup si nir hüc re sin den olu şur: 

Bi rin ci grup hüc re ler, so lu nu mun te mel rit mi ni be lir ler ler ve içi mi ze ha -

va çek me miz için emir ve rir ler. Böy le ce ih ti ya cı mız olan ha va yı içi mi ze çek -

miş olu ruz.

İkin ci grup hüc re ler ise, so lu nu mun hı zı nı ve gi di şa tı nı be lir ler ler. An -

cak ikin ci grup hüc re ler dev re ye gir di ğin de, bi rin ci grup hüc re le rin fa ali ye -

ti ni bir sin yal le dur du rur lar. Böy le ce ak ci ğe rin ha va do lum bö lü mü kont rol

edi lir ve ne fes alıp ver me miz hız la nır. 

Üçün cü grup hüc re ler ise, nor mal ne fes dü ze nin de ak tif de ğil dir ler. An -

cak yük sek oran lar da so luk alıp ver mek ge rek ti ği za man dev re ye gi rer ler,

ka rın kas la rı mı za sin yal gön de rip so lu nu ma ka tıl ma la rı nı sağ lar lar.

Tüm bu an la tı lan lar ha yat ta kal ma mız için ye ter li mi dir? Ha yır. 

So lu num kim ya sal ola rak da kont rol edi lir. Bi zim ne fes alıp ver me mi -

zin ama cı kan da ki ok si jen ve kar bon di ok sit mik tar la rı nın be lir li bir oran da

kal ma sı dır. Bu oran da ki de ği şik lik ler ise so lu num mer ke zin de ki bir grup

hüc re yi ha re ke te ge çi rir ve so lu num da ki bo zu lan de ğer ler çok has sas ayar la -

ma lar la ol ma sı ge re ken dü ze ye ge ti ri lir. 

Kan da ki ok si jen mik ta rı nın so lu num mer ke zi ne doğ ru dan bir et ki si

yok tur. O hal de kan da de ği şen ok si jen mik ta rın dan na sıl ha ber dar ol mak ta -

dır? Bu ra da bir grup da ha dev re ye gi re rek mu ci ze vi bir şu ur gös te rir ler. Bey -

nin dı şın da, şah da ma rı gi bi ba zı bü yük da mar lar da bu lu nan çok has sas alı -

cı lar, kan da ki ok si jen bel li bir dü ze yin al tı na in di ğin de so lu num mer ke zi ne

sin yal ler gön de rir ler. Böy le ce çok has sas de ği şik lik ler le so lu num da ge rek li

dü zelt me ler ya pı lır. 

Bi zim ha yat ta kal mak için ne ka dar ok si je ne ih ti ya cı mız ol du ğu nu bir

grup hüc re na sıl bil mek te dir? 

Bi li min an cak son 20 yıl da or ta ya çı kar dı ğı bu muhteşem me ka niz ma yı
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hüc re ler ilk in san dan bu ya na na sıl kul lan mak ta dır lar? 

Üs te lik bu me ka niz ma o ka dar has sas tır ki, ha ya tı mız bo yun ca otu rur -

ken, ko şar ken ya da uyur ken hiç ha ta ya pıl maz ve vü cu du muz da ki 100 tril -

yon hüc re ye her an tam ih ti ya cı olan ok si jen ta şı nır; za rar lı olan kar bon di ok -

sit ve hid ro jen iyo nu gi bi atık lar der hal uzak laş tı rı lır. 

Ev rim te ori si ne, bağ naz bir inanç la bağ lı olan ba zı bi lim adam la rı, tüm

bu ger çek le ri bil dik le ri hal de, sa de ce ma ter ya liz me bağ lı lık la rı uğ ru na, bu

ku sur suz lu ğun kör te sa düf ler ta ra fın dan mey da na ge ti ril di ği ni id dia eder -

ler. Oy sa bu mü kem mel dü ze nin Ya ra tı cı sı'nın son suz akıl sa hi bi olan Allah

ol du ğu apa çık tır.
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nefes alma

nefes verme

Solunumun temel
ritmini belirleyen
1. grup hücreler

Acil durumda
devreye giren
3. grup hücreler

Solunum hızını ve
gidişatını belirleyen
2. grup hücreler 



Sizin Yapamadığınızı 
Hücreleriniz Yapabilir!

Önü nü ze  çe şit çe şit toz me tal kon du ğu nu ve bun la rın han gi me tal ler

ol du ğu nu teş his et me ni zin is ten di ği ni dü şü nün. İsa bet li bir se çim ya pa bi lir

mi si niz?

Bu ko nu da eği tim gör müş bir in san de ğil se niz böy le bir se çi mi yap ma -

nız müm kün de ğil dir. Ama si zin gi bi şu ur lu bir in sa nın ya pa ma dı ğı bu iş le -

mi, be de ni niz de ki yak la şık 100 tril yon hüc re nin her bi ri, hiç zor lan ma dan,

dü şün me den, he sap et me den ra hat lık la ya pa bil mek te dir. Üs te lik bu ye te ne -

ğe yal nız si zin hüc re le ri niz de ğil, yer yü zün de şu ana ka dar ya şa mış olan ve

şu an ya şa mak ta olan mil yar lar ca in sa nın her bi ri nin tril yon lar ca hüc re si de

sa hip tir.

Be de ni niz de ki bir hüc re vü cut için de ih ti ya cı olan de mi ri ra hat lık la se -

çe bi lir ve kul lan mak üze re içi ne ala bi lir. Ay nı şe kil de fos fo ru, azo tu, ok si je -

ni, sod yu mu, po tas yu mu ve di ğer le ri ni her an ko lay lık la ta nı ya bi lir, kul lan -

mak üze re top la ya bi lir ve ya faz la sı nı tes pit edip de po la ya bi lir. Hat ta ge rek -

ti ğin de ih ti yaç faz la sı ürün le ri hüc re nin dı şı na ata bi lir.

Bu ra da du rup dü şü nün. Hüc re de di ği miz var lık pro te in ler den, mo le -

kül ler den, atom lar dan olu şan, mi li met re nin bin de bi ri bü yük lü ğün de bir ya -

pı dır. Bu var lı ğın el le ri, kol la rı, göz le ri, ku lak la rı, bey ni yok tur. Bu var lı ğın

si zin gi bi bir şu uru da yok tur. O hal de bu se çi mi na sıl yap mak ta dır?

Bu se çim hüc re le ri ni zin her bi ri ne Allah ta ra fın dan il ham edil mek te dir.

Kör ve şu ur suz atom la ra, kes kin bir gö rüş ve şu ur ge rek ti ren se çim ye te ne -

ği ni ve ren son suz  ilim ve kud ret sa hi bi olan Allah'tır.
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Pek çok in san, önü ne ko nan mi ne ral le ri ta nı ya maz. An cak, vü cu du muz da ki hüc re ler mi ne ral -
le ri, ok si je ni, sod yu mu, po tas yu mu bir bi rin den ayı rır ve is te di ği ni se çip içi ne ka bul eder. 

hücreye giriş çıkışı
denetleyen protein

hücrenin 
içi

hücre kapısından
girmeye çalışan
moleküller
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Yaşamınız Hücrelerinizin Şuurlu
İşbölümü Sayesinde Devam Ediyor!
B12 vi ta mi ni ha ya tın de va mı için çok önem li bir vi ta min dir çün kü kan

ya pı mın da kul la nı lır. Ek sik li ğin de ölüm le ne ti ce le nen kan sız lık mey da na ge -

lir. An cak bu vi ta min tek ola rak vü cut için de kul la nı la maz. İş te bu yüz den

mi de mu ko za sı kan ya pı mın da önem li bir gö re vi olan B12 vi ta mi ni nin emil -

me si ni sağ la yan özel bir mad de sal gı lar. İn ce ba ğır sa ğın çok özel bir bö lü -

mün de ise sa de ce B12 vi ta mi ni ni em mek üze re ha zır lan mış hüc re ler bu lu -

nur. Bu ra da du rup bir dü şü ne lim. Kan ya pı mı bir çok kar ma şık iş le min so nu -

cun da, ağır lık lı ola rak ke mik ili ğin de ger çek le şir. An cak ke mik ili ği mi de ye

çok uzak bir ya pı dır. Na sıl olur da ke mik ili ğin de ih ti yaç du yu lan bir vi ta mi -

nin kul la nıl ma sı, mi de hüc re le ri nin üret ti ği bir mad de ye bağ lı ola bi lir? Ve

na sıl olur da bu vi ta mi nin emil me si gö re vi ni, in ce ba ğır sa ğın bir böl ge sin de

bu lu nan be lir li sa yı da ki hüc re üst -

len miş tir?

Bu nun için mi de hüc re le ri nin

de, in ce ba ğır sa ğın il gi li bö lü mün -

de ki hüc re le rin de bil gi ye sa hip ol -

ma la rı ge re kir. Ken di le rin den çok

uzak ta ger çek le şen kan üre ti mi nin

de tay la rı na ha kim ol ma la rı ge re kir.

Ay nı za man da bu üre ti min vü cut

için öne mi ni de bil me li dir ler. Kı sa -

ca sı be de ni ni zin için de, kap ka ran -

lık böl ge ler de in sa nın öğ ren di ğin de

hay re te düş tü ğü sis tem ler gö rev

yap mak ta, hüc re ler ara sın da son

de re ce şu ur lu iş lem ler ye ri ne ge ti -

ril mek te dir.

Kuş ku suz bu kes kin şu ur ve

ku sur suz iş le yiş söz ko nu su hüc re -

le rin ira de si ile ger çek le şe mez. B12

vi ta mi ni ni de, onu kul la nı lır ha le

ge ti re cek bil gi ye sa hip hüc re le ri de

ya ra tan, gök le rin ve ye rin  Rab bi

olan Allah'tır.

DUVAR
HÜCRELERİ

MİDE

İNCE BAĞIRSAK

İNCE BAĞIRSAK
HÜCRESİ

B12 BAĞLAYICI
PROTEİNLER

B12 vi ta mi ni ke mik ili ğin de kul la nı lır. An cak
bu na  rağ men  mi de ve in ce ba ğır sak ta ra fın -
dan emi le rek, ke mik iliğine ulaş tırılır. 

BESİN
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Hücrelerinizde Gerçekleşen 
Olayların Akıl Gerektirdiğini 
Hiç Düşünmüş Müydünüz?

Mide den ba ğır sak la ra ge len sin di ril miş be sin le rin için de güç lü asit ler

bu lu nur. Bu du rum oni ki par mak ba ğır sa ğı için cid di bir teh li ke oluş tu rur.

Çün kü oni ki par mak ba ğır sa ğı nın mi de gi bi ken di si ni ko ru ya bi le cek özel bir

ta ba ka sı yok tur.

O hal de na sıl olup da oni ki par mak ba ğır sa ğı asit ler den za rar gör me -

mek te dir? Bu so ru nun ce va bı nı bul mak için sin di rim sı ra sın da ger çek le şen

olay la rı in ce le di ği miz de, be de ni miz de ger çek le şen hay ret ve ri ci olay lar la

kar şı la şı rız.

Oni ki par mak ba ğır sa ğı na mi de den be sin ler le bir lik te ge len asit le rin

ora nı teh li ke li bir bo yu ta ulaş tı ğın da, ba ğır sa ğın du va rın da ki hüc re ler den

"sek re tin" isim li bir hor mon sal gı lan ma ya baş lar. Oni ki par mak ba ğır sa ğı nı

ko ru yan bu sek re tin hor mo nu in ce ba ğır sa ğın du va rın da ki hüc re ler de "pro -

sek re tin" ha lin de bu lu nur. Bu hor mon sin di ril miş be sin le rin asi dik et ki siy le

baş ka bir kim ya sal mad de olan sek re tin ha li ne dö nü şür. 

Sek re tin hor mo nu ka na ka rı şa rak pank re asa ge lir ve en zim sal gı la ma sı

için pank re ası yar dı ma ça ğı rır. Oni ki par mak ba ğır sa ğı nın teh li ke de ol du ğu -

nu sek re tin hor mo nu ara cı lı ğı ile öğ re nen pank re as, "bi kar bo nat" mo le kül le -

ri ni bu böl ge ye gön de rir. Bu mo le kül ler mi de asi di ni et ki siz ha le ge ti rir ve

oni ki par mak ba ğır sa ğı nı ko rur lar.  

İn san ha ya tı için önem li olan bu iş lem ler na sıl ger çek leş mek te dir? Ba -

ğır sak hüc re le ri nin ih ti yaç la rı olan mad de nin pank re as ta bu lun du ğu nu bil -

me le ri, pank re ası ha re ke te ge çi re cek mad de nin for mü lü nü bil me le ri, ay nı şe -

kil de pank re asın da ba ğır sak tan ge len me sa jı an la ya rak bi kar bo nat mo le kül -

le ri ni sal gı la ma ya baş la ma sı mu ci ze vi iş lem ler dir. 

Bu ra da ba ğır sak hüc re le ri için kul la nı lan "bil mek, ha ber dar ol mak" gi bi

fi il ler in san be de nin de ger çek le şen olay la rı da ha iyi vur gu la mak için kul la -

nıl mak ta dır. Yok sa akıl sa hi bi her in sa nın da tak dir ede ce ği gi bi bir hüc re nin

dü şün me si, ira de ye sa hip ol ma sı ve ka rar lar ver me si, baş ka bir or ga nın özel -

lik le rin den ha ber dar ol ma sı, for mül ler üre te bil me si ke sin lik le müm kün de -

ğil dir. 

Hüc re le ri bu özel lik ler le bir lik te ya ra tan ben ze ri ol ma yan bir il min sa -

hi bi olan Allah'tır. Allah in san la ra ken di be den le rin de ya rat tı ğı bu gi bi özel -

lik ler le gü cü nün sı nır sız lı ğı nı gös ter mek tedir.
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PROSEKRETİN

PANK RE AS 
TA RA FIN DAN 
ÜRE Tİ LEN
Bİ KAR BO NAT
MOLEKÜL LERİ

MİDE ASİTİNİ ETKİSİZ
HALE GETİRİR

KORUYUCU ÖZEL TABAKA

PANKREAS

İn ce ba ğır sak, mi de den ge len
aşı rı asit teh li ke si ne kar şı, ku sur -
suz bir hüc re ler ara sı ha ber leş me
ve iş bir liği ile korunur. 



Şeker Yediğiniz Zaman 
Vücudunuzda Çalışan 

Dev Fabrikanın Farkında Mısınız?

Eğer ih ti ya cı nız dan bi raz da ha faz la şe ker li bir gı da yer se niz, vü cu du -

nuz da ki bir sis tem kan da ki şe ker ora nı nın yük sel me si ni en gel le mek için

dev re ye gi rer:

1- Ön ce lik le pank re as hüc re le ri, kan sı vı sı nın için de bu lu nan yüz ler ce

mo le kül ara sın dan şe ker mo le kül le ri ni bu lur ve di ğer le rin den ayır de der ler.

Da ha sı bu mo le kül le rin sa yı la rı nın faz la mı yok sa az mı ol duk la rı na ka rar

ve rir, ade ta şe ker mo le kül le ri ni sa yar lar. Gö zü, bey ni, el le ri ol ma yan, göz le

gö re me ye ce ği miz kü çük lük te ki hüc re le rin bir sı vı nın için de ki şe ker mo le kül -

le ri nin du ru mu hak kın da fi kir sa hi bi ol ma sı, üze rin de dü şü nül me si ge re ken

bir ko nu dur.

2- Eğer pank re as hüc re le ri kan da ge re ğin den faz la şe ker ol du ğu nu be -

lir ler ler se, bu faz la şe ke rin de po lan ma sı na ka rar ve rir ler. An cak bu de po la -

ma işi ni ken di le ri yap maz, ken di le rin den çok uzak ta bu lu nan baş ka hüc re le -

re yap tı rır lar. 

3- Uzak ta ki bu hüc re ler ken di le ri ne ak si bir emir gel me di ği sü re ce şe ker

de po la mak is te mez ler. An cak pank re as hüc re le ri, bu hüc re le re "şe ker de po -

la ma ya baş la yın" em ri ni ta şı ya cak bir hor mon yol lar lar. "İn sü lin" adı ve ri len

bu hor mo nun for mü lü, pank re as hüc re le ri ilk oluş tuk la rı an dan iti ba ren

DNA'la rın da ka yıt lı bu lun mak ta dır. 

4- Pank re as hüc re le rin de ki özel "en zim ler" (iş çi pro te in ler) bu for mü lü

okur lar. Oku nan for mü le gö re de in sü lin üre tir ler. Bu üre tim de her bi ri fark -

lı gö rev ler de yüz ler ce en zim ça lı şır.

5- Üre ti len in sü lin hor mo nu, en gü ven li ve en hız lı ula şım ağı olan kan

yo luy la he def hüc re le re ulaş tı rı lır. 

6-  İn sü lin hor mo nun da ya zı lı olan "şe ker de po la yın" em ri ni oku yan di -

ğer hüc re ler ise bu em re ka yıt sız şart sız ita at eder ler. Şe ker mo le kül le ri nin

hüc re le rin içi ne geç me si ni sağ la ya cak ka pı lar açı lır. 

7- An cak bu ka pı lar rast ge le açıl maz. De po hüc re le ri kan da ki yüz ler ce

fark lı mo le kül ara sın dan sa de ce şe ker mo le kül le ri ni ayır de der, ya ka lar ve

ken di iç le ri ne hap se der. 

8- Hüc re ler, ken di le ri ne ula şan em re hiç bir za man ita at siz lik et mez ler.

Bu em ri yan lış an la maz, ha ta lı mad de le ri ya ka la ma ya, ge re ğin den faz la şe -
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ker de po la ma ya kalk maz lar. Bü yük bir di sip lin ve öz ve ri ile ça lı şır lar. 

Böy le ce siz faz la şe ker li bir çay iç ti ği niz de, bu ola ğa nüs tü sis tem dev re -

ye gi rer ve faz la şe ke ri vü cu du nuz da de po lar. Eğer bu sis tem ça lış ma say dı,

o za man ka nı nız da ki şe ker hız la yük se lir ve ko ma ya gi re rek ölür dü nüz. Bu

o ka dar mü kem mel bir sis tem dir ki ge rek ti ği za man ter si ne de ça lı şa bi lir.

Eğer kan da ki şe ker nor ma lin al tı na dü şer se bu se fer pank re as hüc re le ri bam -

baş ka bir hor mon olan "glu ka gon"u üre tir ler. Glu ka gon da ha ön ce şe ker de -

po la yan hüc re le re bu se fer "ka na şe ker ka rış tı rın" em ri ta şır. Bu em re de ita -

at eden hüc re ler de po la dık la rı şe ke ri ge ri bı ra kır lar.

Na sıl olur da, bir bey ne, si nir sis te mi ne, gö ze, ku la ğa sa hip ol ma yan

hüc re ler, bu den li bü yük he sap la rı ve iş le ri ku sur suz ca ba şa rır lar? Pro te in le -

rin ve yağ mo le kül le ri nin yan ya na gel me siy le olu şan bu şu ur suz var lık lar,

na sıl olur da in san la rın bi le ya pa ma ya cak la rı ka dar bü yük iş ler ya pa bi lir ler.

Şu ur suz mo le kül le rin ser gi le dik le ri bu bü yük şu urun kay na ğı ne dir? El bet te

bu olay lar, biz le re tüm ev re ne ve tüm can lı la ra ha kim olan Allah'ın var lı ğı nı

ve kud re ti ni gös ter mek te dir. 
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hücre zarıtaşıyıcı protein

glikoz
molekülü

iç kısım

dış
kısım

kese

insülin reseptör
bölgesi

çekirdek

insülin molekülü

GLİKOZUN HÜCRE TARAFINDAN EMİLİMİ

İn sü lin hüc re za rın da ki alı cı ya
bağ lan dı ğın da (1) hüc re nin
için de ki özel pro te in ler (2) ha -
re ke te ge çer. Bu gli koz ta şı yı cı -
lar için bir uya rı dır. Ay rı ca hüc re -
nin iç kıs mın da gli koz ke se cik le ri var -
dır. 
(3) Bun lar dan bir kıs mı hüc re za rı na ya kın dır. (4) Bu ke se cik ler uya rıy la bir lik te ana hüc re
za rı na doğ ru ha re ket eder ve onun la bir le şir ler. (5) Bu bir leş me sı ra sın da gli koz ta şı yı cı la -
rı açı ğa çı kar. (6) Gli ko zu hüc re içi ne alan ta şı yı cı pro te in sa yı sı art tık ça kan da ki gli koz
se vi ye si aza lır ve da ha az in sü lin üre ti lir. Bir sü re son ra hüc re za rı nın bir kıs mı pro te in ta -
şı yı cı lar la bir lik te içe doğ ru kıv rıl ma ya baş lar (7) ve ke se cik ler oluş tu rur. (8) Bun lar hüc re -
nin iç kıs mı na doğ ru iler ler ve en do zom la bir le şir (9) Bu ra da tek rar ke se cik ler oluş tu ğun -
da bir son ra ki uya rı nın gel me si ni bek ler (10) ve bu iş lem sü rek li de vam eder. 

endozom



Glikozu, Proteini, Sodyumu Ayırt
Edebilen Böbrekler Yaratılışın 

Apaçık Bir Delilidir

İki böb re ği miz ha ya tı mız bo yun ca vü cu du mu zda do la şan ka nı te miz ler.

Süz dü ğü mad de nin bir kıs mı nı vü cu da ge ri gön de rir, ka la nı nı da işe ya ra ma -

dı ğı için vü cut tan atar. Aca ba böb rek le rin, pro te ini, üre yi, sod yu mu, gli ko zu

ve  di ğer le ri ni na sıl bir bi rin den ayırt et ti ği ni bi li yor mu su nuz? 

Böb rek ler de, ge len ka nın için de ki mad de le ri sü zen yer "glo me rül" adı

ve ri len kıl cal da mar lar dan olu şan yu mak şek lin de ki bir ya pı dır. Bu ra da ki kıl -

cal da mar la rın, vü cu du sa ran di ğer kıl cal da mar lar dan far kı üç kat man la sa -

rıl mış ol ma sı dır. İş te bu üç ta ba ka bü yük bir ti tiz lik le, böb rek ler de han gi

mad de nin sü zü lüp atı la ca ğı na han gi si nin tek rar ka na ka rı şa ca ğı na KA RAR

VE RİR. An cak oku du ğu nuz bu cüm le de ki önem li bir de ta ya dik kat edin. Bir

hüc re za rı ne yi öl çü ala rak ve han gi me ka niz may la ken di si ne ge len sı vı nın

için de ki tüm mad de le ri te ker te ker tes pit edip, gidecekleri bölgenin neresi

olacağına ka rar ve rir? Böb re ğe ge len ka nın için de gli koz, bi kar bo nat, sod yum,

klor, üre ve k rea tin gi bi bir çok mad de var dır. Böb rek, bu mad de le rin bir kıs -

mı nın ta ma mı nı, bir kıs mı nın bir bö lü mü nü vü cut tan atar ken, bir kıs mı nı da

ta ma men ka na gön de rir. Bir et par ça sı bu mad de le rin han gi si ni ne ka dar ata -

ca ğı na na sıl ka rar ve re bil mek te dir? Bu so ru la rın ce va bı, bu et par ça sı nın

mükemmel bir yapıyla ya ra tıl mış ol ma sın da dır.

Glo me rül le rin se çi ci li ği sı vı nın için de ki mo le kül le rin elekt rik yük le ri ne

ve bü yük lük le ri ne bağ lı ola rak be lir le nir. Bu de mek tir ki glo me rül ler, sı vı nın

için de ka rı şık ola rak bu lu nan sod yum ile gli ko zun mo le kül ağır lı ğı nı he sap -

la ma ve pro te in le rin ne ga tif elekt rik yük lü ol duk la rı nı TES PİT EDE BİL ME ye -

te ne ği ne sa hip tir. Böy le ce vü cut için ha ya ti öne me sa hip olan pro te in le rin vü -

cut tan atıl ma yıp, tek rar ge ri alın ma sı sağ lan mış olur. 

Pe ki siz ce kıl cal da mar lar dan olu şan bir ya pı olan glo me rül ler, ne kim -

ya, ne fi zik ne de bi yo lo ji eği ti mi al ma mış ol ma la rı na rağ men böy le üs tün bir

ka bi li ye te na sıl sa hip ola bi li yor lar? Glo me rül ler bu ka bi li ye te sa hip ler ve gö -

rev le ri ni ku sur suz ola rak ye ri ne ge ti ri yor lar çün kü ken di le ri ni ya ra tan

Allah'ın il ha mıy la ha re ket edi yor lar. Süz dük le ri hiç bir mad de yi te sa dü fen

seç mez ler. Eğer te sa dü fen se çi yor ol sa lar dı, bu şu ur suz var lık lar doğ ru mo le -

kü lü bu la na ka dar be de ni mi zin sağ lık lı bir şe kil de var lı ğı nı sür dür me si müm -

kün ol maz dı. Tüm bun lar, Allah'ın ku sur suz ya ra tı şı nın de lil le rin dendir.
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BÖBREK

Sarı nokta halinde
gözükenler
Bowman kapsülü

Glomerülün içinde bulun-
duğu Bowman kapsülü

Glomerülü oluşturan kıl-
cal damar yumağı



Tansiyonunuz Düştüğünde
Vücudunuzda Neler Olduğunu 

Biliyor Musunuz?

Gün için de sık sık "tan si yo num düş tü" ya da "tan si yo num yük sel di!"

söz le riy le kar şı la şı rız. Fa kat tan si yo nu nu zu dü zen le me gö re vi nin böb rek le -

ri ni ze ait ol du ğu nu bel ki de hiç bi ri niz bil mi yor su nuz dur.

Böb rek ler in san vü cu dun da ki pek çok gö rev le ri nin ya nın da kan ba sın -

cı nı, ya ni tan si yo nu ayar la ma gö re vi ni de üst le nir ler. Kan ba sın cı nı be lir le -

yen en önem li fak tör ler den bi ri da mar la rın için de bu lu nan sı vı mik ta rı dır.

Da mar la rın için de ki sı vı ne ka dar faz la olur sa tan si yon da o de re ce yük se lir

ve vü cut ta ki tüm or gan la ra za rar ve rir. 

Vü cu dun da mar lar da ki faz la sı vı yı al gı la ma sı kal bin ön oda cık la rı na

yer leş ti ril miş al gı la yı cı lar sa ye sin de olur. Kal bin, içi ne gi ren faz la mik tar da

sı vıy la ge ril me si so nu cun da kalp te ki al gı la yı cı lar be yi ne du rum la il gi li sin -

yal ler gön de rir ler. Be yin bu na kar şı böb re ğe gi den da mar la rı ayar la ya rak ka -

nın sü zül me si ni ar tı rır. Yük sek tan si yon, ya ni da mar lar da ki sı vı mik ta rı nın

art ma sı, in san için ol duk ça teh li ke li bir du rum oluş tu rur. Eğer bir ön lem

alın maz sa so nuç ölüm dür. Ancak bu olmaz ve yüksek tansiyona karşı

vücudu koruyan bir olaylar zinciri başlar. Ar tan kan ba sın cı kal bin da ha faz -

la ge ril me si ne ne den olur. Bu ge ril mey le kas lif le ri nin de ara la rı açı lır ve lif -

le rin içi ne hap se dil miş olan me saj mo le kül le ri ser best ka la rak ka na ka rı şır.

Ar dın dan bu me saj kan yo luy la böb rek le re ula şır. Bu na bağ lı ola rak vü cut -

tan atı lan sı vı mik ta rı da ar tar. Böy le ce kan ba sın cı nor mal dü ze ye iner ve

kalp sağ lık lı ola rak at ma ya de vam eder. 

Kan da ki ba sınç dü ze yi nin dü zen len me sin de böb re ğin sa hip ol du ğu rol

bu ka dar la da bit mez. Tan si yo nun dü şük ol du ğu du rum lar da da böb rek te ki

çok özel ya pı da bir hüc re olan JGA'dan "re nin" ad lı bir mad de sal gı la nır. An -

cak bu mad de nin doğ ru dan ken di si nin tan si yon yük sel ti ci et ki si yok tur. Bu

mad de üre til di ği yer den çok da ha fark lı bir yer den, ka ra ci ğer den sal gı la nan

"an ji oten si no jen" ad lı bir mo le kül le bir le şe rek "an ji oten sin-1" mo le kü lü ne dö -

nü şür. An cak bu olu şan hor mon la rın da tan si yon üze rin de çok cid di bir et -

ki si yok tur. Kan do la şı mın da bu lu nan bu hor mon da ha son ra yi ne fark lı bir

or gan da, ak ci ğer de bu lu nan "ACE" adı ve ri len ve sa de ce "an ji oten sin-1" mo -

le kü lü nü par ça la ma ya ya ra yan bir en zim sa ye sin de da ha fark lı bir mo le kül

olan "an ji oten sin-2" mo le kü lü ne dö nü şür. 

İş te da mar lar üze rin de et ki gös te rip tan si yo nu nor mal se vi ye ye çı ka ra -

cak olan asıl hor mon da son nok ta da üre ti len bu mo le kül dür. Bu mo le kül
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karaciğer

an ji oten si no jen

kan

kan damarı

akciğer

an ji oten sin 1

ACE

an ji oten sin 2

böbrek

renin

Vücut için son derece
önemli olan kan
basıncını dengeleyen
sistem

oluş maz sa ken din den ön ce üre til miş hiç bir hor mo nun tan si yon üze rin de bir

et ki si ol ma ya cak tır. An ji oten sin-2 mo le kü lü yi ne sa de ce ken di siy le bir leş -

mek üze re da mar yü ze yin de bu lu nan al gı la yı cı lar la bir leş tik ten son ra da -

mar la rın bü zül me si ni ve tan si yo nun yük sel me si ni sağ lar. 

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken en önem li nok ta, bu mad de le rin et ki le -

ri nin bir bir le ri ne bağ lı olu şu dur. Bi ri nin ol ma ma sı di ğe ri nin de ol ma ma sı an -

la mı na gel mek te dir. Böy le bir du rum da sa de ce tek bir aşa ma sı nın bi le rast -

lan tı lar la oluş ma sı müm kün ol ma yan böy le bir sis te min bü tün ele man la rı nın

ay nı an da, ay nı be den de rast lan tı lar la oluş ma sı im kan sız dır. Rast lan tı la rın

böb rek le re an la ma ka bi li ye ti ni, ön lem al mak için ge rek li olan ka rar yet ki si ni

ka zan dı ra ma ya ca ğı ise tar tı şıl maz dır. Tüm bu de tay lı ya pı la rın ay nı an da

var ol ma sı, on la rın Allah ta ra fın dan ya ra tıl mış ol duk la rı nın açık bir gös ter -

gesidir.



Dolaşım Sistemindeki Şuur

Vücut do ku la rı nın bes le ne bil me le ri için ge rek li olan en önem li mad de -

ler den bi ri ok si jen dir. Bu ne den le, do ku la ra ok si je nin sü rek li ola rak ye ter li

mik tar lar da ulaş tı rıl ma sı ge re kir. Vü cut için de ki ku sur suz sis te min en önem -

li par ça la rın dan bi ri olan do la şım sis te mi, bu ok si jen ta şı ma gö re vi ni ku sur -

suz ca ye ri ne ge ti rir. Do ku lar da ki ok si je nin mik ta rı düş tü ğün de, do ku ya gi -

den kan akı mın da der hal OTO MA TİK ola rak be lir gin bir ar tış mey da na ge -

lir. Hat ta ge rek ti ği du rum lar da, kan akı şı nın ye di kat lık bir ar tış gös ter di ği

bi lin mek te dir. 

Bu sis te min par ça la rı, hiç bir şu ura, bil gi ye ve ya ka rar ver me me ka niz -

ma sı na sa hip ol ma yan do ku lar, hüc re ler, kan da mar la rı, pro te in ler dir. Öy le

ise, do la şım sis te mi ne do ku lar da ki ok si jen mik ta rı nın düş tü ğü nü ha ber ve -

ren, do la şım sis te mi ne kan akı şı nı hız lan dır ma sı nı em re den, teh li ke at la tıl dı -

ğın da kan akı şı nı es ki ha li ne ge ri dön dü ren bil gi, akıl ve ka rar ye te ne ği ki me

ait tir? Han gi hüc re ye han gi ha be rin ulaş tı rı la ca ğı nı tes pit eden, hüc re le rin

an la ya ca ğı bir dil le bu me sa jı ile ten ne dir? Ve ya me saj alan hüc re ler, o me sa jı

na sıl oku mak ta ve an la yıp uy gu la mak ta dır lar? Bir hüc re nin oku ma ve an la -

ma ye te ne ği ol ma sı müm kün de ğil dir. Bu ko nu da da ha pek çok de tay araş -

tı rı la bi lir ama so nuç hep ay nı dır: Vü cu dun için de, bu iş lem le ri yü rü te bi le -

cek, kan da ki ok si jen mik ta rı nı den ge le ye bi le cek bir şu ur yok tur. İn sa nın ken -

di si ço ğu za man böy le bir me ka niz ma nın var lı ğın dan da hi ha ber siz ya şa -

mak ta dır. 

Ev ren de var olan can lı ve can sız tüm var lık lar gi bi vü cu du muz da ki

tüm ya pı lar ve sis tem ler de Allah'ın em riy le ha re ket eder ler. Tüm can lı la rın

vü cut la rın da, or gan la rın dan hüc re le ri ne, pro te in le rin den mo le kül le ri ne ka -

dar her zer re le rin de gö rü len şu ur, Allah'ın yaratışının bir eseridir. 
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O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde)

kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En

güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların

tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.

(Haşr Suresi, 24)
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oksijen
taşıyan
kan
hücreleri

kan damarı

vücut dokusu

kılcal damarlar

VÜCUT KAN DOLAŞIMI

Or gan lar da ki ok si jen mik ta rı
düş tü ğün de, do la şım sis te mi ne
kan akı şı nı hız lan dır ma sı nı em -

re den bir me saj ge lir. Bu nun
so nu cun da do ku la ra ula şan

kan akı mın da be lir gin bir ar tış
olur ve böy le ce or gan la rın ok -

si jen ih ti ya cı kar şı lanır. 



Damarların Gevşemesini Sağlayan
Mucize Molekül: Nitrik Oksit

1998 yı lın da No bel Fiz yo lo ji ve Tıp Ödü lü'nü pay la şan üç bi li ma da mı

da mar da sal gı la nan nit rik ok sit (NO) ad lı mo le kü lün gev şe ti ci bir özel li ğe sa -

hip ol du ğu nu keş fet ti ler. Bu mo le kül sa ye sin de da ma rın du var ger gin li ği

dü zen len mek te dir. An cak nit rik ok sit bu işi tek ba şı na yap maz. O, da mar du -

va rı nın gev şe til me sin de bir ara cı ola rak gö rev ya par. 

Bu zin cir le me iş le min na sıl ge liş ti ği ni da ha iyi an la ya bil mek için yan da -

ki şe ma yı in ce le ye bi lir si niz. Da ma rın gev şe me si için ön ce lik le kan da bu lu -

nan ba zı uya rı ile ti ci hor mon lar dev re ye gi rer ler. Bun lar da mar za rın da ki alı -

cı la ra bağ la na rak bu iş le mi baş la tır lar. Bu nu ilk do mi no ta şı nın düş me siy le

di ğer tüm taş la rın bir bi ri ni et ki le ye rek sı ray la düş me si ne ben ze te bi li riz. İlk

taş ha re ke te geç tik ten, ya ni kan da ki uya rı ile ti ci hor mon da mar za rın da ki alı -

cı la ra bağ lan dık tan he men son ra hüc re za rı ne yap ma sı ge rek ti ği ni "an lar" ve

nit rik ok sit üret me ye baş lar. Üre til dik le ri an da ne yap ma la rı ge rek ti ği ni "bi -

len" nit rik ok sit mo le kül le rin den ba zı la rı hız la da mar düz kas hüc re le ri ne ge -

lir ler. Bu ra da hüc re ye gi re rek GTP ad lı en zim le bir le şir ler. Bu, ikin ci aşa ma -

dır. An cak da ma rın gev şe me si için bir son ra ki aşa ma ya ge çil me si ge rek mek -

te dir. Nit rik ok sit GTP ile bir leş tik ten son ra cGMP isim li bir baş ka en zim üre -

til me ye baş lar. El bet te üre ti len bu ye ni mad de nin de bu zin cir de bir gö re vi

var dır ve bu nu ger çek leş tir mek için mi yo zi ne gi de rek, onu ha re ke te ge çi rir.

Mi yo zin, kas hüc re le ri nin ka sı lıp gev şe me si için ge rek li olan bir et ken dir. Ar -

tık son aşa ma ya ge lin miş tir. Mi yo zi nin de ha re ke te geç me siy le son taş da dü -

şer ve kas hüc re le ri gev şer. 

Şim di bu aşa ma la rın tü mü nü bir kez da ha zih ni niz de can lan dı rın. Dik -

kat edi lir se bu iş lem de rol alan hor mon ve hüc re ler bi linç li bir şe kil de ha re -

ket et mek te dir ler. Kan da ki uya rı ile ti ci hor mon lar da mar za rın da ken di le ri

için uy gun olan ye re gi de rek, o böl ge yi et ki ler ler ve bu sü re ci baş la tır lar.

Bun dan son ra ki iş lem ler de de ay nı bi linç göz len mek te dir. Her uya rı, kap ka -

ran lık in san be de ni nin için de as la yo lu nu şa şır ma dan, hep doğ ru ye re gi de -

rek ba şa rı lı bir so nuç el de eder. 

Pe ki ama hüc re ler, hor mon lar ve mo le kül le rin bu şu ur lu ha re ket le ri na -

sıl ger çek leş mek te dir? Bu bi linç ken di le ri ne ait ola bi lir mi? El bet te ola maz.

Ama bir hüc re nin ne za man, ne üre te ce ği ni ona bil di ren, hor mo nun ve ya

mo le kü lün doğ ru ad re se gi de bil me si için on la ra yo lu gös te ren, ad re sin doğ -

ru ol du ğu nu bil di ren, kı sa ca tüm bun la rı yön len di ren bir ak la ve şu ura ih ti -

yaç var dır. Bu son suz akıl, hüc re yi, hor mon la rı, mo le kül le ri ya ra tan, ne şe -

kil de ha re ket et me le ri gerek tiğini on lara il ham eden Allah'a ait tir. 
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Kan da ma rı içe ri -
sin de iler le yen
uya rı ile ti ci hor -
mon lar,

damar zarındaki
alıcılara bağlanır-
lar.

Dış tabaka Kan
damarının zarı

Düz kas
hücreleri

Elastik
beyaz tabaka

Böylece zincirleme
işlemler
başlatılmış olur.

Hücre zarı Nitrik
oksit üretimine
başlar.

Nit rik Ok sit mo le kül le ri
düz kas hüc re le rine ulaşır.

Nitrik oksit hücredeki GTP enz-
imine bağlanır.

Böylece etkin hale gelen enzim
cGMP enziminin üretimini
başlatır.

cGMP enzimi ise miyozine gider
ve miyozini harekete geçirir. 

Dolayısıyla kas hücreleri gevşer.



Darwinizm'in Ne Büyük Bir Safsata
Olduğunu Görmek İçin 
Sadece Bir Örnek Yeter!

Dar wi nizm, te sa dü fen mey da na ge len mil yon lar ca ola yın, can sız mad -

de le ri can lan dır dı ğı nı, ku sur suz ca iş le yen, ek sik siz ta sa rı ma sa hip ya pı la rı

oluş tur du ğu nu öne sü ren, son de re ce man tık sız bir id di adır. Dar wi nizm'in

ne ka dar bü yük bir saf sa ta ol du ğu nu gör mek için şu ör ne ği oku ma nız da hi

ye ter li dir.

Kan da ki ta şı yı cı pro te in ler den bi ri olan al bu min, ko les te rol gi bi yağ la -

rı, hor mon la rı, ze hir li saf ra ke se si mad de si ni ve pe ni si lin gi bi ilaç la rı ken di -

ne bağ lar. Da ha son ra kan la bir lik te vü cut ta ge ze rek, top la dı ğı ze hir le ri ka -

ra ci ğer de za rar sız ha le ge ti ril mek üze re bı ra kır, be sin mad de le ri ni ve hor -

mon la rı ise ge rek li ol duk la rı yer le re gö tü rür.

Şim di bir dü şü nün ve ken di ni ze şu so ru la rı so run:

● Al bu min gi bi atom lar dan oluş muş, hiç bir bil gi si, şu uru ol ma yan bir

mo le kül na sıl olur da, yağ la rı, ze hir le ri, ilaç la rı, be sin mad de le ri ni bir -

bi rin den ayırt ede bi lir? 

● Da ha sı, na sıl olur da ka ra ci ğe ri, saf ra yı, mi de yi ta nı yıp, ta şı dı ğı mad de -

le ri şa şır ma dan, ya nıl ma dan, hiç ha ta yap ma dan her se fe rin de doğ ru

ye re ve ih ti yaç ora nın da bı ra ka bi lir?

Kan da ta şı nan ze hir li mad de le ri, ilaç ve be sin mad de le ri ni mik ros kop -

ta gör se niz –tıp eği ti mi al ma dıy sa nız- bun la rı siz bi le bir bi rin den ayı ra maz -

sı nız. Han gi or ga na han gi si nin ne ka dar mik tar da bı ra kıl ma sı ge rek ti ği ni ise

ke sin lik le tes pit ede mez si niz.

İn san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu nun, özel bir eği tim al ma dık ça bi le me -

ye cek le ri bu bil gi le ri, şu ur suz bir kaç ato mun bir le şi min den olu şan al bu min

mo le kü lü bil mek te ve mil yon lar ca yıl dır bü tün in san la rın vü cu dun da gö re -

vi ni ku sur suz ca ye ri ne ge tir mek te dir. Kuş ku suz bir "atom top lu lu ğu nun"

böy le bir şu ur gös te re bil me si, Allah'ın son suz kud re ti ve il mi ile ger çek leş -

mek te dir.
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"Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki, O'nun

dışında ilah yoktur. O, ilim bakımından herşe-

yi kuşatmıştır." (Taha Suresi, 98)
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Albumin, kandaki bazı
maddeleri kendine bağlar.
Zehirli olanları karaciğere
diğerlerini ise ilgili yerlere
bırakarak kusursuz bir
dağıtım hizmeti verir.

kılcal damarlar

kılcal damarların
içinde yeşil renkli
plazma proteinleri 

plazmanın içindeki
albuminler

Albuminler zehirli
atıkları toplayıp kan

damarları yoluyla
karaciğere götürürler.

karaciğer



Vücudunuzdaki Her Bir Protein
Kusursuz Bir Tasarıma ve 

Vazgeçilmez Görevlere Sahiptir!

Tesa düf le rin ya rat ma gü cü nün ol ma dı ğı nı gös ter mek için en et ki li yön -

tem Allah'ın var lı ğı nın de lil le ri ni an lat mak tır. Ken di vü cu du muz dan bir ör -

nek ve re lim.

Ayak ta dur mak tan, ko lu mu zu kal dır ma ya ka dar her tür lü ha re ke ti kas -

la rı mız sa ye sin de ger çek leş ti ri riz. Bu ha re ket le ri ya pa bil me miz için kas hüc -

re le ri mi ze de vam lı bir ok si jen akı şı ol ma sı ge rek li dir. Kas hüc re le ri ne ok si jen

ta şı ma iş le mi ni de vü cut ta ki pro te in ler den bi ri olan mi yog lo bin üst len miş tir.

Mi yog lo bin kan da ok si jen ta şı mak la gö rev li olan he mog lo bin ad lı baş ka bir

pro te ine ge nel ola rak çok ben zer. An cak mi yog lo bin he mog lo bin den fark lı

ola rak tek bir ok si jen ya ka la ma ka pa si te si ne sa hip tir. Mi yog lo bi nin bu özel -

li ği sa ye sin de kas la ra ok si jen azar azar ve be lir li bir mik tar da ta şı nır. 

Bir an için, kan da ok si jen ta şı yan he mog lo bin ile kas lar da ok si jen ta şı -

yan mi yog lo bi nin yer de ğiş tir di ği ni dü şü ne lim. Bu du rum da mi yog lo bin vü -

cut için ge rek li olan ok si je ni ak ci ğer ler den ta şı mak için ye ter li ola ma ya cak -

tır. Di ğer yan dan he mog lo bin de kas do ku la rı na ge re ğin den faz la ok si je ni,

üs te lik de ani ola rak bı ra ka cak tır. Bu du rum da da tüm vü cu dun den ge si bo -

zu la cak tır. An cak böy le bir şey ol maz ve bu iki pro te in her za man doğ ru yer -

de bu lu nur. Bu sa ye de ra hat lık la ne fes alır, is te di ği miz gi bi ha re ket ede bi li -

riz. 

He mog lo bin ve mi yog lo bin in san vü cu dun da ki pro te in ler den sa de ce

iki ta ne si dir. Vü cut ta ki di ğer pro te in ler de ay nı şe kil de tam ih ti yaç du yu lan

özel lik ler de ve ih ti yaç du yu lan yer ler de üre ti lir ler. Bu ör nek ler de gö rül dü ğü

gi bi in san vü cu du, te sa dü fen or ta ya çık ma sı im kan sız olan, ku sur suz bir ya -

ra tı lı şa sa hip tir. Bu ya ra tı lı şın sa hi bi, tüm alem le rin Rab bi olan Allah'tır.
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Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? 

Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz? 

(Nahl Suresi, 17)
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M İ Y O G L O B İ N H E M O G L O B İ N

Miyoglobin Oksijen O2 O2Hemoglobin

SADECE KAS
HÜCRELERİNE

OKSİJEN
TAŞIYAN MİYO-

GLOBİN

KAN DAMARLARI
İÇERİSİNDE
HÜCRELERE

OKSİJEN TAŞIYAN
HEMOGLOBİN

Kas la ra ok si jen ta şı mak la gö rev li olan mi yog lo bin tek ok si jen mo le kü lü ta şı ya -
bi lir ken, di ğer do ku la ra ok si jen ta şı yan he mog lo bin da ha faz la ok si jen mo le kü -
lü ka pa si te si ne sa hip tir. Bu sa ye de her do ku ken di ih ti ya cı ka dar ok si je ne sa -
hip olur. 



Hataları Tespit Eden Enzimler
Vücu dun bil gi ban ka sı olan DNA'da za man za man dış et ki ler so nu cu

ba zı ha ta lar mey da na ge le bi lir. An cak bu ha ta lar DNA kont rol me ka niz ma -

la rı ta ra fın dan hiç va kit kay bet me den dü zel ti lir. Dü zelt me iş le mi ni ger çek -

leş ti ren ler de yi ne DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da üre til miş olan en zim ler -

dir. 

Dü zelt me iş le mi bir kaç aşa ma dan mey da na ge lir:

1. Ha sar gö ren DNA şe ri di nin ha ta lı kıs mı DNA nük le az ad lı en zim ta -

ra fın dan tes pit edi lir. 

2. DNA nük le az tes pit et ti ği ha ta lı kıs mı ko par tır. Böy le ce DNA sar ma -

lın da bir boş luk olu şur. 

3. Bir baş ka en zim olan DNA po li me raz, sağ lam olan kop ya dan doğ ru

bil gi yi ala rak, boş ye re doğ ru bil gi yi yer leş ti rir. 

4. An cak dü zelt me iş le mi ni bu nun la bit mez. Dü zelt me nin ger çek leş ti ği

yer de ki şe ker-fos fat şe ri di üze rin de bir ko puk luk mey da na gel miş tir. Bu ko -

puk luk ise DNA li gaz en zi mi ta ra fın dan ta mir edi lir. 

Yap tık la rı iş ler den de an la şıl dı ğı gi bi, DNA'da ki ha ta la rın dü zel til me -

sin de gö rev alan en zim ler bir çok özel li ğe ay nı an da sa hip ol ma lı dır lar. Ha ta -

la rı tes pit ede bil me le ri için DNA'yı çok iyi ta nı ma la rı ge re kir. Ay rı ca, doğ ru

bil gi yi ne re den al ma la rı ve açı lan boş lu ğu na sıl ka pat ma la rı ge rek ti ği ni de

bil me li dir ler. 

İşin en il ginç yö nü de, DNA'nın hem üre ti mi ni sağ la yan hem de ya pı sı -

nı de net le yen bu en zim le rin, yi ne DNA'da ka yıt lı olan bil gi le re gö re ve

DNA'nın emir ve kont ro lün de üre til miş pro te in ler ol ma sı dır. Or ta da içi çe

geç miş öy le muh te şem bir sis tem var dır ki, böy le bir sis te min ka de me ka de -

me olu şan te sa düf ler le bu ha le gel me si hiç bir şe kil de müm kün de ğil dir.

Çün kü en zi min ol ma sı için DNA'nın ol ma sı, DNA'nın ol ma sı için de en zi -

min ol ma sı, her iki si nin ol ma sı için se hüc re nin de, za rın dan di ğer bü tün

komp leks or ga nel le ri ne ka dar ek sik siz olarak var ol ması gerekir. 

Can lıların bir birini iz leyen "yarar lı tesadüf ler" sonucun da "aşama

aşama" geliş tik lerini öne süren ev rim teorisi, söz konusu DNA-en zim

paradok su tarafın dan kesin biçim de yalan lan mak tadır. Çün kü DNA'nın ve

en zimin de ay nı an da var ol ması gerek mek tedir. Bu ise Rabbimiz'in kudretli

yaratmasını gös terir.
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"Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi

O'na 'gönülden boyun eğmiş' bulunuyorlar." 

(Rum Suresi, 26)
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1. DNA nük le az
en zi mi eş le nen

DNA zin ci rin de -
ki tüm ba sa -

mak la rı tek tek
kont rol eder ve

bir ha ta var sa
bu nu tes pit

eder.

2. Bul du ğu bir
ha ta ol du ğun da
onu he men ye -
rin den ko pa rıp

çıkar tır.

3. Bu sı ra da
dev re ye gi ren

DNA po li me raz
en zi mi, boş ka -
lan ye re, doğ ru
par çayı getirir.
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4. DNA po li me raz
en zi mi ge tir di ği bu
doğ ru par ça yı ye -
ri ne yer leş tirir.

5. Dev re ye gi ren 3.
bir en zim olan
DNA li gaz ko puk
ye ri gö rüp gelir.

6. Ve uygun
malzemeyi kullla-
narak kopuk yeri
tamir eder.



Darwinizm'e İnanmak, Çocuk Masallarının
Gerçek Olduğuna İnanmak Kadar Büyük 

Bir Mantıksızlıktır

Aşa ğı da gör dü ğü nüz tab lo da ki harf ler rast ge le di zil me miş ler dir. Bu

harf ler as lın da ka nı nız da ok si jen ta şı mak la gö rev li he mog lo bin pro te ini nin

ta ri fi nin bir bö lü mü dür. Bu ta rif, vü cut la il gi li tüm bil gi le rin bu lun du ğu

DNA'da ka yıt lı dır. He mog lo bin üre til me si ge rek ti ğin de, DNA'da ki 3 mil yar

harf için den bu harf ler se çi lir. Bu seç me iş le mi ni, RNA po li me raz adın da ki

en zim ya par. Bu en zim o ka dar dik kat li ve ti tiz dir ki, hiç bir za man oku ma da

ve doğ ru harf le ri seç me ko nu sun da bir ha ta yap maz. Her se fe rin de mil yar -

lar ca harf ara sın dan doğ ru olan la rı se çer. 

Doğ ru harf le ri se çe rek, pro te inin ta ri fi ni al dık tan son ra üre tim için, hüc -

re için de ki üre tim mer ke zi ne, ya ni ri bo zo ma gi der. 

Ri bo zom da, bu ta ri fi ay nı ti tiz lik le dik kat li ce okur, an lar ve he men ku -

sur suz ca üre tir. 

Bu, son de re ce ile ri tek no lo ji ye sa hip bir gök de le nin pla nı nın mi mar ve

mü hen dis ler ta ra fın dan oluş tu rul duk tan son ra, in şa sı nın ger çek leş ti ril me si

için il gi li uz man ve tek nis yen le re ema net edil me si gi bi plan lı ve or ga ni ze bir

olay dır. 

Dar wi nist ler ise, göz le gö rül me ye cek ka dar kü çük bir alan da olu şan bu

yük sek se vi ye li or ga ni zas yo nun, te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eder ler. Can -

sız, kör ve şu ur suz atom lar dan olu şan mo le kül le rin sü rek li akıl gös te re rek,

ku sur suz bir pla nın ve dü ze nin yö ne ti ci le ri ve uy gu la yı cı la rı ol du ğu nu  id -

dia eder ler. 

Dar wi nizm'in bu id di ala rı na inan mak, ço cuk ma sal la rı nı ger çek san -

mak ka dar man tık sız ve ina nıl -

maz dır. An cak Dar wi nizm bü yü

ve hip noz tek nik le ri kul la na rak,

bir çok in sa nı kan dır mış ve kav ra -

yı şı nı ka pat mış tır. 
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CCCTGTGGAGCCACACCCTAGGGTTGGCCAATCTACTCCCAGGAGCAGGGAGGGCAGGAG

CCAGGGCTGGGCATAAAAGTCAGGGCAGAGCCATCTATTGCTTACATTTGCTTCTGACAC

AACTGTGTTCACTAGCAACTCAAACAGACACCATGGTGCACCTGACTCCTGAGGAGAAGT

CTGCCGTTACTGCCCTGTGGGGCAAGGTGAACGTGGATGAAGTTGGTGGTGAGGCCCTGG

GCAGGTTGGTATCAAGGTTACAAGACAGGTTTAAGGAGACCAATAGAAACTGGGCATGTG

GAGACAGAGAAGACTCTTGGGTTTCTGATAGGCACTGACTCTCTCTGCCTATTGGTCTAT

TTTCCCACCCTTAGGCTGCTGGTGGTCTACCCTTGGACCCAGAGGTTCTTTGAGTCCTTT

GGGGATCTGTCCACTCCTGATGCTGTTATGGGCAACCCTAAGGTGAAGGCTCATGGCAAG

AAAGTGCTCGGTGCCTTTAGTGATGGCCTGGCTCACCTGGACAACCTCAAGGGCACCTTT

GCCACACTGAGTGAGCTGCACTGTGACAAGCTGCACGTGGATCCTGAGAACTTCAGGGTG

AGTCTATGGGACCCTTGATGTTTTCTTTCCCCTTCTTTTCTATGGTTAAGTTCATGTCAT

AGGAAGGGGAGAAGTAACAGGGTACAGTTTAGAATGGGAAACAGACGAATGATTGCATCA

GTGTGGAAGTCTCAGGATCGTTTTAGTTTCTTTTATTTGCTGTTCATAACAATTGTTTTC

TTTTGTTTAATTCTTGCTTTCTTTTTTTTTCTTCTCCGCAATTTTTACTATTATACTTAA

TGCCTTAACATTGTGTATAACAAAAGGAAATATCTCTGAGATACATTAAGTAACTTAAAA

AAAACTTTACACAGTCTGCCTAGTACATTACTATTTGGAATATATGTGTGCTTATTTGC

ATATTCATAATCTCCCTACTTTATTTTCTTTTATTTTTAATTGATACATAATCATTATAC

ATATTTATGGGTTAAAGTGTAATGTTTTAATATGTGTACACATATTGACCAAATCAGGGT

AATTTTGCATTTGTAATTTTAAAAAATGCTTTCTTCTTTTAATATACTTTTTTGTTTATC

TTATTTCTAATACTTTCCCTAATCTCTTTCTTTCAGGGCAATAATGATACAATGTATCAT

GCCTCTTTGCACCATTCTAAAGAATAACAGTGATAATTTCTGGGTTAAGGCAATAGCAAT

ATTTCTGCATATAAATATTTCTGCATATAAATTGTAACTGATGTAAGAGGTTTCATATTG

CTAATAGCAGCTACAATCCAGCTACCATTCTGCTTTTATTTTATGGTTGGGATAAGGCTG

GATTATTCTGAGTCCAAGCTAGGCCCTTTTGCTAATCATGTTCATACCTCTTATCTTCCT

CCCACAGCTCCTGGGCAACG...

Yan da ki tab lo da gör dü ğü nüz harf ler, he -
mog lo bin pro te ini nin DNA'da ki ta ri fi dir.

Vü cut için he mog lo bin üre til me si ge rek ti -
ği za man RNA po li me raz isim li en zim,
DNA'ya ge lir ve yak la şık 3 mil yar harf

için den bu harf le ri tek tek se çe rek kop ya -
lar ve bun la rı doğ ru şe kil de sı ra lar. Da ha

son ra kop ya la dı ğı ta ri fi üre til mek üze re
hüc re nin fab ri ka sı na götürür. 



Bilgi Şuur ve Beceri Sahibi Enzimler

Bir hüc re de, bel li bir pro te inin üre til me si ge rek ti ğin de, RNA po li me raz

isim li bir en zim, hüc re nin bil gi ban ka sı olan DNA'ya gi der ve DNA'dan üre -

ti le cek pro te in le il gi li bil gi le ri bu la rak ken di si ne bir kop ya sı nı alır. An cak ba -

zen pro te in le il gi li bil gi ler DNA'nın fark lı böl ge le rin de da ğı nık ola rak bu lu -

nur. Bu ne den le, RNA po li me raz en zi mi bil gi nin baş la dı ğı yer den bit ti ği ye -

re ka dar olan bö lü mün ta ma mı nı kop ya la dı ğın da, ara da işi ne ya ra ma yan

yer le ri de kop ya la mış olur. Ara lar da ge rek siz bil gi le rin  bu lun ma sı ise, fark -

lı ve işe ya ra maz bir pro te inin üre til me si ne ne den ola cak tır. İş te bu aşa ma da

"spli ce oso me" isim li en zim ler yar dı ma ge lir ler ve bü yük bir us ta lık la yüz bin -

ler ce bil gi nin için den ge rek siz olan la rı se çip çı kar ta rak, ka lan zin cir le ri bir -

bir le ri ne ek ler ler. 

RNA kır pıl ma sı ola rak isim len di ri len bu iş lem de, bir kaç ato mun bir leş -

me siy le mey da na ge len  mo le kül ler, çok şu ur lu bir dav ra nış gös ter mek te dir -

ler. Ade ta bir re dak tör gi bi ça lı şa rak, ya zı da ki ek sik le ri, ha ta la rı dü zelt mek -

te dir ler. Bu atom lar, RNA po li me raz'ın han gi pro te ini üret me ye ça lış tı ğı nı

bil mek te, bu pro te inin mey da na gel me si için ge rek li ve ge rek siz olan bil gi yi

bir bi rin den ayırt ede bil mek te, üs te lik yüz bin ler ce bil gi ara sın da hiç ha ta yap -

ma dan bu işi ger çek leş ti re bil mek te dir ler. Ay rı ca, ken di le ri ne her ih ti yaç ol -

du ğun da bu nu he men an la ya rak hiç ge cik me den olay ye ri ne  ge lip, gö rev le -

ri ne baş la mak ta dır lar. 

Bu ra da an la tı lan lar, hüc re nin için de ger çek le şen mil yon lar ca olay dan

sa de ce bir ta ne si nin, kü çük bir ara aşa ma sı dır. Bu şu uru, bil gi yi, ak lı, be ce ri -

yi, so rum lu luk his si ni ve iş bir li ği ge rek ti ren dav ra nış la rı şu ur suz atom la rın

gös ter me le ri ke sin lik le müm kün de ğil dir. 

Ne var ki ev rim ci ler, do ğa nın böy le si ne ku sur suz bir sis te mi, te sa dü fen

oluş tur du ğu nu id dia ede cek ka dar man tı ğa, ak la ve bi li me kar şı gel mek te -

dir ler. İna nıl ma sı im kan sız şey le re ina nan ev rim ci ler do ğa nın mu ci ze ler

mey da na ge tir di ği ni, şu ur suz atom la rı te sa dü fen şu ur ve akıl la ha re ket et tir -

di ği ni id dia eder ler. 

An cak ev rim ci ler ya nıl mak ta dır. Tüm bu şu ur lu ve plan lı iş le rin dü zen -

le yi ci si ve yö ne ti ci si Allah'tır.
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Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir

biçim (suret) verdi; suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş

O'nadır. (Teğabun Suresi, 3)
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Pro te in üre ti le ce ği za man, DNA'dan pro te inin ta ri fi  kop ya la nır. An cak, ba zen ta rif DNA'nın
fark lı böl ge le rin de bu lu nur ve ara da ka lan is ten me yen bil gi ler de kop ya la nır. Yu ka rı da kop -
ya lan mış olan bil gi nin düz kır mı zı renk te olan böl ge si, is ten me yen bil gi ye ait böl ge dir. Doğ -
ru p ro te inin üre ti le bil me si için bu böl ge den kur tul mak ge re kir. 

İş te bu es na da "spli ce oso me" isim li en zim ler yar dı ma ge lir ler ve is ten me yen böl ge nin iki
ucu nu bir bi ri ne değ di re cek şe kil de kop ya la nan zin ciri bük meye baş lar lar. 

Bu iş le min so nu cun da is ten me yen böl ge ko par tıl mış olur. İs te ni len bil gi ler ise bir bi ri ne ek -
le nir ve pro te inin ta ri fi üre tim için hüc re nin fab ri ka sı na gö tü rülür. 



Kemik Hücrelerinin
Üretim Planlama Yetenekleri

Kemik le ri miz ilk oluş ma ya baş la dık la rın da kı kır dak do ku ola rak or ta -

ya çı kar lar. Za man la bu do ku nun iç kıs mı sert leş me ye baş lar. Da ha son ra kı -

kır dak do ku, kan da mar la rıy la bir lik te os te ob last ve os te ok last ad lı özel ke -

mik hüc re le ri ta ra fın dan sa rıl ma ya baş lar. Os te ok last hüc re le ri nin gö re vi

sert leş miş kı kır dak do ku da oyuk lar aç mak tır. Bu nu sal gı la dık la rı özel en -

zim ler sa ye sin de ya par lar. Os te ok last la rın ke mik te yap tı ğı yı kım sı ra sın da

os te ob last hüc re le ri de boş dur maz ve is ke le ti oluş tur mak üze re ke mik ya pı

mey da na ge tir me ye baş lar lar. 

Bu iki hüc re gru bu nun or tak la şa ça lış ma sı ne ti ce sin de ke mik ler bü yü -

ye rek is ke le ti oluş tu rur lar. 

Ço cuk luk dö ne min de os te ob last la rın işi da ha ağır dır, çün kü bü yü me

ol duk ça hız lı ol du ğun dan ke mik ya pı mı yı kım dan da ha faz la ol ma lı dır. An -

cak is ke let bel li bir ol gun luk dü ze yi ne eriş tik ten son ra ya pım ve yı kım sü reç -

le ri bir bir le ri ni den ge le me ye baş lar. 

Her in san da ke mik ler de bu lu nan bu hüc re ler ay nı gö rev le ri gö rür ler.

Hep si ke mik yü ze yi ni na sıl in şa ede cek le ri ni bi lir ler. Ka fa ta sın da ki ke mik -

ler le uy luk ke mi ği ara sın da ki fark lı lık la rı bi le rek bu ke mik le re na sıl şe kil ve -

re cek le ri ni, ne za man uza ma la rı nın du ra ca ğı nı, in ce lik ve ka lın lık la rı nın na -

sıl ola ca ğı nı bi lir ler. Ço cuk luk dö ne min den de ha ber dar dır lar. Bu dö nem de

da ha faz la iş le ri ol du ğu nu bi le rek ha re ket eder ler. 

Bu iş lem le rin sı ra la ma sın da hiç bir ka rı şık lık ya şan maz. Her hüc re gru -

bu tam ge rek ti ği an da ak tif ha le ge çer. Bu plan lı olu şum sa ye sin de bü tün ke -

mik ler gö rev le ri ni en iyi şe kil de ye ri ne ge ti re bi le cek bir ya pı ya ve şek le ka -

vu şur lar.

Ke mik hüc re le ri bu üre tim ve plan la ma ye te nek le ri ni na sıl ka zan mış lar -

dır? Şu ur suz atom lar dan olu şan bir hüc re plan la ma ya pa maz. Ka rar ve re -

mez. Vü cut ta ki den ge ler den ha ber dar ola maz. İh ti yaç la rı his se dip ön lem

ala maz. An cak in san be de nin de ki tril yon lar ca hüc re nin her bi ri şu ur lu bir in -

san gi bi dav ran mak ta, hat ta in san dan da ha yük sek bir akıl gös ter mek te dir.

Bu du rum hüc re le rin üs tün bir güç ta ra fın dan yö ne til dik le ri ni ve yön len di -

ril dik le ri ni gös te rir. Hüc re le re ne ler ya pa cak la rı nı il ham eden bü yük bir

kud ret sa hi bi olan Allah'tır.
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Gelişen kıkır-
dak

Yeni kemik-
leşmiş bölge

Kemik iliği
oluşması

İskelet

Kemik
hücreleri

Kıkırdak

Kemikleşme
merkezleri

Yukarıda resmini gördüğünüz insan iskeletinin,  küçücük hücreler
tarafından, aşama aşama inşa edildiğini hiç düşünmüş müydünüz?

Kemik hücreleri, vücudun iskelesini, adeta bir heykeltraş gibi, büyük
bir titizlikle hazırlarlar. Her parçanın sertliğini, uzunluğunu, şeklini,
girinti çıkıntılarını, birbirleriyle kesişeceği yerleri kusursuzca inşa

eden bu hücrelere her adımlarını ilham eden Yüce Allah'tır. 



Yaratılmışlar Arasındaki Müthiş Uyum
Darwinizm'i Yalanlıyor

Dar wi nizm'e gö re her şey te sa düf le rin ve ka osun

ürü nü dür. Oy sa tüm ev ren de öy le ku sur suz bir

dü zen, muh te şem bir uyum ve has sas bir den -

ge var dır ki, Dar wi nist lerin "te sa düf" id di -

ala rı yer le bir ol mak ta dır. Vü cu du nu zun,

göz le da hi gö re me ye ce ği niz bir de ta yın -

da ki uyum ve ta sa rım, si ze bu ger çe ği

gös te re cek tir: Ka nı mı za kır mı zı ren gi ni

ve ren al yu var lar, kan hüc re le ri dir. Al yu -

var lar yas sı disk le re ben zer ler ve son de -

re ce es nek tir ler. Bu özel lik le ri nin, in san

ha ya tı için son de re ce bü yük bir öne mi var -

dır.  

Al yu var la rın bu es nek li ği ol ma say dı, vü cu dun pek çok nok ta sın da ta -

kı lıp ka lır lar dı. Çün kü al yu var la rın ça pı, için de gez dik le ri da mar la rın ça pın -

dan ne re dey se iki mis li da ha faz la dır. An cak, es nek lik le ri sa ye sin de bu bir

prob lem oluş tur maz ve da mar la rın için de ra hat lık la ha re ket eder ler. 

Eğer al yu var lar bu es nek li ğe sa hip ol ma sa lar dı ne olur du? 

Şe ker has ta lı ğın da, böyle bir so run ya şan mak ta dır. Şe ker has ta la rı nın

kan hüc re le ri ge nel lik le es nek li ği ni yi ti rir ve göz le ri ni oluş tu ran has sas do -

ku lar es nek ol ma yan kan hüc re le ri ta ra fın dan tı ka nır. Bu tı kan ma nın so nu cu

ise kör lük tür. 

Gö rül dü ğü gi bi, can lı lar da var olan her ya pı ve her sis tem te sa düf le re

yer bı rak ma ya cak ka dar has sas, bir bi riy le uyum lu ve den ge li dir. Çün kü her

bi ri ni, üs tün bir güç ve ilim sa hi bi olan Allah ya rat mış tır. 
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O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök

yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve

uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gez-

dir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor

musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz

(uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin

olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)
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Alyuvarların
sahip olduğu
şekil ve esneklik,
onların en ince
damarlardan dahi
kolaylıkla geçe-
bilmelerini sağla-
maktadır. 



Kandaki Oksijen Avcısı Hemoglobinler
Vücu du muz da ki tüm hüc re le re ok si jen, kan da ki al yu var hüc re le ri ta ra -

fın dan ta şı nır. Ok si jen mo le kül le ri kan da ser best ola rak do la şır ken al yu var -

la rın ok si jen mo le kül le ri ni ya ka la ma la rı ge re kir. Bu ya ka la ma iş le mi ni ya pan

ise, al yu var lar da ki he mog lo bin isim li pro te in dir. 

Al yu var lar, he mog lo bi ni ta şı ya bil mek için özel ola rak ta sar lan mış lar -

dır. He mog lo bin al yu va rın % 90'ını kap lar ve bu ne den le al yu va rın için den

di ğer hüc re ler de bu lu nan çe kir dek, mi to kond ri gi bi or ga nel ler çı ka rıl mış tır.

Bu sa ye de he mog lo bin ye te ri ka dar ok si jen ya ka la ya bi lir. 

He mog lo bin, ok si je ni ke sin lik le te mas et me den bir ma şa ile tu tar gi bi

tu tar. Çün kü, ok si jen atom la rı ile te mas et ti ği tak dir de he mog lo bin ya nar ve

bu nun so nu cun da ok si jen di ğer hüc re le re ile ti le mez. 

An cak, nor mal şart lar da he mog lo bi nin, ok si je ni hiç do kun ma dan tu ta -

bi le ce ği şe kil de ya ra tıl mış özel sis te mi sa ye -

sin de böy le bir teh li ke ya şan maz. 

He mog lo bi nin ok si jen ya ka la ma me ka -

niz ma sı şöy le dir: He mog lo bin dört fark lı

pro te inin bir leş me sin den mey da na ge lir ve

bu dört pro te in de de mir ato mu ta şı yan özel

bö lüm ler var dır. De mir atom la rı nı ta şı yan

bö lüm ler "he me grup la rı" ola rak ad lan dı rı -

lır. İş te bu "he me grup la rı" he mog lo bin de

ok si je ni tut mak için özel bir ye te ne ğe sa hip

olan özel ma şa lar dır. "He me grup la rı"nın

ok si je ne te mas et me den bir ma şa gi bi ok si je -

ni ya ka la yıp, ih ti yaç du yu lan do ku la ra gö -

tü rüp bı rak ma sı için mo le kü lün için de özel kat lan ma lar ve açı lar mev cut tur.

Bu özel bağ lan ma sı ra sın da bu açı lar be lir li bir oran da de ği şir.

Gö rül dü ğü gi bi, vü cu dun göz le gö rü le me ye cek ka dar kü çük par ça la rı -

nın ara sın da da hi son de re ce ku sur suz ve mü kem mel bir uyum var dır. Böy -

le bir uyu mun te sa dü fen ger çek leş me si ke sin lik le im kan sız dır. Al yu var la rın

içi ni bo şal ta rak he mog lo bi ne yer açan, he mog lo bi nin yan ma ma sı için ok si -

jen le ri ya ka la ya bi le ce ği yan maz ma şa la rı var eden, he mog lo bi ni ok si jen av -

cı sı ola cak şe kil de prog ram la yan, he mog lo bi nin ok si jen mo le kül le ri ni ta nı -

ma sı nı ve di ğer le rin den ayır det me si ni sağ la yan, ya ka la dı ğı ok si jen mo le kül -

le ri ni ne re le re tes lim et me si ge rek ti ği ni he mog lo bi ne gös te ren, te sa düf ler de -

ğil dir. Bu nu id dia et mek, ak lın ve man tı ğın dı şı na çık mak tır. Tüm bun lar

Allah'ın var lı ğı nın, ya ra tışının, son suz il minin ve ak lının birer gös ter gesidir.
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HEME GRUPLARI



Solunum Yollarında Hatasız Yön Tespiti
Yapabilen Tüycükler

Nefes alır ken as lın da ha vay la bir lik te bir çok to zu da so lu muş olu ruz.

An cak vü cut için za rar lı olan bir çok mad de ak ci ğer le re ula şa ma dan be lir li gü -

ven lik ka pı la rın da tu tu la rak et ki siz ha le ge ti ri lir. 

Bu run dan bronş la ra ka dar bü tün so lu num yol la rı nın yü ze yi mu kus ad -

lı bir ta ba kay la kap lı dır. So lu num yol la rı nın yü ze yi ni nem len di ri ci özel li ğe

sa hip olan bu mad de, ha vay la bir lik te so lu nan toz gi bi kü çük mad de le ri tu ta -

rak, ak ci ğe re gir me le ri ni en gel ler. An cak bu ya ban cı mad de le rin mu kus ta ra -

fın dan tu tul duk tan son ra, so lu num yol la rın da bi rik me me si için dı şa rı ya atıl -

ma la rı ge re kir. Bu nun için de bir baş ka gü ven lik me ka niz ma sı dev re ye gi rer. 

Bu me ka niz ma da so lu num yol la rı yü ze yi ni kap la yan sil ya adın da ki siv -

ri uç lu kam çı lar gö rev alır. So lu num yol la rı nın yü ze yin de ki hüc re le rin her bi -

ri nin üs tün de 200 sil ya bu lu nur. Bun lar sa ni ye de 10-20 vu ruş ya pa rak yu ta ğa

doğ ru sü rek li bir çarp ma ha re ke ti nin oluş ma sı nı sağ lar lar. Bu böl ge de ki sil -

ya la rın ha re ket yön le ri hep yu ta ğa doğ ru dur. Bu şe kil de için de ya ban cı mad -

de ba rın dı ran mu ku sun da ki ka da 1 cm hız la yu ta ğa doğ ru iler le me si ni sağ -

lar lar. Bu run da ki sil ya lar ise bu lun duk la rı böl ge de mu ku sun bu kez aşa ğı

doğ ru ha re ket et ti ril me si ge rek ti ği ni bi lir ler ve tam ak si yö ne kam çı ha re ke ti

ya par lar. Böy le ce bu run da ki mu kus ta yer alan mad de le rin yu ta ğa gel me si ni

sağ lar lar. Da ha son ra için de ya ban cı mad de ler bu lu nan mu kus ya yu tu la rak

sin di rim sis te mi ne gön de ri lir ya da ök sü rük le vü cut tan dı -

şa rı atı lır. 

Bu ör nek ler den an la şıl dı ğı gi bi sil ya isim li tüy cük ler,

gör mek için göz le ri, dü şü ne bil mek için be yin le ri ol ma ma sı -

na rağ men ken di le ri ne kı yas la ki lo met re ler ce uzak ta ki yu -

ta ğın ye ri ni tes pit ede bil mek te dir ler. Bu nun ya nı sı ra ya -

ban cı mad de le rin ak ci ğe re gön de ril me si nin be de ne za rar

ve re ce ği ni bil mek te ve bu lun duk la rı böl ge de bu nu en gel le -

ye cek şe kil de, bir bir le riy le tam bir uyum için de, hep ge re -

ken yön de ha re ket et mek te dir ler. 

Bi li ma dam la rı nın çe şit li de ney ler le, fark lı araç lar kul -

la na rak, uzun yıl lar dır sü ren araş tır ma la rı na rağ men ça lış -

ma me ka niz ma sı nı tam ola rak keş fe de me dik le ri bu met re -

nin 2 mil yon da bi ri bo yun da ki tüy cük ler, yer yü zün de ilk

in san va rol du ğun dan be ri ku sur suz bir me ka niz may la ça -

lış mak ta dır lar. On lar ken di le ri ni ya ra tan Alah'ın il ha mıy la

ha re ket et tik le ri için hiç bir te sa düf zin ci ri nin oluş tu ra ma ya ca ğı ka dar mü -

kem mel bir iş le yi şe sa hip tir ler. 
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Elekt ron mik ros ko -
bu al tın da so luk bo -
ru sun da ki tüy cük ler



Bu Yazıyı, Aşağıda Anlatılanların
Şu Anda Vücudunuzda Gerçekleştiğini

Unutmadan Okuyun

Hemog lo bin mo le kü lü hüc re le re ok si jen ta şı ma gö re vi ni üst len miş özel

bir mo le kül dür. He mog lo bin ak ci ğer de ki ok si je ni alır ken, kar bon di ok si di bı -

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

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

ter si bir iş lev gö re rek ok si je ni bı ra kıp kar bon di ok si di alır. 

Bi lim adam la rı bir bi rin den fark lı bu iki iş le vi ya pan he mog lo bi ni "ola -

ğa nüs tü bir mo le kül" ola rak ni te len dir mek te dir ler. Bir ev rim ci olan Gor don

Ratt ray Tay lor, The Gre at Evo lu ti on Mystery (Bü yük Ev rim Gi ze mi) ad lı ki ta bın -

da, he mog lo bin mo le kü lü hak kın da şun la rı yaz mış tır:

… Bu mad de ger çek ten ola ğa nüs tü bir mo le kül dür ki, bir an da ok si je -

ne kar şı bir leş me eği li mi gös te rir ken, bir kaç sa ni ye son ra bu eği li mi ni

kay be der. Bir an da ter ci hi kar bon di ok si te bağ lı ola rak de ği şir. Bu da

onu da ha dik ka te de ğer ya par. (Gordon Rattray Taylor, The Great

Evolution Mystery, Harper&Row Publishers, New York, s.108)
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CO2 bırakıyor

CO2

CO2

Kan plazması

alyuvarkılcal damar

doku        hücreleri

Hemog lo bin, ak ci ğer ler -
den O2 alır ve CO2

bırakır. 

O2 ve CO2,  hemoglobin vasıtası ile
kan damarları içinde taşınır.

O2

O2

O2 alıyor



Bu an la tı lan lar dan da an la şıl dı ğı gi bi, he mog lo bin mo le kü lü ade ta şu ur

sa hi bi bir var lık gi bi ge rek ti ği yer de ve ge rek ti ği za man da ha re ket ede rek ge -

re ken se çi mi ya pa bil mek te dir. Ve hiç bir za man ok si jen ile kar bon di ok si ti bir -

bi ri ne ka rış tır ma mak ta dır.  

Mik ros kop lar la gö rü le bi le cek ka dar kü çük bir mo le kü lün dü şün me, ka -

rar ver me ve ter cih yap ma gi bi özel lik ler ge rek ti ren dav ra nış lar da bu lun ma -

sı el bet te ki dü şün dü rü cü dür. 

Bu mo le kü lün ser gi le di ği ola ğa nüs tü şu ur sa ye sin de, in san ya şa mı nı

ra hat lık la sür dü re bil mek te dir. İn san vü cu dun da sa at te or ta la ma 900 mil yon

al yu var üre ti lir. Sa de ce bir al yu var hüc re sin de ise yak la şık 300 mil yon he -

mog lo bin mo le kü lü bu lu nur. İn san vü cu dun da bu lu nan he mog lo bin mo le -

kül le ri nin sa yı sı ve bu mo le kül le rin hep si nin is tis na sız ay nı ye te nek le re sa -

hip ol duk la rı dü şü nül dü ğün de ko nu nun öne mi da ha net an la şıl mak ta dır. 

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

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

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

ra tan ve can lı la rın vü cut la rı na tüm özel lik leriy le bir lik te yer leş tiren Allah'tır.
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AŞAĞIDA GÖRÜLEN TEK BİR HEMO-
GLOBİN MOLEKÜLÜNDEN YAKLAŞIK

300 MİLYON TANE BULUNUR

1 ALYUVAR HÜCRESİNDE

Hemoglobin molekülü

alyuvar



İnsan Vücuduna Hizmet Eden 
Lizozom Enzimleri

Vücu du muz da gün içe ri sin de bi zim far kın da ol ma dı ğı mız bir çok iş lem

ger çek le şir. Bun la rı gö re vi ni ek sik siz bir şe kil de ye ri ne ge ti ren 100 tril yon

hüc re miz ya par. Bu hüc re le rin içe ri sin de, gö rev le ri ni çok iyi bi len bir çok ya -

pı var dır. Ki mi ener ji, ki mi pro te in üre tir, ki mi ta şı ma iş le mi ya par, ki mi de

de po şek lin de kul la nı lır.

Hüc re nin için de ki bu şu ur lu ya pı lar dan bi ri si de li zo zom dur. Li zo zo -

mu hüc re nin öğüt me ma ki ne si ola rak ta nım la ya bi li riz. Bu or ga nel den sal gı -

la nan en zim ler sa ye sin de vü cut ta bir çok "yık ma" iş le mi ger çek le şir. Li zo zom

en zim le ri ar tık işe ya ra ma yan hüc re le ri yı kıp, par ça la ma la rı ve ya bir ya pı nın

et ra fı nı sa ran za rı öğü te rek del me le ri nin ya nı sı ra, vü cut ta sü rek li ola rak bü -

yü me ye de vam eden ba zı hüc re le ri de par ça lar lar. Li zo zom en zim le ri nin

ger çek leş tir di ği bu yı kım iş le mi, vü cut açı sın dan son de re ce önem li dir. 

Ör ne ğin ha mi le ka dın lar da be be ğin ge li şi miy le bir lik te rah min bü yü -

me si nor ma le oran la bü yük bir ar tış gös te rir. Bu sağ lık lı bir be be ğin do ğa bil -

me si için ge rek li olan bir aşa ma dır. An cak be bek doğ duk tan son ra ar tık bu

de re ce ge niş bir rah me ih ti yaç kal ma mak ta dır. Bu du rum da aşı rı de re ce de

ge niş le miş olan bu or ga nın tek rar es ki ha li ne dön dü rül me si ge rek mek te dir.

İş te bu iş le mi ger çek leş ti ren li zo zom en zim le ri dir. Do ğum iş le mi bit ti ğin de

be lir li hüc re le rin li zo zom la rı ade ta bu nu ha ber alır ve ne yap ma la rı ge rek ti -

ği ni çok iyi bi le rek he men ge rek li en zim le ri sal gı la ma ya baş lar lar. Bu en zim -

ler de vü cu dun sağ lı ğı için ha mi le lik ten son ra ki 10 gün içe ri sin de hız lı bir yı -

kım la rah mi 1/40 ora nın da kü çül tür ler. Böy le ce ra him ar tık es ki bo yut la rı na

dön me ye baş lar. 

Li zo zom lar ay rı ca sper min baş kıs mın da da bu lu nur lar. Sperm, yu mur -

ta ya ulaş tı ğın da onu  sa ran kı lı fı nı del mek için bün ye sin de ta şı dı ğı li zo zom

en zim le ri ni kul la nır. Par ça la yı cı et ki ye sa hip bu en zim ler, yu mur ta yı ko ru -

yan kı lı fı de le rek sper min yu mur ta yı döl le me si ni sağ lar lar.   

Bu ör nek ler de de açık ça gö rül dü ğü gi bi vü cu du muz da ki her me ka niz -

ma bir bi ri ni ta mam la ya cak şe kil de ça lı şır. Ha mi le lik sı ra sın da rah min bü yü -

me si ni sağ la yan sis te min ya nı sı ra onu es ki ha li ne dön dü re cek sis tem de var -

dır. Ay nı şe kil de sağ lam bir kı lıf la ko ru nan yu mur ta yı de le bi le cek en zim de

sper min içi ne özel ola rak yer leş ti ril miş tir.  

İş te Dar wi nist ler bu bir bi riy le içi çe geç miş mü kem mel sis te min ba zı te -

sa düf le rin so nu cun da oluş tu ğu nu ve ku sur suz şe kil de iş le me ye de vam et ti -

ği ni id dia ede cek ka dar akıl ve man tık tan uzak laş mış lar dır. Ken di iç le rin de

mü kem mel bir iş le yi şe sa hip olan bu me ka niz ma la rın vü cu dun bü tü nün de -

ki sis tem ler le de uyum lu bir şe kil de ça lış ma sı, Allah'ın ya ra tı şın da ki ku sur -

suz lu ğu göz ler önü ne ser mek tedir. 
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Elekt ron mik ros ko bun -
da ak tif hal de ki li zo -
zom en zim le rinin
görünüşü

Sperm, yu mur ta ya ulaş tı ğın da onu
del mek için bün ye sin de ta şı dığı  li zo -

zom en zim lerini kul lanır. 

Spermin yumurta
kılıfını delerek içine
girişi

Hüc re yı kı mın da gö -
rev alan ak tif haldeki
li zo zom en zimi



Nefes Almanın Ne Kadar Büyük 
Bir Mucize Olduğunu Hiç

Düşündünüz mü?

Doğ du ğu nuz an dan iti ba ren ra hat lık la ne fes alı yor ve al dı ğı nız bu ne -

fes sa ye sin de ha ya tı nı za de vam ede bi li yor su nuz. Bir kaç da ki ka ne fe si ni zin

ke sil me si tüm vü cut fonk si yon la rı nı zın dur ma sı na ve ha ya tı nı zı yi tir me ni ze

ne den ola bi lir. Pe ki ha yat ta kal ma nı zın ak ci ğer le ri niz de ki "sür fak tan" isim li

mad de ye bağ lı ol du ğu nu bi li yor muy du nuz?

Ak ci ğer le ri ni zi oluş tu ran 300 mil yon dan faz la ke se ci ğin (al ve ol) çev re -

si bu mad de ile çev ri li dir. Her ne fes al dı ğı nız da içi ha vay la do lan bu ke se cik -

le rin açı lıp ka pan ma sı hiç de o ka dar ko lay de ğil dir. Sür fak tan bu ke se cik le -

rin açı lıp ka pan ma sı na yar dım eden bir mad de dir… 

Bu mad de nin çok önem li özel lik le rin den bi ri si, in sa nın dün ya ya gel me -

si ne tam bir ay ka la üre til me ye baş la ma sı dır. İş te ola yın mu ci ze vi yö nü de

bu ra da baş lar. An ne rah min dey ken ak ci ğe ri ni kul lan ma yan be bek na sıl olup

da dı şa rı da ne fes alır ken böy le bir zor luk la kar şı la şa ca ğı nı dü şü nüp, bu

mad de yi üret me ye ih ti yaç du ya bi lir? Sür fak ta nın, ak ci ğe rin de ki ke se cik le ri -

ne yar dım cı ola bi le ce ği ni ne re den bi le bi lir? Bu mad de nin ke se cik le rin ha re -

ke ti ne yar dım cı ola ca ğı nı han gi kim ya bil gi siy le tah min ede bi lir? 

Bu maddenin yokluğu, bazı prematür bebeklerde olduğu gibi, bebeğin

hayatını çok kısa bir zamanda kaybetmesine neden olacaktır. Ama çok nadir

durumlar dışında böyle olmaz, ilk insandan bugüne kadar milyonlarca yıldır

gelişimini tamamlamış olarak doğan her bebek bu madde ile çevrelenmiş

akciğerlerle doğmuş ve rahatlıkla nefes almaya başlamıştır. 

Kuş ku suz bu mu ci ze vi olay ne be be ğin, ne de an ne nin ira de siy le ger -

çek leş mek te dir. Bu ku sur suz sis te mi ya ra tan ve tam ge re ken za man da ça lış -

ma ya baş la ma sı nı sağ la yan Allah'tır.
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Ey in san, 'üs tün ke rem sa hi bi' olan Rab bi ne kar şı se ni

al da tıp-ya nıl tan ne dir? Ki O, se ni ya rat tı, 'sa na bir dü -

zen için de bi çim ver di' ve se ni bir iti dal üze re kıl dı. Di -

le di ği bir su ret te se ni ter tib et ti. 

(İn fitar Suresi, 6-8)
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Akciğer

Sürfaktanla
kaplı 
alveoller

Alveolin kesiti

Kılcal damar zarı

Sürfaktan tabakası 

Kırmızı kan hücresi

(O2) Oksijen

(CO2)
Karbondioksit

Sürfaktan isimli madde, akciğer-
lerde her nefes aldığımızda içi
havayla dolan keseciklerin
kolaylıkla açılıp kapanmalarına
yardım eder. 



Hücreler Arası Haberleşme Ağı

Vücu du muz da ki 100 tril yon hüc re bir bi riy le tam bir uyum için de ça lı -

şır. Bu uyu mun sağ lan ma sı için bir bir le ri nin fonk si yon la rı nı ya kın dan ta kip

et me le ri ge rek li dir. Bu amaç la "hor mon" de nen me saj ile ti ci mo le kül ler üre -

tir ler. Ör ne ğin, Tİ RO İD hor mo nu tüm hüc re le rin me ta bo liz ma hı zı nı kont rol

eder. İN SÜ LİN hor mo nu vü cut ta ki tüm hüc re le re şe ke rin gir me si ni sağ lar.

AL DES TE RON hor mo nu böb re ğe et ki ede rek kan da ki su ve tuz ora nı nı den -

ge de tu tar. Al yu var la rın ya pı mı için ERİTH RO PO İE TİN hor mo nu nun uya rı -

sı ge re kir. 

Da ha yüz ler ce hor mon, hüc re ler ara sın da sü rek li ile ti şim sağ lar. Üs te lik

bu iş lem ler dün ya üze rin de ki mil yar lar ca in sa nın her bi ri nin be de nin de ay -

nı mü kem mel lik le ger çek leş ti ri lir. Hor mon lar ol ma dan in san be de nin de dü -

zen ola maz, ka os olur, ba şı bo zuk luk olur. 

Pe ki ama bir hüc re, bi zim öl çü le ri mi ze gö re kı yas yap tı ğı mız da ken di -

sin den bin ler ce ki lo met re uzak ta olan bir baş ka hüc re nin han gi işi yap ma sı

ge rek ti ği ni ve han gi hor mo nun bu nu sağ la ya ca ğı nı ne re den bil mek te dir?

Da ha sı, bu hor mo nu üret mek için ge re ken for mü lü, mal ze me yi ne re den bil -

mek te ve te min et mek te dir? 

Sa de ce bu ger çek da hi, vü cut ta her şe yin be lir li bir plan da hi lin de bü yük

bir ilimle ya ra tıl dı ğı nı gös ter mek te dir. Yer yü zün de ya şa yan mil yar lar ca in -

sa nın her bi ri nin vü cu dun da ki 100 tril yon hüc re ara sın da ki dü zen, Allah'ın

ya ra tı şı nın ve tek İlah ol du ğu nun bir de li li ve hik me tidir. 
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Allah, ger çek ten Ken di si'n den baş ka İlah 

ol ma dı ğı na şa hit lik et ti; me lek ler ve ilim sa hip le ri de

O'ndan baş ka ilah ol ma dı ğı na ada let le şa hit lik et ti -

ler. Aziz ve Ha kim olan O'ndan baş ka İlah 

yok tur. (Al-i İm ran Suresi, 18)
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Hor mon lar, hüc re ler ara sın da me saj geti r ip gö tür mek le gö rev li olan mo le kül ler -
dir. Bu mo le kül ler sa ye sin de, vü cut ta ki tüm iş lem ler ku sur suz bir şe kil de iş ler.
Vü cu du muz da ki kan ba sın cın dan, bo yu mu zun uza ma sı na ka dar her olay, biz far -
kı na da hi var ma dan, hor mon lar ta ra fın dan or ga ni ze edilir. 

Hipotalamus

Hipofiz 
bezi

Büyüme hormonu

Tiroid bezini kontrol eden
hormon TSH

Folikül uyarıcı hormon
FSH

Luteinleştirici hormon
LH

Adrenal korteksi uyaran
hormon ACTH

6

7

8

9

10

1 Büyüme

2 Tiroid kontrolü

3 Yumurtalık ve östrojen üretimi

4 Sperm üretimi

5 Yumurtlama ve östrojen, progestoren salgılanması

6 Testosteron üretimi

7 Adrenal korteksin kontrolü

8 Böbrek tarafından suyun tutulması

9 Meme bezlerinden süt salgılanması

10 Rahim kasılmaları

1 
kemikler

tiroid
bezi

yumurtalık

yumurtalık

böbreküstü
bezi

meme
bezi

rahim

böbrek

testis

testis

2

3 

4

5

Antidiüretik
hormon

Oksitosin



Doğum Sancılarının ve Anne
Sütünün Kaynağı: 

Beyinde Üretilen Bir Hormon

Hami le lik sü re si ta mam lan dı ğın da bir den bi re baş la yan do ğum san cı la -

rı ye ni bir ha ya tın baş lan gı cı nı müj de ler ler. Ok si to sin isim li bir hor mon ise

do ğum san cı la rı nı baş la tan ve bu ola yın ilk ha ber ci si olan mad de dir. 

Be yin den sal gı la nan bu hor mon et ki si ni baş lı ca iki yer de gös te rir. Bi rin -

ci si ana rah mi ni oluş tu ran kas lar, ikin ci si ise gö ğüs te olu şan an ne sü tü nün

sal gı lan ma sı nı sağ la yan kas ya pı sın da ki hüc re ler dir. 

Do ğum es na sın da ana rah mi nin et ki li ola rak ka sıl ma sı do ğu mun ger -

çek le şe bil me si için son de re ce önem li dir. İş te bu hor mon, rah mi oluş tu ran

kas la rın çok güç lü bir şe kil de ka sıl ma sı nı sağ lar. An cak bu nu 9 ay 10 gün lük

sü re dol du ğun da ya par. Ne er ken ne de da ha geç... Çün kü her iki du rum  da

be be ğin ha ya tı nı teh li ke ye ata bi le cek tir. Za man gel di ğin de bey ne rah min ağ -

zın da ki alı cı lar dan sin yal ler gön de ri lir. Bu sin yal le ri alan be yin ise çok uzak -

lar da ana rah min de ki alı cı la ra tam uy gun olan ok si to si ni üre tir ve tam he de -

fe ula şa cak şe kil de gön de rir. 

Tüm bun la rın ya nın da, ok si to sin hor mo nu nun ay rı bir gö re vi da ha var -

dır. Dün ya ya gel miş olan be be ğin bes len me si için an ne sü tü nün sal gı lan ma -

sı nı da sağ lar ve be bek bu süt ile bes le nir. 

Şim di dü şü ne lim. 

Bey ni mi zin kü çük bir bö lü mün de ki hüc re, aca ba ana rah mi için do ğu -

mu ko lay laş tı ra cak olan hor mo nu üret me ye na sıl ka rar ver miş tir? 

Bu hor mon, na sıl olup da tüm vü cut için de yo lu nu bu la bil mek te, her -

han gi baş ka bir or ga na de ğil de sa de ce ih ti yaç du yu lan ye re gi de bil mek te -

dir? 

Be be ğin ha yat ta ka la bil me si için 9 ay 10 gün ana rah min de ol gun laş ma -

sı ge rek ti ği ni bi len ve do la yı sı ile bu me ka niz ma yı tam za ma nın da ha re ke te

ge çi ren akıl ki min ak lı dır? 

Be be ğin bes len me si için sü te ge rek si ni mi ol du ğu nu dü şü nen ve bu sü -

tü an ne be de ni ne sal gı lat tı ran sis te mi ku ran ok si to sin hor mo nu nun ken di si

mi dir? 

Ok si to sin hor mo nu, vü cu du muz da bu lu nan bin ler ce hor mon dan sa de -

ce bi ri dir. Bu nun gi bi her bir hor mon, çok bü yük bir or ga ni zas yon ger çek leş -

ti rir; ha ya ti ka rar lar ve rir; bun la rı uy gu la ma ya ge çi rir; hüc re ler le ha ber le şir;

vü cu dun ih ti ya cı olan sal gı yı oluş tu rur; bu nun için uy gun olan mik ta rı be lir -
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ler; za man la ma sı nı, sal gı la ma sü re si ni ayar lar ve da ha pek çok kar ma şık iş -

le mi ku sur suz ca ye ri ne ge ti rir. 

Hay ret ve re cek de re ce de mü kem mel ve plan lı olan bu dü ze nin te sa dü -

fen ve ya ken di ken di ne iş le me di ği çok açık tır. Şu ur içe ren tüm bu or ga ni zas -

yon la rı ve hor mon la rı en in ce ay rın tı sı na ka dar ya ra tan ve kont rol eden son -

suz akıl sahibi olan Allah'tır.
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Beyin den ge len emir le sal gı -
la nan ok si to sin isim li hor -

mon, en uy gun za man da do -
ğum san cı la rı nı ve an ne sü tü -

nün sal gı lan ma sını baş lat -
mak la görev lidir. 

Uy gun za man da
ADH ve ok si to sin

ak son ucun dan ka -
na sal gı la nır.

Hipofiz bezi

ADH ve ok si to sin hor -
mon la rı hi po ta la mus ta
üretilir.

Atardamar

Rahimdeki düz kaslar

Göğüslerdeki süt
bezleri

ADH, böb rek tü bül le ri ni et ki ler. Ok si to -
sin de ra him ve süt bez lerini et kiler.

ADH

Oksitosin



Eğer Hiç Susamasaydınız?
Vücu du muz da ki su yun mik ta rın da gün için de ger çek le şen en ufak de -

ği şim le ri da hi al gı la yan sis tem ler var dır. Bun la rın ba şın da, bey ni mi zin bir

be zel ye ta ne si bü yük lü ğün de olan hi po ta la mus de nen bö lü mü ge lir. Hi po ta -

la mu sun has sas ol du ğu ko nu lar dan bi ri, kan da ki su ora nı dır. Kan da ki su

ora nı azal dı ğın da, kan ba sın cın da çok kü çük de ol sa bir düş me ger çek le şir.

Bu nun üze ri ne kalp ten ka nın çık tı ğı ilk nok ta olan aort ta bu lu nan ve kan ba -

sın cın da ki de ği şik lik le ri al gı la mak la gö rev li olan ba sınç öl çer ler (ba ro re sep -

tör ler) dev re ye gi rer. Kan ba sın cın da ki de ği şik lik le uya rı lan bu has sas al gı la -

yı cı lar du ru mu he men bey ni miz de ki hi po ta la mus böl ge si ne bil di rir ler. Hi -

po ta la mus ise bu na ön lem ola rak he men al tın da yer alan 1 cm bü yük lü ğün -

de ki hi po fiz ad lı bez de, "ADH" ("Va zop res sin" ) isim li bir hor mo nun üre ti le -

rek sal gı lan ma sı em ri ni ve rir. 

Bu hor mon kan do la şı mı yo lu ile uzun bir yol cu lu ğa çı kar ve böb rek le -

re ula şır. Böb rek ler de ay nen bir ki li din bir anah ta ra uy gun lu ğu gi bi tam bu

hor mo na uy gun olan özel alı cı lar var dır. Hor mon lar bu alı cı la ra ulaş tık la rı

an da böb rek le re su ta sar ru fu dü ze ni ne ge çil me si me sa jı nı ile tir. Bu me sa jı

an la yan böb rek hüc re le ri der hal vü cut tan su atı lı mı nı çok az bir dü ze ye in di -

rir ler.

Öte yan dan yi ne ay nı "va zop res sin" hor mo nu bey ni miz de su sa ma his -

si nin oluş ma sı na da ne den olur. Biz ise, içi miz de ki bu mü kem mel sis te min

iş le yi şin den hiç ha be ri miz ol ma dan, sa de ce bir bar dak su içe rek vü cu du mu -

zun su den ge si ni sağ la mış olu ruz.

Eğer hi po fiz hor mo nu ve bu hor mo nun ge tir di ği "su tü ke ti mi ni azal tın"

em ri ni an la yıp uy gu la yan böb rek hüc re le ri ol ma say dı, su suz luk tan öl me -

mek için gün de 15-20 lit re su iç mek zo run da ka lır dık. Bu su yu sü rek li ola rak

da dı şa rı at ma mız ge re ke ce ğin den, uyu ma mız ve ya bir yer de uzun sü re

otur ma mız müm kün ol maz dı. 

Gö rül dü ğü gi bi vü cu du muz da ki su ora nı nı den ge de tu tan bu sis te min

bü tün par ça la rı be yin ile or tak bir ça lış ma için de dir. Aort ta ki hüc re ler bir

me saj gön de re rek su ek sik li ği ni he men bey ne bil dir mek te dir ler. Be yin de bu

me sa jın ne an la ma gel di ği ni he men an la yıp bir ha ber ci yo la çı kar mak ta ve

bu ha ber ci vü cut ta ki pek çok or gan için den ko nuy la il gi li ola na ya ni böb rek -

le re gi de rek ne ler yap ma sı ge rek ti ği ni an lat mak ta dır. 

Bu iş lem ler gün için de de fa lar ca, biz hiç fark et me den ger çek le şir. Üs te -

lik sa de ce bi zim be de ni miz de de ğil, çev re miz de bu lu nan bü tün in san la rın;

da ha ön ce ya şa mış olan ve bun dan son ra dün ya üze rin de ya şa ya cak olan in -

san la rın da vü cut la rın da bu sis tem var dır. Hep si ay nı has sas al gı la yı cı la ra

sa hip tir ler. Hep si nin vü cut hüc re le ri kan ba sın cı de ği şik li ğin de na sıl dav ran -

ma la rı ge rek ti ği ni bil mek te dir. Bü tün in san la rın bu gö rev le gö rev len di ril miş
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olan hüc re le ri kan da ki ba sınç de ği şik lik le ri ni öl çe cek ya pı ya da sa hip tir ler. 

Bu ka dar komp leks ve ku sur suz bir sis tem na sıl or ta ya çık mış ve

tamamı nasıl ay nı özel lik le re sa hip ol muş tur?

Böy le bir me ka niz ma nın kör te sa düf ler le or ta ya çı ka ma ya ca ğı akıl sa hi -

bi her in san için açık bir ger çek tir. Sis te min par ça la rı nın da ken di ken di le ri -

ne bu özel lik le ri ka zan ma la rı müm kün de ğil dir. Bir in sa nın oku yup an la ma -

sı için da hi dik kat sarf et me si ve dü şün me si ge re ken bu iş lem le ri hüc re le rin

ken di ken di le ri ne keş fe de me ye cek le ri de çok açık tır. Kal dı ki va zop res sin

vü cu du muz da ki yüz ler ce hor mon dan tek bir ta ne si dir. Di ğer hor mon la rın

her bi ri vü cut ta ki or gan lar la ben zer bağ lan tı lar için de dir. Ve hiç bir hor mon

me sa jı nı yan lış bir or ga na gö tür mez. Ve her or gan ken di si ne ge len hor mo -

nun ta şı dığı me sa jı doğ ru ve ek sik siz an lar. Böy le bir sis te min üs tün bir akıl

ta ra fın dan var edil di ği or ta da dır. Bu ak lın sa hi bi her şe yi ya rat mış olan

Allah'tır.

Her in san, ken di be de nin de ki bu ya ra tı lış mu ci ze le ri üze rin de dü şün -

mek ve ken di sini kusur suz ca yarat mış olan Allah'a şük ret mek le sorum -

ludur.
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böbrek

böb re küs tü 
bezi

kalp

Hipo ta la -
mus ta ki
alı cı hüc -
reler

Böb re küs tü bez le ri su sa -
ma böl ge si ni uya ra cak
hor mon laı üretir.

Yeter li su sağ lan dı ğın da dil
ve mi de den re zerv le rin dol -
du ğu me sa jı gön de ri lir.

mide

Hipo ta la mus tü -
kü rük bez le ri ne
"üre ti mi dur dur"
em ri ve rir. Bu -
nun so nu cun da
ağız ku ru lu ğu
oluşur.

Kalp te ki ba ro -
re sep tör ler den
alı nan bil gi hi -
po talamusa
gider.



Cinsiyet Ayrımı Yapabilen
Moleküller: Hormonlar

İn san vü cu dun da ki hüc re ler ve hor mon lar ara sın da bü yük bir uyum

var dır. Vü cut hor mon la rı ta nır. Hor mon la rın ta şı dık la rı me saj lar da ne ler var

he men an lar. Hor mon lar da vü cut ta ne za man ne re ye gi de cek le ri ni ve na sıl

bir et ki ya pa cak la rı nı çok iyi bi lir ler. Hem ka dın lar da hem de er kek ler de ay -

nı hor mon lar sal gı lan ma sı na rağ men, her iki cins te, hor mon la rın et ki le ri bir -

bi rin den ta ma men fark lı dır. Ör ne ğin FSH ad lı (fo li kül uya rı cı) hor mon ka -

dın lar da yu mur ta nın mey da na gel me si ni sağ la yan hor mon dur. Er kek ler de

ise ay nı hor mon sperm olu şu mu nu sağ la mak ta dır.

LH (lu te in leş ti ri ci hor mon) ise ka dın lar da yu mur ta nın ser best ha le gel -

me si ni ve pro ges te ron ad lı baş ka bir hor mo nun sal gı lan ma sı nı sağ la yan hor -

mon dur. Pro ges te ron rah min be bek için ha zır lan ma sın da kul la nı lır. Ay nı

hor mon er kek ler de ta ma men fark lı bir gö rev üst len mek te ve tes tos te ron hor -

mo nu nun sal gı lan ma sı için hüc re le ri uyar mak ta dır. Tes tos te ron ise er kek si

özel lik le rin or ta ya çık ma sı nı ve sperm olu şu mu nu sağ lar.

Ben zer et ki ye sa hip hor mon la rın fark lı be den ler de an cak ay nı for mül -

ler de üre til me le ri ve bir bi rin den ta ma men fark lı et ki le re yol aç ma la rı el bet te

ki dü şün dü rü cü dür.

Bir hor mon er kek vü cu dun da sal gı lan dı ğın da bu hüc re le rin bir er ke ğe

ait ol du ğu nu an la mak ta ve bu na gö re de ği şik lik ler yap mak ta dır. Ör ne ğin bu

hor mon er kek vü cu dun da kas lan ma ya ne den ol mak ta, se sin da ha ka lın ol -

ma sı nı, sa kal çık ma sı nı sağ la mak ta dır. 

Yi ne ay nı hor mon ka dın vü cu dun da da ay nı for mül le sal gı lan mak ta an -

cak ka dın da er kek ler de yap tı ğı et ki le rin ne re dey se tam ter si et ki le re yol aç -

mak ta dır. Ka dın la ra ka dın se si, er kek le re er kek se si ve ren, vü cu dun ge li şi mi -

ni  ona gö re ayar la yan bir hor mon, bu nu ayırt ede bi li yor sa ka dın ve er kek

vü cu du nun ana to mi sin den, kim ya sın dan ha ber dar de mek tir. Bu da hor mo -

nun bir ak la sa hip ol ma sı, hat ta bu ko nu da eği tim al mış ol ma sı de mek tir. 

Bu  hor mon lar na sıl olup da kim ya bil gi si ne sa hip ol mak ta dır? Ya da bu

hor mon la rı üre ten hüc re ler sa de ce in san be de nin de ki kim ya yı çöz mek le kal -

ma yıp el le rin de ki bil gi le re gö re bi rer kim ya ger gi bi hem ken di le rin de üre tim

yap mak ta, hem de baş ka hüc re le ri üre tim yap ma ya na sıl yö nelt mek te dir ler?

Bü tün bun la rı ya pa cak ak la hüc re ler na sıl sa hip ol muş lar dır? 

Bu ak lın hüc re le re, bu hüc re le ri oluş tu ran atom la ra ait ol ma ya ca ğı çok
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FSH

FSH

LH

LH

Geri beslenme

HİPOTALAMUS

HİPOFİZ BEZİ

HİPOFİZ BEZİ

Hipo fiz be zin den
sal gı la nan LH hor -
mo nu tes tos te ron
sal gısını uyarır.

Hipo fiz be zin den
sal gı la nan FSH

hor mo nu tes tos te -
ron sal gısını uyarır.

Sperm üretimi
uyarılır.

LH yu mur ta nın ser -
best ha le gel me si ni

ve pro ges te ron isim li
hor mo nun sal gı lan -

ma sı nı sağ lar. 

FSH adlı hormon
kadınlarda yumurtanın

oluşumunu sağlar.

açık tır. Er kek ve ka dı na öz gü ola cak şe kil de ayar lan mış bu dü zen le me ler

üstün bir yaratılışın, bir pla nın var lı ğı nı bi ze gös ter mek te dir. Allah üstün

kudret sahibi Yaratıcımızdır.



Hücrelerdeki Bilinçli Hareketleri
Yaptıran Güç, Kendi Varlığından
Habersiz Bir Hormon Olabilir mi?

İn san vü cu dun da ki 100 tril yon hüc re ti ro id hor mon la rı sa ye sin de ku -

sur suz ca gö re vi ni ye ri ne ge ti rir.

Vü cut ta ne ka dar çok ti ro id hor mo nu var sa hüc re ler o ka dar hız lı ça lı -

şır lar. Eğer vü cut ta ye ter li mik tar da ti ro id hor mo nu sal gı lan maz sa hüc re le -

rin ça lış ma la rı git tik çe ya vaş lar ve ne re dey se du rur. Bu se bep le ti ro id hor -

mo nu kan da de vam lı be lir li bir mik tar da bu lun ma lı dır. 

Ti ro id be zi nin, di ğer hüc re le ri et ki le me yi ken di ne gö rev edin me si, bu -

nun için ken di ken di ne ka rar al ma sı im kan sız dır. Çün kü di ğer hüc re le rin

var lı ğın dan ha ber siz dir. Yap tı ğı tek şey, ken di hüc re le ri nin DNA'la rın da yer

alan emir le ri en in ce ay rın tı sı na ka dar ye ri ne ge tir mek tir. 

Ti ro id be zi ne bu ya zı lı emir le ri ve ren ve bun la rı ye ri ne ge tir ten güç,

her şe yi bi len ve en in ce ay rın tı sı na ka dar ya ra tan Allah'tır. Bu ra da ki plan ve

iş le yiş te ki şu ur, ti ro id be zi adı nı ta şı yan ve ken di var lı ğın dan ha ber siz olan

şu ur suz bir et par ça sı na de ğil, Allah'a ait tir. 

Bu nu in kar eden ev rim ci ler ise, 

- ti ro id be zi nin tüm hüc re le ri ha re ke te ge çir mek ih ti ya cı nı ken di ken di -

ne his set ti ği ni, 

- bu yüz den tüm hüc re le ri et ki le ye cek hor mo nu ken di ba şı na ta sar la dı -

ğı nı, 

- bu hor mo nu ku sur suz ola rak ken di li ğin den üret ti ği ni

- ve dü zen li ola rak sa bit mik tar lar da ka na bı rak ma nın doğ ru ola ca ğı na

yi ne ti ro id be zi nin ken di ba şı na ka rar ver di ği ni sa vun mak ta dır lar.

El bet te, bu yal nız ca on la rın zan nı dır. İn san be de nin de ki bir sal gı be zi -

nin tüm bu iş lem le ri ak le de bil me si ve ger çek leş ti re bil me si as la müm kün de -

ğil dir. Her şe yi bir bi riy le uyum için de, bir bi ri nin iş le vi ne muh taç ola rak ya -

ra tan, her şe yin bil gi si Ken di Katın da olan Allah'tır.
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Yan sayfadaki şemada, vücuttaki

tiroid hormonu miktarının metaboliz-

ma üzerindeki etkisi özetlenmektedir. 
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DAHA AZ SALGILAYICI
FAKTÖR

(Hipofiz bezi)

(Tiroid)

(Hipofiz bezi)
(Hipotalamus)

(Hipotalamus)

AZ MİKTARDA
TİROİD UYARICI
HORMON

FAZLA MİKTARDA
TİROİD UYARICI
HOMON

DAHA FAZ LA SAL GI LA YI -
CI FAK TÖR

Yavaşlar

HızlanırAz çalışma

Fazla çalışma

NORMAL TİROKSİN
SEVİYESİ

Etkiler

Etkiler

Tiroid bezi

Tiroid bezinin
etkisi
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Aşağıda insülin hormonunun
formülü görülmektedir. Bu
formülde yer alan aminoa-
sitlerden tek biri eksik olsa
veya yer değiştirse, insülin
hormonu görevini yerine
getiremez.

insülin hormonu

Hiçbir Formül Kendi Kendine,
Tesadüfen Ortaya Çıkamaz

İn sü lin, in san ya şa mı için vaz ge çil mez olan hor mon lar dan bir ta ne si dir.

Bu hor mo nun sal gı lan ma ma sı du ru mun da kan da yük se len şe ker ora nı den -

ge le ne mez. Bu du rum, ki şi nin şe ker ko ma sı na gir me si ne ne den olur. Vü cut

için bu ka dar önem li olan in sü lin, 51 ami no asi tin bel li bir dü zen için de bir -

leş me sin den olu şan  bir pro te in dir. Aşa ğı da in sü li ni oluş tu ran ami no asit le -

rin isim le ri nin yu var lak lar içi ne ya zı la rak sı ra lan ma sıy la or ta ya çı kan şe kil

gö rül mek te dir. İş te bu şe kil de gö rü len ami no asit sı ra la ma sın da ki en ufak bir

fark lı lık bi le in sü li nin gö re vi ni ya pa ma ma sı na ne den olur. 

Ka ğıt üze rin de ya zıl mış bir for mül gö ren her in san bu for mü lün ken di

ken di ne or ta ya çı ka ma ya ca ğı nı, bu nun bir in san ta ra fın dan ka ğı da ya zıl mış

ol du ğu nu bi lir. İn sü lin hor mo nu da sa bit bir for mü le sa hip tir. Ay rı ca şu ana

ka dar ya şa mış in san la rın ta ma mın da bu sa bit for mül de ki in sü lin sal gı lan -

mak ta dır. Bu du rum in sü li nin za man için de, te sa dü fen or ta ya çı ka ma ya ca ğı -

nı gös ter mek için ye ter li dir. Hiç bir şu ur suz te sa düf tril yon lar ca in san da ay -

nı for mül de bir hor mo nun oluş ma sı nı sağ la ya maz. Böy le bir id dia hem ak la,

hem man tı ğa hem de bi li me ay kı rı dır. İn sü li ni bu for mül de ya ra tan, ne gi bi

özel lik le re sa hip ola ca ğı nı be lir le yen, in sa nın ilk or ta ya çı kı şı ile bir lik te in -

sülini var eden Allah'tır.



Böbrekleriniz Tıbbi Bilgilere 
Sahip Olabilir mi?

Böb rek le ri ni ze pom pa la nan kan da ki al yu var mik ta rı böb rek ler ta ra fın -

dan sü rek li ola rak öl çü lür. Has sas al gı la yı cı lar ile tes pit edi len ve ri ler he men

de ğer len di ril me ye alı na rak ge re ken ler ya pı lır.

Böb rek ten sü zü len kan mik ta rın da bir azal ma nın tes pit edil me si du ru -

mun da böb rek ler de ki özel hüc re ler den "erit ro po ie tin" ad lı bir hor mon sal gı -

la nır. Bu hor mon kan üre ti mi ni ar tır ma ya ya rar. Hor mon, et ki si ni böb rek dı -

şın da bir yer de ke mik ili ği üze rin de gös te re cek tir. Ke mik ili ğin de bu lu nan

ana kan ya pı cı hüc re ler bu hor mo nun ken di le ri ne ge le rek, al yu var sa yı sı nın

azal dı ğı nı bil dir me si üze ri ne al yu var ya pı mı nı

hız lan dı ra rak kan do la şı mı na da ha faz la al yu var

bı ra kıl ma sı nı sağ lar lar.  Bu sa ye de al yu var den ge -

si ayar lan mış olur.

Gö rül dü ğü gi bi böb rek hüc re le ri tes pit yap -

mak ta, ve ri le ri de ğer len dir mek te ve ge re ke ni uy -

gu la ma ya so ka cak şe kil de in si ya tif kul lan mak ta -

dır. Me saj ilet mek le gö rev li hor mon ise vü cut için -

de yo lu nu kay bet me den iler le mek te, ke mik ili ği ne

hiç bir bo zul ma ya uğ ra ma dan ula şa bil mek te dir.

Ke mik ili ğin de ki hüc re ler de böb rek ler den ge len

bir hor mon ile gön de ril miş olan me sa jı na sıl çö ze -

cek le ri ni bil mek te ve bu me sa ja gö re ha re ke te geç -

mek te dir ler. 

Üs te lik bu iş lem le rin tü mü, mil yar lar ca in sa -

nın her bi rin de ay nı şe kil de ger çek leş mek te, bu

uyum bü tün in san lar da ay nı şe kil de  sür mek te dir.

Bü tün bu iş lem ler de hüc re ler çok açık bir akıl

gös te ri sin de bu lun mak ta ve ku sur suz bir or ga ni -

zas yo nun di sip lin li ve ita at li par ça la rı şek lin de

dav ran mak ta dır lar. Bu du rum da bu ak lın ve uyu -

mun kay na ğı nın ne ol du ğu so ru su nun ce vap lan -

ma sı ge rek mek te dir. Hüc re le rin böy le bir ak la

ken di ken di le ri ne ya da te sa dü fen sa hip ol duk la rı -

nın id dia edil me si müm kün de ğil dir. Hüc re le re bu

ak lı ve na sıl dav ran ma la rı ge rek ti ği ni il ham eden

her şe yi kont ro lü al tın da tu tan Allah'tır.

Allah'tan baş ka bir güç yok tur.
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eritropoietin
hormonu

kemik
iliği

kan
hücreleri

böbrek

dengede

az

çok



Darwinizm'i Yalanlayan Hormonlar

Siz hiç far kın da ol ma dı ğı nız hal de, vü cu du nuz da her an bin ler ce emir

gi der ge lir ve ya şa mı nı zı en uy gun ve en ko lay ha le ge ti rir. 

Ör ne ğin, he ye can lan dı ğı nız da ve ya kork tu ğu nuz da, si nir hüc re le ri niz

der hal sin yal sis te mi ni uya rır ve bü yük bir hız la ve yo lu nu şaş ırma dan he -

de fe ula şa rak böb re k üs tü bez le ri ni zi ha re ket len di rir. Me sa jı alan böb rek üs -

tü bez le ri ad re na lin hor mo nu sal gı lar. Ad re na lin hor mo nu ise ka na ka rı şa -

rak, ne re dey se bü tün vü cu du alar ma ge çi rir. Sin di rim or gan la rı nın ha re ket -

le ri ni en gel ler ve sin dir me sü re ci ni dur du rur. Böy le ce sin di ri me ka tıl ma yan

önem li mik tar da kan, kas la rı bes le mek üze re boş ta kal mış olur. Ay nı za man -

da kal bin rit mi hız la nır, kan ba sın cı ar tar. Ak ci ğer le rin bronş la rı ge niş le yip,

ok si jen gi ri şi ni ve ka nın ok si jen le bes len me si ni hız lan dı rır. Kan da ki şe ker

mik ta rı ar tar. Bu da kas la ra faz la dan ener ji sağ lar. Ni ha yet göz be bek le ri ge -

niş ler ve göz le rin ışık uya rım la rı na kar şı du yar lı lı ğı ar tar. Bü tün bu et ki ler

bi ra ra ya gel di ğin de ise, bir in san is ter kaç ma, is ter sa vun ma, is ter se de sal -

dır ma du ru mu na geç mek üze re ol sun, her du rum da bü yük bir per for mans

gös ter me ye ha zır du ru ma ge lir. 

Si nir hüc re le ri, can sız ve bi linç siz atom lar dan olu şan ya pı lar dır. An cak

bu atom lar, vü cu dun ih ti yaç duy du ğu du rum la rı he men an la ya rak, vü cu -

dun il gi li ye ri ne der hal me saj gön de rir ler. Me sa jı alan yer de ay nı şe kil de

can sız atom la rın bir leş me sin den mey da na gel miş tir. Bu na rağ men ken di si ne

ge len me sa jı he men an lar ve ha re ke te ge çe rek ge rek li hor mo nu üre tir. Bu

hor mon ise, son de re ce şu ur lu bir şe kil de ve üre ti liş ama cı nı ga yet iyi bi le rek

tüm vü cu du do la şır ve il gi li or gan la rı alar ma ge çi rir. 

Bu ka dar şu ur lu, plan lı, or ga ni ze ve ama ca yö ne lik bir sis te min te sa dü -

fen oluş tu ğu nu dü şün mek ak la, man tı ğa ve sağ du yu ya yüz çe vir mek tir.

Dar wi nist ler, tüm bu sis tem le rin ve or gan la rın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia

ede rek, ço cuk la rın da hi gü le cek le ri bir du ru ma düş mek te dir ler. 

Yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan ve ate ist bir fel se fe ci olan, an cak

da ha son ra ger çek le ri gö ren Mal colm Mug ge rid ge Dar wi nizm'in için de bu -

lun du ğu bu du ru mu şöy le iti raf eder:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le ce -

ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri ola ca ğı na

ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin

ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Mal -

colm Mug ge rid ge, The End of Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980,

s; 43)

Bu ku sur suz sis tem le ri üs tün bir Ya ra tı cı olan Allah'ın yarattığı açık ve

kesin bir ger çek tir. 
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Heye can lan dı ğı nız da ve ya kork tu ğu nuz da, böb re küs tü bez le ri niz den sal gı la -
nan ad re na lin hor mo nu bir an da bü tün vü cu du alar ma ge çi rir. Yu ka rı da ki şe -
ma da bu hor mo nun vü cut ta ki et ki le ri özet len mek tedir. 

göz be -
bek le ri
ge niş ler

deri de ki
kıl cal da -
mar lar çe -
ki lir

kalp da ha
kuv vet li ve
hız lı at ma -
ya baş lar

ak ci ğer ler
ge niş ler

kas lar
ge niş ler

bağır sak la ra
doğ ru olan
kan akı şı
azalır kara ci ğer

da ha az şe -
ker bı ra kır



Akciğerin Kendine Has Bir Acil
Savunma Birimine Sahip Olduğunu

Biliyor Muydunuz?

Ak ci ğer, ken di acil sa vun ma bi ri mi ne sa hip tir. Ba zı ak ci ğer hüc re le ri

bak te ri ve mik rop la rın üze ri ne do ğal bir mik rop öl dü rü cü bi le şim püs kür te -

rek bun la rı et ki siz ha le ge ti rir ler. Böy le lik le so lu num yo luy la vü cu da gi ren

ve ak ci ğe re ge le ne ka dar can lı kal ma yı ba şa ra bi len mik rop ve bak te ri ler, bu -

ra da im ha edi lir ler. 

Ak ci ğer hüc re le ri nin ken di le ri ne za rar ve re cek mad de le ri ta nı ma la rı,

on la rı et ki siz ha le ge ti re cek bi le şi mi bil me le ri ve ay rı ca üre te bil me le ri el bet -

te ki müm kün de ğil dir. Hüc re ler dü şün me, bil me, ka rar al ma, plan yap ma

gi bi bi lin ce ait özel lik ler den yok sun dur lar. Tüm bun lar, gök le ri ve ye ri bir

dü zen için de ya ra tan, bir uyum ve öl çü tes pit eden Allah'ın ese ri dir. Allah,

tek bir hüc re ye da hi in sa na hay ran lık ve re cek de re ce de şu ur lu iş ler yap tı ra -

rak, son suz il mi nin ve ak lı nın de lil le ri ni gös ter mek tedir..
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Ak ci ğer hüc re le ri ken di le ri ne özel bir sa -
vun ma sis te mi ne sa hip tir ler. So lu num
yo luy la vü cu da gi ren mik rop la rı he men
teş his eder ler. 
Da ha son ra bu mik ro bun üze ri ne, onu et -
ki siz ha le ge ti re cek bir mad de püs kür tür -
ler. Göz le gö rül me ye cek ka dar kü çük bir
hüc re nin ön ce lik le mik ro bu di ğer mad de -
ler den ayır de de bil me si bü yük bir mu ci -
ze dir.  Çün kü yan lış bir se çim yap tı ğın da
vü cut için ge rek li bir mad de yi de et ki siz
ha le ge ti re bi lir. 



Enzimler Olmasaydı Bu Yazıyı
Okumanız 40 Bin Sene Sürerdi!

En zim ler, ya şa mı müm kün kı lan ve ya şam la il gi li kim ya sal de ği şim le -

rin "ge rek ti ğin de" hız lan ma sı nı sağ la yan pro te in mo le kül le ri dir. 

Bir en zim bir re ak si yo nu 10
10

ya ni 10 mil yar de fa hız lan dı ra bi lir. Böy le -

si ne bir hız lan dır ma ol ma say dı, 5 sa ni ye lik bir sü reç, ör ne ğin bir cüm le nin

okun ma sı, 1500 yıl sü rer di. Bu sü re için de di ğer bir çok is ten me yen kim ya sal

tep ki me de ola ca ğın dan ya şam sa de ce ya vaş la mak la kal ma ya cak, ola nak sız

ha le ge le cek ti. 

En zim le rin bir di ğer önem li özel li ği de se çi ci ol ma la rı dır. En zim ler vü -

cu dun is te di ği re ak si yo nu hız lan dı rır ken is ten me yen le ri hız lan dır maz lar.

Pe ki ne yin is te nip ne yin is ten me di ği ni na sıl an lar lar? Bu nun için vü cut ta

mey da na ge len tüm re ak si yon la rı ve fonk si yon la rı bil me le ri, ne yin ne za man

ve ne ka dar ge rek ti ğin den ha ber dar ol ma la rı ge re kir. 

Ay rı ca, her en zim sa de ce bel li mo le kül le rin gir di ği kim ya sal re ak si yon -

la rı hız lan dı ra bi lir. En zim, ken di si için özel ay rıl mış olan mo le kü lün an cak

bel li bir böl ge si ne bağ la na bi lir. Bu nun için en zi min şe kil ola rak, mo le kü lün

bu böl ge si ne bir anah ta rın ki li de uyum sağ la ma sı gi bi uyum lu ol ma sı şart tır.

Ya ni en zim hem doğ ru mo le kü lü ta nı ma lı, hem de mo le kü lün doğ ru ye ri ni

bi lip ora ya bağ lan ma lı dır. 

Kar bon, hid ro jen, ok si jen gi bi şu ur suz, can sız atom lar dan olu şan, bir

bey ne, gö ze, ak la ve şu ura sa hip ol ma yan en zim ler, re ak si yon hız lan dır ma

so rum lu lu ğu nu ne den üzer le ri ne al mış lar dır, doğ ru mo le kül le ri ve mo le kül -

le rin doğ ru yer le ri ni na sıl tes pit ede bil mek te dir -

ler? Te sa düf ler ve şu ur suz atom lar, en zim le rin

ya şam için ge rek li ol du ğu na na sıl ka rar ve re bil -

miş ler dir? 

Te sa düf le ri ve şu ur suz atom la rı ilah ka bul

eden ev rim te ori si bu so ru la rın ce va bı nı ve re -

mez. Bu so ru la rın ce va bı, en zim le ri ya şam için

üs tün bir güç ve Ya ra tı cı olan Allah'ın ya rat tı ğı

ger çe ği dir. 

87

Harun Yahya - Adnan Oktar

Yandaki resimde bir mo le -
kül e bağlanmak üzere
olan en zim görülüyor.

Molekül

Enzim



Daha Önce Hiç Karşılaşmadıkları
Mikroplara Karşı Önlem Alabilen

Antikorlar

İn san vü cu du na her gün çok sa yı da mik rop gi rer. Sa vun ma sis te mi

bun la rı he men et ki siz ha le ge tir me ye ça lı şır. An cak en gel le ne me yen ba zı

mik rop lar ve ya ban cı mad de ler do la şım sis te mi ne gi re rek teh li ke oluş tu ra bi -

lir. Bu tür mik rop la ra "an ti jen" adı ve ri lir. Sa vun ma sis te mi hüc re le ri an ti jen -

le re kar şı "an ti kor" adı ve ri len mad de ler üre te rek on la rı yok et me ye ya da ço -

ğal ma la rı nı ön le me ye ça lı şır lar. 

An ti kor la rın sa hip ol duk la rı en önem li özel lik do ğa da var olan yüz bin -

ler ce bir bi rin den fark lı mik ro bu ta nı yıp, ken di le ri ni on la rı yok et me ye yö ne -

lik ola rak ha zır la ya bil me le ri dir. Fa kat asıl il ginç olan la bo ra tu var da oluş tu -

ru la rak in san vü cu du na yer leş ti ri len ya pay an ti jen le ri bi le ta nı yan an ti kor la -

rın bu lun ma sı dır. 

Bir hüc re na sıl olur da yüz bin ler ce fark lı ya ban cı hüc re yi ta nı ya bi lir?

Üs te lik bu nun ya nı sı ra, ya pay ola rak üre ti len bir mad de nin de bil gi si ne sa -

hip ola bi lir? An ti ko run, vü cut ta ki an ti jen le ri bir şe kil de ta nı dı ğı nı ka bul et -

sek da hi, da ha ön ce hiç bir şe kil de kar şı laş ma dı ğı bir an ti je ni ta nı ya bil me si

çok şa şır tı cı dır. Da ha sı, an ti kor lar vü cu da ye ni gi ren bu ya ban cı yı he men teş -

his et tik le ri gi bi, ya ban cı ya kar şı kul la nı la cak et ki li si lah la rı da anın da tes pit

edip üre te bi lir ler. Vü cu dun için de ki bir me ka niz ma nın dış dün ya hak kın da

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

du rum, ev rim ci le ri bü yük bir çık ma za sok mak ta dır. An ti kor la rın vü cut ta ki

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

açık la ya ma yan ev rim ci ler son de re ce man tık ve bi lim dı şı izah lar la ko nu yu

ge çiş tir me ye ça lı şır lar. Bir an ti ko run ya pay bir an ti je ni ta nı ma ko nu suy la il -

gi li ola rak ev rim ci bi lim adam la rın dan Ali De mir soy'un söz le ri bu ko nu da

bir ör nek tir:

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

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

re ka hin de mek tir.  (Prof. Dr. Ali De mir soy, Ka lı tım ve Ev rim, Me tek san Ya -

yın la rı, An ka ra, 1995, s. 420)

Prof. De mir soy'un ifa de sin de de gö rül dü ğü gi bi ev rim ci ler can lı lar da ki

mü kem mel li ği ka bul et mek te, an cak se be bi ni il ginç yol lar la açık la ma ya ça lış -

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

dir" gi bi ev ri min tıl sım lı söz le riy le hal kı "hip no ti ze" et mek için uğ ra şır lar.

Oy sa bu ra da ola ğa nüs tü bir du rum var dır. "Ka hin" sı fa tı ba zı bil gi le re ön ce -
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den sa hip ol du ğu dü şü nü len ki şi için kul la nı lır. Bir hüc re nin bil gi sa hi bi ol -

ma sı, üs te lik de bu lun du ğu or tam dan ta ma men uzak ta ki var lık lar hak kın da

bil gi sa hi bi ol ma sı ola ğa nüs tü bir özel lik tir. Can sız atom la rın bir leş me sin den

mey da na gel miş bir hüc re nin te sa dü fen güç lü se zi le re ve ya ile ri de re ce de bil -

gi ve kül tü re ken di ken di ne sa hip ol ma sı el bet te ki bek le ne mez. Bu nu id dia

et mek, ak lın ve man tı ğın sı nır la rı nın dı şı na çık mak tır. Şu açık bir ger çek tir ki,

an ti kor la rın bu ye te nek le ri, en in ce ay rın tı sı na ka dar üs tün bir il min sa hi bi

olan Allah ta ra fın dan on la ra ve ril miş tir. 



Savunma Hücreleri Bilgi Yüklü
Bir Hafızayla Yaratılmışlardır

Vücu du nuz da ki mik ro bik sal dı rı la rın sin yal le ri ni anın da ha ber alıp, sa -

vun ma alar mı ve ren hüc re le ri ni zin var lı ğın dan ne ka dar ha ber dar sı nız? 

Vü cut ta her han gi bir en fek si yon ha li ol du ğun da ör ne ğin açık bir ya ra -

nı zın üs tü mik rop kap tı ğın da sa vun ma hüc re le ri he men alar ma ge çer ler.

Mak ro faj ad lı bu sa vun ma hüc re le ri nin, mik rop la rın sal dı rı sı na kar şı lık ve re -

bil mek için müm kün olan en kı sa za man da en fek si yon böl ge si nin ye ri ni tes -

pit edip, ora ya doğ ru yö nel me le ri ge rek mek te dir. Bu yer tes pit iş le min de

mak ro faj lar, ba zı de ği şik lik le ri fark eder ler. Ör ne ğin, o böl ge de bak te ri yel

atık la rın oluş tu ğu nu, en fek si yon lu do ku nun oluş tur du ğu tah rip edi ci mad -

de le rin or ta ya çık tı ğı nı ve yi ne bu böl ge de ka nın pıh tı laş ma sıy la bir lik te olu -

şan mad de le ri tespit eder ler. Eğer mak ro faj lar en fek si yon lu do ku nun se bep

ol du ğu de ği şik lik le ri fark ede me se ler di, vü cu dun her gün kar şı kar şı ya kal -

dı ğı sa yı sız teh li ke ye kar şı koy ma mız im kan sız olur du. 

An cak bu ra da il ginç bir du rum var dır. Mak ro faj la rın ço ğu böy le bir sal -

dı rı ile ilk kez kar şı laş mak ta dır. O hal de bu mik ros ko bik can lı lar teş his et tik -

le ri bul gu la rın bir teh li ke sin ya li ol du ğu nu na sıl öğ ren miş ler dir? Bu ko nu da

bir eği tim den mi ge çi ril miş ler dir?

El bet te mak ro faj de di ği miz mik ros ko bik hüc re le rin "eği tim" gör dü ğü -

nü id dia et mek müm kün de ğil dir. Ama tüm bu bil gi ler ilk dün ya ya gel dik -

le ri an dan iti ba ren mak ro faj la rın ha fı za sın da dır. Ve on la ra bu ha fı za yı ve ren,

düş man kar şı sın da için de bu lun duk la rı be de ni na sıl ko ru ya cak la rı nı il ham

eden üs tün bir güç var dır. Sa vun ma hüc re le ri ne vü cu dun dı şın dan ge len bir

sal dı rı nın et ki le ri ni ta nı tıp, on la rı bu bil giy le ya ratan alem lerin Rab bi olan

Allah'tır. 
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Bir yerimiz yara-
landığında,
yaranın bir süre
sonra iyileşe-
ceğinden kesinlik-
le eminizdir.
Ancak o yarayı
iyileştirenlerin ne
olduğunu birçok
kişi düşünmez
bile. 
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Görüp de Düşünmediklerinizde
Sayısız İlim ve Mucize Saklıdır

Her kes, bı çak par ma ğı nı kes ti ğin de ka nı nın kı sa sü re de pıh tı la şa rak,

ka na ma sı nın du ra ca ğı nı bi lir. Pe ki bu ka dar kı sa sü re de pıh tı laş ma na sıl ger -

çek le şir, vü cu du muz da ne ler mey da na ge lir?

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

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

Vü cu dun her han gi bir böl ge sin de bir ka na ma ol du ğun da ilk yar dım

trom bo sit adı ve ri len kan plak çık la rın dan ge lir. Trom bo sit ler ka nın için de

da ğı nık ola rak do la şır lar, bu ne den le ka na ma vü cu dun ne re sin de olur sa ol -

sun mut la ka o böl ge ye ya kın, dev ri ye ge zen bir trom bo sit var dır. 

"Von Wil leb rand" is min de bir pro te in ise, ka za ye ri ni işa ret ede rek yar -

dım is te yen bir tra fik po li si gi bi, trom bo sit le ri gör dü ğün de ön le ri ni ke ser ve

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

Olay ye ri ne ge len ilk trom bo sit, ay nı tel siz le yar dım is ter gi bi, bir mad -

de sal gı la ya rak, di ğer le ri ni de olay ye ri ne ça ğı rır. 

Bu ara da, vü cut ta yer alan 20 en zim bi ra ra ya ge le rek ya ra nın üze rin de

trom bin adın da bir pro te in üret me ye baş lar. Trom bin sa de ce açık ya ra nın ol -

du ğu yer de üre ti lir. Bu, olay ye rin de bu lu nan ilk yar dım eki bi nin, has ta için

ge re ken ila cı olay ye rin de imal et me si gi bi bir olay dır. Üs te lik bu üre tim tam

ih ti yaç ka dar ol ma lı dır. Ay rı ca bu pro te inin üre ti mi tam za ma nın da baş la -

ma lı ve tam za ma nın da dur du rul ma lı dır. Baş la ma ve dur dur ma em ri ni bu

pro te ini üre ten en zim ler ken di ara la rın da ve rir ler. 

Ye ter li mik tar da trom bin pro te ini üre til dik ten son ra fib ri no jen adın da

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

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

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

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

Bu ra da bah se di len en zim ler, pro te in ler; can sız, şu ur suz, kör atom la rın

fark lı şe kil ler de di zil me le rin den oluş muş ya pı lar dır. Bun la rın her bi ri, ya ra -

lan ma ola yı nın en ba şın dan iti ba ren bir gö rev üst le ne rek, en acil şe kil de akan

ka nı dur dur mak için "or ga ni ze olur lar". Or tak bir ça lış ma ile ilaç üre tir gi bi

ge rek li pro te in le ri "üre tir ler", yar dım için di ğer le ri ne "ha ber gön de rir ler". Di -

ğer le ri ise ha be rin ma hi ye ti ni "an la yıp" der hal olay ye ri ne "ge lir" ve her bi ri

gö rev le ri ni ek sik siz ce ye ri ne ge ti rir ler. 
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Unu tul ma ma lı dır ki, bu ra da "or ga ni ze olur lar", "üre tir ler", "ha ber gön -

de rir ler", "an lar lar" vs. di ye bah set ti ği miz var lık lar yal nız ca şu ur suz atom la -

rın bir leş me siy le mey da na ge len en zim ler dir. Bu atom yı ğın la rı nın böy le si ne

bir şu ur gös ter me si ise kuş ku suz çok bü yük bir mu ci ze dir.

Böy le bir sis te min, can lı var lık la rın vü cu dun da te sa dü fen oluş ma sı ke -

sin lik le im kan sız dır. Her de ta yı ay rı bir plan ve he sap ürü nü olan bu sis tem,

Allah'ın son suz il mi nin, ak lı nın ve gü cü nün bir gös ter ge si dir. Bu sis te min te -

sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek ise, Dar wi nist le rin man tık çö kün tü sü nü

ser gi le me si açı sın dan son de re ce ib ret ve ri ci bir olay dır.
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Vücu dun her han gi bir ye rin de bir
ka na ma ol du ğun da, ka na ma yı

dur dur mak la gö rev li tüm pro te in -
ler der hal olay yerine gelir ler. 

kabuk oluşumu
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kırmızı kan
hücreleri

beyaz kan
hücreleri
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pıhtılaşma hücreleri

kanın pıhtılaşması
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Küçük Bir Molekülün Özellikleri Dahi,
Evrim Teorisini Çürütmeye Yeterlidir

Trom bin, fib ri no je ni fib ri ne çe vi re rek ka nı pıh tı laş tı ran bir pro te in dir.

An cak, bu pro te in sü rek li ka nın için de do laş ma sı na rağ men, her za man ka nı

pıh tı laş tı ra rak akı şı nı dur dur maz. Sa de ce da mar lar dan bi rin de ka na ma ol -

du ğun da pıh tı laş ma ge rek ti ği ni an lar ve ka nı pıh tı laş tı rır. Eğer trom bin her

za man ka nı pıh tı laş tı rı yor ol say dı, kan da ki trom bin pro te in le ri ne de niy le da -

mar lar da ki tüm kan pıh tı la şır ve can lı ya şa ya maz dı. Pe ki, trom bin pıh tı laş -

tır ma özel li ği ni sa de ce ge rek li ol du ğu du rum lar da na sıl ani den ka za na bil -

mek te dir? 

Trom bin, ge nel de kan da ak tif ol ma yan prot rom bin ha lin de mev cut tur.

Ak tif ol ma dı ğı için pıh tı laş ma gö re vi ni ye ri ne ge ti re mez, böy le ce can lı, kon-

t rol süz bir pıh tı laş ma nın ölüm cül et ki le rin den ko run muş olur. 

Bir ya ra lan ma, ya ni ka na ma ol du ğun da prot rom bi ni ak tif ha le ge ti re -

rek, trom bi ne dö nüş tü ren ne dir? 

Stu art fak tö rü de ni len bir pro te in de prot rom bi ne et ki eder ve onu pıh -

tı laş tır ma yı ger çek leş ti ren trom bi ne dö nüş tü rür. An cak Stu art fak tö rü de

kan da ak tif du rum da bu lun ma mak ta dır ve ha re ke te geç me si için ak tif leş ti -

ril me si ge rek mek te dir.

Bu nok ta da ade ta bir yu mur ta-ta vuk se nar yo suy la kar şı kar şı ya ka lı rız.

Ak se le rin adın da baş ka bir pro te in Stu art fak tö rü nün ha re ke te geç me si için

ge rek li dir. Ak se le rin sa ye sin de Stu art fak tö rü ak tif ha le ge lir ve ak tif Stu art

fak tö rü prot rom bi ni trom bi ne dö nüş tü rür; böy le ce can lı nın ka na ma sı dur -

du ru lur. An cak şu na dik kat edin: As lın da ak se le rin de baş lan gıç ta ak tif ol -

ma yan pro ak se le rin du ru mun da dır. Pe ki onu ne ak tif leş ti rir? Trom bin! 

Fa kat trom bin ha tır la ya ca ğı nız gi bi bu zin cir le me olay da, pro ak se le ri -

nin dur du ğu yer den da ha aşa ğı da dır. Bu du rum da ak se le rin üre ti min de rol

oy na yan trom bin, to ru nun an ne an ne nin do ğu mun dan ön ce var ol ma sı na

ben zer. Ne var ki, Stu art fak tö rü nün prot rom bi ni çok ya vaş bir hız da et ki le -

me si ne de niy le, kan da her za man bir mik tar trom bin bu lun mak ta dır. Do la -

yı sıy la bu az mik tar da ki trom bin ön ce ak se le ri ni ak tif leş ti rir ve da ha son ra

pıh tı laş ma için ge re ken pro te in le rin her bi ri do mi no taş la rı gi bi sı ra dan ha re -

ke te ge çer ve kan pıh tı la şır. 

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar pıh tı laş ma ile il gi li son de re ce yü zey sel bil gi -

ler dir. On lar ca par ça nın bir bi ri ne ba ğım lı ola rak iş lev gör dü ğü ve bir ta ne si -
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nin bi le bir kez da hi gö re vi ni ak sat ma dı ğı böy le si ne bir sis te min te sa düf ler

so nu cun da oluş tu ğu nu öne sür mek, kuş ku suz bir in sa nın ha ya tı bo yun ca

kar şı la şa bi le ce ği en man tık sız, en akıl dı şı id di adır. 

An cak ev rim ci ler can lı la rın, pıh tı laş ma da da hil tüm sis tem le riy le bir -

lik te aşa ma aşa ma ev rim leş tik le ri ni id dia eder ler. Oy sa, pıh tı laş ma ola yın da

da gö rül dü ğü gi bi, tüm pro te in ler ve en zim ler, pıh tı laş ma nın ger çek le şe bil -

me si için bir bi ri ne ba ğım lı dır ve bi ri ol ma dan di ğer le ri hiç bir işe ya ra ma -

mak ta, hat ta can lı nın ölü mü ne ne den ol mak ta dır. Do la yı sıy la, can lı nın, ya -

rım ça lı şan bir pıh tı laş ma sis te miy le, di ğer par ça la rın ta mam lan ma sı nı bek -

le mek gi bi bir şan sı ve vak ti ol ma ya cak ve he men yok ola cak tır. So nuç ola -

rak, bu tek ör nek ten de açık ça gö rül mek te dir ki, can lı la rın ev rim le şe rek tü re -

dik le ri ni id dia et mek akıl, bi lim ve man tık dı şı dır. Üs te lik can lı be den le ri bu -

nun gi bi yüz ler ce bir bi ri ne bağ lı sis tem sa ye sin de var lı ğı nı sür dü rür.

Tüm bu sis tem le rin Ya ra tı cı sı, Allah'tır. 
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Trom bin, fib ri no je ni, fib rin lif -
le ri ne çe vi rir. Böy le ce pıh tı

oluş muş olur. 

Yara lan ma dan son ra ka nın pıh tı laş ma sı için bir çok pro te in bir bi ri ne bağ lı
ola rak dev re ye gi rer. Ya ra la nma ola yı ile ak tif ha le ge len pro te in ler, pıh tı -
laş ma için ge re ken di ğer pro te in leri sıray la ak tif hale getirir ler. 

Kanın akış yönü
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Hayatınızın Pamuk İpliğine Bağlı
Olduğunu Biliyor Musunuz?

Tek bir en zi min ek sik li ği ile in san nes li yok ola bi lir. Bu nu gör mek için

sa de ce bir ör nek da hi ye ter li dir…

Si nir hüc re le ri vü cu du mu zu bir ağ gi bi sa rar. Bu si nir ağı üze rin de sü -

rek li bir bil gi akı şı ger çek le şir. Si nir ler bo yun ca iler le yen elekt rik sin yal le ri,

be yin ve or gan lar ara sın da her an sa yı sız emir ve uya rı ta şır lar. 

An cak si nir hüc re le ri vü cu dun bir ucun dan di ğer ucu na uza nan tek

par ça kab lo lar şek lin de de ğil dir. Ucu ca ek len miş ler dir, ama ara la rın da boş -

luk lar var dır. Bir bir le ri ne değ mez ler bi le. 

Pe ki elekt rik akı mı bir si nir den öte ki ne na sıl geç mek te dir? 

İş te bu nok ta da çok kar ma şık bir kim ya sal sis tem dev re ye gi rer. Si nir

hüc re le ri ara sın da özel bir sı vı var dır ve bu sı vı da çok

özel leş miş ba zı kim ya sal en zim ler yer alır. Bu en zim -

le rin "elekt ron ta şı ma" gi bi ola ğa nüs tü bir özel lik le ri

var dır. Elekt rik sin ya li bir si ni rin ucu na ulaş tı ğın da,

elekt ron lar bu en zim le re yük le nir. En zim ler de si nir -

ler ara sı sı vı da yü ze rek ta şı dık la rı elekt ron la rı di ğer

si ni re ak ta rır lar. Elekt rik akı mı böy le ce bir son ra ki si -

nir hüc re si ne ge çe rek ak ma ya de vam eder. Bu iş lem

sa ni ye nin çok kü çük bi rim le rin de ger çek le şir ve

elekt rik akı mı en ufak bir ke sin ti ye uğ ra maz. Gö -

rül dü ğü gi bi in san vü cu du her par ça sıy la ta -

mam ol sa, tek bir en zi min ek sik li ği bi le in -

san di ye bir can lı nın var ol ma ma sı

için ve ya o can lı nın fonk si yon la rı -

nı ye ri ne ge ti re me me si için ye ter -

li dir. Ay nı du rum di ğer bin ler ce

en zim den her han gi bi ri nin ek -

sik li ği için de ge çer li dir. So nuç ta

bir can lı nın, ev ri min id dia et ti ği

gi bi mil yon lar ca se ne kör te sa düf -

ler le ta mam lan ma yı bek le ye bi le cek

bir lük sü yok tur. 

Or ta da tek bir ger çek var dır, in san da hil tüm can lı lar,

şu an ki ku sur suz ve ek sik siz ya pı la rıy la bir ke re de var ol -

muş, ya ni Allah ta ra fın dan ku sur suz ca yaratıl mış lar dır.

enzim

iki hüc re
ara sın da
yer alan
boş luk ve
gö rev li en -
zim le bir
hüc re den
di ğe ri ne
ta şı nan
elekt rik
sin yal lerİ



Dünyanın En Kompleks 
Şebekesi Beynimizde

İn san bey ni bir çok işi ay nı an da yü rü te bi le cek bir sis te me sa hip tir. Ör -

ne ğin bir ki şi, bey nin de ki ku sur suz ya pı sa ye sin de bir yan dan ara ba sı nı kul -

la nır ken, bir yan dan tey bi nin ayar la rı nı ya pa bi lir, o sı ra da di rek si yo nu da ra -

hat lık la ida re ede bi lir. Bir çok işi ay nı an da yap ma sı na rağ men önün de ki ara -

ba la ra ya da ya ya la ra çarp maz. Ay nı an da ayak la rıy la gaz pe da lı nı ida re ede -

bi lir. Rad yo din ler ken söy le nen le ri de tam ola rak an la ya bi lir. Ko nuş ma sı na

kal dı ğı yer den de vam ede bi lir. Kı sa ca sı bir in san, bey nin de ki ola ğa nüs tü ka -

pa si te sa ye sin de ay nı an da pek çok işi ya pa bi lir. Bu uyu mu sağ la yan ise be -

yin de ki si nir hüc re le ri nin bir bir le ri ile olan bağ lan tı la rı dır.

Be yin de ki ku sur suz sis te mi oluş tu ran en önem li un sur lar dan bi ri, sa yı -

la rı 10 mil yar ci va rın da olan si nir hüc re le ri dir ve bu hüc re ler ara sın da ki ile -

ti şi mi sağ la yan 100 tril yon bağ lan tı dır. 100 tril yon çok bü yük bir sa yı dır. Bu

sa yı nın bü yük lü ğü nü bi yo kim ya pro fe sö rü Mic ha el Den ton şöy le ifa de eder:

"100 tril yon el bet te al gı la rı mı zın üze rin de bir sa yı dır. Ame ri ka'nın ya rı

bü yük lü ğün de bir ara zi dü şü nün. Eğer bu böl ge nin ta ma mı nın ağaç lar -

la kap lı ol du ğu nu nu ve her ağa cın 10 bin ta ne yap ra ğı ol du ğu nu ka bul

eder sek, iş te tüm bu böl ge de ki yap rak sa yı sı, bey ni miz de ki bağ lan tı la -

rın sa yı sı na ya kın ola cak tır." 

Bey ni miz de ki ola ğa nüs tü du rum bağ lan tı la rın sa yı sıy la da bit mez.

Çün kü bu 100 tril yon bağ lan tı nın ta ma mı ol ma sı ge re ken yer de dir. Eğer bu

bağ lan tı lar dan  her han gi bi ri yan lış bir yer de ol say dı ve ya bu ağ da bir ek sik -

lik ol say dı so nuç la rı çok ağır olur du. An cak böy le bir şey ol maz ve is tis nai

has ta lık lar dı şın da tüm in san lar, ken di le ri ne do ğal ge len ama as lın da ar dın -

da tril yon lar ca mu ci ze vi iş le min hiç dur ma dan ger çek leş ti ği bir ya şan tı yı

sür dü rür ler.

Dar wi nist ler ise, bu 100 tril yon bağ lan tı nın te sa düf ler so nu cun da oluş -

tu ğu nu ile ri sü rer ler. Ya ni on la rın bu id di ala rı na gö re, in san vü cu du nu oluş -

tu ran 100 tril yon hüc re den 10 mil yar ta ne si na sıl ol duy sa si nir hüc re le ri ol -

ma ya ka rar ve re rek şe kil ve özel lik le ri ni de ğiş tir miş ler dir. Gös ter dik le ri mu -

ci ze ler bu nun la da kal ma mış, ara la rın da 100 tril yon bağ lan tı kul la na rak bir -

bir le ri ne ku sur suz bir şe kil de bağ lan mış lar dır. Ve bu 100 tril yon bağ lan tı dan

bir ta ne si nin da hi çe kil di ği hat yan lış ol ma mış tır. Dar wi nist le rin bu id di ala -

rı, İs tan bul gi bi bir şeh rin tüm elekt rik şe be ke si nin, bir ge ce çı kan fır tı na sı -

ra sın da te sa dü fen oluş tu ğu nu ve tek bir ev da hi dış ta kal ma mak üze re tüm

ev le re ulaş tı ğı nı id dia et mek ten çok da ha man tık sız ve akıl sız ca dır. Tüm bu

ku sur suz sis te mi ku ran ve kont rol eden üs tün bir gü cün var lı ğı apa çık bir

ger çek tir. Bu güç he pi mi zin Ya ra tı cı sı olan Allah'tır. 
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Öğrendiğiniz Her Bilgi, Allah'ın
İhtişamlı Yaratışının Bir Örneğidir

Vücu du muz da ki si nir hüc re le ri bir ağ gi bi dir. Bu ağ üze rin de be yin ve

or gan lar ara sın da sa yı sız emir ve uya rı gi dip ge lir. An cak, bu ke sin ti siz bir

ağ de ğil dir, ön ce ki say fa lar da be lirt ti ği miz gi bi si nir ler ara sın da boş luk lar

var dır. Bir me saj bu boş luk la ra ulaş tı ğın da elekt ron ta şı yan en zim ler me sa jı

di ğer si ni re ak ta rır lar.

Elekt ron la rı  ta şı yan en zim ler yük le ri ni bı rak tık tan son ra di ğer si nir

ucu nun önün de ser best ka lır lar. An cak ora da bi rik me le ri du ru mun da, ar ka -

dan ge len di ğer elekt ron yük lü en zim le rin yo lu nu ke se cek ler dir. Bu du rum -

da da elekt rik sin yal le ri di ğer si ni re ak ta rı la ma ya cak ve akım ke sin ti ye uğ ra -

ya cak tır. Fa kat böy le bir prob lem ya şan maz. Çün kü "ase til ko lin es te raz"

isim li özel bir en zim, si nir ucu önün de bi ri ken kim ya sal la rı par ça la ya rak ora -

dan uzak laş tı rır. Ya ni bir an lam da "or ta lı ğı sü pü rür". Bu sa ye de, ar ka dan ge -

len elekt ron ta şı yı cı la rın önü sü rek li açı lıp te miz le nir. En ufak bir ak sa ma,

ke sin ti ya şan maz. 

İş te, vü cu du muz da ki on bin ler ce fark lı en zim den yal nız ca söz ko nu su

"ase til ko lin es te raz" ek sik ol sa, ya şa ma mız müm kün ola maz. Çün kü bu bir

an lam da tüm vü cu dun elekt ri ği nin ke sil me si de mek tir. 

Her in san bu ra da du rup ken di si ne şu so ru yu sor ma lı dır: Can lı vü cu -

dun da en kü çük bir de ta yın da hi unu tul ma ma sı için ku sur suz sis tem ler ku -

ran, hiç bir şu uru, bil gi si ve ira de si ol ma yan mo le kül le ri en uy gun ve en akıl -

cı tav rı gös te re cek şe kil de prog ram la yan kim dir? 

Tüm bu akıl, bil gi ve ku sur suz ese rin sa hi bi ke sin lik le te sa düf ler de ğil -

dir. Ev rim ci ler, bu  so ru lar kar şı sın da mec bu ren ses siz ve ce vap sız dır. Çün -

kü her en zi mi ya ra tan, her bi ri ne gö re vi ni bil di ren, ha ya tı ku sur suz bi çimiy -

le yok tan vareden Yüce Allah'tır.
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Hücredeki Bilinç

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka 

İlah yoktur. Herşeyin Yaratıcısı'dır, öyleyse 

O'na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir. 

(Enam Suresi, 102)
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Sinir
hücresinin
ucu

Sinir
hücresinin
ucu

Kimyasal uyarıları
taşıyan asetilkolin
enzimleri

Kim ya sal uya rı la rı ta şı yan
en zim le ri iş le ri bit tik ten
son ra sü pür mek için bek -
le yen ase til kolin es teraz
en zimi

sinir hücreleri arasın-
daki boşluk

Asetilkolin esteraz isimli
enzim vücutta en çok
ihtiyaç duyulan yerde
bulunur. Sinir hücreleri
arasında elektrik sinyal-
lerini taşıyan asetilkolin
enzimlerini biriktikleri
yerden temizler. Böylece
yeni taşıyıcı enzimlere
yer açılmış olur. 
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arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir

safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesa-

düfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir

düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiç-

bir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 350 milyona yakın fosilin bulun-

masıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış

olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisi-

ni ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece

bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim

görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalı-

dır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dün-

yasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen

yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tara-

fından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleon-

toloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in

geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıkla-

maktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vardır.

D

EK BÖLÜM

EVRİM YANILGISI
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Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski

Yunan'a kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı

olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.

Teoriyi bilim dünyasının günde-

mine sokan en önemli gelişme,

Charles Darwin'in 1859 yılın-

da yayınlanan Türlerin

Kökeni adlı kitabıydı.

Darwin bu kitapta dünya

üzerindeki farklı canlı türle-

rini Allah'ın ayrı ayrı

yarattığı gerçeğine ken-

dince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına

göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlardı ve

zaman içinde küçük deği-

şimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel

bul gu ya da yan mı yor du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man -

tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş -

lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın -

da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor -

du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in

umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız

bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le -

ne bi lir:
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1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık -

la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim -

leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab -

lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 

Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl

önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden

geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca

kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim

gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı,

teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia

edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edi-

len o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir

plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır.

Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -

pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta -

ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya

ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö -

cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın

bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li
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bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu

ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne

bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki

kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı

göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den olu şa -

bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü

Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin

ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da

var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra -

bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox,

Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel

Dekker, 1977, s. 2.)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün

bul gu la rı na kar şı uzun sü re di ren di ler.

An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re -

si nin kar ma şık ya pı sı nı or ta ya

çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin -

den olu şa bi le ce ği id di ası nın

ge çer siz li ği da ha da açık ha -

le gel di. 
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20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus

bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir -

ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat

et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin

şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim

te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır."

(Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications,

1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü -

me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü,

Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di.

Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney

dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin

ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu

de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan

at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok

fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka -

cak tı. ("New Evidence on Evolution of Early

Atmosphere and Life", Bulletin of the

American Meteorological Society, c. 63,

Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten

son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı -

ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol -

ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley

Miller, Molecular Evolution of

Life: Current Status of the

Prebiotic Synthesis of Small

Molecules, 1986, s. 7.)

Evrim Yanılgısı
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Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la -

mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü len

tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la

so nuç lan dı. San Di ego Scripps Ens ti tü -

sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da,

ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da

ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği

şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken,

ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip

ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş

prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat

yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey

Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı

yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır.

Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında

bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait

tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılar-

la açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya

bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza

girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir

tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak

"0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluş-

En son ev rim ci kay nak la rın da
ka bul et ti ği gi bi, ha ya tın kö ke ni,
ha la ev rim te ori si için son derece
bü yük bir aç maz dır. 
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ma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek

bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir.

Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin hazır

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için

proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan pro-

tein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için

DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli

görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve

tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmek-

tedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil -

gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik

bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım

özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -

zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.

Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki -

si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den

oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni -

ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si -

nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola -

rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol -

ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san,

ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı -
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Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler -
den bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de re -
ce de ki komp leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le -
ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü -
lü, bu nun bir ör ne ği dir. DNA, dört ay rı
mo le kü lün fark lı di zi li min den olu şan bir
tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da
can lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin
şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı ka ğı da dö -
kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt lik
bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta -
dır. El bet te böy le si ne ola ğa nüs tü bir bil -
gi, te sa düf kav ra mı nı ke sin bi çim de ge -
çer siz kıl mak ta dır.

ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Leslie E. Orgel, The

Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya

çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir.

Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça

geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev -

rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir

ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is -

min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le -
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si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün -

ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik

sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik

sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma,

ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö -

nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce

sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad -

lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon

hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The

Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,

1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö -

ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce -

vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La -

marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik -

le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu -

cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar

cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça -

ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki -

ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra

dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:

The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le

ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak -

ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı -

na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor -

du.
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Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na

"fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin -

de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan

bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bil-

melerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların,

kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyon-

lara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu

iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek var-

dır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlıla-

ra zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:
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anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın -
dan be ri si nek le ri mu tas yo -
na uğ ra ta rak, fay da lı mu tas -
yon ör ne ği oluş tur ma ya ça -
lış tı lar. An cak on  yıl lar ca
sü ren bu ça ba la rın so nu -
cun da el de edi len tek so -
nuç, sa kat, has ta lık lı ve ku -
sur lu si nek ler ol du. En
solda, nor mal bir mey ve si -
ne ği nin ka fa sı ve sağ da
mu tas yo na uğ ra mış di ğer
bir mey ve si ne ği.

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey -

da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas -

yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir.

Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi -

le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir

kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir -

me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le

et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir.

(Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,

Harvard University Press, 1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren

mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö -

rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter -

di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge -

ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser -

dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz.

Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey

ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı -

ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de -

nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.
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Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan 

Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerin-

den türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine

dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu

dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve

kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen

canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yan-

dan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış

olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik,

kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inan-

dıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayı-

larının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe -

şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın

ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Charles

Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yaz-

mıştı:
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Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa

bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerin-

de? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayıla-

mayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin

her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

(Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da

hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast -

la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul -

gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den -

bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci

ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le

kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu -

şan grup lar gö rü rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil

Record", Proceedings of the British Geological Association, c. 87,

1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for -

mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar -

win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la -

rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den

ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık -

ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -

rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek

ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü -
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon
yıllıktır. Günümüzde
yaşayan timsahlardan
hiçbir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu mene
balığı fosili 54 - 37 milyon yıl-
lıktır.Bu 50 milyon yıllık çınar

yaprağı fosili ABD çıkarıl-
mıştır. 50 milyon yıldır çınar
yaprakları hiç değişmemiş ,
evrim geçirmemiştir.
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kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol -

ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di -

le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na

gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or -

ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra -

tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New

York: Pantheon Books, 1983. s. 197.)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar -

win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde

maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce

başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara

form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senar-

yoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger -

çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord

Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün -

ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı

çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir

may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık -

la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in

Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in -
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san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra -

lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo -

sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma

ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki

ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem -

li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir

ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Rennie, "Darwin's Current

Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa -

pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı

ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı,

Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le -

rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Walker,

Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New

York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3,

Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo -

dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo

sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Time,

Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın

ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to -

log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın,

Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa -

nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki,

bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı -

laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J.

Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30.)
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Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım

"ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da

yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi -

lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun yıl lar in -

ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya -

pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc -

ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in -

sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak

ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na

ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi -

lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel -

pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir.

Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -

man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve

İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka lın -
tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile may mun -
lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu gös ter me kte -
dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek dı şı bir ta -
kım çi zim ve ma ket le re umut bağ la mış lar dır. Fo sil ka -
lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha -
ya li ya rı may mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A
H T E
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bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le

açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa -

yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri -

hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne

ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka -

bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory

Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta -

kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma -

la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz

ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın

bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do la -

yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek

ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer

can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya -

pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di -

ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril -

sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya -

lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me -

dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu -

nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den

bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu

ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril -

le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te dik le -

ri ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır. Bu nu
da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le can lı la rın olu -
şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev rim ci -
le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek her tür lü kim ya sal
ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim.
Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı -
ka ra ma ya cak lar dır. 
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nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -

le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz -

man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca,

hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı -

lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o

va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı,

ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri,

zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma -

tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus

kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı

tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu

can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar.

Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka

ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı

bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak

Yüce        Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün -

mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu

ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa -

ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak

dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö -

nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük

bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de -

ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü -

ne lim:
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Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -

lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık,

ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir

yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret -

mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no -

lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu

an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal -

dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö -

rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze

dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği

en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100

yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça -

lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul -

mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım -

lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın,
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bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve

ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir

gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te -

si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün

gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz -

yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör -

mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu -

la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü -

ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da

da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma -

nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da

du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve

bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin -

ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te -

sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü fen

olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak,

çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta

ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da

bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen

gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger -

çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de

ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey -

nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses

ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık

bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la

bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim

ol du ğu gö rü le cek tir.
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Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor -

sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci -

haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem -

le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de

ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net -

lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti -

nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka

se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü -

zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı -

nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce

net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu

gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu

al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik
sin ya li ne dö nü şe rek be yin de bir
et ki oluş tu rur lar. Gö rü yo rum der -

ken, as lın da zih ni miz de ki elekt -
rik sin yal le ri nin et ki si ni sey re -
de riz. Beyin ışığa kapalıdır.
Yani beynin içi kapkaranlıktır,
ışık beynin bulunduğu yere
kadar giremez. Görüntü mer-
kezi denilen yer kapkaranlık,

ışığın asla ulaşmadığı,
belki de hiç karşılaşmadı-

ğınız kadar karanlık bir
yerdir. Ancak siz bu

zifiri karanlıkta ışık-
lı, pırıl pırıl bir

dünyayı seyre-
dersiniz.
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göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An cak

gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek

da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 

Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş -

la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elek-

t rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la -

rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su -

nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya -

maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola -

rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al -

gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re -

le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu

zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek -

te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü -

yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la -

rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç

san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li,

göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup,

O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la

açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke -

ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la -
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rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara

form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim

te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni -

te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce,

bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min

gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni

"bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den

as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter -

ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri -

le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü

bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le -

won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et -

mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil -

miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir

açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de -

ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün -

ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav -

ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re

de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Richard

Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of

Books, 9 Ocak, 1997, s. 28.)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşa-

tılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka

hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz madde-

nin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin

kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle,

yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştu-

ğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabul-
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dür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul

etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam

etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla

sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillen-

diren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin

et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi -

lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori -

si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bun-

ların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan pro-

fesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamla-

rının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra

ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar.

Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültür-

lü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en

büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü,

dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve man-

tıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde

çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç

veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe hal-

kının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yap-

tıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından

yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir kör-
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lüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlık-

tır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu

ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark

et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü -

hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap

on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu -

nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay -

van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar -

dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan -

ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü -

len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in -

san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü -

nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir

du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma -

lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak

dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani

bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve

şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun

olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks

sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü -

yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı

kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as) ve

Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as),

Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin
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bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz.

Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet -

le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni

bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir

si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-

mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koy-

duğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurdukları-

nı yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve -

rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la -

yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta

ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş -

müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl
al maz sa gü nü müz de Dar wi nist le rin ina nış la rı da ay nı de re ce de akıl al maz dır.
Dar wi nist ler te sa düf le ri ve can sız şu ur suz atom la rı cahilce adeta ya ra tı cı güç
ola rak ka bul eder ler hat ta bu batıl inan ca bir di ne bağ la nır gi bi bağ la nır lar.
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Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek

etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşıl-

ması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir

büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara

inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialar-

dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü

bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60

yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha

sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın

gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,

ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den

bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be -

lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le

kar şı la ya cak tır. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom,

Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar

"te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün -

ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım -

la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da

in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın

sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve

şaş kın lık la dü şün mek te dir.

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize                 

öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)


